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pessoa humana. Em seguida, serão apresentados três modelos de 

ensino – pelo exemplo, tradicional e domiciliar ou homes-

chooling. Após, analisar-se-á o direito de liberdade dos pais na 

escolha do modelo educacional destinado aos seus filhos. Nesse 

sentido, a pesquisa bibliográfica examinará a liberdade no âm-

bito familiar. Ao final, utilizando o método indutivo, será apre-

sentado o Recurso Extraordinário nº 888815, de repercussão ge-

ral reconhecida, em relação ao caso de uma família do Rio 

Grande do Sul, que almeja ensinar sua filha menor de idade no 

âmbito domiciliar. A pesquisa reconhece que tanto a educação 

como a liberdade de escolha no âmbito familiar são direitos da 

personalidade. 

 

Palavras-Chave: Direitos da personalidade. Educação. Liber-

dade de escolha. Supremo Tribunal Federal. 

 

HOMESCHOOLING: FREEDOM OF THE PARENTS TO 

CHOOSE TE MODEL OF EDUCACION FOR YOUR 

CHILDS AND THE DECISION OF THE BRAZILIAN SU-

PREME COURT. 

 

Abstract: This paper has the purpose to evidence the importance 

of the education to evolve the personality´s rights and to promote 

the dignity of humans beings. Therefore, it was used biblio-

graphic research for prove it. After that it will be showen three 

models of teaching: for example, traditional and household. 

Than it will be analyse the the right of the parent´s choose de 

education model for their sons. This way we can itemize the 

freedom insight the homes. In the end, using the inductive 

method, will be shown the extraordinary feature number 

888815, with general repercurssion brought by an family of Rio 

Grande do Sul whose tried the teach their own daughter using 

the homeschooling model. This research recognizes not only ed-

ucation but also freedom of the relatives to teach homeschooling 
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is a personality right. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 educação tem notável relevância na vida das pes-

soas. Ela é essencial no desenvolvimento ade-

quado da personalidade, além de gerar condições 

de autonomia da vontade e promover a dignidade 

humana.  

A partir deste ponto, o artigo apresentará três modelos de 

educação: modelo ensino pelo exemplo, baseando-se no enten-

dimento de Carl Jung; modelo tradicional, que no Brasil tem ca-

ráter obrigatório; e o modelo de ensino domiciliar, mais conhe-

cido como homeschooling, ainda carente de tratamento legal.  

Sob a perspectiva do direito à liberdade no âmbito fami-

liar, analisar-se-á a possibilidade de os pais optarem por um mo-

delo de ensino com base em suas próprias convicções. Nesse 

sentido, utilizando o método indutivo, será apresentado o caso 

de uma família do Rio Grande do Sul, que obteve negativa ad-

ministrativa e judicial, sobre a possibilidade de ensinar em casa 

e não na escola tradicional sua filha de 11 anos de idade. Devido 

a esse impedimento, os pais, por meio do Recurso Extraordiná-

rio nº 888815, acionaram o Superior Tribunal Federal, cujo tema 

foi reconhecido como de repercussão geral. 

Percebe-se, desde logo, que se está diante de um tema de 

elevada complexidade. A admissão jurídica de o ensino ser mi-

nistrado exclusivamente no âmbito domiciliar acarretará o rom-

pimento de um paradigma longinquamente consolidado e into-

cável no Brasil. 

O direito de acesso à educação, seja formal ou informal, 

constitui exemplo de direito da personalidade, estando, portanto, 

A 
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vinculado à essência do desenvolvimento da pessoa humana. 

Esse direito, em razão da sua essencialidade, deve ser tratado 

com destacada prioridade não apenas pelo Estado, mas também 

pela sociedade e pela família do educando. 

A grandeza da tarefa da educação na vida das pessoas e 

da própria Humanidade foi destacada por Rousseau, em seu es-

tudo sobre o tema. Na sua lição, "Nascemos fracos, precisamos 

de força; nascemos carentes de tudo, precisamos de assistência, 

nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos 

ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado pela 

educação"4. 

Compreendendo o papel elevado a ser desempenhado 

pela educação, em pleno século XXI, Estados e sociedades têm 

buscado multiplicar alternativas que possam conduzir à educa-

ção de qualidade, respeitando-se as individualidades de cada 

pessoa e, ao mesmo tempo, a liberdade de escolha não apenas de 

estudantes, mas também dos pais. Nesse contexto, novas teses 

são colocadas à apreciação. Uma delas é a possibilidade de ado-

ção da educação domiciliar ou homeschooling. 

 

2 A IMPRESCINDIBILIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

O direito à educação é um direito da personalidade, visto 

que, por este meio, toda pessoa desenvolve sua personalidade e 

afirma-se no meio social. Pode-se dizer que o direito à educação 

deve estar presente desde as primeiras idades de cada pessoa. 

Neste sentido, o exercício desse direito, mesmo após a idade ma-

dura, continua a influenciar a vida humana.  

O ensino é considerado meio de transmissão de conheci-

mento de uma pessoa à outra, com o intuito de formar o ser hu-

mano em nível individual (desenvolvimento de sua personali-

dade) e em nível social (convivência harmônica em sociedade). 

 
4 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da Educação. Tradução: Roberto Leal Fer-
reira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 8. 
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Desse modo, aprende-se a respeitar normas e valores5. Além 

disso, a difusão de conhecimento preocupa-se também com a 

conquista dos objetivos profissionais das pessoas6. Neste sen-

tido, Moraes e Kuller (2016) ensinam que: 
é preciso partir da negação de que o objetivo da escola é a trans-

missão de um saber que só serve para a escola e só tem sentido 

dentro do seu sistema de avaliação (provas e exames) e pro-

gressão (passar de ano). Se considerarmos como fins da escola 

a preparação do aluno para a vida, incluindo nela a preparação 

para o trabalho, o papel da educação escolar passa a ser o de-

senvolvimento, a relação interpessoal, a vida em sociedade e o 

trabalho produtivo. O que se busca são resultados para a vida 
do aluno, para o seu desempenho no trabalho, sua atuação po-

lítica, sua relação consigo mesmo, sua convivência amorosa 

com o outro7. (grifo nosso) 

É fundamental, por conseguinte, esclarecer o conceito de 

personalidade8, que Diogo Costa Gonçalves qualifica como “o 

conjunto das qualidades e relações que determinam a pessoa em 

si mesma e em função da participação na ordem do ser, de forma 

única e singular”9. Em outras palavras, a personalidade pode ser 

entendida como as características peculiares de cada indivíduo, 

 
5Nesse sentido, Isac Oliveira e Marcelo Máximo mencionam que “o aluno, sendo pre-
parado adequadamente para uma atuação social crítica e reflexiva, estará apto a cola-
borar, de forma participativa com a sociedade, seja na luta por melhorias, direitos, 
etc., seja na construção de uma sociedade mais humana, justa e, acima de tudo, demo-

crática”. (BRITO, Isac Oliveira; PURIFICAÇÃO, Marcelo Máximo. Currículo ques-
tões iniciais: atuação do educador e a formação do cidadão crítico e reflexivo. Revista 
Cesumar Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, v.22, n.2, p. 399, jun./jun. 2017). 
6MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O direito à educação domiciliar. Brasília: 
Monergismo, 2017, p.47. 
7 MORAES, Francisco de; KULLER, José Antônio. Currículos Integrados: no ensino 
médio e na educação profissional. Desafios, experiências e propostas. São Paulo: Se-
nac São Paulo, 2016. p. 40. 
8Para Elimar Szaniawski “a personalidade se resume no conjunto de caracteres do 
próprio indivíduo; consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, 
no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utili-
dade”. (SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela.2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.70). 
9GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação 
ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p.68. 
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possibilitando sua autodeterminação. 

Iglesias Nunes10 pontifica no mesmo sentido, afirmando 

que a personalidade é “um complexo de características interiores 

com o qual o indivíduo pode manifestar-se perante a coletivi-

dade e o meio que o cerca, revelando seus atributos materiais e 

morais” e que “a personalidade é um bem, aliás, o primeiro per-

tencente à pessoa”. Isso demonstra a importância de um saudá-

vel e completo desenvolvimento da personalidade, o que pode 

ser alcançado com acesso à educação.  

Nesta perspectiva, Carl Jung, baseando-se no pensa-

mento de Goethe, menciona que “o escopo mais amplo e o mais 

forte dos desejos consiste no desenvolvimento daquela totali-

dade do ser humano à qual se dá o nome de personalidade”. 

Além disso, assevera que a "educação para a personalidade se 

tornou hoje um ideal pedagógico”11, demonstrando, assim, a re-

levância do direito fundamental à educação, pois não há que se 

falar somente em transmissão de conteúdos pedagógicos, mas 

também, e, principalmente, no desenvolvimento e formação dos 

indivíduos como pessoa. 

Ressalta-se que a dignidade12 da pessoa humana é essen-

cial para o homem valer-se de sua personalidade. Na lição de 

Fachin, trata-se de um "princípio estruturante, constitutivo e in-

dicativo das ideias e diretrizes básicas de toda a ordem constitu-

cional"13. Sob essa inspiração, o ordenamento jurídico brasileiro 

considera o direito à educação como um direito público 
 

10SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos à personali-
dade. São Paulo: Manole, 2002, p. 01. 
11JUNG, Carl Gustav. O desenvolvimento da personalidade. Tradução de Frei Valde-
mar do Amaral. Petrópolis: Vorazes, 2013, p. 178. 
12 Cumpre destacar, o preceito de Kant: “No reino dos fins tudo tem ou um preço ou 

uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer 
outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, por-
tanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade”. (KANT, Immanuel. Funda-
mentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução: Leopoldo Holza-
bach. São Paulo: Martin Claret Ltda, 2011, p. 234). 
13FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 191. 
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subjetivo14, ou seja, um direito que o indivíduo tem diante do 

Estado, que o possibilita exigir da Administração Pública pres-

tações positivas ou negativas. 

Há ainda a previsão constitucional do direito à educa-

ção15 no rol de direitos sociais16, tratando-se de um direito fun-

damental, impondo ao Estado uma atuação positiva para propi-

ciar sua efetivação. Assim, a Constituição prevê, como compe-

tência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios, a promoção de meios de acesso à educação17. Além disso, 

a Constituição estabelece que a educação é “direito de todos e 

dever do Estado e da família (...) visando ao pleno desenvolvi-

mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (art. 205)”18. 

Registre-se que a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

denominada Estatuto da Criança e do Adolescente19, também 

 
14SOUSA, Eliane de. Direito à Educação - Requisito para o desenvolvimento do País. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.30. 
15Nessa Perspectiva, Sarlet alude que “a dignidade da pessoa humana, na condição de 
valor (e princípio normativo) fundamental que “atrai o conteúdo de todos os direitos 
fundamentais”, exige e pressupõe o reconhecimento e a proteção dos direitos funda-
mentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim preferirmos). (SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009, p.94). 
16Canotilho ensina que “os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhado-
res, direito à assistência, direito à educação), uma vez alcançados ou conquistados, 

passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjec-
tivo”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: 
Almedina, 1993, p.468). 
17BRASIL. [(Constituição 1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicaohttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicaocompilado.htm/constituicaocompilado.htm. Acesso em 20 fev. 
2019. 
18BRASIL. [(Constituição 1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicaohttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicaocompilado.htm/constituicaocompilado.htm. Acesso em 20 fev. 
2019. 
19 Cabe destacar o pensamento de Tatiana Richetti e Ivan Dias da Motta, os quais 
consideram que “além da titularidade do direito à educação, as crianças e adolescentes 
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assegura o direito à educação como meio de desenvolvimento da 

personalidade, exercício da cidadania e qualificação para o tra-

balho, além de regulamentar os meios e modos em que o ensino 

será disponibilizado20. 

No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Di-

reitos Humanos dispõe que “toda pessoa tem direito à instrução” 

(art. 26), além de mencionar que “será orientada no sentido do 

pleno desenvolvimento da personalidade humana” (art. 26). No 

mesmo sentido, o Pacto Internacional sobre direitos econômi-

cos, sociais e culturais reconhece “o direito de toda pessoa à edu-

cação” e que “deverá visar o pleno desenvolvimento da perso-

nalidade humana” (art. 13). Nota-se que a comunidade interna-

cional também considera o direito à educação como direito es-

sencial ao ser humano.  

Vale destacar, ainda, que por ser um direito imprescindí-

vel à pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de 

sua personalidade, o direito à educação tem ampla proteção ju-

rídica, tanto no âmbito nacional como internacional, sendo res-

ponsabilidade do Estado e da família a garantia de sua efetiva-

ção, utilizando-se de métodos e procedimentos de ensino previs-

tos no ordenamento jurídico. 

 

3 MODELOS EDUCAÇÃO 

 

Tendo em vista a relevância da educação na vida das pes-

soas, analisar-se-á alguns modelos por ela utilizados: a educação 

pelo exemplo, baseada nos ensinamentos de Carl Jung; a 

 
são também titulares do direito de frequentar o ambiente escolar, cabendo aos pais o 
dever de garantir a efetivação deste direito que ficou patente no Brasil após a Consti-

tuição Federal de 1988, corroborado com o advento do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e com o Decreto nº 99.710/90, que ratificou a Convenção dos Direitos da 
Criança” (RICHETTI, Tatiana; MOTTA, Ivan Dias da. A educação domiciliar no di-
reito educacional brasileiro. Maringá:  Motta & Preto, 2016, p.187). 
20 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências. (2009) Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 24 set. 2019. 
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educação tradicional, modelo adotado pelo Brasil; e a educação 

domiciliar ou homeschooling, modelo alternativo de ensino, 

ainda não disciplinado em lei. 

 

3.1 EDUCAÇÃO PELO EXEMPLO 

 

Toda pessoa, por viver em sociedade, é destinatária do 

modelo de educação ministrada pelo exemplo. Para Carl Jung, é 

a “espécie de educação que ocorre espontaneamente e de modo 

inconsciente; por isso é também a forma mais antiga e talvez a 

mais eficaz de toda e qualquer educação”21. Em outras palavras, 

a educação pelo exemplo pode ser entendida como aquela em 

que o indivíduo age conforme os estímulos que recebe de tercei-

ros. Trata-se de um modelo de educação ao qual a pessoa está 

submetida desde os primeiros tempos de sua vida, como “obser-

var aos outros, imitar suas condutas e atrair sua atenção são po-

tentes motivos que o levam a aprender novas coisas” 22. Pode-se 

exemplificar, de modo específico, com um bebê, que utiliza esse 

método para desenvolver suas primeiras habilidades, como an-

dar e falar.  

Pode-se afirmar que a educação23 pelo exemplo é como 

uma prática cultural, que “faz parte do nosso dia a dia uma vez 

que está presente nas diversas interações travadas pelos indiví-

duos”24. Isto é, o mais simples gesto de um indivíduo pode ser 

 
21JUNG, Carl Gustav. op. cit., p.161. 
22CASTORINA, José Antonio. CARRETERO, Mario. Desenvolvimento Cognitivo e 
Educação. Tradução de Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Penso, 2014, p.159. 
23Para Rousseau “a educação do homem começa com o nascimento; antes de falar 
antes de ouvir, ele já se instrui. A experiência antecipa as lições; no momento em que 
conhece sua ama de leite, ele já descobriu muitas coisas. Ficaríamos surpresos com os 

conhecimentos do mais grosseiro dos homens se seguíssemos seu progresso desde o 
momento em que nasceu até onde está. (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da 
Educação. Tradução: Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 
48). 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio, ou, Da Educação. 4. ed. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2014. p. 48). 
24CARMO, João dos Santos. Fundamentos Psicológicos da Educação. Curitiba: 
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enquadrado nesse modelo de educação, visto que o ser humano, 

mesmo inconscientemente, observa e depois reproduz o ato. 

Para Jung, esse método, sob a perspectiva psicológica, se 

baseia no fato de que a criança se identifica com os pais, às vezes 

em maior ou menor intensidade, já que “a criança tem uma psi-

que extremamente influenciável e dependente, que se movi-

menta por completo no âmbito nebuloso da psique dos pais, do 

qual só relativamente tarde consegue libertar-se”25. Em outras 

palavras, no entendimento de Jung, esse é um método de educa-

ção que age no inconsciente e, desse modo, será, sem dúvida, o 

mais eficaz entre os métodos, pois persistirá mesmo quando os 

outros falharem26. 

Conquanto esse seja um processo notável, visto que age 

no inconsciente, Jung faz um alerta no sentido de que esse “fator 

é tão importante que o melhor método educacional consciente 

pode, em certos casos, tornar-se completamente sem efeito, por 

causa do mau exemplo dado”27, quer dizer, esse método aponta 

um certo cuidado para que o resultado alcançado não seja desas-

troso, tendo em vista que as atitudes dos indivíduos não estão 

sempre de acordo com as normas, costumes e valores da comu-

nidade em que se vive. 

Portanto, a educação pelo exemplo é um relevante mo-

delo de ensino, e um dos primeiros, ao qual o ser humano tem 

contato, baseando-se nas interações com outros indivíduos, uti-

lizando diversos recursos, como a imitação. Além disso, esse 

método se processa no inconsciente da pessoa, tornando-o um 

modelo deveras eficaz que, por isso, demanda cautela. 

 

3.2 EDUCAÇÃO TRADICIONAL 

 

O modelo de ensino tradicional, como conhecido 
 

Ibpex, 2010, p.11. 
25JUNG, Carl Gustav. op. cit., p.161. 
26JUNG, Carl Gustav. op. cit., p.162. 
27JUNG, Carl Gustav. op. cit., p.162. 
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atualmente, realizado nas instituições escolares, consolidou-se a 

partir da Revolução Francesa, com o intuito de formar uma so-

ciedade democrática, superando as barreiras do obscurantismo 

dos indivíduos. Desse modo, a escola era um instrumento trans-

formador de homens em cidadãos28. 

Nessa perspectiva, Gadotti menciona que “nunca se ha-

via discutido tanto a formação do cidadão, como durante os seis 

anos de vida da Revolução Francesa”, pois “os grandes teóricos 

iluministas pregavam uma educação cívica e patriótica inspirada 

nos princípios da democracia, uma educação laica, gratuita-

mente oferecida pelo Estado para todos”29. Assim, com a supe-

ração dos regimes autoritários, a educação passou a ser discutida 

cada vez, a fim de proporcionar conteúdos baseados na demo-

cracia e principalmente acessíveis a todos.  

A educação tradicional, hodiernamente, ainda segue al-

guns princípios da teoria pedagógica do século passado. Por 

exemplo, em tal período da História, “as escolas eram organiza-

das em forma de classes, cada uma contando com um professor 

que expunha as lições que os alunos seguiam atentamente e apli-

cava os exercícios que os alunos deveriam realizar disciplinada-

mente”30. Como visto, o modelo tradicional de educação, ainda 

utilizado atualmente, segue algumas bases que foram inicial-

mente instituídas. 

Sob esse aspecto, cumpre reiterar que esse modelo é em-

pregado no Brasil de forma predominante desde a educação in-

fantil, a qual é considerada “uma etapa decisiva na formação das 

crianças, por permitir a elas que comecem um processo de soci-

alização e aprendizado extremamente úteis para a continuidade 

de sua escolarização (...)”31. É função insubstituível da escola e 

 
28SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 24. ed. São Paulo: Cortez, 1991, p. 18. 
29GADOTTI, Moacir. Histórias das ideias pedagógicas. São Paulo: Ética, 1995, p. 
88. 
30SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 24. ed. São Paulo: Cortez, 1991, p.18. 
31BRITO, Gleilcelene Neri de. Fundamentos da Educação.São Paulo: Cengage, 2016, 
p.17. 
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seus educadores promover o desenvolvimento intelectual dos 

alunos, a fim de formar indivíduos críticos e com capacidade de 

reflexão32. 

Ademais, Bertoncello e Rossete asseveram sobre a im-

portância das experiências escolares, momentos em que as cri-

anças e os adolescentes compartilham suas ideias e pensamen-

tos, por meio do diálogo e da convivência com o outro: 
Aprender a ler, a escrever, é, antes de tudo, aprender a ler o 

mundo, compreender o seu contexto, numa relação dinâmica 
que vincula a linguagem e a realidade. Neste sentido, o diálogo 

é ponto de referência central, pois é através dele que se acre-

dita ser possível seres humanos se transformarem em seres co-

municativos, podendo atuar para transformar a realidade33. 

(grifo nosso) 

Além disso, mencionam que “o diálogo exige um pensar 

verdadeiro, um pensar crítico. Ele não dicotomiza homens e 

mundo, mas os vê em contínua interação. Enquanto ser inaca-

bado, o homem se faz na interação com o mundo, objeto da prá-

xis transformadora”34. Desse modo, evidencia-se a importância 

das relações que as crianças e adolescentes têm com outros indi-

víduos, principalmente na comunidade escolar, considerando a 

sua heterogeneidade, característica marcante do modelo tradici-

onal de ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394 de 1996), que norteia o ensino no Brasil, dispõe que a 

“educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que 

 
32BRITO, Gleilcelene Neri de. Fundamentos da Educação.São Paulo: Cengage, 2016, 
p.25. 
33 BERTONCELLO, Ludhiana; Rossete Silvana Regina. A importância do diálogo na 
relação professor-aluno e o paradigma da complexidade. Revista Cesumar - Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. jul./dez.2008, v. 13, n. 2, p. 186. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/815. Acesso 
em ago. 2019. 
34BERTONCELLO, Ludhiana; Rossete Silvana Regina. A importância do diálogo na 
relação professor-aluno e o paradigma da complexidade. Revista Cesumar - Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. jul./dez.2008, v. 13, n. 2, p. 187. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/815. Acesso 
em ago. 2019. 
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tem como alvo o desenvolvimento total da criança”35. Desse 

modo, o ordenamento jurídico brasileiro protege o direito à edu-

cação desde os primeiros anos do indivíduo, pois reconhece a 

relação de importância entre o desenvolvimento humano com o 

direito fundamental à educação. 

Além disso, a lei considera que o ensino está presente em 

todos os âmbitos da sociedade, ao mencionar que “a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida fa-

miliar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da so-

ciedade civil e nas manifestações culturais”36, ou seja, a educa-

ção é um processo que permeia desde a família às relações soci-

ais do homem. 

Nas instituições escolares, os alunos convivem com a di-

versidade de culturas, já que estão expostos à pluralidade de in-

divíduos, desde os funcionários aos demais alunos. Assim, para 

Hernández, a sala de aula é “como um cenário com cultura pró-

pria (mas não única). Cultura que se vai definindo mediante as 

diferentes formas do discurso que se desenvolvem e se encenam 

nas situações de aula”37. O autor ressalta ainda que isso auxilia 

o aprender e pensar, que não estão presentes somente em “certas 

aptidões e de inescrutáveis processos cognitivos, e sim como 

complexas interações entre personalidades, interesses, contextos 

sociais e culturais e experiências de vida”38. 

Cumpre destacar que, no Brasil, a educação tradicional, 

em sua etapa básica, a qual engloba o ensino dos 4 (quatro) aos 

 
35BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação. [2009] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 20 jul. 2019. 
36BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação. [2009] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 20 jul. 2019. 
37HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Tradução de 
Haubert Rodrigues. Porto Alegre: ArtMed, 2011, p.32. 
38HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Tradução de 
Haubert Rodrigues. Porto Alegre: ArtMed, 2011, p.32. 
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17 (dezessete) anos de idade, tem caráter obrigatório e é ofere-

cida gratuitamente pelo Estado, com fundamento no texto cons-

titucional e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

De acordo com isso, as crianças e os jovens em idade de educa-

ção básica devem obrigatoriamente frequentar uma escola, 

sendo ainda garantido pelo Estado a gratuidade desse ensino. 

Sob esse aspecto, para Sousa, “o caráter de obrigatorie-

dade está vinculado ao fato de que o direito à educação é um 

direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educa-

ção durante a infância é moldar o adulto em perspectiva”39. Com 

isso, confirma-se a preocupação e o dever do Estado em propor-

cionar meios de ensino às crianças e jovens, a fim de formar ci-

dadãos e de preservar a sua integridade e dignidade40. 

Como visto, a educação tradicional tem suas raízes há 

séculos e permanece sendo praticada na contemporaneidade, 

com o intuito de possibilitar o desenvolvimento do indivíduo, 

não só por meio da exposição de conteúdos teóricos, mas tam-

bém pelo contato com a diversidade cultural presente no ambi-

ente escolar.  

 

3.3 EDUCAÇÃO DOMICILIAR OU HOMESCHOOLING 

 

Em contraste ao modelo tradicional de ensino, há o mé-

todo do homeschooling, também conhecido como educação fa-

miliar descolarizada, a qual compreende o fato da criança e do 

adolescente serem educados pelos pais ou responsáveis no am-

biente familiar, conquanto o educando ainda possa realizar algu-

mas atividades escolares específicas em instituições de ensino, 

por exemplo, aulas de matérias básicas ou esportivas41. 

 
39SOUSA, Eliane de.opi. cit.,p. 50. 
40FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os Direitos da Personalidade 
como direitos essenciais e a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar. v. 6, 
n. 1, 2006. p. 243. Disponível em: http://periodicos.unicesumar.edu.br/in-
dex.php/revjuridica/article/view/313. Acesso em 29 jun. 2019. 
41MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O direito à educação domiciliar. 
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A escola em casa, como menciona Moreira, “consiste ba-

sicamente na transposição da rotina escolar para a casa. Os pais 

adotam livros didáticos, fazem avaliações e registros. Geral-

mente, os pais adquirem um sistema online, seguindo-o rigida-

mente”42. Em outras palavras, os pais assumem o papel dos pro-

fessores tradicionais e passam a ser os transmissores de conhe-

cimentos didáticos aos filhos, de modo que se possibilita realizar 

um ensino deveras individual e personalizado, atendendo, assim, 

as necessidades peculiares de cada filho.  

Além disso, neste modelo de ensino, os pais têm autono-

mia para ensinar aos filhos e os valores que regem aquela famí-

lia, sem a intervenção do Estado, ou seja, a educação domiciliar 

“é uma modalidade de ensino que não obedece a uma lógica 

única, massificada para todas as famílias, por basear-se no prin-

cípio da soberania educacional da família, ou seja, seu funda-

mento é a liberdade de cada família determinar como será reali-

zada a educação de seus filhos”43. Em outras palavras, os pais 

almejam proporcionar a educação integral dos filhos baseando-

se na liberdade de optar por uma dinâmica de aprendizado indi-

vidualizado. 

Os pais são os responsáveis para planejar e elaborar as 

aulas que serão ministradas aos filhos, bem como responsáveis 

pela organização da carga horária e da escolha das disciplinas, 

estando livres para elencar as matérias que acreditam ser neces-

sárias para a educação dos filhos. Além disso, os pais, por vezes, 

elaboram os materiais que são utilizados durante o ensino domi-

ciliar, como apostilas, embora alguns optem por conteúdos pe-

dagógicos elaborados por profissionais da educação. 

O homeschooling passou a ter notoriedade a partir de 

1970 nos Estados Unidos após “severas críticas ao sistema 

 
Brasília: Monergismo, 2017, p.46. 
42MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O direito à educação domiciliar. Brasí-
lia: Monergismo, 2017, p.50. 
43MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O direito à educação domiciliar. Brasí-
lia: Monergismo, 2017, p.61. 
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educacional norte-americano, fato esse que desencadeou um 

crescimento vertiginoso do movimento pela home education”44 

e, atualmente, conta com um grande número de adeptos. Na-

quele país, há em torno de 50 estados (estados membros da Fe-

deração) que autorizam os pais a educar seus filhos longe das 

instituições escolares. Vale ressaltar que, em 1972, houve o jul-

gamento do caso Wisconsin v. Yoder. 

O mencionado processo, iniciou após o Estado do Wis-

consin não permitir que o casal -Jonas Yoder e Wallace Millerde 

- de religião Amish, ensinassem seus filhos segundo a tradição 

de ter aulas dentro da residência, logo que a escola da região 

oferecia conceitos deturbados segundo a doutrina Amish. Cum-

pre perquirir que a decisão da própria Corte do Estado de Wisn-

consin não respeitava a Primeira Emenda da Constituição Fede-

ral dos EUA, que leciona não ser permitido qualquer assédio por 

motivo religioso45. Demonstra-se assim que mesmo tratando do 

sistema Common Law, a liberdade religiosa é sustento de todas 

as sociedades democráticas ocidentais. 

Além dos Estados Unidos46, alguns países da Europa 
 

44 COSTA, Fabrício Veiga. Homeschooling No Brasil: Constitucionalidade e Legali-
dade do Projeto de Lei 3179/12 In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2015, 
Florianópolis: CONPEDI, 2015, p.232. Disponível em: http://conpedi.da-
nilolr.info/publicacoes/66fsl345/f4499pc4/sZ0IlKouck604S1D.pdf. Acesso em 15 
fev. 2019. 
45 “Amendment I. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, 
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the 
press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government 
for a redress of grievances”. 
46“John Holt (1923-1985), educador norte-americano, é considerado um dos pioneiros 
no estudo do homeschooling. Nos seus dois livros iniciais (How Children Fail, 1964; 
How Children Learn, 1967), sistematiza sua filosofia educacional e faz críticas à es-
colarização compulsória. Para Holt, o homeschooling é uma forma de individualizar 

a aprendizagem, e isso não é possível diante de um currículo parametrizado, pois o 
que mais interessa nesse processo são os desejos, as motivações e os objetivos dos 
alunos.” (COSTA, Fabricio Veiga; FREITAS, Sergio Hernandes Zandona. Homes-
cooling no brasil e a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Revista Unice-
sumar. janeiro/abril 2018, v. 18, n. 1, p. 209-234. Disponível em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblio-
teca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Jur-
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autorizam esse modelo, como a Dinamarca e a Finlândia47, pa-

radoxalmente, o Brasil até a decisão do Recurso Extraordinário 

n. 888815 não considerava o homeschooling como método lícito 

de ensino, mas, apesar disso, já existia no país a Associação Na-

cional de Educação Domiciliar (ANED), que é uma organização 

sem fins lucrativos, fundada em 2010 por um grupo de famílias, 

as quais almejam a autonomia educacional da família. Essa mo-

dalidade apresenta fatores favoráveis e desfavoráveis, os quais 

serão objetos dos tópicos a seguir. 

 

3.3.1 ARGUMENTOS FAVORÁVEIS AO HOMES-

CHOOLING  

 

O homeschooling apresenta alguns pontos positivos, 

dentre eles, está o fato de que a criança e o adolescente recebem 

uma educação individualizada, isto é, personalizada, respeitando 

e acompanhando o seu desenvolvimento físico e psíquico. No 

ensino domiciliar, há uma autonomia familiar, uma flexibiliza-

ção, como em relação à escolha dos horários de estudo e, inclu-

sive, os pais podem escolher algum conteúdo extra para repassar 

aos filhos. 

O ensino individualizado é apontado como um aspecto 

positivo, principalmente quando a criança ou o adolescente tem 

alguma necessidade especial ou até mesmo é considerado super-

dotado, proporcionando-lhes a atenção adequada e acompa-

nhando o seu desenvolvimento48. 

Alguns adultos que passaram pelo homeschooling men-

cionam como ponto favorável a capacidade de serem 

 
CESUMAR_v.18_n.01.09.pdf. Acesso em 08 ago. 2019, p.2013. 
47MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O direito à educação domiciliar. Brasí-
lia: Monergismo, 2017, p.58. 
48 CONSIDERA, Anabelle Loivos. Educação Familiar Desescolarizada: Questões, 
Tensões e Aporias. RevistAleph. Julho/2019. n.32, p.298. Disponível em: 
http://www.revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/article/view/928/530. 
Acesso em 20 out. 2019. 
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autodidatas, além de terem a percepção de que aprenderam con-

teúdos de maneira mais rápida, pelo dinamismo das aulas49. 

A criança e o adolescente, por meio do homeschooling, 

podem receber uma educação integral, fazendo com que eles se 

mantenham ocupados, a fim de que não fique ociosos, como al-

gumas crianças e adolescentes que estudam somente um período 

e acabam se envolvendo no mundo das drogas e da criminali-

dade. 

Além disso, pela flexibilidade de horários e pelo dina-

mismo das aulas, os pais tem maior facilidade em articular a 

agenda e matricular os filhos em atividades extracurriculares, 

atendendo ao gosto da criança e do adolescente, como aulas de 

futebol, balé, música ou ginástica, momento em que também há 

um convívio social. 

Outro fator positivo do ensino domiciliar é o fato de que 

ajuda na prevenção da criança e do adolescente de serem vítimas 

de bullying e de outros casos de violência que comumente ocor-

rem no âmbito escolar. 

 

3.3.2 ARGUMENTOS DESFAVORÁVEIS AO HOMES-

CHOOLING 

 

Desfavoravelmente, o homeschooling apresenta a falta 

de regulamentação e, consequentemente, a falta de mecanismo 

de controle das autoridades estatais, a fim de se garantir quali-

dade e eficiência do ensino que é oferecido pelos pais aos seus 

filhos. Inclusive, pode haver uma doutrinação dos pais em rela-

ção aos filhos, no sentido de que repassem aos filhos somente 

uma visão de mundo.  

 
49 NOVAES, Simone; GUIMARÃES, Eloísa Helena Rodrigues; LIMA; Reginaldo de 
Jesus Carvalho; FAGUNDES, Augusta Isabel Junqueira. Homeschooling no Brasil: 
Um estudo sobre as contribuições do Ensino Domiciliar no desenvolvimento das com-
petências individuais e na formação educacional In: Anais do VI SINGEP. São Paulo, 
SP – Brasil: 13 e 14 set./2017, p.9. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/re-
sultado/184.pdf. Acesso em 19 out. 2019. 
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O pensamento crítico da criança e do adolescente fica 

comprometido pelo ensino domiciliar, já que os pais podem evi-

tar que os filhos tenham contato com questões e assuntos po-

lêmicos da sociedade, como questões religiosas e de gênero, que 

fazem parte da diversidade do mundo. 

No caso do Brasil, o ensino domiciliar também não apre-

senta uma legislação específica, para que essa modalidade de en-

sino possa ser exercida com base nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adoles-

cente. Ressalta-se que, durante o homeschooling, pode haver 

uma tensão entre pais e filhos por não se separar a relação fami-

liar da convivência escolar e isso poderá prejudicar o desenvol-

vimento da criança e do adolescente. 

Outro fator negativo é que as crianças e os adolescentes 

diminuem o convívio social, voltado para formação da cidadania 

que “só ocorre quando a pessoa se vê confrontada por situações 

em que o respeito de seus direitos se põe perante o respeito pelo 

direito dos outros”50. Neste sentido, a escola tradicional, além da 

função de oferecer conteúdos, também tem o intuito de gerar a 

interação entre os alunos, para que eles convivam com a diver-

sidade e tenham uma formação cidadã, respeitando os direitos 

do outro. 

Em uma pesquisa com adultos que passaram em algum 

momento de sua vida pelo ensino domiciliar, apresentada no 

Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sus-

tentabilidade, houve relatos sobre a dificuldade em socializar-se, 

inclusive, aludindo ao fato de que isso poderia ser decorrente 

“do tipo de vida que levava fora da realidade do cotidiano da 

maioria dos adolescentes”51, além de haver crítica sobre a 

 
50 CURY, Carlos Roberto Jamil. Homeschooling: entre dois jusnaturalismos? Pro-
Posições. Campinas. n. 2, v. 28, p. 104-121, ago.  2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73072017000200104&lng=en&nrm=isso. Acesso em 13 fev. 2018. 
51 NOVAES, Simone; GUIMARÃES, Eloísa Helena Rodrigues; LIMA; Reginaldo de 
Jesus Carvalho; FAGUNDES, Augusta Isabel Junqueira. Homeschooling no Brasil: 



_812________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

mistura da religião dos pais com a educação que proporciona-

vam e que isso limitou a visão de mundo e o aprendizado52. 

A pesquisa demonstrou também que cada família cos-

tuma se organizar da maneira que lhe convém, algumas até ado-

tam parâmetros das escolas tradicionais, mas há aquelas que não 

adotam uma metodologia de ensino, deixando com que o “co-

nhecimento apareça naturalmente e aprofundam de acordo com 

a idade do estudante”53.  

 

4 LIBERDADE DOS PAIS NA ESCOLHA DA EDUCAÇÃO 

DOS FILHOS 

 

A liberdade conceitua um dos primórdios da dignidade 

da pessoa humana, sendo reconhecida em normas positivadas, 

como a Constituição Federal do Brasil de 1988; por meio da li-

berdade as pessoas podem se desenvolver, fazendo escolhas de 

acordo com as suas próprias convicções. 

Segundo Robert Alexy, o conceito de liberdade é amplo, 

mas, maiormente, principiológico54, utilizado em outras ciências 
 

Um estudo sobre as contribuições do Ensino Domiciliar no desenvolvimento das com-
petências individuais e na formação educacional In: Anais do VI SINGEP – São Paulo 
– SP – Brasil – 13 e 14 set. 2017, p.9. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/re-
sultado/184.pdf. Acesso em 19 out. 2019. 
52 NOVAES, Simone; GUIMARÃES, Eloísa Helena Rodrigues; LIMA; Reginaldo de 

Jesus Carvalho; FAGUNDES, Augusta Isabel Junqueira. Homeschooling no Brasil: 
Um estudo sobre as contribuições do Ensino Domiciliar no desenvolvimento das com-
petências individuais e na formação educacional In: Anais do VI SINGEP – São Paulo 
– SP – Brasil – 13 e 14 set. 2017, p.9. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/re-
sultado/184.pdf. Acesso em 19 out. 2019. 
53 NOVAES, Simone; GUIMARÃES, Eloísa Helena Rodrigues; LIMA; Reginaldo de 
Jesus Carvalho; FAGUNDES, Augusta Isabel Junqueira. Homeschooling no Brasil: 
Um estudo sobre as contribuições do Ensino Domiciliar no desenvolvimento das com-

petências individuais e na formação educacional In: Anais do VI SINGEP – São Paulo 
– SP – Brasil – 13 e 14 set. 2017, p.9. Disponível em: https://singep.org.br/6singep/re-
sultado/184.pdf. Acesso em 19 out. 2019. 
54 Robert Alexy menciona que “o conceito de liberdade é, ao mesmo tempo, um dos 
conceitos práticos mais fundamentais e menos claros. Seu âmbito de aplicação parece 
ser quase ilimitado. Quase tudo aquilo que, a partir de algum ponto de vista, é consi-
derado como bom ou desejável é associado ao conceito de liberdade”. (ALEXY, 
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sociais. Como bem aduz Amartya Sen, o conceito contemporâ-

neo de liberdade está relacionado à economia a qual vivemos, 

seguindo três conceitos: liberdade instrumentalista, igualitária e 

meritocracia55. 

Além disso, a liberdade56 é valor que se faz presente tam-

bém dentro dos lares, no sentido de que os indivíduos têm o di-

reito do livre desenvolvimento familiar, sem a intervenção do 

Estado, seja em questões filosóficas, religiosas e, inclusive, so-

bre a educação. Nessa perspectiva, muitos pais acreditam que 

uma das melhores maneiras de proporcionar a educação aos seus 

filhos é por meio do ensino domiciliar, pois não veem o ensino 

tradicional57, oferecido pelo Estado58, como uma forma eficiente 

de desenvolvimento, e invocam o valor da liberdade com intuito 

de poderem aplicar o ensino domiciliar. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos protege o 

direito à educação, e também assegura a liberdade dos pais de 

escolher a educação dos filhos, ao mencionar no artigo 26 que 

 
Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5. 
ed alemã. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2006, p. 219). 
55 Nas palavras do professor Amartya SEM, a liberdade para escolha do ensino domi-
ciliar, segundo a teoria da instrumentalidade contemporânea, segue o entendimento 
que os pais que eventualmente buscam esse tipo de ensino não estão satisfeitos com o 
ofertado pelas escolas disponíveis, fugindo do modelo igualitário também proposto 
pelo economista. (SEN, Amartya. FREEDOM OF CHOICE: Concept and Content, p. 

270. European Economic Review 32 (1988), p. 269-294. North-Holland. Disponível 
em: https://doi.org/10.1016/0014-2921(88)90173-0. Acesso em 20 ago. 2019). 
56Norberto Bobbio, o conceito de liberdade em negativa e positiva - a primeira ocorre 
quando o sujeito age sem impedimentos e a segunda quando o indivíduo age conforme 
sua vontade. (BOBBIO, Norberto. Igualdad y libertad. Traducción de Pedro Aragón 
Rincón. Barcelona: Paiadós Ibérica, 1993, p. 97-100). 
57 ARRUDA, João Guilherme da Silva; PAIVA, Fernando de Souza. Educação domi-
ciliar no Brasil: panorama frente ao cenário contemporâneo. EccoS – Rev. Cient. São 

Paulo, n. 43, maio/ago. 2017. p.21. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/in-
dex.php?journal=eccos&page=article&op=view&path%5B%5D=7236. Acesso em: 
10 set. 2019. 
58 Castro sustenta que “de tudo que precisamos saber sobre o nosso ensino, há um 
aspecto que se sobressai: as maiores deficiências estão nos anos iniciais de escolari-
dade”. (CASTRO, Claudio de Moura. Os Tortuosos Caminhos da Educação Brasi-
leira: pontos de vista impopulares. Porto Alegre: Penso, 2014, p.40). 
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“os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de ins-

trução que será ministrada a seus filhos”. No mesmo sentido, o 

Pacto de São José da Costa Rica prevê no seu artigo 12, inciso 

IV, que os filhos têm direito de receber educação religiosa e 

moral de acordo com as convicções dos pais.  

Diante de diversos modelos de ensino, os pais, como 

principais protetores dos filhos e com o intuito de promover a 

melhor formação educacional e o desenvolvimento adequado da 

personalidade das crianças e adolescentes, muitas vezes, questi-

onam certos modelos de educação, como o tradicional, por acre-

ditarem não ser o método de ensino mais eficaz. Com isso, pre-

ferem recorrer a modelos de educação conforme suas convic-

ções.  

Os pais que almejam o ensino domiciliar para os seus fi-

lhos fundamentam-se na preocupação em proporcionar o melhor 

desenvolvimento de seus filhos e defende-se que a possibilidade 

do homeschooling estaria em consonância com a Constituição, 

no sentido de que se deve proporcionar o pleno desenvolvimento 

da criança e do adolescente59. O fato é que, no Brasil, não existe 

legislação vigente que regule ou proíba de forma expressa o ho-

meschooling. 

 No Brasil, uma família do Rio Grande do Sul, em que os 

pais impetraram mandado de segurança contra a secretária de 

Educação do Município, a qual havia negado o pedido para que 

a filha - à época, com 11 anos -, fosse educada pelos próprios 

pais, no âmbito familiar. O mandado de segurança foi indeferido 

tanto pelo juízo da Comarca, quanto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado, baseando-se na falta de previsão legal para tal modali-

dade de ensino e, consequentemente, não haver direito líquido e 

certo a ser resguardado. 

 
59BARBOSA, Luciane Muniz Ribeiro. Homeschooling no brasil: ampliação do direito 
à educação ou via de privatização?. Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 37, 
nº. 134, p.153-168, jan.-mar., 2016, p. 165. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302016000100153&script=sci_abs-
tract&tlng=pt. Acesso em 15 jun. 2019. 
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Os pais, fundamentando-se no direito à liberdade fami-

liar, recorreram ao Superior Tribunal Federal, que, no ano de 

2016, considerou a questão como de repercussão geral e o mi-

nistro-relator do caso, Luís Roberto Barroso, determinou que to-

dos os processos sobre tal assunto em curso no Poder Judiciário, 

individuais ou coletivos, fossem suspensos, a fim de aguardarem 

o julgamento do Recurso Extraordinário. 

 

5 A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

No dia 12 de setembro de 201860, o Supremo Tribunal 

Federal, por maioria dos ministros, negou provimento ao recurso 

que pleiteava a licitude do ensino domiciliar. O fundamento da 

negativa, utilizada pela maioria dos ministros, foi de que não há 

legislação existente que regulamenta essa modalidade de ensino, 

impossibilitando, assim, a sua autorização pela Corte. O minis-

tro-relator Luís Roberto Barroso votou pela procedência do Re-

curso Extraordinário. Por outro lado, divergiram do ministro-re-

lator: o ministro-revisor Alexandre de Moares e os ministros 

Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Tóffoli. 

As ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia também votaram pelo 

desprovimento do recurso. O ministro Edson Fachin votou pelo 

provimento parcial. 

 

5.1 O VOTO DO MINISTRO-RELATOR  

 

O julgamento teve início no dia 6 de setembro de 2018, 

com o voto do ministro-relator, Luís Roberto Barroso, que votou 

de maneira favorável ao recurso, ou seja, para o ministro-relator, 

 
60BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 888.815 Rio Grande 
do Sul. Recorrente: V D REPRESENTADA POR M P D. Recorrido: Município de 
Canela. Relator: Roberto Barroso, 01 ago. 2019. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoPro-
cesso.asp?incidente=4774632&numeroProcesso=888815&classeProcesso=RE&nu-
meroTema=822. Acesso em: 25 set. 2019. 
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o ensino domiciliar é uma modalidade constitucional, pois de-

fendeu que essa modalidade está de acordo com os valores e 

princípios de proteção e desenvolvimento da criança e do ado-

lescente expressos na Constituição de 1988. 

Em seu voto, inicialmente o ministro-relator expôs uma 

análise que fez acerca dos países que adotam e também que dos 

que são contrários ao homeschooling. Em seguida, mencionou 

que “por trás das motivações dos pais que optam pelo ensino 

domiciliar está a preocupação genuína com o desenvolvimento 

educacional pleno e adequado dos seus filhos. Nenhum pai ou 

mãe faz esta opção, que é muito mais trabalhosa, por preguiça, 

capricho ou desfastio”61. 

 O ministro-relator, em seguida, passou para a análise do 

disposto na Constituição Federal de 1988, a fim de constatar se 

o texto constitucional vedava o ensino domiciliar. Após a leitura 

do art. 206, o ministro-relator conclui que o homeschooling é 

compatível com tal preceito e ressalta o inciso que fala sobre a 

liberdade de aprender e ensinar. Outro dispositivo analisado, foi 

o art. 227 da Constituição, o qual relaciona-se com o princípio 

do melhor interesse da criança. Aqui, o ministro-relator alude no 

sentido que a Constituição colocou em primeiro a família e em 

seguida o Estado para prover os direitos da criança e do adoles-

cente, como o direito à educação. Passou à análise do art. 229, 

aludindo que os pais têm o dever de educar os filhos menores. 

Além do texto constitucional, o ministro-relator ainda ci-

tou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto In-

ternacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, fun-

damentando que também não vedam de maneira expressa o en-

sino domiciliar. E, apesar de entender que nem o texto 

 
61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 888.815 Rio Grande 
do Sul. Recorrente: V D REPRESENTADA POR M P D. Recorrido: Município de 
Canela. Relator: Roberto Barroso, 01 ago. 2019. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoPro-
cesso.asp?incidente=4774632&numeroProcesso=888815&classeProcesso=RE&nu-
meroTema=822. Acesso em: 25 set. 2019. 
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constitucional nem os textos internacionais vedam o ensino do-

miciliar, o ministro-relator entende que essa modalidade, no 

Brasil, deve ser regulamentada e contar com avaliação de quali-

dade pelo Estado, a fim de que seja assegurado o pleno desen-

volvimento da criança e do adolescente. 

Após todas essas considerações, o ministro-relator pro-

feriu o seu voto, fundamentando que a Constituição Federal de 

1988 possui normas e princípios abstratos sobre o assunto e que 

cabe ao intérprete densificá-los, deu provimento ao recurso ex-

traordinário, isto é, concedeu o direito aos pais (recorrentes) a 

ensinar suas filhas em casa, devendo observar os parâmetros por 

ele fixado em seu voto, como o de exames periódicos, a fim de 

verificar a qualidade e eficiência daquele ensino. 

Ao final do voto, o ministro-relator fixou algumas teses, 

dentre elas de que o ensino domiciliar é constitucional, pois é 

compatível com os preceitos da Constituição em relação aos va-

lores que devem ser garantidos e proporcionados às crianças e 

aos adolescentes. A segunda tese é no sentido de que até haver 

lei regulamentando a prática do homeschooling, os pais devem 

notificar o órgão Estatal, por meio das secretarias municipais de 

educação, sobre a adoção de tal procedimento, para que mante-

nham um cadastro oficial, que deverá ser compartilhado com ou-

tros órgãos, como Ministério Público e Conselho Tutelar. 

Além disso, os educandos do ensino domiciliar deverão 

ser submetidos às mesmas provas dos alunos da rede tradicional 

de ensino, que serão realizadas, preferencialmente, na escola 

mais próxima de sua residência. Por fim, caso seja comprovado, 

por meio de avaliação anual, que o ensino domiciliar não efetiva 

o direito à educação, isto é, seja ele ineficaz, os órgãos públicos 

deverão buscar meios de melhorar a qualidade desse ensino e, se 

após isso ainda não houver melhora nos testes, deverá ser deter-

minado à matricula da criança ou do adolescente no ensino tra-

dicional. 
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5.2 VOTO DIVERGENTE DO MINISTRO-REVISOR  

 

O ministro-revisor Alexandre de Moraes iniciou o voto 

analisando as normas contidas nos artigos 205, 206, 208, 226, 

227 e 229, da Constituição Federal, a fim de se constatar se há 

ou não vedação expressa da Constituição ao ensino domiciliar, 

concluindo pela inexistência de vedação expressa neste sentido.  

Fundamentou sua tese no sentido de que o texto consti-

tucional prevê a solidariedade entre a família e o Estado no dever 

de educação, a fim de que promovam o desenvolvimento inte-

gral da criança e do adolescente. Dessa forma, para o ministro-

revisor, não há como afastar nem a família nem o Estado do de-

ver de educação. Consequentemente, afirmou, não é possível o 

exercício do ensino domiciliar no Brasil sem que haja fiscaliza-

ção estatal. 

Além da solidariedade, o ministro-revisor alude sobre a 

existência de princípio, regras e preceitos que a Constituição 

prevê para o ensino e que devem ser observados, como exemplo, 

cita o art. 208, I, o qual dispõe sobre o ensino básico obrigatório 

para aqueles entre 4 e 17 anos e o art. 210 que assevera sobre a 

existência de curriculum mínimo para assegurar a formação bá-

sica e respeito aos valores humanos. E, ainda, ressalta o art. 227 

sobre o dever da convivência familiar e comunitária, esse que, 

inclusive, é exercida no âmbito do ensino tradicional. 

O ministro-revisor aludiu, também, em seu voto, que a 

educação não é exclusividade do Poder Público e, desde que o 

ensino domiciliar atenda aos preceitos Constitucionais, não há 

que se falar em proibição: 
A partir dessas circunstâncias, não estará vedada a opção dos 

pais pelo ensino domiciliar, desde que siga os mesmos conteú-

dos básicos do ensino escolar público e privado, que permita a 

supervisão, fiscalização e avaliações periódicas, ou seja, que 

acompanhe e concretize o dever solidário da Família e Estado 

em educar as crianças, adolescentes e jovens, nos termos 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________819_ 

 

 

constitucionais62. 

Porém, apesar da não vedação do ensino domiciliar e 

mesmo que os pais imediatamente observem os preceitos Cons-

titucionais, para o ministro-revisor, não é possível admitir o ho-

meschooling, visto que ainda há a falta de regulamentação pelo 

Poder Público para que haja o controle de qualidade e, somente 

após essa ação, essa modalidade de ensino poderá ser adotada 

no Brasil. Portanto, de acordo com o entendimento do ministro-

revisor, a Constituição não proíbe o ensino domiciliar, bastando 

a existência de uma lei que o preveja para que ele possa ser efe-

tivamente adotado no Brasil.   

Em seu voto, o ministro-revisor afirma ainda que não é 

possível aceitar ensino domiciliar, sem previsão legal, pois isso 

seria adotar um ensino sem fiscalização, que não segue critérios 

pedagógicos e sem a garantia efetiva de que haja socialização da 

criança e do adolescente, ficando  longe da efetivação do direito 

à educação e com o risco de causar uma maior evasão escolar. 

O ministro-revisor, portanto, negou provimento ao re-

curso e fixou a seguinte tese: (TEMA 822) “Não existe direito 

público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domici-

liar, inexistente na legislação brasileira”63.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho visou à demonstração da relevância 

do direito à educação para a formação da personalidade do ser 

humano, além de ser instrumento de afirmação de sua dignidade. 

A partir da análise de três modelos educacionais - pelo exemplo, 

 
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 888.815 Rio Grande 
do Sul. Recorrente: V D REPRESENTADA POR M P D. Recorrido: Município de 
Canela. Relator: Roberto Barroso, 01 ago. 2019. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoPro-
cesso.asp?incidente=4774632&numeroProcesso=888815&classeProcesso=RE&nu-
meroTema=822. Acesso em: 25 set. 2019. 
63 Ibid. 
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tradicional e domiciliar –, verificou-se que o método tradicional 

adotado no Brasil, apesar de seus pontos positivos, como a ex-

posição da criança e do adolescente à diversas culturas, é visto, 

por um crescente número de pais, como um modelo ineficiente 

de ensino. 

Desse modo, diversas famílias almejam a utilização do 

modelo de ensino domiciliar, fundamentando-se no direito de li-

berdade dos pais no âmbito familiar e, assim, na possibilidade 

de escolha do método mais adequado de acordo com suas con-

vicções. Porém, como visto, o Brasil não possui regulamentação 

expressa desse direito e também não considera o homeschooling 

como meio lícito de ensino.  

O ministro-relator Luís Roberto Barroso votou pelo pro-

vimento ao recurso, possibilitando, assim, que a família recor-

rente ensinasse suas filhas em casa. O ministro-relator funda-

mentou seu voto no sentido de que a Constituição Federal de 

1988 não veda a prática do ensino domiciliar e, por meio da téc-

nica de interpretação, conclui que havia a possibilidade dessa 

prática, desde que observados os princípios constitucionais e 

com a fiscalização do Poder Público, para que fossem atendidos 

os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor inte-

resse da criança para um desenvolvimento completo das pessoas 

a serem educadas em casa. 

Em sentido contrário, o ministro-revisor Alexandre de 

Moraes e a maioria dos ministros votaram pelo desprovimento 

do recurso. Fundamentaram que, apesar de o texto constitucional 

não vedar de forma expressa o ensino domiciliar, só poderia ser 

proporcionada aos pais a possibilidade dessa prática após a re-

gulamentação por lei, mesmo que os pais já estivessem obser-

vando os princípios constitucionais, e sem romper o vínculo de 

solidariedade entre família e Estado no dever de prover a educa-

ção das criança e do adolescente. 

Conclui-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal 

indeferiu o pedido feito pelos pais que desejavam ensinar seus 
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filhos no âmbito domiciliar, e não da escola. Contudo, é possível 

deduzir da narrativa dos ministros que o ensino domiciliar po-

derá ser acolhido pelo Direito brasileiro (inclusive, pelo próprio 

STF), havendo, neste sentido, apenas a necessidade de elabora-

ção de lei que preveja tal modalidade. A edição de uma lei bas-

tará para autorizar que a educação, exemplo de direito da perso-

nalidade, possa ser oferecida exclusivamente no âmbito domici-

liar. 
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