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INTRODUÇÃO:

Em decorrência da ilegalidade da prática da educação domiciliar (homeschooling) no país, há

dificuldade para coletar dados referentes ao número de famílias praticantes e a suas motivações. Uma

pesquisa realizada pela Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) no ano de 2016, estimou

que, na época, 7500 famílias praticavam a educação domiciliar, número que cresce 55% ao ano1.

Barbosa (2013) alerta sobre a diversidade daqueles que constroem o movimento em favor da prática,

contudo, nos últimos anos, o viés conservador e religioso tem permeado o debate sobre a educação

domiciliar no Brasil, associado a figuras públicas que defendem o conservadorismo e o

fundamentalismo, como o presidente Jair Bolsonaro e a ministra Damares Alves, que apresentaram a

regulamentação do homeschooling no país como uma das pautas de seus governo e ministério.

Perante a crença na existência de uma lacuna legal e o aumento de famílias que aderem à prática da

educação domiciliar, cresce o número de propostas que visam à normatização dessa modalidade de

ensino (BARBOSA, 2016). Em 2018 o Supremo Tribunal Federal negou o Recurso Extraordinário

888.815, no qual se discutia a possibilidade de tornar lícita a educação domiciliar, apontando a

ausência de uma lei que a regulamentasse2. No dia 18 de maio de 2022, o debate foi retomado na

Câmara dos Deputados, onde foi votado, em caráter de urgência o PL 2401/19, que dispõe sobre o

exercício do direito à educação domiciliar e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da

Criança e do Adolescente, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional. Por maioria dos votos o referido PL foi aprovado e agora precisa passar

pelo Senado e receber a sanção do Presidente da República.

2 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389496&ori=1. Acesso em: 05 jul.
2022.

1 Disponível em: https://www.aned.org.br/index.php/conheca-educacao-domiciliar/ed-no-brasil. Acesso em: 05 jul. 2022.
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É preciso considerar que “o processo de fazer política pública é complexo e não envolve

apenas a elaboração de um documento pelo Estado e a aplicação dele pela sociedade”

(CASANOVA; FERREIRA, 2020, p.4). Nesse sentido, destaca-se a importância de acompanhar o

processo de regulamentação do homeschooling por entender que o movimento “acompanha a

tendência de privatização da oferta de educação no país” (BARBOSA, 2016, p.155) e que “uma das

correntes teóricas que também dá suporte a essa visão de educação é o neoliberalismo” (OLIVEIRA;

BARBOSA, 2017, p. 194).

Diante do exposto, ressalta-se, em todo esse processo, a participação da ANED atuando em

diferentes esferas, com defesas e discursos em prol do que consideram ser o direito à educação

domiciliar. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os argumentos em defesa da educação

domiciliar no Brasil, por meio dos discursos da ANED e famílias a ela vinculadas, visando identificar

sua possível relação com os princípios do neoliberalismo e com o ataque à educação pública.

METODOLOGIA:
A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi dividida em três etapas principais. A primeira, teve

como principais procedimentos o levantamento e análise da produção acadêmica sobre

homeschooling e neoliberalismo, via banco de teses e dissertações da CAPES e Scielo. As

palavras-chave pesquisadas foram “neoliberalismo e educação”, “educação domiciliar”, “ensino

domiciliar” e “homeschooling”. A formação de um quadro teórico serve, no momento de análise dos

resultados, “de esqueleto, de estrutura básica a partir da qual novos aspectos poderão ser detectados,

novos elementos ou dimensões poderão ser acrescentados, na medida que o estudo avance” (LÜDKE

e ANDRÉ, 1986, p. 43). A segunda foi a coleta de dados sobre a ANED, em fontes como: sítio

eletrônico da Associação; participação em audiências públicas; entrevistas a veículos de comunicação;

debates realizados em palestras, simpósios, workshops, seminários; e redes sociais. A terceira

compreende a análise do material coletado a partir das discussões teóricas sobre neoliberalismo e

educação. Essa última etapa está baseada na metodologia de análise de discurso, que se constitui

como uma importante ferramenta para “analisar em que perspectivas a relação social de poder no

plano discursivo se constrói” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006, p. 321) e que atribui ao pesquisador o papel

de “agente participante de uma determinada ordem, contribuindo para a construção de uma articulação

entre linguagem e sociedade” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006, p.321).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Da análise do material coletado e da formação do quadro teórico sobre neoliberalismo e

educação, confirmou-se a hipótese da pesquisa de que os discursos da Associação Nacional de

Educação Domiciliar têm relação com princípios neoliberais e revelam ataques à escola pública. Nesse

sentido, será feita aqui uma síntese do que foi analisado ao longo da última etapa prevista no projeto.

Em maio de 2021, a ANED publicou em seu site uma Nota Pública sobre a Regulamentação da

Educação Domiciliar. Nesse documento são analisadas algumas exigências às famílias, presentes no

debate sobre a regulamentação da prática: exigência de laudos ou validações multidisciplinares;
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solicitação de matrícula ou autorização em órgãos públicos; formação em Nível Superior Completo

para os pais; e avaliações semestrais ou bimestrais. Após a exposição, o posicionamento dado pela

diretoria é:

Não lutamos por uma licença administrativa. Educar nossos filhos é nosso dever e
direito. A educação domiciliar é um fato consolidado há décadas e imparável em nosso
País. Nesse sentido, qualquer proposta que estabeleça as condições restritivas acima
não contará com o nosso apoio, pelo contrário, nos manifestamos em oposição ao
mesmo e pela liberdade educacional. A regulamentação é urgente, mas o mérito junto
também o é.3

Além de ter permissão para educar os filhos em casa, os defensores da educação domiciliar

desejam pouca ou nenhuma restrição ou fiscalização por parte do Estado. Esse posicionamento

também se revela recorrente nas discussões sobre o PL 2401/19. É nítido nele uma concepção

neoliberal que “contesta a ingerência do Estado na produção de bens e serviços, quer se trate de

saúde, transporte ou educação” (LAVAL, 2004, p.94) e defende uma espécie de democracia definida

“como a garantia de opção num mercado sem grilhões” (APPLE, 2003, p. 56).

Para Apple (2003), “não é possível entender o crescimento do ensino doméstico se não o

ligarmos à história do ataque à esfera pública em geral e ao governo (o Estado) em particular” (p. 220).

O antiestatismo e o ataque ao público estão presentes nos discursos da ANED e fazem parte do

neoliberalismo. O exemplo abaixo foi retirado de um vídeo compartilhado na rede social Instagram da

ANED e é parte de uma fala realizada pela deputada federal Caroline de Toni na Reunião Deliberativa

Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania que ocorreu no dia 10 de junho

de 20214.

Presidente, nós não estamos falando aqui, neste projeto, sobre o fracasso ou a má
qualidade do ensino público no Brasil ou mesmo de que se gasta no Brasil segundo a
OCDE, tenho dados aqui ó, se gasta 5,4% do PIB em investimento na educação. A
gente gasta mais em educação do que Japão, Coréia do Norte, EUA, Canadá,
Alemanha. Brasil gasta mais em educação do que países de primeiro mundo e, no
entanto, nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo.

Após essa fala, a deputada continuou apontando críticas ao Estado e às escolas e universidades

públicas, citando até mesmo uma suposta doutrinação ideológica por parte da esquerda. Apesar de a

associação ressaltar o tempo todo que não promove ataques às escolas públicas, afirmações como a

da deputada Caroline de Toni, publicada pela ANED, são comuns. É inegável que a escola pública

enfrenta uma crise sobretudo pela ausência de maiores investimentos na área, entretanto, quando os

problemas são apontados pela ANED e as figuras associadas a ela, “esses ataques e essas críticas

têm um propósito, que diz respeito à adoção de medidas e de remédios com o potencial de

oferecer a solução para a crise” (PALÚ; PETRY, 2020, p. 13). Porém, essas soluções contemplam

apenas atores hegemônicos e desqualificam cada vez mais a única forma de acesso à educação das

4 Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CP84LoKjfPy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Acesso em: 08 jul. 2022.

3 Disponível em:
https://www.aned.org.br/images/Juridico/Nota_Pblica_sobre_a_Regulamentao_da_Educao_Domiciliar_docx.pdf. Acesso
em: 08 jul. 2022.
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minorias que é a escola.. Ademais, está presente na fala da deputada uma preocupação em reduzir

gastos com educação e uma comparação com outros países que não considera as particularidades do

contexto histórico e social do Brasil. Para Duarte, Mazzeu e Duarte (2020), “o neoliberalismo se

apresenta no debate educacional como grande defensor da “racionalização”, do melhor

aproveitamento de recursos, da busca de maior qualidade, eficiência e eficácia da escola” (p. 724) e da

educação no geral.

Cabe ressaltar que as críticas às escolas, principalmente as públicas, também revelam a

concepção de qualidade de educação que a ANED e famílias associadas têm. Ao analisar os

discursos, constata-se por trás da defesa de um ensino em casa que considere as singularidades dos

estudantes, a preocupação em formar para a competição e para o mercado de trabalho. Em seu site, a

ANED disponibiliza testemunhos de estudantes da educação domiciliar5 e há uma ênfase muito grande

na aprovação em universidades e na ocupação de cargos profissionais de renome. Diante de uma

sociedade competitiva, “a educação passa a ser entendida como um investimento em capital

humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis”

(SAVIANI, 2013, p. 430). Torna-se até contraditório, porque ao mesmo tempo que existe um discurso

em prol da valorização das potencialidades de crianças e jovens, o tempo todo os adultos decidem sua

educação, fazendo escolhas por eles e baseando-se no futuro e no que eles querem que os filhos

tenham contato.

Para contemplar os interesses das famílias, cria-se um nicho de mercado composto por

materiais e cursos destinados a esse público alvo da educação domiciliar. Assim, o neoliberalismo

“passa a significar a educação pública como ineficaz, advogando por sua privatização a partir da livre

concorrência orientada pelo mercado” (ARAUJO; LEITE, 2020, p.14). A educação é resumida a mais

uma mercadoria a ser comprada e vendida. Araujo e Leite (2020) demonstram a existência de uma

rede empresarial composta “por instituições que oferecem produtos aos praticantes do homeschooling”

(p. 8). As autoras dão ênfase no papel da ANED que, ao oferecer serviços de orientação às famílias e

ao disponibilizar um clube de descontos e vantagens em empresas parceiras6, acaba por confirmar

que “a retórica do movimento em prol do direito de escolha das famílias homeschoolers, na verdade,

mascara o empreendimento de especialistas e pais e mães que aderiram à ED e comercializam suas

metodologias conforme o sucesso que conseguem atingir” (ARAUJO; LEITE, 2020, p.13).

CONCLUSÕES:
Em síntese, o neoliberalismo encontra-se arraigado na argumentação da ANED por meio de:

ataques não só à escola pública, mas sim à esfera pública no geral; críticas à intervenção do Estado;

uma visão de infância permeada pela teoria do capital humano; uma concepção mercadológica de

educação. Destaca-se ainda que no caso da educação domiciliar ser aprovada, recursos públicos

seriam investidos para regulamentar, fiscalizar e até mesmo subsidiar uma prática educacional “no

âmbito privado (das famílias); nesse quesito estaria a possibilidade de atendimento de determinadas

6 Disponível em: https://www.aned.org.br/index.php/seja-associado/clube-aned. Acesso em: 12 jul. 2022.

5 Disponível em: https://www.aned.org.br/index.php/blog/testemunhos. Acesso em: 11 jul. 2022.
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classes (com certo poder aquisitivo) em detrimento de outras (da grande maioria) que, no caso do

Brasil, foram historicamente marginalizadas” (BARBOSA, 2016, p. 163). Perante às questões

colocadas, entende-se que ao identificar e questionar a argumentação utilizada para a defesa de

projetos como o da educação domiciliar, contribui-se para reforçar um posicionamento de luta a favor

da escola pública, laica e gratuita.
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