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INTRODUÇÃO 

Há mais de 25 anos o tema da educação domiciliar é pauta de discussão no Poder Legislativo. Em 

pesquisa realizada por BARBOSA (2012), foi possível verificar que, desde 1996, já foram apresentados 

vários projetos de lei (PL) e duas propostas de Emenda Constitucional (EC) à Câmara dos Deputados e ao 

Senado, na tentativa de regulamentar a prática no Brasil. Tais projetos, em sua quase totalidade, foram 

rejeitados e/ou arquivados. Contudo, o atual contexto nacional se revela outro e há grande apelo de grupos 

conservadores para a aprovação do projeto que regulamente a educação domiciliar em todo o país. Assim, 

a temática ganha destaque no Brasil após, pela primeira vez na história do país, o próprio presidente, Jair 

Bolsonaro (PL), apresentar à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 2401/2019 visando à 

regulamentação da educação domiciliar.  

Houve uma intensa movimentação na Câmara dos Deputados, principalmente a partir de março de 

2021, quando a deputada Luísa Canziani (PSD-PR) foi designada relatora do PL 3179/2012, que 

regulamenta a educação domiciliar no Brasil. Tal projeto tramitou na Câmara conjuntamente com outras 

sete propostas que visam à legalização ou proibição da educação domiciliar.1 Após uma série de debates, 

o Substitutivo elaborado pela relatora foi aprovado em maio de 20222, dando origem ao Projeto de Lei nº 

1338/2022 que atualmente está tramitando no Senado Federal. 

Na ausência de uma lei nacional, iniciativas locais começaram a surgir para regulamentar a prática 

no âmbito de cidades, estados e regiões específicas. A Associação Nacional de Educação Domiciliar 

                                                             
1 Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/736570-relatora-vai-buscar-consenso-sobre-projeto-que-permite-

educacao-dos-filhos-em-casa/ Acesso em 12 jul. 2022 
2 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/noticias/camara-

aprova-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-

casa#:~:text=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20concluiu,ser%C3%A1%20enviada%20ao%20Senado%20Fe

deral. Acesso em 12 jul. 2022 

https://www.camara.leg.br/noticias/736570-relatora-vai-buscar-consenso-sobre-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-casa/
https://www.camara.leg.br/noticias/736570-relatora-vai-buscar-consenso-sobre-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-casa/
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/noticias/camara-aprova-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-casa#:~:text=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20concluiu,ser%C3%A1%20enviada%20ao%20Senado%20Federal
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/noticias/camara-aprova-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-casa#:~:text=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20concluiu,ser%C3%A1%20enviada%20ao%20Senado%20Federal
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/noticias/camara-aprova-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-casa#:~:text=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20concluiu,ser%C3%A1%20enviada%20ao%20Senado%20Federal
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/noticias/camara-aprova-projeto-que-permite-educacao-dos-filhos-em-casa#:~:text=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20concluiu,ser%C3%A1%20enviada%20ao%20Senado%20Federal
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(ANED) tem divulgado casos de localidades em que a educação domiciliar já foi regulamentada e de 

Projetos de Lei que estão sendo ou já foram analisados e votados em diferentes comissões e que aguardam 

aprovação. A partir de coleta de dados em pesquisa anterior (BUMBA; BARBOSA, 2021), constatou-se 

um total de 23 projetos de leis municipais e estaduais protocolados desde o ano de 2019 que visavam à 

regulamentação da prática da educação domiciliar, sendo que 9 leis orgânicas já foram aprovadas entre os 

anos de 2019 e 2021: Lei Ordinária 9.562/2019, em Vitória/ES; Lei nº 7.160/2020, em Cascavel/PR; Lei 

6759/2020, no Distrito Federal; Lei Ordinária 89/2020, em Toledo/PR; Lei nº 2.176/2021, em Guaíra/PR; 

Lei Ordinária nº 12.348, em Sorocaba/SP; Lei nº 20739, no estado do Paraná; Lei Complementar nº 775, 

no estado de Santa Catarina; Lei 7550/2021, em Chapecó/SC. 

Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar os argumentos que levaram à 

aprovação de leis orgânicas que regulamentam a educação domiciliar, por meio dos pareceres emitidos 

pelos relatores das comissões das Câmaras municipais e distrital. Como objetivos específicos estão: 

identificar os argumentos favoráveis e contrários à regulamentação da prática da educação domiciliar no 

debate ocorrido nas localidades onde a prática foi aprovada; buscar apreender os desafios da 

regulamentação da educação domiciliar no Brasil para os sistemas de ensino, por meio das leis aprovadas.  

METODOLOGIA: 

A pesquisa, de abordagem qualitativa, tem como principais procedimentos a pesquisa de caráter 

documental (GIL, 2008) em fontes primárias (legislação educacional e documentos disponibilizados pelas 

Câmaras municipais) e o levantamento e análise da bibliografia sobre a temática nas plataformas Scielo e 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Foram realizadas os seguintes procedimentos de pesquisa: 

coleta de dados (como arquivos, pareceres, emendas e votos) relativos à tramitação das leis orgânicas que 

visam à normatização da educação domiciliar nos sites das respectivas Câmaras Municipais, Assembleias 

Legislativas Estaduais e Câmara Legislativa do Distrito Federal; acompanhamento das informações 

disponibilizadas no sítio eletrônico da ANED, bem como na página da rede social Facebook, considerando 

os benefícios metodológicos do uso de redes sociais para pesquisa no Brasil (STRAUBHAAR, 2015). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foi apontada a prevalência do partido Social Liberal (PSL), Social Cristão (PSC), Social 

Democrático (PSD) e Republicanos (REP) na autoria de projetos de lei que estavam em tramitação para 

regulamentar a educação domiciliar (BUMBA; BARBOSA, 2021). Seguindo tendência semelhante, os 

PSL e PSC se destacam também na autoria e coautoria das leis aprovadas, conforme revela gráfico a 

seguir: 
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GRÁFICO 1 – PARTIDOS POLÍTICOS DOS AUTORES E COAUTORES DAS LEIS 

APROVADAS SOBRE EDUCAÇÃO DOMICILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Entre os partidos que compõem o grupo “Outros”, com menos de 8%, estão: Republicano da 

Ordem Social (PROS); Novo; Podemos (PODE); Verde (PV); Progressistas (PP); Democrático 

Trabalhista (PDT); Social Democracia Brasileira (PSDB); Humanista da Solidariedade (PHS); Avante; 

Trabalhista Cristão (PTC); Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB); Patriota, Liberal (PL); Socialista 

Brasileiro (PSB). A prevalência de tais partidos pode demonstrar a relação do conservadorismo em alguns 

grupos que defendem a educação domiciliar no Brasil, conforme aponta Ribeiro (2021). 

No que se refere aos pareceres apresentados durante a tramitação das 9 leis ordinárias já aprovadas, 

a tabela a seguir contém a quantidade de pareceres apresentados em cada Câmara Municipal, Assembleia 

Legislativa Estadual e Câmara Legislativa Distrital: 

 

TABELA 1 - PARECERES DA TRAMITAÇÃO DAS LEIS APROVADAS 

Local/ Lei Pareceres Observação 

Vitória/ES 

Lei Ordinária 
9.562/2019 

2 pela constitucionalidade e legalidade 

da matéria; 
1 jurídico orientativo, solicitado pelo 

Presidente da Comissão de Justiça, 

Serviço Público e Redação 

Após consulta à Procuradoria Geral, o 

vereador Mazinho dos Anjos (PSD) emitiu um 
voto em separado pela inconstitucionalidade e 

ilegalidade, refutando o parecer favorável do 

relator. 

Cascavel/PR 
Lei nº 

7.160/2020 

1 contrário 
2 favoráveis 

Todos os pareceres são da Comissão de Justiça 
e Redação 

Distrito Federal 
Lei 6759/2020 

9 favoráveis de diferentes Comissões  

Toledo/PR 

Lei Ordinária 

89/2020 

2 favoráveis de duas diferentes 

Comissões 

1 parecer jurídico pela ilegalidade 

 

Guaíra/PR 

Lei nº 

2.176/2021 

Não foram encontrados pareceres na 

Câmara Municipal do município 

 

Sorocaba/SP 
Lei Ordinária nº 

12.348 

5 contrários 
3 não se opõe ao PL 

Dois pareceres foram apresentados pela 
Secretaria Jurídica do município e declararam 

o Projeto de Lei inconstitucional; cinco 

pareceres (dois contrários e três não se opõem 

13%

11%

10%

8%

8%8%

42%

PSL

PSC

PSD

Democratas

Republicanos

Cidadania

Outros
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ao PL) de diferentes Comissões da Câmara; 

um parecer do Conselho Municipal de 
Educação de Sorocaba contrário à aprovação 

do Projeto. 

Paraná 

Lei nº 20739 

3 pareceres favoráveis 

2 pareceres foram feitos uma análise 
minuciosa de cada emenda do PL 

apresentada, seguido de argumentos 

favoráveis ou contrários a elas 

Além dos pareceres, houve dois votos em 

separado pela não aprovação do projeto. 

Santa Catarina 
Lei 

Complementar 

nº 775 

3 favoráveis (um apresenta uma 
Emenda Substitutiva Global e outro 

uma Subemenda Modificativa à 

Emenda Substitutiva Global. O intuito 
dessas emendas é de acrescentar 

alguns parágrafos e artigos ao PLC 

proposto inicialmente.) 
1 contrário  

Foi apresentado um voto-vista apontando a 
inadmissibilidade do PLC. A deputada Luciane 

Carminatti (PT) apresentou dois votos pelo 

diligenciamento do PLC (aprovados por 
unanimidade), solicitando que órgãos públicos 

e entidades elaborassem um parecer sobre o 

tema. Assim, a Procuradoria Geral do Estado e 
entidades como Fórum Nacional de Educação 

e União Nacional dos Conselhos Municipais 

de Educação elaboraram os pareceres em 

relação ao PLC. 

Chapecó/SC 

Lei 7550/2021 

3 favoráveis 

1 desfavorável, fazendo referência ao 

parecer jurídico apresentado por uma 
Procuradora Municipal Adjunta 

Foram apresentados dois pareceres jurídicos: 

um defende a aprovação do PL e o outro o 

avalia como inconstitucional 

 Fonte: elaboração própria 

Para análise do conteúdo dos pareceres foram selecionados aqueles apresentados durante a 

tramitação das leis das seguintes Câmaras: Câmaras municipais de Cascavel/PR (região Sul) e 

Sorocaba/SP (região Sudeste); Câmara Legislativa do Distrito Federal (região Centro-Oeste), 

contemplando as diferentes regiões geográficas do país que possuem leis aprovadas sobre educação 

domiciliar.  

Entre os argumentos contrários à educação domiciliar presentes nos pareceres, destacam-se: a 

importância da escola como um espaço para evitar a exploração infantil e a violência doméstica; a menção 

à Lei nº 9.394 de 1996 -  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - ao ressaltar o acesso obrigatório 

à educação básica, o dever do poder público em zelar pela frequência à escola junto aos pais ou 

responsáveis (Art. 5º, § 1º, III) e o dever destes em matricular os filhos na escola a partir dos quatro anos 

de idade (Art. 6º); a historicidade do direito fundamental à escola no país, sendo que este direito deve ser 

resguardado pelo Estado, como prevê a Constituição Federal de 1988 (CF/88, art. 208).  

Entre os argumentos favoráveis à aprovação dos projetos destacam-se: a prática ser legalizada em 

outros países (Alemanha, Inglaterra e França); o emprego da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948 ao declarar que “os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos” (artigo 26, inciso III); entre outros.  

Destaca-se que, após a aprovação das 9 leis orgânicas citadas, muitas sofreram ações contrárias a 

sua regulamentação, sendo que algumas receberam Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), outras 
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foram suspensas e os Tribunais de Justiça e Procuradorias-Geral de Justiça das regiões envolvidas se 

manifestaram anulando a efetividade da lei. Apenas em Guaíra/PR não foram encontradas informações 

sobre atos contrários à lei aprovada. 

CONCLUSÕES: 

Diante dos resultados da pesquisa, conclui-se que houve 9 leis aprovadas que regulamentam a 

educação domiciliar nos municípios, estados e no Distrito Federal. Durante a tramitação delas, diversos 

pareceres foram emitidos. Os argumentos utilizados nos pareceres são variados, porém, alguns se repetem 

com maior frequência: para a aprovação, a utilização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

enquanto para a negação, a matrícula obrigatória na educação básica, como constam na CF/88 e na 

LDB/1996.  

Segundo Oliveira e Adrião (2013, p. 32), é necessário entender a legislação como uma dimensão 

da luta política e a “incorporação desta percepção às lutas sociais por educação permitirá à sociedade civil 

desmitificar a legislação e a justiça como neutras”. Dessa forma, ressalta-se a importância do 

acompanhamento das experiências locais de regulamentação da educação domiciliar, pois defende-se a 

importância da histórica luta pelo direito à educação pública no Brasil, em que a compulsoriedade da 

educação escolar expressou uma conquista “para defender o direito das crianças à educação, no 

enfrentamento de problemas socioeconômicos que as excluíam do acesso à escola (como o trabalho 

infantil, por exemplo)” (BARBOSA, 2016, p. 166).  
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