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O Homeschooling é um fenômeno social mundial 
que tem crescido de forma significativa no Bra-

sil. Trata-se de uma prática através da qual os pais 
de crianças e adolescentes optam por oferecer a ins-
trução em casa, motivados, muitas vezes, por razões 
pessoais, morais e religiosas. A ANED – Associação 
Nacional de Educação Domiciliar é uma entidade 
sem fins lucrativos constituída por pais e defensores 
da educação domiciliar. O Recurso Extraordinário 
888815 reconheceu a repercussão geral de questão 
constitucional do tema em tela. Além disso, temos 
o Projeto de Lei 3179/12, que propõe a alteração da 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, de 
modo a regulamentar legalmente tal prática. Pelo 
que fora exposto preliminarmente, verifica-se que 
temos atualmente no Brasil todo um movimento vol-
tado a reconhecer o homeschooling como um fenô-
meno social legal e juridicamente reconhecido pelo 
Direito brasileiro.
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O objetivo geral da presen-
te pesquisa é investigar a 
legalidade e a constitucio-
nalidade do Projeto de Lei 
3.179/12, de autoria do De-
putado Lincoln Diniz Porte-
la, que propõe a inclusão 
de parágrafo ao artigo 23 
de Lei 9.394/97 (Lei de Dire-
trizes e Base da Educação), 
visando regulamentar no 
Brasil a educação domici-
liar. Busca-se, nesse contex-
to, analisar, sob o ponto de 
vista jurídico, a legitimida-
de do Direito dos pais ins-
truírem seus filhos em casa.
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Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim 
decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou 

lutar; porque descobri, no caminho incerto da 
vida, que o mais importante é o decidir.

Cora Coralina
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Dedico essa pesquisa aos estudiosos e pesquisadores do 
Direito, Educação e áreas afins que estão dispostos a 

descortinar e ressemantizar as linhas e as entrelinhas do 
ensino em casa no Brasil, de modo a construir uma leitura 

crítico-epistemológica acerca da respectiva temática.
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