
Texto I 

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, nesta quarta-feira (12), que o ensino domiciliar, dado em casa, 
não pode ser considerado um meio lícito para que pais garantam aos filhos o acesso à educação, devido à 
falta de uma lei que o regulamente. Somente o relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso, votou 
pela legalidade do ensino domiciliar, conhecido como “homeschooling”, desde que submetido a condições 
que ele propôs fixar até que o Congresso legislasse sobre o tema.  https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/09/ 

supremo-considera-ilegal-a-opcao-pelo- ensino-domiciliar-fora-da-escola.shtml 

Texto II 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. http://www.cfess.org.br/pdf/legislacao_constituicao_federal. 

Texto III 

No homeschooling, na educação domiciliar, há a verdadeira socialização. As crianças não ficam mais restritas, 
durante muitas horas, naquele convívio artificial com meninos e meninas da mesma faixa etária, do mesmo nível 
socioeconômico, mesmo nível cultural. Eles convivem agora com idosos, com meninos menores, com crianças de 
peito, meninos maiores, crianças mais ricas e crianças mais simples, e se socializam de fato, porque eles têm mais 
tempo para fazer isso." http://www2.camara.leg.br/ camaranoticias/radio/materias/reportagem-especial/ 534547-ensino domiciliar 

o-que-e-e-como-funciona-

Texto IV 

Existe uma questão muito ligada ao exercício do poder familiar dos pais. A questão de que aos pais pertence o 
poder, o dever familiar, não ao Estado. Os pais não abrem mão disso. Os pais querem que se reconheça que a 
eles compete o direito e o dever de educar os seus filhos como eles entendem que deve ser, inclusive em relação 
às suas próprias convicções religiosas, que é um direito humano garantido." http://www2.camara.leg.br/ 

camaranoticias/radio/materias/reportagem-especial/534547-ensino-domiciliar- o-que-e-e-como-funciona-

Texto V 
"O aprender a conviver e aprender a ser requer uma convivência social mais ampla, além do ambiente familiar. 
Até para que a criança, para o adolescente, aprenda mecanismos, aprenda procedimentos, rotinas simples, mas 
que são importantes do ponto de vista de amadurecimento socioemocional, para a convivência em grupo e para 
um debate mais democrático, provavelmente, uma das competências que mais hoje são necessárias ao nosso 
país."". http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/reportagem-especial/534547-ensino-domiciliar-o-que-e-e-como-funciona- 

  A educação domiciliar, ou 'homeschooling' é um modelo de ensino em que a educação das 

crianças e dos adolescentes acontece em casa, e não na escola. Geralmente, são os pais que assumem o 

papel de educá-los, mas pode haver professores particulares. É relativamente comum nos EUA, mas não é 

regulamentado no Brasil. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, 

considerando   que a educação represente uma das principais deficiências do país, escreva uma 

dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

A educação familiar deve substituir a escola? 
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