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    Porto Alegre,  21 de junho de 2021. 
 
 
Exmo. Senhor Eduardo Leite 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul 
        
 
    Exmo. Senhor Governador:  
 
    
    Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste encaminhar as manifestações das 
entidades representativas da Educação do RS acerca do Projeto de Lei no 170/2019, que dispõe sobre a 
Educação Domiciliar no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.  
    As entidades posicionara-se contrariamente ao PL no 170/2019 e, em anexo, 
lhe encaminhamos fartos e inquestionáveis argumentos  para que vossa excelência possa vetar o Projeto de Lei 
em questão.  
    A luta por uma escola que permita o acesso a todos e a manutenção do ensino 
vem de muitos anos e tem como base o direito de toda criança de aprender e de conviver com seus pares. Até 
1971, o ensino obrigatório e gratuito no Brasil contemplava apenas os quatro anos do chamado Curso Primário. 
Após 1971, passaram a ser considerados os oito anos do Ensino Fundamental e, em 2010, chegou-‐se a nove, 
com a decisão de iniciar a escolarização obrigatória aos 6 anos. Em 2016, o período aumenta, e todos entre 4 e 
17 deverão frequentar as instituições de ensino. Para educadores e tantos outros cidadãos, esse histórico 
representa uma vitória da população, já que a escola traz diversos benefícios que vão muito além da discussão 
da questão legal. A escola tem duas funções básicas: uma é permitir uma situação permanente e contínua de 
interação com o outro, que é alguém diferente. A outra é de ser um lugar de compartilhamento de conhecimentos 
e de conteúdos. Há um tipo de aprendizagem que só acontece no ambiente escolar. Não se trata apenas de um 
conteúdo específico, que a família pode até ter condições de ensinar. Mas de aprendizados que pressupõem a 
relação cotidiana entre pares. Entre eles estão a capacidade de argumentação, de ouvir o outro e convencê-lo 
sobre uma perspectiva, de perceber que regras valem para todos e conseguir chegar a uma decisão criada em 
conjunto. Além disso, é na escola que o estudante vai encontrar uma estrutura preparada para recebê-lo: equipe 
formada por professores, diretora, coordenação pedagógica, Secretaria de Educação e um planejamento que 
organiza seu funcionamento e orienta quais devem ser os passos a seguir ou os conteúdos essenciais. Negar a 
importância desses personagens é ignorar a importância da profissionalização da área e considerar que qualquer 
um pode assumir o papel desses responsáveis.  
    Muitas das famílias que optam pela educação domiciliar não têm esses olhares 
e acreditam que, ao afastar os filhos da escola, estão garantindo a eles um futuro melhor. A solução, no entanto, 
não é a mais adequada. Quando os pais acreditam que a qualidade não está satisfatória, devem se unir a outros 
e reivindicar melhorias. A participação dos pais pode construir uma escola melhor. Todos têm o direito a 
frequentar outro espaço que não seja só o privado, de conviver com pares e com outro ambiente. Tirar uma 
pessoa da escola é privá-la de oportunidades de desenvolvimento.  
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    É importante destacar que, em relação ao direito e ao dever em relação à 
educação, o conceito de obrigatoriedade do ensino implica dois deveres e dois direitos: o dever do poder público 
de assegurar matrícula a todos e o dever dos pais ou responsáveis de matricularem e assegurarem a frequência 
de crianças e jovens à escola, em contrapartida do direito do indivíduo, entendida a escolarização como 
condição necessária à sua socialização e da sociedade pela mesma razão, ou seja, devido à necessidade de 
escolarização para formação de indivíduos aptos à convivência social.  
    A ampla maioria da população brasileira reivindica acesso à educação escolar, 
principalmente em instituições públicas; em uma sociedade desigual como a brasileira, a permissão do ensino 
domiciliar implicaria aumento das desigualdades sociais. Hoje, já existe uma diferenciação entre os setores 
sociais de renda média alta e alta e os demais setores sociais de menor poder aquisitivo. Os filhos dos primeiros 
grupos frequentam escolas privadas de elite e, em geral, ingressam em instituições públicas de educação 
superior. Os filhos dos demais setores da sociedade brasileira cursam a educação básica na escola pública e, 
quando concluem o ensino médio e ingressam na educação superior, vão para instituições privadas. A 
permissão da educação domiciliar agravará essa segregação social existem no Brasil. A proposta apresentada, 
de que crianças e adolescentes atendidos em educação domiciliar devam estar matriculados em uma escola, 
pública ou privada, e que sua aprendizagem seja avaliada pelo respectivo Sistema de Ensino, reduz a Educação 
Escolar estritamente ao aprendizado dos conteúdos escolares. A aprendizagem dos princípios de liberdade e 
dos ideais de solidariedade humana, da convivência com as diferenças e da tolerância, faz parte integrante da 
educação escolar. Além dos aspectos citados acima, há agravantes importantes no Projeto de Lei, que ferem a 
legislação brasileira. Observamos o que diz as normas vigentes: 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é obrigatório que crianças e jovens entre 6 e 
14 anos frequentem uma instituição de ensino. Os pais que não matriculam seus filhos podem ser denunciados, 
precisam pagar multa e enfim devem passar a cumprir a determinação. •Só podem estar fora da escola os casos 
previstos no Decreto Federal 5622/2005 sobre Educação a Distância. O texto diz que a regra só vale para indivíduos 
que "estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial; sejam portadores de necessidades 
especiais e requeiram serviços especializados de atendimento; se encontrem no exterior, por qualquer motivo; vivam 
em localidades que não contem com rede regular de atendimento presencial; compulsoriamente sejam transferidos 
para regiões de difícil acesso, incluindo missões localizadas em regiões de fronteira; ou estejam em situação de 
cárcere".  

 Em 2000, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação ao analisar aspectos de natureza legal 
sobre educação domiciliar, emite o Parecer CEB/CNE 34/2000 enumera dispositivos da Constituição Federal de 1988 
com referências claras à educação escolar: por exemplo, o princípio com base no qual o ensino deve ser ministrado 
relativo à “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (art. 208, I). 

 A Constituição Federal aponta nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na escola, em especial na 
faixa de escolarização obrigatória (...), instituindo para o Poder Público a obrigação de recensear, fazer a chamada 
escolar e zelar para que os pais se responsabilizem pela frequência à escola” (CF, art. 208, § 3º).  

 O Parecer CEB/CNE 34/2000 analisa dispositivos da LDB. De acordo com o art. 1º da Lei, a educação é um processo 
mais amplo do que a educação escolar, que se desenvolve predominantemente, por meio do ensino. Observe-se que 
são três conceitos de diferentes graus de abrangência: educação, educação escolar, ensino. Ao abordar a finalidade 
da educação de promover “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” (LDB, art. 2º), o Parecer da CEB/CNE conclui que a educação é dever do Estado e da 
família, “porque a família, só ela, jamais reunirá as condições mínimas necessárias para alcançar objetivos tão amplos 
e complexos”.  



 

     
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Afirma também que a solidariedade humana e a tolerância recíproca, que fundamentam a vida em sociedade, “não 
deverão ser cultivados no estreito (no sentido de limitado) espaço familiar. A experiência do coexistir no meio de outras 
pessoas, a oportunidade do convívio com os demais semelhantes, tudo são situações educativas que só a família não 
proporciona e que, portanto, não garante o que a lei chama de preparo para a cidadania plena”. Ao comentar a 
exigência do mínimo de 75% de frequência para aprovação no ensino fundamental e médio, o Parecer da CEB/CNE 
afirma que “a lei enfatizou a importância da troca de experiências, do exercício da tolerância recíproca, não sob o 
controle dos pais, mas no convívio das salas de aula, dos corredores escolares, dos espaços de recreio, nas 
excursões em grupo fora da escola, na organização de atividades esportivas, literárias ou de sociabilidade, que 
demandam mais que os irmãos apenas, para que reproduzam a sociedade, onde a cidadania será exercida. Porque o 
preparo para esse exercício é uma das três finalidades fundamentais da educação”.  

 A LDB (art. 6º) dispõe sobre o dever dos pais ou responsáveis de efetuar a matrícula das crianças na educação 
obrigatória. No texto original da Constituição de 1988, o ensino fundamental era obrigatório. A partir de 2016, a 
obrigatoriedade foi ampliada para a educação básica dos 4 aos 17 anos. O Parecer em análise conclui que “matricular 
em escola, pública ou privada, para o exclusivo fim de avaliação do aprendizado’ não tem amparo legal”. Portanto, 
quando a matrícula é obrigatória, “o ensino presencial e o convívio com outros alunos de idade semelhante é 
considerado componente indispensável a todo o processo educacional”.  

 No STF, ministros argumentaram contrariamente à educação domiciliar afirmando que, “sem uma legislação 
específica”, essa prática poderia implicar “grandes problemas de evasão escolar (...) –evasão escolar travestida de 
ensino domiciliar”. Também argumentaram que o ensino em casa “em certas circunstâncias é, na verdade, uma 
superproteção nociva à criança”, ou, ao contrário, que “legitimar essa prática poderia estimular o trabalho infantil e 
escamotear outras graves mazelas que acometem menores”. 

    Sendo assim, pelos argumentos apresentados e pelos demais, contemplados 
nos documentos que acompanham este ofício, apresentamos ao Excelentíssimo Senhor Governador nossa 
solicitação de VETO ao PL  No 170/2019.  
   Na certeza de vossa atenção e acolhimento, desde já agradecemos.  
   Atenciosamente,  
 
   
 
   Deputada Estadual Sofia Cavedon 
 


