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RESUMO
O ensino perpassa todos os âmbitos sociais: a escola, a casa, a rua, o museu; além
de ser, nada menos que, um direito de todos. As famílias, de acordo com o direito
natural, são o grupo de maior importância quando o assunto é educação. Dada essa
liberdade, com as famílias que possuem crianças autistas não é diferente, a liberdade
e a individualidade devem ser a base de um ensino de qualidade. A partir desse
pressuposto, nos questionamos: quais as contribuições da educação domiciliar como
modalidade educacional para crianças com transtorno do espectro autista? Para
sanarmos essa questão, propomos seguir o seguinte objetivo: compreender a
educação domiciliar como uma possibilidade de modalidade educacional às crianças
com transtorno do espectro autista, para, a partir disso, sustentar a concepção de que
o homeschooling apresentar-se como uma modalidade educacional que pode
beneficiar as crianças com TEA. Para isso, especificamos o conteúdo do objetivo da
seguinte forma: fazer um levantamento das características do homescholing nos EUA,
em outros países e no Brasil; descrever a sintomatologia do TEA; apontar as
necessidades e as alternativas educacionais para crianças com TEA; e, enumerar
pontos do homescholing que favoreçam a aprendizagem e inclusão de crianças com
TEA. Para isso, seguimos pela metodologia de pesquisa bibliográfica, por
fundamentar-se em diversas obras para investigação das hipóteses levantadas, sendo
as principais: Vasconcelos (2007); Alexandre (2016); Moreira (2017); Ray (2019) no
que diz respeito à educação domiciliar. Bandim (2011); Silva et. al (2012); e, o Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 (2014) como aporte teórico
acerca do autismo. Confirmando as hipóteses levantadas, concluímos que o
homescholing pode ser uma via de ensino satisfatória para o público autista.

PALAVRAS-CHAVE: Homeschooling. TEA. Alternativas educacionais.
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ABSTRACT
Teaching cuts across all social spheres: the school, the house, the street, the museum;
in addition to being nothing less than a right for all, families, according to natural law,
are the most important group when it comes to education. Given this freedom, with
families that have autistic children is no different, freedom and individuality must be the
basis of quality education. Based on this assumption, we ask ourselves: what are the
contributions of home education as an educational modality for children with ASD? In
order to resolve this issue, we propose to follow the following objective: to understand
home education as a possibility of educational modality for children with autism
spectrum disorder, in order to, from this, support the conception that homeschooling
presents itself as an educational modality that can benefit children with ASD. For this,
we specify the objective's content as follows: survey the characteristics of
homescholing in the USA, other countries and Brazil; describe the symptoms of ASD;
point out educational needs and alternatives for children with ASD; and, to enumerate
points of homescholing that favor the learning and inclusion of children with ASD. For
this, we follow the bibliographic research methodology, as it is based on several works
to investigate the hypotheses raised, the main ones being: Vasconcelos (2007);
Alexandre (2016); Moreira (2017); Ray (2019) with regard to home education. Bandim
(2011); Silva et. al (2012); and, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders - DSM-5 (2014) as a theoretical contribution about autism. Confirming the
hypotheses raised, we conclude that homescholing can be a satisfactory teaching path
for the autistic public.
KEYWORDS: Homeschooling. ASD. Educational alternatives.
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1. INTRODUÇÃO
As pesquisas em torno do Transtorno do Espectro Autista (TEA), também
conhecido apenas por autismo, intensificam-se cada vez mais ao longo dos últimos
anos, no entanto sua causa geradora e sua cura ainda são elementos desconhecidos
pela ciência. Dados oficiais mostram o número crescente de alunos que chegam às
escolas e já, nos primeiros anos de vida, os sintomas desse transtorno são percebidos
pelos professores e diagnosticados pelos profissionais de saúde. Há casos que
receber um diagnóstico como esse gera, nos pais e demais familiares, um grande
impacto que os fazem sentirem-se perdidos e incapazes de lidar com as
especificidades que estes indivíduos exigem. Não compreender a atenção e o cuidado
que essas crianças requerem pode tornar o trabalho requerido ainda mais intenso.
Sendo impulsionados por esses desafios, muitos pais buscam conhecer o TEA
e aprofundar-se nos trabalhos e pesquisas já realizados acerca do tema; buscam
saber as características e impactos, na vida das crianças, que possuem esse
transtorno, e ainda, o mais importante, como lidar com esses indivíduos e como
determinadas atitudes e tarefas podem fazer com que as características autistas se
tornem moderadas ou, até mesmo, inexistentes quando chegarem à vida adulta.
A educação proporcionada pelos pais é, sem dúvida, um dos elementos de
maior relevância para o desenvolvimento das crianças com autismo. As atividades
que são realizadas, a estrutura da rotina e o afeto transmitido pelos familiares são
pilares indispensáveis para a aprendizagem e tranquilidade dessas crianças que, por
conta de suas limitações, muitas delas não conseguem, por exemplo, acompanhar o
ritmo de uma turma escolar, nem mesmo se relacionar com seus pares de maneira
típica nos aspectos que dizem respeito à socialização.
Educar os filhos em casa não é realidade distante no contexto mundial e sua
prática, nos países norte-americanos, por exemplo, é científica e socialmente uma
modalidade educacional eficaz que a cada dia conquista mais praticantes e
pesquisadores para esse campo, não somente entre estadunidenses, canadense ou
europeus, mas, entre diversas famílias brasileiras.
O homeschooling ou, educação domiciliar, encontra-se hoje em uma realidade
inegável em quase todo território brasileiro, muito embora sua legalização não tenha
sido concretizada; ela é constituída como uma proposta educacional alternativa a
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qualquer grupo de pais que optam por não matricularem seus filhos na escola regular
(de rede pública ou privada), seja por motivos de busca por outras propostas
pedagógicas, pela má adaptação da criança na escola ou por prioridade do ensino
moral e religioso adotado pela família. Assim, os pais tomam para si a
responsabilidade de educar e ensinar seus filhos em seus próprios lares, de acordo
com as abordagens pedagógicas adotadas por estes e as necessidades emergidas
das dificuldades de sua prole.
Dessa forma, o homeschooling tem como características principais o
atendimento individualizado e um currículo de ensino aberto, inteiramente voltado
para a criança em suas especificidades. Sua grade curricular, ao contrário da escola,
é aberta aos conteúdos que surgem ao longo do processo. Por conta disso, a
educação domiciliar não segue uma lógica única para todas as famílias. Seu princípio
é a soberania educacional familiar, ou seja, a liberdade de elaboração curricular de
cada família é o que determinará como a instrução dos filhos irá ocorrer. Esses
aspectos de liberdade e individualidade precisam estar ainda mais presentes nos
casos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que, por conta das suas
necessidades e limitações, necessitam de um acompanhamento mais intensivo por
parte de seus pais.
Havendo, ou não, necessidades especiais, os pais que assumem por completo
a instrução de seus filhos compreendem que eles são os indivíduos que melhor se
adéquam ao cargo de instruir para o desenvolvimento e aprendizagem de suas
crianças, apropriando-se de teorias e métodos alinhados à sua cosmovisão e às
necessidades de aprendizagem de seus filhos.
Essa pesquisa desenvolveu-se, portanto, com a finalidade de revelar a prática
educacional domiciliar como uma alternativa favorável aos pais que buscam por uma
educação que atenda as necessidades de seus filhos, em especial, aqueles que
possuem TEA, sem que estas sejam medidas compulsórias, retirando da criança sua
dignidade e liberdade educacional.
Com isso, declaramos o interesse pela pesquisa que surgiu a partir do contato
com amigos que praticam o homeschooling e os evidentes benefícios gerados no
desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças instruídas fora “dos muros da
escola”. Aliado a isso, a percepção do crescimento do público autista, seus desafios
e necessidades educacionais no ambiente escolar, instigaram-nos a ponderar sobre
a possibilidade de ensino domiciliar para as crianças com TEA, fator que gerou a
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problemática que norteia esta pesquisa: Quais as contribuições da educação
domiciliar como modalidade educacional para as crianças com TEA?
Partindo, então, do ideal de que o homescooling sustenta-se como modalidade
educacional para as crianças com TEA, nosso estudo se desenvolveu em busca do
objetivo de: compreender a educação domiciliar como uma possibilidade de
modalidade educacional às crianças com transtorno do espectro autista. Para isso,
buscamos uma união de objetivos específicos que atendam o objetivo geral, os quais
são: fazer um levantamento do histórico, conceito e características do homeschooling
no mundo, especialmente nos Estados Unidos da América e no Brasil; descrever a
sintomatologia do TEA; apontar as necessidades e as alternativas educacionais para
crianças com TEA; e, por fim, salientar aspectos do homeschooling que favoreçam a
aprendizagem e inclusão de crianças com TEA.
Vale destacar que os principais teóricos recorridos para o estudo que tratam
sobre a educação domiciliar foram: Vasconcelos (2007) a qual elucida a trajetória da
educação doméstica no Brasil, anterior ao fenômeno escolar; Alexandre (2016) que,
como consultor legislativo, promove a discussão, na Câmara dos Deputados acerca
do homeschooling no Brasil e no mundo; Moreira (2017), ex diretor jurídico da
Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED), e ex integrante da Consultoria
Jurídica do Ministério dos Direitos Humanos; e, Ray (2019) nos trazendo dados e
pesquisas da educação domiciliar nos EUA. Os autores referentes à abordagem de
transtorno do espectro autista foram: Bandim (2011); Silva et. al (2012); e, o Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 (2014), o qual aborda
diretrizes para o diagnóstico médico dentre os diversos tipos de transtornos mentais,
estabelecido pela American Psychiatric Association.
Além disso, para investigação e abordagem do tema proposto, optamos pela
pesquisa qualitativa, a qual, segundo Godoy (1995), implica na observação de um
fenômeno no contexto em que ele está inserido, observando por meio de fatos, locais
e pessoas a sua impressão analógica acerca do objeto de estudo.
Dentre as pesquisas qualitativas, seguimos pela investigação bibliográfica, a
qual tem por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito,
dito ou filmado sobre determinado assunto (LAKATOS, 2003), ou seja, seguir o
caminho da pesquisa bibliográfica coloca o pesquisador em um campo de análise
sólido e, em alguns momentos, primário, sobre o objeto que se pretende investigar.
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Acerca desses aspectos Lakatos (2003, p 183) defende a pesquisa
bibliográfica como: “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo
assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem,
chegando a conclusões inovadoras”, dessa maneira, o pesquisador não irá apenas
resenhar sobre os conteúdos e teorias já validados por outrem, antes, os tomará como
campo de pesquisa do objeto em estudo para que novos resultados sejam
descobertos com base na literatura já estabelecida.
A análise do conteúdo ocorreu a partir da seleção e exploração dos dados
produzidos na pesquisa, à luz das leituras e resumos das obras exploradas que
fundamentam o trabalho. A partir dessas fases, demos, então, início à interpretação
dos resultados obtidos para elaboração do presente projeto.
Para que cada fase da análise de dados fosse realizada, houve a necessidade
pela definição de categorias que envolvessem o objeto de estudo: educação de
crianças com TEA na modalidade domiciliar. Segundo Gomes (1994), as categorias
têm como finalidade classificar, agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de
um conceito que abranja o todo. De acordo com essa finalidade, as categorias
elencadas nesta pesquisa são: educação, educação domiciliar e Transtorno do
Espectro Autista, por conseguinte, as subcategorias abordam: origem e conceitos da
educação domiciliar; panorama histórico e contemporâneo do homeschooling no
Brasil; análise da definição e tipologia do transtorno do espectro autista; o ensino às
crianças com TEA, suas necessidades e especificidades; e, a prática da educação
domiciliar como alternativa educacional a esse público.
Nos tópicos que seguem com a exposição do conteúdo, abordamos,
primeiramente, as características, o conceito e o histórico do homeschooling,
ressaltando os principais aspectos da prática nos diversos países e, destacadamente,
no Brasil, abordando da “primeira fase” do homeschooling, isto é, período de educação
anterior ao surgimento da escola, denominada de educação doméstica, seguindo,
assim, para a “fase contemporânea” de retorno a essa prática.
Em seguida, explanamos sobre as questões referentes ao TEA, sua definição,
características comuns ao transtorno, bem como os métodos para o tratamento da
criança com TEA e sua alfabetização, tendo em vista a complexidade do processo de
aprendizagem, levando em consideração também, as dificuldades de inclusão no
sistema escolar e a necessidade de abordagens individuais.
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Ao final da explanação dos dois conteúdos principais, retomamos a discussão
acerca do ensino domiciliar dentro da perspectiva de modalidade educacional
favorável às crianças com TEA, em resposta às suas dificuldades e necessidades
específicas de aprendizagem. O resultado da pesquisa aponta-nos para uma resposta
positiva em relação ao tema proposto, de que, as crianças autistas podem se
beneficiar de uma modalidade que as atenda de forma mais pessoal.
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2. HOMESCHOOLING: HISTÓRICO, CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
Estudos nos mostram que a história da educação, em contexto mundial, deuse de diversas maneiras: alguns momentos por meio da escolarização estatal,
obrigatória ou não, outros, por livre iniciativa das famílias. Na Idade Média, por
exemplo, a prática da educação compulsória estatal ocorria em muitos países
espalhados pelo mundo, porém, na Europa, mantinha-se o ensino ministrado em
paróquias e escolas privadas. Enquanto a antiga Prússia alavanca um sistema
nacional de educação obrigatória na Europa, já em 1669, a nação estadunidense, por
exemplo, só concretiza a experiência de educação estatal obrigatória ao final do
século XIX (RODHBARD, 2013).
Embora seja uma prática milenar, integrante das vivencias particulares, a
educação dos indivíduos, oferecida no seio familiar, passou, ao longo dos últimos
anos, por um declínio constante, desde a Europa, até os países latino-americanos. A
escola passou a ser o lugar de ensino por excelência, onde todos os indivíduos
deveriam estar debaixo de sua tutela para que a detenção dos conhecimentos
historicamente construídos fosse efetivada. Assim, a escola passa a ser instituída
como a instituição social legitima da instrução formal que se distinguiu das
aprendizagens provindas dos processos de socialização familiar e social, as quais
denominou-se de não-formais. Essa instrução formal se consolidou como um
processo educacional intencional com conteúdos previamente demarcados,
desprendido das aprendizagens cotidianas, transmitida, primariamente, por sujeitos
especializados no ensino e em local estabelecido para esse fim, isto é, a escola
(GOHN, 2006). Já às famílias, coube, nesse novo panorama, a educação não formal
responsável pela transmissão de princípios, valores e cultura transmita de geração a
geração (BASTOS, 2013).
Não satisfeitos com estas divisões educacionais, nas últimas décadas, os
Estados Unidos da América e mais de sessenta países ao redor do mundo têm
buscado uma educação desescolarizada, isto é, uma educação ministrada fora do
ambiente escolar e sem, necessariamente, professores por formação, à frente do
ensino, fenômeno este que surgiu, na fala de Barros (sd) como movimento social de
contraposição ao sistema educacional vigente, centrado na instituição escolar, fator
que tem influenciado famílias brasileiras a também voltarem sua atenção para a
possibilidade de educação fora dos muros da escola, encontrando com estes, suporte
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para abordagens pedagógicas diferenciadas das que são empregadas nas escolas
brasileiras, leis internacionais e teorias que defendam a soberania familiar na escolha
da educação de seus pupilos.
Em vista disso, as páginas seguintes compõem o estudo realizado acerca das
características, conceitos e abordagens do ensino domiciliar tanto no Brasil quanto
nos demais países onde a prática já esteja consolidada.
2.1 Caracterizando o Homeschooling
Distinguindo sua denominação do movimento histórico “educação doméstica”,
a modalidade educacional contemporânea recebeu a denominação na língua inglesa
de home (casa) school (escola), por influência de seu país de retomada à modalidade
de educação – os Estados Unidos da América. Por conta disso, adotamos livremente
o termo homeschooling por ter reconhecimento não apenas americano, mas, mundial,
de identidade do movimento. Além dessa, utilizamos as expressões de tradução
brasileiras

como:

educação

domiciliar,

educação

desescolarizada

ou

educação/ensino no lar.
A utilização do termo homescooling se aplica de maneira assertiva à proposta,
não apenas por indicar que school (escola/ensino) aconteça em casa, antes que, o
termo escola no gerúndio – schooling –, já traduz o próprio modelo de educação, que
acontece como um ensino contínuo, tal como nos revela Andrade (2014, p. 19) “no
qual os pais se dispõem para o processo ensino-aprendizagem em formas e
condições contínuas e cotidianas na vida da criança e da família, organizadas
intencionalmente, ou não, para o fim educativo”. A referência ao lar – home –, no
entanto, não é indicativo de ensino exclusivo no lar, antes de que os rumos
educacionais são dirigidos familiarmente.
Como citamos anteriormente, muitas são as razões familiares para a escolha
do ensino domiciliar, com base nas definições apontadas por Moreira (2017) e Vieira
(2011), o quadro 1 abaixo classifica e caracteriza algumas destas motivações, para
além das justificativas educacionais, que levam os pais homeschoolers a trilharem por
esse caminho, as quais podem ser:
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QUADRO 1: CLASSIFICAÇÃO DAS MOTIVAÇÕES À ADOÇÃO AO
HOMESCHOOLING

IDEOLÓGICAS

PEDAGÓGICAS

Por dois motivos:

Crêem que fora da

objeções ao que é
ensinado nas escolas; e,
desejo por proporcionar
um ensino que esteja de
acordo com a
ideologia/filosofia familiar.

escola, ambiente que
reprime a criatividade e
curiosidade, as crianças
aprendem com maior
naturalidade e disposição.

AMBIENTAIS
Buscam proteger os filhos
de ambientes e
influências negativas ao
seu desenvolvimento
psíquico e moral, como
drogas, pressão de grupo
e violência.

Fonte: quadro elaborado pela autora.

Moreira (2017) destaca que ao classificarmos algumas pretensões das famílias,
não o fazemos com o intuito de delimitar de maneira totalizante a escolha pelo
homeschooling, no entanto, ajuda-nos a compreender as razões primeiras da maioria
das famílias praticantes. Muitos pais se ajustam a todas as classificações, outras,
levam em consideração um ou dois aspectos a mais do que outro, e assim por diante.
Tendo em vista a preocupação dos pais em proporcionar aos seus filhos não
apenas o ensino das tradicionais disciplinas escolares, não podemos crer que o
cumprimento da modalidade homeschooling aconteça como uma transposição literal
do ensino escolar ou mesmo de seu currículo para o ambiente doméstico, mas antes,
como expressado por Vieira (2012, p. 11):
[a educação no lar] será a prática de pais ou responsáveis legais educarem,
direta ou indiretamente (com delegação a terceiros ou não), os filhos ou
tutelados em idade escolar fora das escolas regulares, e por mais tempo
dentro do lar do que fora dele.

Dessa maneira, a educação domiciliar configura-se como uma proposta de
ensino alternativa à escola; isso não impede, todavia, os pais de exercerem sua
autonomia para participarem, fora de casa, de outros ambientes facilitadores do
ensino como cursos de matemática, música ou dança, por exemplo (Cf. MOREIRA,
2017). Desta forma, para que uma família opte pelo homeschooling não lhe são
necessários currículos de ensino pré estabelecidos por outras instituições, ou mesmo
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a presença de professores/instrutores, além dos próprios pais, para que as
aprendizagens de seus filhos ocorram. Dessarte, as famílias educadoras, seguem
seus estudos de acordo com o nível de desenvolvimento das crianças, ao invés de
seguir um currículo determinante, cada família segue o ritmo de atividades e sua
metodologia de acordo com os feedbacks de seus filhos.
Vê-se que é ampla a margem de variedade na qual o ensino pode ser
ministrado no ambiente doméstico, desde a prestação direta pelos pais,
contratação de professores e mesmo estudo dirigido pelas diversas
plataformas de educação a distância, quando se trata do aprendizado de
temas específicos (ALEXANDRE, 2016, p. 6).

Da mesma maneira, o homeschooling não segue o padrão de ensino exercido
nas escolas, as famílias educadoras não seguem, todas elas, os mesmos métodos e
abordagens de ensino, pois que:
A educação domiciliar é uma modalidade de ensino que não obedece a uma
lógica única, massificada para todas as famílias, por basear-se no princípio
da soberania educacional da família, ou seja, seu fundamento é a liberdade
de cada família determinar como será realizada a educação de seus filhos.
(MOREIRA, 2017, p. 61) (grifos nossos)

Acerca desse ponto, há necessidade de se distinguir a abordagem
homeschooling do fenômeno unschooling, ou educação naturalista. Esta, em oposição
àquela, posiciona-se inteiramente contra a escola. O aprendizado das crianças, por
sua vez, fica a cargo delas próprias, as quais escolhem o que estudar e quando
estudar (Cf. ALEXANDRE, 2016). Nosso estudo, entretanto, objetiva apenas a
modalidade homeschooling, a qual não nega a presença da escola na sociedade para
quem a deseje, pois, o movimento de pais e associações não visa ao fim das escolas,
antes, a liberdade familiar na escolha do modelo educacional de seus filhos, direito
este garantido pela própria Constituição Federal (CF, 1988) quando reconhece em
seu artigo 206 que:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e, coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino.
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Como vemos, a CF manifesta-nos o compromisso estatal e social de garantir,
defender e incentivar a liberdade educacional das famílias, consequentemente, das
crianças, em vivenciar formas de ensino que lhe garantam respeito e autonomia
(MOREIRA, 2017). É, então, fundamentado sobre o texto constitucional que as
famílias homeschoolers defendem o seu direito de liberdade para a escolha do ensino
de seus filhos, visando ao pluralismo de ideias e a concepções pedagógicas
assegurado pelo inciso três do referido artigo.
Além da liberdade educacional inerente à família, a soberania educacional
familiar, ressaltada por Moreira (2017), não diz respeito a uma fala de opinião de um
defensor da educação domiciliar, antes, baseia-se nos princípios outorgados pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 2009) ao afirmar que “os pais
têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a
seus filhos” (art. XXVI, item 3); muito embora o poder educacional familiar nem mesmo
requeira ordenação jurídica para o afirmar, tendo em vista ser uma instituição de
caráter pré-político, seu funcionamento é regido pelas normas do Direito Natural
(MOREIRA, 2017), o que em si mesma já se constitui como instituição preliminar das
decisões que dizem respeito às crianças e adolescentes que estão sob sua tutela.
É por esse motivo, que a família é a única instituição social de maior proteção
governamental, pois sua liberdade de prática educativa e cultural está acima do Direito
Constitucional, afirmação feita pela própria Constituição Federal brasileira (1988) no
seu artigo 226 “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
Na verdade, a família é a unidade cultural mais importante, pois não apenas
transmite todos os dias o patrimônio cultural aos filhos, como também garante
que, devido às suas mais diversas formações culturais, cada cultura
específica seja preservada por meio da transmissão às novas gerações.
(MOREIRA, 2017, p. 117)

Esta declaração de Moreira (2017) nos leva a compreender que, embora cada
sociedade carregue em si mesma sua própria cultura, os lares são esses espaços de
difusão da herança cultural que, inteirados uns com os outros, formam a unidade e,
ao mesmo tempo, a diversidade cultural da sociedade como um todo. Eis, então, a
importância da atuação dos pais, ou responsáveis pelas crianças, em transmitir-lhes
valores morais, sociais e religiosos, isto é, educação cidadã.
Não somente valores morais e religiosos, mas as tradicionais disciplinas
escolares também podem ser exploradas pelos próprios familiares, professores e/ou
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em cursos específicos, de acordo com o nível educacional de cada criança. É no
tocante a esses aspectos que as famílias constroem sua vivência de conteúdos
escolares sem, necessariamente, subordinar-se à escola ou às ideologias nela
representadas.
Ao abordar acerca da centralização da “aprendizagem escolar” e a
aprendizagem socialmente necessária, Ilich (1985, p. 27), um dos pioneiros do
movimento da educação domiciliar, comenta: “o ensino, é verdade, pode contribuir
para determinadas espécies de aprendizagem sob certas circunstâncias. Mas a
maioria das pessoas adquire a maior parte de seus conhecimentos fora da escola”.
Embora, como anteriormente citado, os pais homescholers não se posicionem contra
as escolas como Ilich revelava em suas obras, a compreensão de que a educação
não é consequência de escolarização e que ela se materializa em qualquer espaço
social, é o que leva famílias de todas as regiões do globo a creditar em si mesmas a
capacidade de deliberar sobre os espaços sociais e bases filosóficas que irão compor
o ensino de sua prole.
Ainda que o estudo do homeschooling no Brasil seja o enfoque desta pesquisa,
todavia, é pertinente uma breve explanação das práticas de ensino domiciliar nos
países pioneiros do retorno ao ensino desescolarizado. Tomamos como objetos de
análise seus influenciadores, motivações, aspectos e dados que comprovem a
eficácia dessa modalidade de ensino nestes países, onde essa modalidade
educacional seja exercida com aparato legal.
2.2 O Homeschooling nos EUA e ao redor do mundo
Uma das maiores mudanças ocorridas nos Estados Unidos, em meados da
década de 1970, foi o retorno à educação domiciliar, dirigida, especialmente, pelos
pais. Na época, o movimento foi preconizado nas obras de alguns teóricos críticos do
sistema educacional moderno como Ivan Ilich e John Holt, como também pais que já
vivenciavam a prática antes mesmo de ser difundida pelos EUA, é o caso do casal
Raymond e Doroty Moore e outros que preconizaram o movimento que não apenas
se tornou conhecido, mas, praticado em todos os 50 Estados da federação americana
Home School Legal DefenseAssociation, (HSLDA).
Como nos lembra Barbosa (2013), não apenas a América do Norte é
influenciada pelas obras de Iliich, Holt e Moore, mas, pais homeschoolers brasileiros,
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por exemplo, citam com frequência a importância das obras e trabalho destes sujeitos
como base para suas convicções de ensino. A prática do ensino em casa se expande
por diversas regiões do globo, estima-se que sejam 63, o número de países onde o
homeschooling é legalmente permitido como: África do Sul, Canadá, Colômbia,
México, Peru, Índia, Indonésia, Israel, Áustria, Espanha e Itália (HSLDA, 2019).
Na Rússia, por exemplo, um dos países com maior expansão da educação
domiciliar, a estimativa de crianças educadas em casa passou de 11 mil para cerca
de 100 mil entre 2008 a 2012, um aumento significativo de 900%. As pesquisas
realizadas em Nova Gales, um dos Estados australianos mais populosos, registraram
um crescimento de alunos domiciliares de cerca de 60% entre 2003 e 2009, segundos
os dados apresentados por Vieira (2012).
Nas províncias canadenses, a modalidade domiciliar de educação apresenta
dados significativos de crescimento em boa parte do país. Segundo os dados de
pesquisa da Fraser Institute, além de liberdade educacional, em algumas cidades, as
famílias contam com um limitado financiamento governamental, permissão de
matrícula em cursos escolares específicos, acesso a ginásios e a excursões, dentre
outros direitos garantidos mediante cadastro, junto ao Governo, que devem ser
realizados por todas as famílias que optarem pelo ensino domiciliar1.
Conforme o relatório global, divulgado em 2016 pela Direito à Educação e
Liberdade de Ensino (OIDEL2), Organização Não Governamental com status
consultivo perante a UNESCO, a liberdade educacional que é um dos pressupostos
fundamentais para a qualidade do ensino, pode ser estimada em maior ou menor grau
a depender da legislação e organização governamental de cada país. Os dez países
de maior liberdade educacional são: Irlanda, Holanda, Bélgica, Malta, Dinamarca,
Reino Unido, Chile, Finlândia, Eslováquia e Espanha; os de menor liberdade
educacional estão: Gâmbia, Líbia, Cuba, Arábia Saudita, Afeganistão, Congo, Etiópia,
Síria, Mauritânia e Serra Leoa. O Brasil ocupa a 58ª posição no ranking de liberdade
educacional, estando entre o Qatar e o Cambodja.

1

Dados da Fraser Institute acerca do crescimento do ensino domiciliar no Canadá, disponível em:
https://www.fraserinstitute.org/blogs/homeschooling-has-grown-substantially-in-canada-over-past-fiveyears. Acesso em: 16 mar 2020.
2 ONG Oidel: https://oidel.wordpress.com/
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Segundo dados da Home School Legal DefenseAssociation (HSLDA, 2019)3,
nos Estados Unidos da América, nenhum dos Estados constituintes possuem
proibição para a prática homeschooling. Alguns deles não requerem notificação
alguma por parte dos pais acerca da modalidade educacional adotada; em outros, a
notificação é necessária de forma simples; e há os que, de forma mais burocrática,
como é o caso dos Estados de Nova York, Pensilvânia, Vermont e Massachusetts
requerem dos pais notificação ao Governo Estadual, registro das atividades e
avaliações utilizadas, além de que, a realização do ensino domiciliar correspondente
com a durabilidade do Ensino Médio.
O resultado da total liberdade de adesão ao homeschooling torna os Estados
Unidos da América a maior nação em número de homeschoolers – denominação dada
ás famílias que optam pela educação domiciliar (ARRUDA e PAIVA, 2017). Dados
fornecidos pelo Dr. Ray (2019) apontam que o número de famílias que educam em
casa chegou a 2,3 milhões em 2019; uma estimativa de aumento de 2% a 8% ao ano
desde 2016. O homeschooling, na verdade, é a forma de educação que mais cresce
no país. Além disso, a pesquisa de Ray (2019) revela-nos a porcentagem de famílias
homeschoolers de acordo com sua etnia como mostra a tabela 1 abaixo:
TABELA 1: PERCENTUAL DE GRUPOS ÉTICOS DAS FAMÍLIAS EDUCADORAS
NOS EUA

Grupos étnicos
Brancos

Percentual %
53

Negros, asiáticos

32

Hispânicos e outros

15

Fonte: Research facts on homeschooling (NHERI, 2019)

Embora a população branca represente um pouco mais da metade dos
praticantes da educação domiciliar, os dados nos mostram a popularidade dessa

3A

HSLDA, Associação americana sem fins lucrativos, atua desde 1983, na propagação do
homeschooling, criada para defender e promover o direito constitucional dos pais para dirigir a
educação de seus filhos. (ALEXANDRE, 2016, p. 4)
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abordagem que, ao contrário do afirmado por alguns críticos, o homeschooling
concentra-se sobremaneira nos lares de famílias brancas e de classe média/alta.
Segundo as pesquisas de Ray (2019), ensino domiciliar não se apresenta como uma
prática de classes abastardas ou pertencente a um grupo étnico-social específico,
entretanto, perpassa comunidades de qualquer origem étnica, social, cultural ou
religiosa, uma vez que o ensino ofertado às crianças não passa pelo crivo de possuir
alto poder aquisitivo, mas, na disposição dos pais em garantir uma instrução de
qualidade à seus filhos.
Além das questões étnicas e sociais, o homeschooling igualmente abrange
uma gama de possibilidades para abordagens e metodologias diversificadas de
acordo com as finalidades educacionais da família. A título de exemplo, o quadro 2
abaixo nos traz uma classificação, segundo Moreira (2017, p. 64), baseada em uma
pesquisa empírica norueguesa, sobre as famílias educadoras de acordo com o grau
de integração social e suas formas de abordagens do ensino, as quais podem ser:
QUADRO 2: GRAU DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIAS EDUCADORAS

Educadores
domiciliares

Unschoolers

estruturados

Educadores

Educadores

domiciliares

domiciliares

pragmáticos

marginais

São, muitas vezes,

De bom nível

pais religiosos, de

educacional, com

Famílias rurais ou

classe média e alto

posições políticas e

de classe

nível educacional.

culturais radicais.

operária, com

Proveem a

Proveem a

pouca educação

educação domiciliar

educação centrada

formal. Enfatizam

tradicional,

na criança com

a educação no

focalizada em

pouco planejamento

trabalho prático.

currículos.

curricular.

Ciganos,
imigrantes não
registrados,
famílias
socialmente
problemáticas ou
religiosos
fundamentalistas.

Fonte: Quadro elaborado pela autora

Os dados dessa pesquisa nos revelam o leque de possibilidades de
abordagens da educação domiciliar e as associações do estilo de vida das famílias
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somado a forma como o ensino dos filhos é conduzido; é o exemplo das famílias de
comunidades rurais, as vivências com os trabalhos manuais e o pequeno contato com
os estudos formais, termina por delinear a instrução dos filhos seguindo a proposta de
que o trabalho realizado naquele ambiente é o satisfatório para o seu pleno
desenvolvimento e sustento de vida.
Em outra escala social, estão as famílias de classe média, religiosas e/ou de
bom nível educacional, as quais não conduzem a educação de seus pupilos alvejando
o desempenho em trabalhos manuais, todavia têm em vista a formação ou inibição de
hábitos e habilidades pertencentes à sua cultura, como: desenvoltura para leitura,
escrita, oratória, artes, domínio de outras línguas, dentre outros componentes sociais
que podem ser explorados, dependendo do contexto e dos objetivos educacionais de
cada lar.
2.3 O homescholing no Brasil
Como proposta de análise do homescholing nos dias atuais, precisamos,
primeiramente, voltarmos o olhar para o início dessa maneira de ensino. Assim, neste
dado momento, apresentaremos um breve estudo a respeito da educação doméstica
no Brasil em seus primórdios, com a intenção de ressaltar apenas os dados que nos
levam à legislação contemporânea de obrigatoriedade para o ensino institucional, em
especial, as cartas legislativas estabelecidas desde o início do Brasil República.
2.3.1 A Educação Domiciliar através da História
Para o estudo da educação institucional, muitos autores se debruçam sobre a
História em busca de traçar uma linha cronológica ou mesmo obter uma compreensão
sobre as origens, precursores, avanços e retrocessos do sistema escolar. Até mesmo
pelo suporte que temos dos documentos legislativos, e origem recente (entre os
séculos XVII e XVIII), não seria errôneo dizer que não encontramos grandes
dificuldades ao investigar os inícios da instituição escolar e da detenção estatal sobre
a educação nos mais diversos países.
Todavia, ao nos dirigirmos à educação domiciliar, ou educação doméstica, não
podemos definir sua origem, formas exatas de abordagens ou conteúdos
contemplados. Como nos lembra Vasconcelos (2004), a educação nos lares está
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presente desde os tempos mais antigos, sendo, em alguns períodos históricos, a única
forma de educação de crianças e jovens.
A Bíblia Sagrada, por exemplo, registra em um de seus primeiros livros, escrito
cerca de 1405 a.C., a convocação dada por Deus à Moisés sobre o dever dos pais em
instruir seus filhos de acordo com as leis estabelecidas por Ele: “E estas palavras que
hoje te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te”
(DEUTERONÔMIO 6.6-7. Grifos nossos).
Este é um entre diversos exemplos que nos comprovam a antiguidade da
educação presente nos lares, que, em dadas culturas, como a israelense, sua prática
se dá em razão da própria religião ou costumes tradicionalmente mantidos pela
cultura. Vivências essas que não estiveram distantes no contexto brasileiro onde,
desde os primórdios da nossa nação, a educação já integrava as rotinas familiares.
Durante o período colonial, ao lado das escassas escolas públicas, havia as
chamadas escolas familiares, as quais o ensino era ministrado por familiares letrados,
capelães ou mestres que eram contratados pelas famílias. Costa Filho (2006) nos
lembra sobre um aspecto significativo acerca do desenvolvimento educacional dessas
crianças que eram educadas em suas próprias casas, as quais, apesar de receberem
um “ensino informal”, apresentavam adequação de aprendizado ao modelo oficial de
ensino, fator que garantia a conclusão dos seus estudos em escolas no Brasil e, até
mesmo, em Portugal.
Em meados do século XVIII, Vasconcelos (2007) reitera que, na Europa
Ocidental, desperta-se o interesse pela educação e ensino de ofícios para as crianças
das classes de ricos comerciantes e elites que não eram pertencentes às famílias
nobres, o preparo para a vida adulta, o ensino de conteúdos para além da leitura,
escrita e contagem e o prosseguimento dos negócios da família, intensificaram-se na
rotina familiar destes e, com o decorrer dos anos, a educação doméstica foi se
estruturando entre as famílias não pertencentes à nobreza.
Muito embora os dados históricos sempre se reportem à educação doméstica
como uma prática, majoritariamente, do lar elitista, Kloh (2014) nos chama a atenção
para o fato de que, embora a nobreza se utilizasse do ambiente doméstico para o
ensino de conteúdos acadêmicos, podemos creditar que eram realizadas atividades
educativas em contextos mais populares, até mesmo para que o ofício familiar fosse
passado às gerações ascendentes.

27

Um pouco mais tarde, nas terras brasileiras, a prática da educação doméstica
concretizou-se durante o século XIX, também no seio das famílias mais abastardas,
que, ansiando por maior ascensão social, concediam aos jovens um ensino de
conhecimentos específicos, realizado por membros da família ou mestres específicos
de primeiras letras, gramática, música, aritmética, ou outro conhecimento
(VASCONCELOS, 2007). Todavia, como menciona Azevedo (1976) em âmbito
institucional, não temos registros sobre a assistência de locais de ensino de primeiras
letras que atendam a maioria populacional, nem mesmo leis que estabeleçam sua
necessidade.
Vale destacar que a instrução brasileira só passou a ser, de fato,
responsabilidade estatal a partir do ideal iluminista seguido por Marquês de Pombal,
o qual promoveu uma reforma educacional após a expulsão dos jesuítas em 1759,
estes que foram, por mais de 200 anos, os únicos educadores no Brasil durante
grande parte dos séculos XVI à XVIII (AZEVEDO, 1976).
“As [escassas] escolas propostas por Pombal teriam as aulas régias, nas quais
haveria o estudo do Latim, Grego, Filosofia e Retórica” (CELETI, 2011). E esses novos
moldes educacionais não ocorriam de maneira autônoma, mas, em parceria com a
igreja, como reitera Azevedo (1976, p. 50):
Suprimida, pois a Companhia [jesuíta] e afastada do ensino, no Reino e seus
domínios, o Estado que não intervinha na gestão das escolas elementares e
secundárias, tomou a seu cargo, por iniciativa de Pombal, a função educativa
que passou a exercer, em colaboração com a Igreja, aventurando-se a um
largo plano de oficialização do ensino.

Inaugurado este novo molde educacional, o que se dá nos anos seguintes é
uma crescente disseminação da escola “pública” como instituição oficial de ensino.
Entretanto, o objetivo da formação dessas escolas estabelecidas pelo governo não
significavam um benefício destinado às classes sociais mais baixas ou escravistas, as
quais não contavam com sustento intelectual e financeiro para oferecer um ensino de
qualidade a seus filhos, antes, as escolas “públicas” tinham a finalidade de
proporcionar aos jovens da elite e ricos comerciantes a oportunidade de maior
ascensão social e educacional, promovidos pelo zelo na proposta de mestres,
literatura e recursos pedagógicos ofertados pelo Governo (VASCONCELOS, 2004, p.
27).
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Com a preocupação de melhor qualidade de ensino aos seus filhos, inaugurase entre as famílias a dúvida entre qual modalidade de ensino escolher: doméstica ou
escolar. Enfatizamos que essa era uma opção que caberia somente às camadas mais
elevadas da sociedade. A escolha por qual modelo de educação adotar resultava de
qual seria a finalidade educacional destinada aos jovens:
O debate acerca da escolha da educação a ser ministrada às crianças e aos
jovens para prepará-los para a vida religiosa, para a carreira das letras ou das
humanidades, ou como forma de distingui-los, de acordo com o estatuto
social da época, vai, consequentemente, situando-se, então, no âmbito das
possibilidades existentes: a educação ‘pública’ e a educação ‘particular’ ou
doméstica (VASCONCELOS, 2004, p. 27).

Embora, a essa altura, a educação já tenha começado a fazer parte da agenda
estatal, não temos, legalmente, diretrizes sobre como ocorria esse ensino, quer
ocorresse no lar ou na escola. A educação só recebe espaço nos documentos
legislativos do Brasil Imperial com a primeira Constituição Brasileira, promulgada por
D. Pedro I, em 1824 com apenas dois parágrafos, do artigo 179, dedicados ao
assunto:
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos.
XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das
Sciencias, Bellas Letras, e Artes.

Como vemos, os parágrafos da Constituição do Império do Brasil, que
abordam o tema educacional, apontam apenas para a gratuidade da instrução
primária a qualquer cidadão e as disciplinas que deveriam ser ofertadas nos colégios
e universidades públicas. Nesses termos, não temos a interferência estatal tão atuante
no domínio das práticas educacionais e locais de ensino.
A ideia de ensino institucionalizado desagradava a alguns dentre as
elites brasileiras, por motivos de que: a escola seria um espaço facilitador de laços de
amizade com grupos sociais diversificados; os alunos estariam sujeitos a perigos de
caráter moral ou até mesmo físicos; e ainda, o ensino ministrado a uma turma de
alunos seria insuficiente para atender as individualidades intelectuais de seus filhos
que poderiam estar menos ou mais adiantados em relação aos demais de sua turma
(VASCONCELOS, 2004).
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Tomados por esses receios, muitos pais se negaram a usufruir das
escolas para permanecerem com o ensino ministrado pelos mestres selecionados
pela família em seus próprios lares, dentro dos objetivos almejados. Vasconcelos
(2007, p. 27) nos esclarece ainda sobre a perpetuidade do ensino doméstico, durante
o período de oitocentos, não só entre a maioria dos lares, mas, sua efetivação ao
longo dos anos:
Tais práticas [...] foram majoritárias na educação de crianças e jovens das
elites durante a primeira metade do século XIX e permaneceram como uma
forma reconhecida de educação até o limiar da República. Mesmo a medida
que a escola se instituía e se afirmava em sua legitimidade, a educação
doméstica continuava como um diferencial das classes mais favorecidas.

Porém, com o decorrer dos anos, o ensino realizado pelos pais, mestres ou
preceptores no lar, ou em quaisquer outros espaços sociais, foi, no final do Período
Imperial e início da República, sendo subordinado ao ensino escolar, atuando, dessa
forma, de maneira complementar a esta. A prática da educação cotidiana foi sendo
substituída pelo ideal estatal de que o estabelecimento da escola obrigatória era um
bem necessário, com a primazia de que esta era a melhor condição para a ordem e
ascensão social da nação (VASCONCELOS, 2007).
Com isso, “à medida que a escola estatal vai se estabelecendo, as outras
formas de educação não tuteladas pelo Estado, como a educação doméstica, vão
sendo questionadas em sua legitimidade” (VASCONCELOS, 2007, p. 39), fator este
que acarretou no desuso e desvalorização da educação doméstica, pelas famílias,
conforme o período republicano e o estabelecimento da escola pública se firmaram
pelo país.
Com a instauração da República Federativa e formação da Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, o tema educação não sofre
alterações que explicitem seus agentes, público alvo ou locais de ensino. O texto
constitucional, de outro modo, se reporta à disseminação da educação por parte do
Governo:

Art 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente:
2º) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como
a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham
a ação dos Governos locais;
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3º) criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados;

Embora a obrigatoriedade educacional estivesse em pauta nos debates
parlamentares, ela ainda não aparece no texto constitucional, o que, como comenta
Zichia (2008), acarreta as reincidentes variações nas formas de ensino de cada
estado:
A educação passou a ser discutida e analisada como projeto nacional a partir
desse momento, em que o regime federativo foi instituído no texto
constitucional. Com isso, o movimento de oscilação entre os aspectos
centralizadores e descentralizadores do Estado incidiram em políticas
educacionais mais ou menos centralizadas, agravando disparidades
regionais (ZICHIA, 2008, p. 15).

É notável que, desde o início do Império Brasileiro, o Estado compreende sua
participação na promoção da educação dos jovens, porém, como interpretado por
Zichia (2008, p. 15), as formas como se assumiam essa tarefa sempre se
apresentaram de forma imprecisa e fragmentada, o que dificultou o estabelecimento
de um sistema educacional sólido.
Foi somente com a Constituição de inauguração da Era Vargas, em 1934, que
se aprofundou o plano de Estado de detenção e hegemonia educacional em todo
território brasileiro, incluindo, na Constituição, um capítulo destinado às questões
educacionais, e a atribuição dada ao Conselho Nacional de Educação em elaborar um
Plano Nacional de Educação, o qual acabou por não se concretizar em decorrência
do golpe de Estado e o estabelecimento de um novo regime, do velho governo, em
1937 (BARBOSA, 2013, p. 144). No que tange à responsabilidade em promover a
educação o artigo 149 declara:
Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e
pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a
consciência da solidariedade humana. (Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil, 1934. Grifos nossos)

No tocante ao contexto político-social da educação na época, Barbosa (2013)
ressalta as marcas da nova Constituição com os ideais liberais da Escola Nova,
difundidos na década de 1920, somada aos anseios de modernização trazidos pela
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Revolução de 1930, a qual, ainda mais, atribuía responsabilidade à educação na
ascensão da nação.
Dentre os interesses difundidos pelos Pioneiros da Escola Nova, estavam a
defesa pela escola aberta a todos os cidadãos e a igualdade de acesso a homens e
mulheres, regidos pela obrigatoriedade, laicidade e gratuidade do ensino (BARBOSA,
2013).
Mesmo em meio a novos princípios e ideologias acerca da educação, a
liberalidade educacional no âmbito familiar e Estatal se perpetua, notoriamente, entre
as Constituições subsequentes à Constituição de 1934. A título de exemplo,
destacamos os artigos 125 e 130 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil,
decretada por Getúlio Vargas, em 1937, que, ao priorizar a ação educacional familiar,
sugeriu ao Estado o papel de colaborador subsidiário:
Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural
dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira
principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências
e lacunas da educação particular.
Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não
exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados;
assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou
notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição
módica e mensal para a caixa escolar. (Constituição dos Estados Unidos do
Brasil, 1937. grifos nossos)

A resolução que torna o ensino primário obrigatório, para as crianças de sete a
doze anos, expressa no artigo 130 e na Reforma Capanema, de 1946, não excluiu,
até então, a liberdade das famílias optarem pelo ensino doméstico. A intenção
governamental em tornar o ensino obrigatório a essa faixa etária não impôs que ele
ocorresse em instituições escolares, antes, indicou o acesso à educação, à literatura,
às artes e à ciência que deveriam ser obrigatoriamente proporcionados às crianças,
uma vez que muitos pais compreendiam que era de livre escolha dar, ou não,
instrução aos filhos (CURY, 2006; VASCONCELOS, 2007).
Anos seguintes, na tentativa de organização do sistema educacional, define-se
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) que normatiza as
orientações para a educação nacional e a administração do ensino desde o primário
ao ensino superior. Entretanto, firmados entre a obrigatoriedade e a liberdade
educacional, bem como a persistência do episcopado nacional, há uma ênfase maior
para o direito dos pais ao tipo de ensino a ser concedido aos filhos:
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Art.2º A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola.
Parágrafo único. À família cabe escolher o gênero de educação que deve dar
a seus filhos. (grifo nosso)
Art.30. Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público
o pai de família ou responsável por criança em idade escolar sem fazer prova
de matrícula desta, em estabelecimento de ensino, ou de que lhe está sendo
ministrada educação no lar. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
1961)

Haja visto, no art. 30, a maneira pela qual o ensino é tomado como obrigatório,
os encargos públicos não poderiam ser exercidos por cidadãos que estivessem
provendo, no lar, o ensino à seus filhos. O ensino, obrigatoriamente, deveria
intercorrer quer seja na escola, quer seja no lar.
A Emenda Constitucional de 1969, embora reconheça o lar como ambiente
provedor de ensino, diz competir obrigatoriedade apenas ao Estado no que tange às
atividades educativas, sem que a responsabilidade dos pais seja manifestada.
Continuamente, enfatizando a obrigatoriedade educacional, a lei brasileira começa a
garantir, de maneira mais precisa, seu ideal de nação escolarizada: “Art. 176 A
educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e
solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na
escola” (Emenda Constitucional, 1969. Grifos nossos).
A essa altura, grande parte da população de crianças e jovens frequentavam
os espaços escolares, o que demonstra o trabalho estatal de, ao longo dos anos,
perpetuar a idealização da escola como o local superiormente mais adequado à
instrução dos jovens. Paralelo a isso, a elevação da nação era resultado da instrução
oferecida pelo Estado, pois, pela percepção do governo, essa era a visão de ascensão
política e econômica dos países desenvolvidos (VASCONCELOS, 2007, p. 36).

Assim, é possível afirmar que, mesmo que as Constituições do país tivessem
previsão quanto à possibilidade da Educação Domiciliar, já que havia
permissão expressa para que a educação fosse dada tanto no lar quanto na
escola, a Constituição de 1934, a LDB, Lei n⁰ 4.024/61, e a Lei n⁰ 5.692/71
faziam menção quanto à obrigatoriedade de frequência, o que supõe,
inevitavelmente, escola (KLOH, 2014, p. 33).

2.3.2 O Homeschooling Contemporâneo
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Com o enfoque dado à frequência escolar nas LDB nº 4.024/61 e nº 5.692/71,
o que se segue, no decorrer do século XIX e XX, é a expansão em massa das escolas
públicas pelo país, proeza alcançada, dentre outros fatores, pela imobilidade da
educação doméstica, que se rendeu ao domínio escolar e à força legislativa que se
estabeleceu na República brasileira. Zichia (2004) comenta sobre o resultado dos
fatos, que, com a atual Constituição de 1988, suprimiu o ensino realizado no lar e aliou
a responsabilidade familiar e estatal em prover educação às crianças, com o apoio
social, com a ressalva de que cabe ao Estado a supremacia na oferta pelo ensino4:
A partir desse momento, o direito de acesso à escola elementar por parte de
todos os brasileiros e a obrigação do Estado em garanti-lo têm sido
reafirmados, de modo que, a atual Constituição proclama o direito inalienável
à educação, estabelecendo também os objetivos a serem atingidos (ZICHIA,
2004, p.15).

Não somente a Constituição brasileira determina as condições em que se
devem dar o ensino, mas a LDB nº 9.394/96, atualmente vigente, pressupõe o dever
do Estado pelo ensino escolar, que se destina tanto para o exercício da cidadania,
quanto para qualificação ao trabalho. Mesmo que defina em seu art. 1° a educação
como processo formativo que se desenvolve tanto no âmbito familiar, civil, cultural,
escolar ou qualquer outro espaço social, os § 1º e 2º estabelecem a escola como
instituição legítima para o ensino.
Em reafirmação ao posicionamento governamental, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei nº 8609/90, regulamenta em seu art. 55. que “os pais ou
responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino”, o que revela a nova hegemonia governamental frente às legislações
anteriores, isto é, não somente o encargo pelo ensino, mas a atribuição de ter todas
as crianças menores, obrigatoriamente, matriculadas em sua rede regular de ensino,
seja ela pública ou privada.
O Decreto-Lei nº 2.848 do ano de 1940, o qual tornou-se o Código Penal
brasileiro, estabeleceu sanção criminal prevista no art. 246 que penaliza, sobre o crime
de abandono intelectual, os pais que, sem justa causa, omitem-se em matricular os

4

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.
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filhos, em idade escolar, na rede regular de ensino, com detenção de quinze dias a
um mês, ou multa.
Abandono intelectual é argumento diversas vezes citado por aqueles que são
contrários à educação domiciliar, porém é necessário atentarmos para o fato de que
estar provendo o ensino no lar não se configura em abandonar a criança
intelectualmente. De maneira simplificada, podemos dizer que apenas o local de
ensino foi mudado e, levando em consideração que há sempre uma causa justificável
por parte das famílias em optarem pela educação domiciliar, o artigo 246 do Código
Penal já não se aplica a estas, visto que, como citado anteriormente, a penalidade
recai sobre aqueles que “sem justa causa” não provêem nenhuma espécie de ensino
a sua prole.
Em uma pesquisa realizada nos EUA, em 2012, pelo Dr Ray com 52
professores da educação especial revela a visão que muitos destes possuem acerca
da educação domiciliar. Algumas das falas são descritas da seguinte maneira: “alguns
pais fornecem uma educação sólida, enquanto outros acabam tendo dificuldades e
não seguem até o fim”; outros afirmam: “algo se perde do âmbito acadêmico por meio
do ensino doméstico. [...] As escolas possuem uma grande quantidade de material
valioso e não consigo imaginar que um ambiente de educação domiciliar possa se
comparar aos recursos disponíveis em uma escola”5 (Ray, 2012) resumidamente, a
grande maioria preocupava-se com o fato de que os pais não seriam capazes de
colocar em prática currículos acadêmicos e assim, as crianças não recebem
tratamento sociável e acadêmico adequados.
Segundo as pesquisas de Ray (2012), as aversões que professores possuem
diante da educação domiciliar dizem respeito à: falta de confiança nos pais para
planejar e aplicar o ensino; crença de que o convívio social será ineficaz; e, de que
essa não é uma opção de educação válida.
A escolarização infantil é argumento prioritário da linha de oposição à educação
domiciliar, por ser a educação um ato político, diante da realidade sócio-histórica, ela
sempre irá, paralelamente, demandar intervenções do meio social e constituir-se
como agente transformador dessa mesma sociedade. Por isso, a construção da
cidadania, na visão de Viana (2011) se dá com o compromisso pedagógico de
diversos setores sociais, inclusive a escola.

5

Tradução da autora.
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Por acordarem que “lugar de criança é na escola”, as críticas na literatura
afirmam que “a família não dá conta das inúmeras formas de vivência de que todo o
cidadão participa e há de participar” (CURY, 2006, p. 670), portanto, se faz necessária
a sua inserção em espaços sociais para que a sua cidadania seja desenvolvida.
Embora este seja um julgamento lançado sobre as famílias educadoras, a
compreensão de importância do social e as interações que dele emanam, são
compartilhadas por ambos os grupos que verdadeiramente se colocam como agentes
da educação. Uma socialização eficaz ocorre na sociedade, não em apenas uma
instituição desta. O papel da família, nesse aspecto é de criar meios de interação
dessa criança com os mais diversos espaços e indivíduos que compõe o social. Se
bem aproveitado, o tempo que a criança possui pode ser direcionado para as mais
diversas socializações no parque, na escolinha de futebol, com os amigos e familiares
dos pais, no asilo, no local religioso, na vizinhança, etc.
Observamos que a maior contrariedade ao homeschooling seja o controle
excessivo dos pais em relação à educação de seus filhos, atribuindo ao Estado status
social superior para a qualificação da educação. Nas palavras de Viana (2011, p 11):
“é inevitável que o Estado não esteja presente no bem estar social, na qual se insere
a família e a proteção a infância, mesmo que o Brasil venha a reconhecer a
escolarização domiciliar”.
Como compreendido por Rigiel (2001) essas e outras críticas e ideologias
contrárias ao homeschooling, fazem com que este, alcance uma abrangência não
apenas social, porém, várias implicações políticas. O silêncio legislativo que a
Constituição de 1988 trouxe acerca da possibilidade de realização da educação
domiciliar, vem desencadeando a principal objeção à educação domiciliar, alegandose ser uma prática ilegal, por motivos de que, como vimos, a atual LDB (Lei nº
9.394/96) não infere legitimidade aos pais abdicarem do dever de matricular os filhos
na rede regular de ensino, antes, exige que os pais matriculem (art. 6º) e zelem pela
frequência de seus filhos na escola (art. 5º inc. III).
A Constituição Federal, no entanto, não encarrega os pais de matricularem
seus filhos, unicamente lhes responsabiliza em prover educação à sua prole. É
partindo do preceito de soberania constitucional6 e apoio nas cartas legislativas
6O

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Professor Doutor Luís Roberto Barroso (2009) explica
que “a supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional
contemporâneo [...]. Decorre ela [a supremacia constitucional] de fundamentos históricos, lógicos e
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internacionais as quais o Brasil é signatário, que as famílias fundamentam sua defesa
pro homeschooling, muito embora reconheçam não ser suficiente, pois, assim como
não há ordenamento jurídico que proíba o ensino em casa, tão pouco é
expressamente permitida (ANED, 2019).
Em decorrência das interrogações deixadas pela Constituição Federal (1988)
e demais documentos legislativos educacionais, diversos Projetos de Lei foram
apresentados, como veremos adiante, para que se formalizasse a modalidade dantes
praticada livremente no país. Enquanto projetos eram apresentados no Congresso
suas pautas já vinham sendo praticadas por famílias em diversos Estados, isto é, a
escolha da modalidade domiciliar para as crianças em idade escolar.
O aspecto de expansão aliado à ilegitimidade da modalidade, fez com que
denuncias chegasse “aos ouvidos” de conselheiros tutelares e órgãos judiciais, a título
de exemplo, em 2002 o casal Carlos Alberto C. de V. Coelho e sua esposa Márcia
Marques O. V. Coelho foram os primeiros a levarem para o Supremo Tribunal de
Justiça (STJ) o pedido, o qual foi indeferido, de direito à educação não escolar de seus
filhos. Ao contrário desse primeiro caso, no ano de 2007 o pedido do casal Luiz Carlos
Faria da Silva e Dayane Dalquana é o primeiro a ter admissão formal pela Justiça
brasileira para a prática domiciliar (VIEIRA, 2012).
A viabilidade política da educação familiar impulsiona cada vez mais que,
deputados, a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), famílias
educadoras e outros grupos sociais negociem a legalização do homeschooling com
os Poderes Legislativo e Executivo para que esta seja uma opção segura em âmbito
nacional (ANED, 2019). Esta aceitação da modalidade somada à necessidade de
mutação legislativa compõe uma dentre as correntes interpretativas a respeito do
homeschooling no Brasil, classificadas por Alexandre (2016, p. 10).
O quadro 3 abaixo sintetiza os principais Projetos de Lei (PL) apresentados por
seus respectivos autores e as principais alterações sugeridas nas cartas legislativas
que viabilizem a educação domiciliar.

dogmáticos, que se extraem de diversos elementos, dentre os quais a posição de preeminência do
poder constituinte sobre o poder constituído, a rigidez constitucional [...], o conteúdo material das
normas que contém e sua vocação de permanência. A Constituição, portanto, é dotada de
superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema e, como consequência, nenhum ato
jurídico pode subsistir validamente se for com ela incompatível” (BARROSO, 2009, p. 83-84).
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QUADRO 3: PROJETOS DE LEI EM DEFESA DO HOMESCHOLING
Documento/autor
PL 4.657/94 do Dep.
João Teixeira

Lei de alteração

Não especificado

Resumo da proposta
Fica autorizada a prática do ensino
domiciliar de 1º Grau.
A educação básica ocorrerá em instituições

PL 6.001/2001 do Dep.
Ricardo Izar e PL
6.484/2002 do dep.

de ensino ou na casa do aluno, ministrada por
Não especificado

Osório Adriano

membros da família ou tutores, segundo as regras
do sistema de ensino. Às escolas cabem a reserva
de vagas para avaliações dos alunos matriculados
na instituição mas que recebem o ensino em casa.
Parágrafo Único - É admitida e reconhecida

PL 3.518/2008 dos
deputados Henrique
Afonso e Miguel Martini

a modalidade de educação domiciliar, no nível
Parágrafo Único ao artigo

básico, desde que ministrada no lar por membros

81 da LDB

da própria família ou guardiães legais e obedecidas
as disposições desta Lei. É dever do Estado
facilitar, não obstruir, essa modalidade educacional.
§ 4º - O Poder Público regulamentará a educação

PEC 444/2009 do Dep.
Federal Wilson Picler

domiciliar, assegurado o direito à aprendizagem das
§4º ao Art. 208 da CF

crianças e jovens na faixa etária da escolaridade
obrigatória por meio de avaliações periódicas sob
responsabilidade da autoridade educacional. (NR)
§ 3º É facultado aos sistemas de ensino
admitir a educação básica domiciliar, sob a
responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis

PL 3.179/2012 do Dep.
Lincoln Portela

§3º ao art. 23 da LDB

pelos estudantes, observadas a articulação,
supervisão e avaliação periódica da aprendizagem
pelos órgãos próprios desses sistemas, nos termos
das diretrizes gerais estabelecidas pela União e das
respectivas normas locais.”

Inciso III do art. 5º; caput
do art. 6º; parágrafo único

“É dever dos pais ou responsáveis efetuar a

PL 3.261/2015 do Dep.

ao art. 21º; incisos VI e

matrícula das crianças na educação básica a partir

Eduardo Bolsonaro

VII ao art. 24º da LDB. O

dos 4 (quatro) anos de idade, inclusive quando

caput do art. 55º; e, inciso

optarem pelo ensino domiciliar.” (Art. 6º da LDB)

V do art. 129º do ECA.
Fonte: Quadro elaborado pela autora.
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Dentre todas as propostas de legalização da educação domiciliar, temos
apenas uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) e, Projetos de Lei, todos
voltados à Lei nº 9.394/96 (LDB) e alguns deles com propostas de ajustes também na
Lei nº 8.069/90 (ECA), embora em artigos distintos, todos eles compartilham a visão
de liberdade educacional e apoio solidário por parte do corpo estatal para a
modalidade homeschooling. Com exceção dos dois últimos Projetos, todos os demais,
cada qual à sua época, foram analisados e arquivados pela Câmara dos Deputados,
apenas os PL 3.261/15 apensado ao PL 3.179/12 estão em tramitação no Congresso
Nacional, juntamente com o Projeto de nº 2.401 de 2019, emitido pelo Ministério da
Mulher da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) em conjunto com o Ministério da
Educação (MEC), a qual já teve aprovação do Poder Executivo, e dispõe sobre o
direito à educação domiciliar no âmbito da educação básica, alterando artigos da LDB
(Lei nº 9.394/96) e do ECA (Lei nº 8.069/90), assim como as demais propostas.
Ao passo que os Projetos de Lei nacionais estão em tramitação, em abril de
2019, a Câmara Municipal, juntamente com o Prefeito Luciano Rezende de Vitória-ES
aprovam o PL de nº 9.562/2019 de autoria do vereador Vinícius Simões (PPS)7 o qual
reconhece a legitimidade do homeschooling no Município e garante aos alunos de
ensino domiciliar os mesmos direitos de acesso aos serviços públicos que
normalmente requerem comprovação de matrícula escolar, para isso, os alunos já
contam com um cadastro na Secretaria Municipal responsável, bem como avaliações
aplicadas pelo sistema público, como a Prova Brasil e o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceja).
Diante das evidências que nos são apresentadas, percebemos que a
modalidade homeschooling conquista cada vez mais espaço no cenário político e
familiar, embora os dados não sejam precisos, por conta do impasse legal que o
ensino domiciliar possui. A ANED estima um crescimento de 2000% nos últimos 8
anos, com um salto de cerca de 360 famílias em 2011, para 7500 famílias em 2018
em todos os Estados brasileiros. A estimativa sobre o quadro de estudantes entre
quatro e dezessete anos, os números chegam a 15000.

7

Lei 9.562/2019 dispõe sobre a Educação Domiciliar no Município de Vitória-ES.
https://leismunicipais.com.br/a/es/v/vitoria/lei-ordinaria/2019/957/9562/lei-ordinaria-n-9562-2019dispoe-sobre-educacao-domiciliar-homeschooling-no-municipio-de-vitoria
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Como já citamos, a expansão homeschooler não ocorre apenas no Brasil pelo
caráter de “nova modalidade”, mas, ao comentar sobre o alcance do homeschooling
no mundo, Novaes (2017, p. 41) cita a fala dos organizadores da Global Home
Education Conference8 (GHEC, 2016), em seu manual informativo da Conferência
sobre educação domiciliar no Rio de Janeiro:
A Educação Domiciliar é a forma de educação que tem apresentado o
crescimento mais rápido em todo o mundo e é um movimento social
impulsionado pela liberdade parental e tecnológica. Além disso, prosseguem,
mencionando que é um movimento próspero em vários países, tais como os
Estados Unidos, onde existem mais de dois milhões de crianças fazendo a
educação domiciliar e que, no Brasil, discussões nacionais estão
acontecendo para determinar como esta forma de educação pode ser
incorporada dentro da estrutura constitucional, legal e cultural da nação.

Engajados com a divulgação e apoio para o crescimento do homeschooling,
não apenas no Brasil, mas com uma rede de relação entre os países praticantes, a
atual Global Home Education Exchange (GHEX) realiza Conferências e apoio aos
Estados, contando com a participação de pais, pesquisadores, professores, juristas e
qualquer outro grupo social interessado pela educação domiciliar.
Além da Conferência, o evento, realizado no Rio de Janeiro em 2016,
estabeleceu os “Princípios do Rio” fundamentados na Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH) que declara, especialmente, nos artigos 16.3: “A família é
o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e
do Estado” e artigo 18: “Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui [...] liberdade tanto de forma individual ou em
comunidade com outros em público ou [...] no ensino”. Com base alicerçada sobre os
princípios de Direito e Liberdade, os Princípios do Rio refletem a jurisprudência da
DUDH, ratificando em alguns dos seus dez princípios: a dignidade humana; o melhor
interesse da criança; a proteção familiar; a liberdade de pensamento, consciência e
religião; o direito à educação; e, princípios ao direito à educação domiciliar que
determina o direito das famílias (pais e filhos) e, estabelece qual deva ser o
posicionamento estatal, isto é, de respeito e reconhecimento frente à liberdade
educacional das famílias.

8

O Global Home EducationConference, hoje, Global Home Education Exchange, é uma organização
internacional não governamental que buscam conectar e preparar a comunidade mundial da educação
domiciliar. Disponível em: https://ghex.world/.

40

O estudo da trajetória da educação domiciliar, sua práxis nos recortes de
passado e presente, revela-nos sua posição social e educacional legítimas, ou seja,
percebemos sua séria atuação entre famílias que anseiam por melhores provisões
educacionais e, dessa forma, recorrem a meios alternativos de ensino sem deixar de
lado a responsabilidade legal e o pleno desenvolvimento de suas crianças.
Todavia, há um fator relevante na esfera de debate acerca da educação
domiciliar, que, assim como no ensino regular, crianças com necessidades especiais
necessitam de instrução, como os demais, mas também de adaptações na didática e
métodos de ensino. Ao pensarmos sobre a inserção de crianças que possuem
necessidades especiais, percebemos os desafios gerados para esses alunos, suas
famílias, professores e meio escolar. Em casos de crianças com transtorno do
espectro autista, há uma maior dificuldade de interação social e adequação à rotinas
agitadas, com excesso de estímulos sonoros, por exemplo.
Levando em consideração as particularidades das crianças com TEA a
educação domiciliar torna-se uma via alternativa para as famílias que assim
desejarem, fortalecendo a relação afetiva da criança com a mãe que, além dos
profissionais necessários, é uma das mais significativas terapeutas. No entanto,
trataremos dos aspectos educacionais em tópicos seguintes, pois, primeiramente,
devemos compreender, mesmo que resumidamente, do que se trata o transtorno do
espectro autista em seus aspectos cognitivos e comportamentais e as abordagens
terapêuticas em torno do autismo.
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3.TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
É crescente, nas últimas décadas, o número de crianças e jovens
diagnosticados com transtorno do espectro do autismo (TEA), segundo dados
explicitados por Bandim (2011), o transtorno acomete cerca de 1% da população
mundial, o que seria um número de 60 crianças para cada 10.000 nascidas. Em uma
pesquisa estadunidense, realizada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças,
os dados mostram que em 2016, em todos os 11 locais, em que a pesquisa foi
realizada, a prevalência do TEA foi de 18,5 por 1.000 crianças com 8 anos,
correspondendo a 1 em cada 54 crianças. Observou-se também que o TEA é 4,3
vezes mais prevalente entre meninos.
Embora comprovado pelos dados, o contato com crianças autistas venha, cada
vez mais, se tornando algo corriqueiro, há uma incompreensão social sobre o que
venha a ser o autismo, suas variações e o que ele acarreta na vida daqueles que o
possui. Verdadeiramente, conhecer uma criança autista vai além de descrevê-la como
sujeito com dificuldades de interação social, atrasos na fala e com comportamentos
repetitivos, além do que, conhecer a respeito do transtorno que acarreta uma criança,
não significa conhecê-la enquanto ser humano, pois, como qualquer outro, muitas são
as suas semelhanças e singularidades com os demais.
Mesmo focando nossas lentes exclusivamente ao fenômeno do transtorno do
espectro autista, encontramos diversas particularidades, variações de intensidade e
de acometimentos neurológicos entre os que o possui. Podemos definir, de maneira
genérica, três grandes áreas que são comprometidas quando nos remetemos ao TEA:
as duas principais delas são a habilidade social e a comunicação verbal e não-verbal,
pela dificuldade que há em interpretar falas, gestos, de se expressar e manter relações
próximas com os que lhe rodeiam. A terceira delas é as inadequações
comportamentais, crianças autistas tendem a relacionar-se melhor com objetos e ter
um repertório de atividades e interesses restritos e repetitivos (SILVA; GAIATO;
REVELES, 2012).
Mesmo com estruturas neurológicas e formas diferentes de se relacionar com
o mundo e com o outro para que pais, professores e a sociedade possam
compreender uma criança autista, é necessário adentrar em seu universo,
percebendo o mundo à sua maneira e compreender sua percepção de mundo, o que
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proporcionará um melhor relacionamento com esses indivíduos (SILVA; GAIATO;
REVELES, 2012).
Assim como as formas de convivência, as maneiras de aprendizagem de um
autista também são diferenciadas e necessitam de um olhar aguçado por parte
daqueles que lidam com o ensino dessas crianças, basicamente, por conta da
diferenciação que há na relação que a criança mantém com os outros indivíduos, com
o mundo material e sua percepção da realidade.
Frente às dificuldades e as necessidades afetivas, as crianças autistas
requerem um intenso envolvimento familiar em prol do seu desenvolvimento pessoal
e acadêmico. Nas palavras de Maciel e Garcia Filho (2009, p. 229):
Não existe uma intervenção única ou tratamento que funcione para todo
autista, mas [...] a participação intensa e estreita colaboração da família, cujo
envolvimento é fator relevante no êxito dos trabalhos educacionais e
terapêuticos com crianças autistas.

É por esse motivo que compreendemos ser significativa a participação integral
dos pais para a formação de seus filhos. A relação afetuosa que mantém torna-se
componente fundamental para o bom desempenho destes que necessitam de
estruturas de apoio sólidas, não somente academicamente, mas para seu
desenvolvimento pessoal.
No entanto, antes de tratarmos acerca dos temas educacionais voltados para
as crianças com TEA, abordaremos os temas relacionados ao próprio autismo: suas
definições, particularidades, tipos e características.
3.1 Definição e características do TEA
Ao nos debruçarmos sobre o prelúdio dos diagnósticos autistas, poderíamos
falar não apenas sobre a origem, porém, as origens. O autismo foi identificado, pela
primeira vez, em um estudo do pensamento em pacientes diagnosticados com
demência, pelo Dr. Plouller, em 1906, sendo posteriormente intitulado como autismo
a partir de descrições de esquizofrenia, em 1908, pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler
(DIAS, 2015). A escolha de Bleuler pelo termo “autismo” se dá pela sua derivação do
grego “autos” que significa “voltar-se para si mesmo” (SILVA et al., 2012).

43

Trinta e sete anos depois, os médicos Leo Kanner e Hans Asperger, em seus
estudos, utilizaram o termo “autismo” para descrever comportamentos semelhantes
aos da esquizofrenia: “crianças e jovens [que] se mantinham alheios às pessoas à sua
volta, demonstravam interesse fixo em assuntos restritos, linguagem mecânica, [...]
tendência à rotina” (MACIEL e GARCIA FILHO, 2009, p. 126).
Embora com sintomatologia semelhante, há uma considerável distinção entre
o autismo e a esquizofrenia infantil, o que não pode nos fazer compreender que sejam
patologias com sintomas e tratamentos semelhantes. Como explica Dias (2015, p.
308):
Ainda que o autismo como a esquizofrenia envolvam comprometimento no
relacionamento interpessoal e estereotipias, para ele [Kanner], o autista não
estabelecia contato com a realidade desde o início da vida e não apresentava
pensamentos fantasiosos, diferente da esquizofrenia infantil em que o
rompimento com a realidade externa ocorreria depois do terceiro ano de vida.

Com os estudos de caso de seus pacientes, Bleuler denominou como autismo
a característica do pensamento autístico ou derreísta, isto é, aquele que não é guiado
por objetivos, mas por desejos e afetos. Assim, os sintomas essenciais
experimentados pelas crianças esquizofrênicas e autistas, podem ser resumidos
como uma ruptura entre elas e o mundo exterior (DIAS, 2015). O que nos ajuda a
compreender que as adaptações educacionais a esses indivíduos são necessárias
por conta das suas disposições neurológicas (SILVA et al., 2012).
Além dos primeiros casos de diagnóstico autistas, por volta de 1944, Hans
Asperger observou um grupo de crianças com distúrbios sociais semelhantes aos do
autismo, que denominou de “psicopatia autística”, ficando, posteriormente, conhecida
como “síndrome de Asperger”. Vila et al. (2009) explica ainda que os indivíduos com
essa síndrome apresentavam elevadas habilidades cognitivas, funções de linguagem
normais ou, em alguns casos, demasiadamente elaboradas que não conseguiam
manter conversações simples. Há época, Asperger já observou que ambos os
transtornos (autismo e síndrome de Asperger) se manifestavam especialmente entre
os meninos.
Quarenta anos após os estudos de Asperger, o autismo foi inserido no DSM –
Manual Diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, na sua terceira edição, onde
foi incluída a categoria de Transtornos globais do Desenvolvimento (TGD), os quais
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são identificados e diagnosticados pelo comportamento, incluindo entre eles o autismo
clássico (TEODORO et al., 2016).
Partindo desses fatos, percebemos que as pesquisas e diagnósticos realizados
pelos diversos psiquiatras, introduziram novas variações de patologias já existentes
que foram sendo identificadas e incluídas nos documentos médicos internacionais. O
que tínhamos, até então, eram diversas tipologias, dentre os diagnósticos de autismo,
pertencentes ao grupo de transtornos globais do desenvolvimento. A unificação dos
transtornos autista e uma amplificação do conhecimento acerca das síndromes
iniciaram-se alguns anos depois, a partir dos trabalhos da Drª Lorna Wing, que,
somados a outras pesquisas, constituem a base do pensamento científico
contemporâneo.
Propagadora dos estudos de Hans Asperger, na década de 70, a psiquiatra
inglesa, mãe de filha com autismo, Lorna Wing, identificou a “tríade de impedimentos
sociais” (comunicação, interação social e imaginação), os quais variam, ao longo da
vida desses sujeitos, tanto no seu grau de severidade, quanto na sua forma de
manifestação. Dentre outros estudos, Wing introduziu o conceito de “espectro autista”,
abrangendo todas as manifestações do autismo: Autismo clássico, síndrome de
Asperger, perturbação desintegrativa da infância, Autismo Atípico e traços do autismo
(VILA et al., 2009).
Ainda entre as décadas de 60 e 70, o psicólogo Ole Ivar Lovaas, trouxe uma
grande inovação para as terapias destinadas a autistas. Segundo Lovaas (apud
SILVA, 2012), as crianças com autismo aprendem novas habilidades através da
terapia comportamental, ao invés das terapias psicodinâmicas que não produziam
efeitos consideráveis. Essas eram utilizadas pela compreensão que se tinha de que o
autismo constituía-se como um subgrupo, dentro das psicoses infantis, além de ser
considerado uma psicose variável da esquizofrenia.
Somente ao final do século XX, o autismo deixou de ser visto como uma
psicose e passou a ser tratado como uma síndrome, um distúrbio do desenvolvimento.
Decorrente desses estudos, o autismo foi inserido na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID-10, que dentre
os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD, sob o código F84) eram inclusos
o Autismo Infantil (F84.0); Autismo Atípico (F84.1); Síndrome de Rett (F84.2);
Transtorno Desintegrativo da Infância (F84.3); Transtorno com Hipercinesia
Associada a Retardo Mental e a Movimentos Estereotipados (F84.4); Síndrome de
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Asperger (F84.5); Outros TGD (F84.8); e TGD sem outra especificação (F84.9).
Divisões estabelecidas por conta das especificidades de cada manifestação do
transtorno (PAIVA JUNIOR, 2018).
Com a CID-10 e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o
DSM-4 (de 1993 e 1994, respectivamente), houve uma melhor definição sobre o
transtorno do autismo. Além dos avanços no meio científico e social em conhecer o
TEA, em 2007, a ONU decretou o dia 2 de Abril como o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo (SILVA et al., 2012).
Partindo das teorias pioneiras acerca do autismo, diversas áreas do
conhecimento têm-se dedicado em abordar o TEA em suas obras, seja na forma de
pesquisas acerca do fenômeno ou de possíveis terapias, seja por compartilhamento
de experiências e estudos de casos com indivíduos que possuem TEA e se
desenvolvem de forma satisfatória com determinadas atividades, sob determinados
contextos. Assim, a literatura contemporânea compartilha algumas percepções a mais
sobre a definição e características do TEA.
No guia sobre autismo, disponibilizado pela Associação de Amigos do Autista
(AMA), Mello (2007) define o autismo como um distúrbio do desenvolvimento humano,
que embora esteja sendo estudado há mais de seis décadas pela ciência, há ainda
muitos questionamentos e divergências entre as teses já elaboradas.
Já nas palavras de Santos (2011, p. 10), o autismo é definido como:
Uma desordem que afeta a capacidade da pessoa comunicar-se, de
estabelecer relacionamentos e de responder apropriadamente ao
ambiente que a rodeia. O autismo, por ser uma perturbação global do
desenvolvimento, evolui com a idade e se prolonga por toda vida.

Silva, Gaiato e Reveles (2012, p. 4) complementam a definição, afirmando que
o autismo se apresenta como um transtorno do desenvolvimento infantil, o qual se
manifesta antes dos três anos de idade e perpetua-se no decorrer da vida. Além disso,
é externado por meio de alterações na comunicação, socialização e presença de
comportamentos estereotipados. E mesmo que não se conheça o causador do
autismo, a compreensão científica é de que seja 90% de origem genética (VILA et al.,
2009, p. 2).
O transtorno do autismo, além disso, segundo Bandim (2011, p. 17), é
considerado uma síndrome, pois se caracteriza como “um conjunto de sintomas que
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representam uma doença”, ou seja, um transtorno do neurodesenvolvimento que é
caracterizado como síndrome, pois esses sintomas atingem o desenvolvimento social,
afetivo e cognitivo da criança.
Além do mais, as características autistas possuem um caráter subjetivo, há
casos de pessoas em que, na fala de Mello (2007, p. 12) “tem uma aparência
harmoniosa e, ao mesmo tempo, um perfil irregular de desenvolvimento, com bom
funcionamento em algumas áreas; enquanto outras se encontram bastante
comprometidas”. De já compreendemos que o transtorno do espectro do autismo não
se apresenta com deficiência física, no entanto, por ser um transtorno no
desenvolvimento cognitivo, o que pode vir a ocorrer é a associação com outras
síndromes como: Down, Williams ou X-Frágil (MACIEL e GARCIA FILHO, 2009).
Salientamos que, em casos em que uma criança apresente características que
levem familiares ou professores a crerem ser uma possível manifestação de transtorno
do espectro do autismo, é urgente uma avaliação com profissionais da saúde
capacitados para a investigação, como neurologistas e neuropediatras, para definir
um diagnóstico preciso. Por esse motivo, utilizaremos o Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, como base verídica para nossas análises,
o qual estabelece definições, características e critérios diagnósticos para uso médico.
Além do DSM-5, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID-11), lançada em 2018 pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), seguindo as alterações já estabelecidas pelo DSM-5, reuniu
todos os transtornos que estavam dentro do espectro do autismo num só diagnóstico,
que é o próprio TEA, e não mais a classificação de “Transtornos Globais do
Desenvolvimento”.
As subdivisões, citadas anteriormente, que compunham o TGD, passaram a
ser subdivisões relacionadas apenas à linguagem funcional e à deficiência intelectual.
De acordo com Paiva Junior (2018) a partir de 2022, quando a Classificação
Internacional de Doenças – CID-11 entrar em vigor, as novas classificações para o
Transtorno do Espectro do Autismo (6A02) serão: Transtorno do Espectro do
Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com comprometimento leve ou ausente da
linguagem funcional; Transtorno do Espectro do Autismo com Deficiência Intelectual
(DI) e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional; Transtorno do
Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional
prejudicada; Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com
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linguagem funcional prejudicada; Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência
intelectual (DI) e com ausência de linguagem funcional; Transtorno do Espectro do
Autismo com deficiência intelectual (DI) e com ausência de linguagem funcional; Outro
Transtorno do Espectro do Autismo especificado; Transtorno do Espectro do Autismo,
não especificado.
O DSM-5 nos afirma que a síndrome do autismo está compreendida entre os
Transtornos do Neurodesenvolvimento, que se apresentam como um conjunto de
déficits no desenvolvimento, que surgem nos primeiros anos de vida, acarretando
dificuldades no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional desses
sujeitos. Dentre esses transtornos, estão: a deficiência intelectual (transtorno do
desenvolvimento intelectual); o atraso global do desenvolvimento; os transtornos da
comunicação;

o

transtorno

do

espectro

autista;

transtornos

motores

do

desenvolvimento; e o TDAH (American Psychiatric Association, APA, 2014).
Assim como os demais, o transtorno do espectro autista não é composto por
um único déficit ou por síndrome padrão. A própria utilização do termo “espectro”,
inaugurada pela Drª Wing, ocorre pela natureza do transtorno que não possui
características únicas, todavia um conjunto de sintomas que variam de graus entre
mais leves ou mais severos, típicos ou atípicos (BANDIM, 2011).
Como citamos, até a vigência da CID-10 e do DSM-4, os Transtornos Globais
do Desenvolvimento envolvia diferentes tipologias para o transtorno do espectro do
autismo. Com as atualizações feitas na CID-11 e no DSM-5, o TEA engloba todos os
transtornos anteriormente denominados: autismo infantil; autismo de Kanner;
transtorno

global

do

desenvolvimento

sem

outra especificação;

transtorno

desintegrativo da infância e o transtorno de Asperger. Os indivíduos diagnosticados
com referências dos DSM anteriores, isto é, com transtorno autista, transtorno de
Asperger ou transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, devem,
até o presente acordo, receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista (APA,
2014, p. 51).
As recomendações determinadas pelo Manual de Transtornos Mentais é que,
a partir do diagnóstico de TEA, haja especificações sobre o transtorno, diferentes das
que compunham a CID-10, com enfoque apenas no comprometimento intelectual e da
linguagem, com o intuito de simplificar o diagnóstico. As especificações são: com ou
sem comprometimento intelectual; com ou sem comprometimento da linguagem; ou
associado com outra condição médica. Somado a isso, há que se investigar a
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possibilidade de o TEA vir associado com outras condições do próprio
neurodesenvolvimento como: bipolaridade; TDAH; transtorno alimentar, do sono, ou
de ansiedade, dentre outros. Nesses casos, em que os critérios são preenchidos para
TEA e TDAH, por exemplo, ambos os diagnósticos devem ser dados (APA, 2014, p.
53).
Para os antigos casos de Síndrome de Asperger, por exemplo, o diagnóstico
para TEA, além de outras especificações, é descrito como: transtorno do espectro
autista sem comprometimento intelectual. Pois, a APA (2014, p. 51) acrescenta que
“mesmo aqueles com inteligência média ou alta apresentam um perfil irregular de
capacidades. A discrepância entre habilidades funcionais adaptativas e intelectuais
costuma ser grande”.
Embora haja semelhança com outras patologias, o TEA só é confirmado
quando a tríade de dificuldades sociais, isto é, comunicação, interação social e
imaginação sofrem prejuízos, que se manifestam ainda na primeira infância, em geral,
entre os 12 e 24 meses de idade. Algumas crianças com TEA apresentam regressão
gradual, outras, rápida, no desenvolvimento (APA, 2014, p. 56). Sobre isso, o DSM-5
esclarece que:
Os primeiros sintomas do transtorno do espectro autista frequentemente
envolvem atraso no desenvolvimento da linguagem, em geral acompanhado
por ausência de interesse social ou interações sociais incomuns, [...] padrões
estranhos de brincadeiras, [...] e padrões incomuns de comunicação.

Mello (2007 p. 20) ilustra sobre os déficits no desenvolvimento de crianças com
TEA, percebido pelos pais, já nos primeiros meses de vida, quando o bebê chora por
longas horas, sem consolo e rejeita aconchego. Mais tarde, os pais observam que a
criança não imita, nem aponta ou se comunica por gestos, na intenção de expressar
sentimentos. Geralmente, não atendem quando são chamadas e não acenam para as
pessoas.
Durante o segundo ano de vida, é comum que essas crianças comecem a
manifestar comportamentos estereotipados, como bater as mãos e utilizar brinquedos
de forma incomum. Colocar o carrinho de cabeça para baixo e rodar os pneus
constantemente, é um exemplo dentre as várias manifestações de dificuldade no uso
da imaginação (MELLO, 2007).
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Maia (2017) enumera os comportamentos frequentes de crianças com TEA,
advertindo que nem todos os autistas apresentam os mesmos sintomas, os quais
podem ser: agitação nas mãos; aparente alienação ao ambiente; apego à rotina;
repetição frequente de palavras isoladas, brinquedos, filmes; referir-se a si mesmo na
terceira pessoa; andar na ponta dos pés; dificuldade para dormir e se alimentar, dentre
outros comportamentos que variam na ocorrência e intensidade de cada um.
A primeira infância é o período de maior manifestação de traços para o TEA,
contudo, devemos observar a frequência de comportamentos atípicos dessas crianças
para que não haja diagnósticos precipitados. A boa notícia é que esses sintomas
podem ser amenizados ou extirpados com o decorrer dos anos e as áreas de maior
déficit apresentam desenvolvimento no percurso da infância. O DSM-5 (2014, p. 56),
explica ainda que:
Em pré-escolares pode ser difícil distinguir padrões restritos e repetitivos de
comportamentos diagnósticos do transtorno do espectro autista. A distinção
clínica baseia-se no tipo, na frequência e na intensidade do comportamento
(p. ex., uma criança que diariamente alinha os objetos durante horas e sofre
bastante quando algum deles é movimentado). Os sintomas são
frequentemente mais acentuados na primeira infância e nos primeiros anos
da vida escolar, com ganhos no desenvolvimento sendo frequentes no fim da
infância pelo menos em certas áreas (Grifos nossos).

Mesmo com os avanços, os desafios enfrentados com filhos autistas
demandam empenho constante dos pais em oferecer auxílio nas dificuldades e meios
para que cresçam e se desenvolvam enquanto indivíduo. O trabalho familiar sólido é
o pilar de desempenho que crianças com TEA necessitam, pois, primordialmente o
afeto materno, proporciona-lhes tranquilidade e segurança (MAIA, 2017), não apenas
para as vivências cotidianas, mas também à aprendizagem.
Não seria um pensamento discrepante do real, afirmarmos que há desafios
para a vida intelectual dessas crianças e que sua aprendizagem encontra-se
comprometida em diversos momentos, principalmente, com abordagens e ambientes
que não lhe são favoráveis, por isso há importância de detenção de métodos
alternativos de comunicação e ensino-aprendizagem. É o que iremos tratar no próximo
tópico.
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3.2 Desafios para a aprendizagem de crianças autistas
Antes de pensarmos acerca da aprendizagem das crianças com transtorno do
espectro autista, precisamos ter em mente que esse processo não ocorre
exclusivamente no ambiente escolar, seja a família favorável ao homeschooling, ou
não, seu papel, diante de uma criança com autismo, é, sobremodo, de educador, pois,
como já vimos, as limitações nos aspectos social, linguístico e imaginativo, fazem com
que essas crianças necessitem de um aporte externo que estimule suas capacidades
e auxilie-os com as habilidades não desenvolvidas de maneira independente.
A empatia e o compromisso inerentes aos pais é que devem fazer com que
estes busquem conhecer as dificuldades e desafios para a aprendizagem dessas
crianças, que vão desde a escolha do neuropediatra, fonoaudiólogo ou terapeuta, até
os professores, já que o desenvolvimento da criança com TEA precisa envolver
unidade entre os seus apoiadores primários – isto é, os pais – e os secundários, que
são os demais profissionais.
Segundo Gomes e Silveira (2016), a primeira coisa a ser feita é uma avaliação
do desenvolvimento que a criança com TEA já possui, realizada por psicólogos,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentre outros especialistas, para que
analisem quais áreas estão atrasadas, o tamanho do atraso e quais áreas estão se
desenvolvendo de acordo com o esperado para sua idade, e assim, trabalhem,
proporcionalmente, as áreas que precisam ser estimuladas, com o objetivo de, através
de intervenções comportamentais intensivas, o desenvolvimento das crianças com
TEA se aproxime ao máximo ao das crianças típicas.
A intervenção comportamental defendida por Gomes e Silveira (2016, p. 10)
consiste em “ensinar [determinado assunto] a criança com autismo, de maneira
sistemática, organizada, muitas vezes por dia, por muitas horas por semana”. As
autoras apontam, na literatura científica, a intervenção intensiva, como o tratamento
mais adequado e de melhores resultados para crianças autistas, afirmando que:
Uma intervenção comportamental, sistemática e intensiva, pode ter um efeito
muito significativo na melhora dos comportamentos, tornando a pessoa com
autismo apta a participar e usufruir ao máximo das oportunidades em seu
ambiente familiar, social e acadêmico (2016, p. 10).
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Embora os pais não possam ter acesso a esses profissionais e terapias
especializadas, as intervenções comportamentais podem ser voltadas apenas para o
ensino de habilidades básicas como: contato visual, imitação, autocuidados,
comunicação, seguir instruções, entre outras, que são pré-requisitos para a execução
de habilidades mais complexas, como a interação social e a leitura (GOMES e
SILVEIRA, 2016).
Por conta do atraso no desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem,
decorrentes do transtorno, as crianças com autismo dependem de um ensino de
habilidades básicas muito mais intensivo, estruturado e sistematizado do que crianças
típicas que as adquirem “naturalmente” (GOMES e SILVEIRA, 2016). A atenção que
as crianças com TEA requerem é o empenho de outrem para ensiná-las habilidades
que as tornem capazes de participar do seu meio social.
Diversos métodos e meios de intervenção podem ser conjuntamente utilizados
para amenizar os atrasos e proporcionar desenvolvimento de áreas específicas. A
Associação Amigos do Autista (AMA) confirma os benefícios na utilização de
intervenções como o TEACCH9 – Tratamento e educação para crianças com autismo
e com distúrbios correlatos da comunicação, um programa educacional e clínico, que
se baseia na adequação do ambiente e das tarefas da criança visando à criação de
estruturas internas para o desenvolvimento de sua autonomia (MELLO, 2007).
Além do TEACCH, a Análise Aplicada do Comportamentos (ABA)10, visa a
compreensão do comportamento e modificação dos mesmos. Ensina habilidades que
a criança ainda não possui, oferecendo-lhe apoio gradativo, além de reforço e
recompensa para as respostas adequadas e estratégias para diminuição das
respostas inadequadas. Estes são dois métodos de intervenção que são bem aceitos
no meio científico e, segundo Mello (2007), nas experiências tidas com crianças com
TEA nos centros da AMA (MELLO, 2007).
Dentre outros métodos que são reconhecidamente eficazes para se utilizar com
autistas estão o Inventário Portage Operacionalizado (IPO) ou Guia Portage, que se
constitui como a operacionalização do Inventário, abrange cinco áreas do
desenvolvimento: desenvolvimento motor, linguagem, socialização, cognição e
autocuidados. O guia consiste em orientar o aplicador para descrever os

9Tratment
10Applied

and Education of Autistic and related Communication handicapped Children.
Behavior Analysis
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comportamentos de crianças de 0 a 6 anos. Conduzindo também a avaliação, os
recursos e os critérios que irá utilizar para correção das respostas da criança. Além
disso, o Guia Portage é aberto ao uso de qualquer profissional, seja da área da
educação, saúde, ou mesmo pais e cuidadores (RODRIGUES, 2017).
Como dissemos, o uso dos métodos de desenvolvimento para a aprendizagem
das crianças com autismo, além de poderem ser integrados, em especial os que
apresentamos, por serem intervenções de natureza cognitivo-comportamental, valemse das tecnologias assistivas como meios facilitadores de comunicação e autonomia.
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ao explicar o conceito de tecnologias
assistivas, ajuda-nos a compreender que esta não se trata apenas de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), mas toda e qualquer estratégia que auxilie pessoas
com deficiências ou com habilidades ainda não desenvolvidas.
Tecnologia Assistiva [...] engloba produtos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência,
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009, p.9).

Um deles é o Sistema de Comunicação através da troca de figuras – PECS
que, como o próprio nome sugere, são utilizadas figuras para a comunicação e
compreensão da criança, associando uma atividade com um símbolo. No entanto, não
é um meio de substituição da fala, mas sim, um estímulo, quando a criança se
comunica com uma figura, o orientador o incentiva a falar o que deseja. A intenção é
de que, com o passar do tempo, a criança consiga se expressar sem o apoio de figuras
(SILVA et al., 2012).
Além desses, os acompanhamentos com psicoterapeutas, equoterapia e
musicoterapia, são tratamentos alternativos para aprimorar o desempenho de
crianças com TEA desde as habilidades simples, até as mais complexas, para
atividades cotidianas e acadêmicas.
Gomes e Silveira (2016) apontam para um aspecto importante do método
TEACCH, no tocante às abordagens educativas para as crianças com TEA, que é a
adequação do ambiente, mesmo que de maneira “artificial” e com situações
repetitivas. Algo que pode soar inapropriado para a educação infantil, mas que, na
justificativa das autoras, trata-se de organizar e estruturar os meios de aprendizagem,
pois, “ensinar habilidades básicas a crianças com autismo sem um bom planejamento,
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estruturação e sistematização é como colocá-las em um ringue de luta e esperar que
elas aprendam a lutar sozinhas”.
Mello (2007) igualmente relata os benefícios de se estruturar o ambiente e o
ensino, como sugere o método TEACCH, por mais habitual que seja o conteúdo, tanto
para crianças com TEA, ou quaisquer outros transtornos, de forma que o ensino no
ambiente “artificial” lhe dê subsídios para suas vivências cotidianas.
Em nossa experiência, a tendência de crianças com autismo que passam por
um processo consistente de aprendizado, ao contrário de se robotizarem, é
de humanizarem-se mais e progressivamente. Verificamos que adquirem
algumas habilidades e constroem alguns significados. Mesmo que bastante
restritos, se comparados com outras pessoas, representam progressos em
relação às suas condições anteriores (MELLO, 2007, p. 36).

Compreendemos que esta é uma das variadas formas de aprendizagem,
cabendo aos pais o esclarecimento acerca daquelas que atendam seus filhos, levando
em consideração suas dificuldades.
Além dos métodos de ensino para habilidades e desenvolvimento pessoal, há
variadas formas didáticas de se ensinar conteúdos acadêmicos às crianças com TEA.
A ausência ou a dificuldade na fala, no período da alfabetização, torna-se, em diversos
casos, um processo árduo e, aparentemente, impossível. Os métodos de
alfabetização são diversos e as escolas possuem autonomia para aderirem aquele
que se ajusta ao seu currículo e a sua didática de ensino, o que torna a adaptação de
alunos com TEA algo dificultoso se estes não se adequarem bem às suas
necessidades.
No entanto, Capovilla e Capovilla (2009) expressam que a eficácia da
educação provém, justamente, na capacidade de responder as necessidades e
provocar o desenvolvimento dos educandos, independente de suas dificuldades de
aprendizagem. A despeito disso, os fracassos educacionais estão associados, não a
impedimentos sociais ou psicológicos, antes, as más abordagens com métodos
ineficazes.
O ensino por meio de metodologias selecionadas pela própria família é um
caminho que pode ser adotado pelos pais, valendo-se da liberdade de testar
metodologias que se encaixem com as individualidades de seu filho e com a escolha
daquelas que são eficazes e correspondem ao método e objetivo educacional
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escolhido.

Alguns

dos

métodos

mais

comuns

escolhidos

pelas

famílias

homeschoolers é sintetizado por Moreira (2017) no quadro 4 abaixo:
QUADRO 4: ABORDAGENS EM EDUCAÇÃO DOMICILIAR

Charlotte Mason
Montessori

A educação requer atmosfera, disciplina e vida.
Ênfase na independência e no respeito pelo
desenvolvimento físico, psicológico e social da
criança.

Eclética/flexível

Adaptada às necessidades da criança e da
família; não utiliza um método único.

Clássica

O objetivo fundamental não é ensinar
conteúdo, mas ensinar a aprender.

Waldorf

Procura integrar o desenvolvimento físico,
espiritual, intelectual e artístico dos alunos.

Inteligências múltiplas

O processo educacional é focado no típico
específico de inteligência da criança.

Fonte: Moreira (2017, p. 63)

Assim como na rede escolar, o meio familiar que se propõe á educação também
é pautado por valores que guiam o ensino, a partir disso, os métodos são definidos
para que as abordagens diárias caminhem de acordo com os valores e os objetivos
que se pretende seguir. Eis então um desafio para quem se propõe ao ensino dos
filhos: educar-se, obter um mínimo de conhecimento pedagógico para então lançarse à instrução de suas crianças.
Como até aqui analisamos, muitas famílias optam pela modalidade domiciliar e
por abordagens diferentes das da escola por sentiram a necessidade que há em seus
filhos de aprender em um local mais tranquilo, mais próximo à mãe e desenvolver-se
de outras maneiras que nem sempre são proporcionadas pela escola, isto é, uma
educação mais integral e individualizada.
A partir disso, deparamo-nos mais uma vez com as dificuldades enfrentas para
o processo inclusivo, não somente para a escola em adequar-se material e
profissionalmente para acolher essas crianças, como para elas próprias em se
adaptarem às rotinas, ao ritmo dos conteúdos e ao currículo adotado pela escola.
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Mas, pelo fato de que a inclusão de crianças com necessidades especiais seja
necessária não somente na escola, mas em todos os contextos sociais,
compreendemos que a inclusão pode ocorrer pela via familiar, uma vez que, a relação
da criança no ambiente familiar além de ser benéfica em si mesma, é uma inclusão
que prepara a criança para atuar nos outros meios sociais. Isso nos leva a confirmar
as hipóteses previstas de que a educação domiciliar é um meio eficaz para o
desenvolvimento educacional de crianças com TEA, porém, veremos a seguir, alguns
outros pontos legislativos e estudos de caso que baseiam a argumentação.
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4 HOMESCHOOLING COMO ALTERNATIVA EDUCACIONAL PARACRIANÇAS
COM TEA
As hipóteses e os argumentos favoráveis à educação domiciliar foram
levantados e, neste dado momento, defendidos, por esta se apresentar,
parafraseando Moreira (2017), como uma modalidade educacional que permite à
criança: autonomia, correspondente com o grau de maturidade intelectual; interesses
e direitos priorizados para o exercício de sua educação; além do que, ela seja vista
como indivíduo, isto é, um ser que possui necessidades, talentos, e até mesmo
deficiências, o que requer uma abordagem educacional adaptada.
Sem, entretanto, desqualificar a educação provida por instituições, esse
posicionamento compreende que caso haja interesse ou necessidade, a família possui
autonomia, sob a proteção estatal, para exercer diferentes formas de educação, uma
vez que a criança, enquanto indivíduo, goza de dignidade, liberdade e autonomia.
Moreira (2017, p. 83), em conformidade com o exposto na Convenção sobre os
Direitos da Criança11, aborda esta afirmativa da seguinte forma:
Prever um direito à autonomia significa conferir proteção estatal para a
liberdade fundamental do ser humano de determinar seus objetivos, definir
seus valores, seu modo de vida, enfim, tomar as decisões fundamentais de
sua existência. Em uma “sociedade aberta” (democrática e pluralista) cada
indivíduo deve ter as mais amplas condições possíveis de exercer sua
singularidade, sua individualidade, de realizar os projetos pessoais.

Reforçamos a compreensão de que a autonomia familiar não é sinônimo de
educação domiciliar, nem mesmo de que esta seja uma modalidade educacional
perfeita e completamente adequada a todas as famílias, mas a literatura e a legislação
a respeito do tema conduzem-nos à compreensão de que os pais, como os maiores
interessados na educação de suas crianças, são livres para escolher a modalidade,
os métodos, os locais e os responsáveis por essa educação.
O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, art. 18 § 4, assegura
algo semelhante a, já referida, primeira Constituição Brasileira, promulgada por D.
Pedro I, em 1824: “Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar

11 No ponto 2

do artigo 3, por exemplo, a Convenção dispõe que: “Os Estados Partes se comprometem
a assegurar à criança a proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os
direitos e deveres dos pais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis por ela e, para
este propósito, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas apropriadas.”
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a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais de assegurar a educação
[...] dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções”.
Acerca disso, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1990)
determina os direitos e deveres dos pais em garantir sustento, proteção e bem estar
à sua prole, cabendo ao Estado respeitar as formas de instrução apropriadas às
necessidades da criança, e por que, não dizermos, ainda mais das crianças com
necessidades especiais que naturalmente necessitam de programas ainda mais
específicos. Em primeira instância, como expresso pela Convenção (1990, p. 5) está
o cuidado familiar em todos os aspectos de vida da criança.
Art. 5 Os Estados-partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os
deveres dos pais [...] de orientar e instruir apropriadamente a criança de modo
consistente com a evolução de sua capacidade, no exercício dos direitos
reconhecidos na presente Convenção.

Ao fazer referência acerca do posicionamento do Estado frente à criança a
Convenção utiliza verbos como: estimular, respeitar, proteger, promover; e o que
aparece em grande parte dos artigos é “reconhecer o direito”, direito da criança e da
família em suprir suas necessidades, o que evidencia o papel Estatal de auxiliar frente
às decisões que são inerentes aos indivíduos e não agindo por imposição; é o que
nos mostra o § 1°do artigo 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência promulgada pela ONU (2009, p. 14):
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo
de toda a vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e
autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas
liberdades fundamentais e pela diversidade humana.

O pleno desenvolvimento do ser humano é o objetivo central das Diretrizes
Internacionais, sempre com o foco de que as famílias, com o apoio do Estado, sejam
comprometidas na missão de educação e desenvolvimento de suas crianças,
independente da presença ou não de necessidades físicas, cognitivas ou intelectuais.
Utilizamo-nos das palavras de Sarlet (2007, p. 383) para expressar que dignidade
humana é:
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[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando nesse sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável.

A dignidade do ser humano é um direito a ser respeitado desde a tenra idade,
não há dúvidas de que as crianças não são instrumentos a serviço de outrem, no
entanto, a relação deve ser mantida com base no respeito, de tal maneira que sirva
para o desenvolvimento saudável destas, qualquer que seja sua condição física ou
psíquica, como nos elucida mais uma vez a Convenção Internacional sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiência (2009, p. 2) no seu preâmbulo: “[...] Reconhecendo
também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência,
configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano”.
Ainda a respeito do processo de educação e dignidade, o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), nos artigos 19, 22 e 3, respectivamente, também nos
responde aos aspectos bases de: onde se dá a educação; quem tem o dever de
educar; e, qual a melhor forma de educação para as crianças da seguinte maneira:
“Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua
família; Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores;
Assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade”.
O ECA nos leva a compreender a importância da disposição familiar em cumprir
o seu dever de educadora, sustentadora e provedora do desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social de sua prole, seja delegando ensinos específicos à
escola, seja realizando educação por vias diversificadas.
Ao reunirmos as leis previstas na Constituição Federal, no Código Civil, e na
Declaração Universal de Direitos Humanos, podemos concluir que o Estado, como coautor da educação, não pode, nas palavras de Moreira (2017, p. 142) “impor à família
adotar determinado sistema educacional, no caso, a educação escolarizada” uma vez
que: “ninguém poderá ser compelido a associar-se [a uma instituição] ou a
permanecer associado12”; “compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:

12

Constituição Federal, art. 5º, inc. XX
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dirigir-lhes a criação e a educação13”; e, “os pais tem prioridade de direito na escolha
do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos14”.
Essas e outras comprovações confirmam os pressupostos de que a família,
como responsável primária da educação, decide sobre qual a modalidade de
educação condizente com a demanda de suas crianças. No entanto, uma proposta de
educação domiciliar para crianças com necessidades especiais não é tão bem vista
em nosso país, por mais que esta seja uma possibilidade àquelas que assim
desejarem. Tomemos então, mais uma vez, exemplos de famílias nos demais países
em que o homeschooling é uma prática legalizada, e o que as pesquisas nos apontam
sobre o desempenho e aceitação destes com as formas alternativas de ensino.
Em sua obra “Home schoolingand the question of socialization”, Medlin (2000)
registra os resultados de sua pesquisa acerca dos benefícios de caráter social,
adquiridos por crianças e adolescentes educados em casa. Segundo ele, as crianças
homeschoolers participam mais rotineiramente das atividades de suas comunidades
e estão mais próximas a grupos e ações sociais, um incentivo dado conscientemente
pelos pais. Além disso, essas crianças adquirem boas regras de comportamento,
desenvolvem virtudes, possuem melhores habilidades de liderança, apresentam boa
autoestima e quando adultos, se mostram mais engajados com questões políticosociais em comparação às crianças escolarizadas.
Ao se perguntar o porquê desta postura, Medlin (2000) conclui que o núcleo
familiar melhor espelha a sociedade tal como ela é, do que as classes escolares com
segregações etárias “não naturais”. O maior convívio com os pais, irmãos, demais
familiares e com a própria comunidade, tornam-nas capazes de conviver bem com
uma maior variedade de sujeitos. Sendo favorecidos ainda mais pelo ambiente
acolhedor familiar, as crianças possuem oportunidade de desenvolver mais confiança
e resiliência para a vida adulta, ou seja, muitos pais optam pelo ensino em casa não
apenas por razões acadêmicas, mas desejam cercar seus filhos com maior
acolhimento e afeição, o que dará suporte ao seu desenvolvimento integral como ser
humano (MEDLIN, 2000).
Os serviços para crianças com TEA podem ser limitados por vários motivos,
como turmas grandes, testes elevados, sejam eles físicos ou cognitivos, experiência

13
14

Código Civil, art. 1.634, inc. I
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. XXVI, item 3
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mínima ou inconsistente em relação ao trabalho com TEA, políticas de gestão de
comportamentos ineficazes, preocupação com o bulllying, conteúdo curricular,
insatisfação com a instrução acadêmica, dieta e/ou preocupação com a saúde, bem
como os potenciais efeitos negativos de ser rotulado e atendido pela educação
especial. Em alguns casos, tirar essas crianças da escola pública e fornecer serviços
através de escolas domiciliares tem se tornado cada vez mais popular, uma vez que
crianças com TEA, frequentemente, apresentam dificuldades muito complexas com
programas educacionais tradicionais. Isso pode levar a atrasos cada vez maiores em
comparação com outras crianças da mesma idade. Muitas crianças com TEA podem
ter capacidades intelectuais médias ou acima da média, mas ainda se tornam
academicamente e/ou socialmente atrasadas quando escolarizadas de maneira
padronizada (MENDOZA et al., 2019).
Além da adaptação curricular para essas crianças, Mendoza et al. (2019)
ressalta a importância das adaptações para execução das atividades, tendo em vista
os comportamentos que são típicos às crianças com autismo, como: utilizar audiolivro
nas recusas da criança em ler; propor diferentes formas de resposta que não sejam
verbais; realizar atividades curtas para se evitar a distração e a desmotivação, dentre
outras medidas. As observações devem ser uma prática constante para o bom
desempenho dessas crianças, deve-se lançar mão de adaptações nas atividades e
utilização de tecnologias assistivas para o desempenho de suas ações.
Além do homeschooling, pais de crianças com autismo, sentem-se satisfeitos
em educar seus filhos na modalidade flexischooling, prática realizada no Reino Unido,
como uma alternativa para os pais que desejam enviar seus filhos à escola, mas, sem
regularidade. A pesquisa de Lawrence (2018) traz relatos de experiência de pais que
optaram por permanecerem seus filhos autistas na escola, porém, como o título da
modalidade já sugere, de forma flexível, na qual as crianças frequentam as aulas dois
ou quatro dias na semana, ou apenas frequentam alguns espaços escolares como
quadras e bibliotecas.
Os relatos dos pais envolvidos na pesquisa evidenciam as dificuldades em
manter um ensino regular na escola ou um ensino regular em casa. Os problemas
levantados em relação ao convívio na escola dizem respeito a: sobrecarga sensorial
e dificuldades em filtrar sons em ambientes agitados; sentem medos que não
conseguem expressar com clareza; os casos de prosopagnosia (não reconhecer
rostos) pode se tornar um grande empecilho de relacionamento na ausência dos
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familiares; além da desorientação espacial. Alguns pais relatam que seus filhos não
conseguem lidar com os desafios enfrentados na escola, com isso eles “se fecham no
seu mundo” sendo esquecidos nos cantos da sala de aula (LAWRENCE, 2018).
Apesar das preocupações com o ambiente escolar, Lawrence (2018) menciona
que os pais adeptos ao flexischooling, veem que o ensino escolar pode ser benéfico
para os seus filhos, mas, relatam que sentem a necessidade de um acompanhamento
mais paterno para responder as comunicações de seus filhos e assim, compreendêlos e melhor inseri-los no meio escolar e social.
Ao realizar um estudo de caso coletivo, Lee (2016) selecionou 6 adolescentes
homeschoolers, entre 11 e 18 anos, que, anteriormente, participaram de programas
de superdotação – por assim terem sido denominados – em escolas públicas por
algum período, procurando investigar se as abordagens escolares não teriam
sufocado ou impedido o desempenho desses alunos por já serem considerados acima
da média. Além de intervenções acadêmicas inadequadas, os alunos superdotados
podem receber mensagens sociais negativas, tanto de professores quanto de colegas.
Os estudos de Delisle (apud LEE, 2016) mostram que os professores muitas vezes
possuem expectativas irreais para alunos superdotados ou colocam demandas
inadequadas sobre eles, como atuar como monitores para os alunos com dificuldades.
As observações e questionamentos realizados por Lee (2016) foram
sintetizados em 5 argumentos que avaliam o homeschooling como uma experiência
satisfatória para esses sujeitos: primeiramente, os entrevistados relataram que há
maiores oportunidades de desenvolver seus talentos, o que é especialmente
importante para crianças superdotadas. A educação domiciliar proporcionou aos
participantes da pesquisa mais tempo livre do que quando estavam na escola pública,
mesmo participando de aulas cooperativas fora de casa, as aulas ocorriam uma ou
duas vezes na semana.
Aliado a isso, os alunos utilizavam uma variedade maior de ambientes de
aprendizagem, eles relataram participar, por exemplo, de aulas ministradas por
museus de arte locais, mas nenhum deles contavam com aulas exclusivamente em
casa. Os participantes também relataram o benefício de se ter mais oportunidades de
socialização do que na escola, as aulas cooperativas, as aulas de música, esportes e
outros hobbies os levam a conhecer mais pessoas do que se estivessem diariamente
em uma sala de aula tradicional.
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Um dos adolescentes ainda relatou que o ensino em casa lhe deu a chance de
se engajar na aprendizagem individual: “na escola você não pode tirar notas mais altas
do que ‘A’, então, quando você faz tanto, por que se esforçar mais? Você fica preso
em não tentar” (tradução nossa). Outro relatou a experiência de seu irmão de 10 anos,
que, se na escola tradicional, estaria no 5° ano, porém, frequentava aulas de química
com estudantes do “ensino médio” homeschoolers, pelo fato de amar ciência.
No último ponto abordado, foi dito pelos participantes que eles se veem como
“aprendizes” em todos os aspectos da vida, rejeitando a ideia de que o “aprendizado”
ocorre em apenas um contexto. Uma das adolescentes deu o exemplo de seus
colegas das escolas regulares: “eles parecem motivar-se pelas notas, e se definem
pela média de suas notas; não é saudável, você não está motivado para aprender
mais; eu não me preocuparia com isso, tenho outras coisas de que me orgulhar
(tradução nossa).
Se explorarmos mais uma vez a pesquisa de Ray (2012) em que os professores
relataram suas percepções a respeito do ensino ministrado em casa para crianças
com necessidades especiais, as impressões não são tão satisfatórias, em suas
visões, tanto pais quanto alunos autistas precisam do apoio do sistema escolar no
âmbito acadêmico e principalmente no social. Segundo Ray (2012) quase nenhum
deles abordou questões mais importantes como: a necessidade de usar estilos de
aprendizagem diferenciados no âmbito sensorial; dar um enfoque maior para as
habilidades motoras grossa e fina; ou, a necessidade de aprendizagem e
compreensão concreta versus abstratas. Uma vez que, indivíduos com TEA são,
geralmente, aprendizes mais visuais e menos auditivos; apresentam hiper ou
hipossensibilidade a estímulos visuais e auditivos; as habilidades motoras costumam
ser fracas; além de compreenderem muito mais o concreto do que o abstrato.
Dentre as pesquisas analisadas, percebemos sempre duas linhas de
percepção bem distintas: a primeira delas baseada em pequenos estudos de caso
aborda os benefícios da educação domiciliar a partir de resultados mais imediatos e
particulares; enquanto que a objeção a esse tipo de ensino baseia-se na percepção
particular do que seja socialização e do grau de domínio e administração do ensino
obtido pelos pais.
Na fala de um teórico a respeito do assunto, Moreira (2017) destaca grandes
situações em que a educação domiciliar é desaconselhável: famílias disfuncionais
como em casos de alcoolismo ou violência doméstica; pais sem interesse nenhum em
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cultura; pais que preferem delegar a terceiros suas obrigações familiares, pelo fato de
que só há educação domiciliar quando os pais estão dispostos a assumir
responsabilidades. Diante desses cenários, o homeschooling, como já citamos, não
se aplica a todas as realidades.
Além disso, frisamos que as legislações citadas não possuem regulação
explícita para a prática do homeschooling, nem tão pouco defendem a
desescolarização, apenas apontam para a liberdade educacional que passa,
primeiramente, pela liberdade das famílias a esse respeito.
No entanto, podemos parar diante da questão: a quem as crianças pertencem?
Aos pais, à sociedade ou ao Estado? E a resposta obvia é: as crianças não pertencem
a ninguém, a condição de seres humanos lhes confere dignidade própria. Nenhuma
pessoa é patrimônio de outra a não ser que se defenda a escravidão. A respeito da
autonomia dada à família Moreira (2017, p. 207) defende: “a relação entre pais e filhos
é a mais intensamente regida pelo amor; e só quem ama pode cuidar, proteger e
respeitar o ser amado. Assim protegemos as famílias para que elas protejam seus
filhos”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao retomarmos para o objetivo proposto de compreender a educação domiciliar
como uma possibilidade de modalidade educacional às crianças com transtorno do
espectro autista, percebemos que há muito a ser explorado do vasto campo da
educação domiciliar. Sua história, suas nuances e composição contemporânea
permitiu-nos atingir o nosso objetivo específico de fazer um levantamento das
características do homescholing nos EUA, em outros países e no Brasil, mostrando
que a prática do ensino nos lares proporciona liberdade, individualidade e qualidade
de aprendizagem, o ensino personalizado permite um maior desenvolvimento pessoal
e acadêmico, o que é imprescindível para crianças autistas, grupo de alunos que nos
propomos a analisar a partir dos seguintes objetivos: descrever a sintomatologia do
TEA e apontar as necessidades e as alternativas educacionais para crianças com
TEA.
Os aspectos elencados por essa pesquisa conduz-nos a crer no caráter
democrático e expansivo da educação domiciliar, a qual respeita as concepções
ideológicas de cada comunidade familiar e não privilegia uma única abordagem
educacional, uma vez que, as aprendizagens fazem parte do meio social e se
desenvolvem em benefício deste, de outro modo, a educação personalizada garante
autonomia de escolha dos diferentes métodos de ensino para que a aprendizagem
ocorra da melhor maneira possível, uma vez que, educação compulsória não garante,
necessariamente, ensino de qualidade.
O estudo que nos propomos a realizar, não se finda nesses objetivos, assim
como o autismo, a educação domiciliar cresce em casos reais e em pesquisas que
nos permite compreender diversas outras questões referentes a cada um. Como
consequência dessas inferências, percebemos dois pontos de maior relevância para
a abordagem do tema: homescholing como modalidade de ensino para crianças com
TEA: primeiramente, a importância da pesquisa voltada ao fenômeno da educação
domiciliar, que, nas últimas décadas, vem crescendo e fortalecendo-se no Brasil, e
que por isso, precisa ser conhecida tanto pela sociedade quanto pela comunidade
acadêmica como modalidade educacional legítima; em segundo lugar, a necessidade
de atentarmos para o fato de que a inclusão, no meio social, de pessoas com espectro
autista precisa acontecer de maneira mais efetiva, levando em consideração o fato de
que, as instituições públicas escolares não têm atendido essa comunidade em sua
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totalidade e com a intensidade necessária, favorecendo assim a segregação social
desses indivíduos e uma má formação intelectual.
Embora não aconteça em uma instituição escolar, local de maior concentração
de trabalhos e pesquisa, é pertinente para o meio acadêmico, no âmbito das
licenciaturas, o reconhecimento da educação domiciliar como uma modalidade
educacional alternativa à escola, apreendendo seu valor social e educacional para os
que a praticam, em especial, os indivíduos que possuem dificuldades em adequar-se
à grade curricular escolar e sua rotina, sendo, dessa forma, mais satisfatório que o
aprendizado desse aluno seja desenvolvido no seio familiar.
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