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PREFÁCIO 

 

 

Honra-me profundamente prefaciar esta obra que é uma versão 

condensada da Dissertação em Direito, defendida pela autora na Universidade 

Estácio de Sá, no ano de 2020, sob o título original:  Ensino domiciliar no Brasil: 

aspectos jurídicos e educacionais. 

Faço-o na especial posição daquela que tem o privilégio da precedência 

da leitura de um texto cuja realização representou à autora dois anos de intensas 

pesquisas, mas também de muito encanto, pois o objeto de sua pesquisa lhe é 

muito precioso, o que pude, em alguma medida, acompanhar, ainda que à 

distância, na medida em que produzia suas investigações e participava como 

pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social 

– GPDHTS, credenciado junto ao CNPq, por mim coordenado.  

O prefácio ou prefação é um costume antigo e quem o produz, na medida 

que o elabora, tem o condão de aferir-lhe legitimação ou a validação da 

autoridade. No entanto, nesse breve texto que ora antecede a obra com a 

finalidade de apresentá-la ao leitor, essa prefaciadora se utiliza do privilégio da 

prioridade de sua leitura para proclamar a júbilo, o que seu leitor poderá a partir 

da leitura, descobrir, encontrar, aprender. 

A professora Loriene Dourado debruçou-se sobre uma temática complexa 

e polêmica, porém de profunda atualidade, por sua interdisciplinaridade objetiva, 

na medida em que necessariamente envolve diversos ramos do conhecimento 

científico, a saber: a educação, o direito, a ética, a psicologia, como menos e que 

tem por pressuposto a educação como direito de todos e dever do Estado e o 

exercício responsável da autonomia da vontade na esfera do individual 

responsável e livre, bem como suas implicações na construção de novos 

entendimentos sobre a admissibilidade do ensino domiciliar (homeschooling) em 

território brasileiro. 

A autora, com particular proficiência, soube transitar sobre a temática do 

direito fundamental à educação, ao traçar sua trajetória história, bem como ao 

bem estabelecer a distinção conceitual entre ensino e educação, em suas 

diversas perspectivas, do mesmo modo que aponta ao leitor a questão do dever 

de educar e do paradoxo social da compulsoriedade da educação num país 



 

demarcado pelos índices de analfabetismo, decorrentes das desigualdades 

sociais. 

Ao adentrar na questão do ensino domiciliar, a autora apresenta ao leitor 

a riqueza do levantamento dos dados a respeito da temático, envolvendo não 

somente um retrospecto sobre os projetos de lei já apresentados, mas também 

uma análise de toda a base legal pertinente ou correlata à matéria, que envolve 

desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira até a posição 

esposada pela Associação Nacional do Ensino Domiciliar – ANED. 

No que diz respeito aos aspectos constitucionais do debate em torno da 

admissibilidade do ensino domiciliar, esta obra permite que o leitor fique 

devidamente informado quanto às diversas posições defendidas pelos ministros 

do Supremo Tribunal Federal e se aperceba que a discussão está longe de 

encontrar seu fechamento.  

Por outro lado, aponta as perspectivas relativas ao homeschooling sob o 

signo de uma nova ordem mundial, inclusive tendo em conta o cenário mundial 

demarcado pela pandemia do coronavírus que condicionou o isolamento social 

impedindo o funcionamento regular das escolas presenciais, para atentar pela 

necessidade do Estado Social valer-se de seus mecanismos próprios de 

reinventar-se para adequar-se ao inusitado. 

 

Parabenizo a autora pelo importante trabalho.   

 

 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020. 

Edna Raquel Hogemann 

Pós-Doutora em Direito 

Decana do Centro de Ciência Jurídica e Políticas da UNIRIO/RJ 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social-

GPDHTS-CNPq 
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GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA 
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do IBMEC/RJ. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA).  
 

A interdisciplinaridade é característica fundamental das investigações 

científicas contemporâneas e que sempre foi incluída como exigência no âmbito 

do pós-graduação stricto sensu da Universidade Estácio de Sá, no Rio de 

Janeiro. A abordagem de qualquer tema no Direito somente se revela profunda 

e completa se e enquanto apresentar o viés interdisciplinar e, por isso as duas 

linhas de pesquisa desenvolvidas no PPGD da UNESA apresentam tal viés. 

“Direitos fundamentais e novos direitos” e “Acesso à justiça e efetividade do 

processo” remarcam a importância de a pesquisa acadêmica investigar outros 

conhecimentos além do estritamente dogmático-jurídico.  

O país tem vivenciado inúmeras transformações políticas, econômicas, 

sociais e educacionais a partir da década de setenta do século XX, em especial 

e, logicamente, as mudanças impuseram desafios e possibilidades no âmbito da 

pesquisa jurídica e formação continuada na área do Direito. Formou-se, assim, 

o ambiente propício para a realização das atividades típicas da Pós-Graduação 

em Direito, perspicazmente percebido por um grupo de qualificados docentes no 

Rio de Janeiro do qual resultou inicialmente a criação do Mestrado em Direito da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA). 

As atividades realizadas no âmbito do PPGD – desde o início do curso 

– buscaram se colocar em posição consentânea com os interesses e 

necessidades da realidade jurídica e social, a confirmar a relevância do curso de 

Mestrado. Muitas transformações ocorreram nos planos nacional e internacional, 

propiciando o redirecionamento da área de concentração e das linhas de 

pesquisa do curso de Pós-Graduação. 

A consolidação do Mestrado se revelou clara e natural conseqüência da 

qualidade do curso, apresentando - quase que imediatamente - todas as 

condições para a implantação do Curso de Doutorado em Direito da UNESA que, 



 

em pouco tempo, obteve o reconhecimento oficial da CAPES quanto à 

excelência acadêmica do curso, representado pelas sucessivas e altas 

avaliações. O PPGD da UNESA é o curso com o melhor conceito atribuído pelo 

órgão do Ministério da Educação que atua no âmbito da Pós-Graduação Stricto 

Sensu. 

Na contemporaneidade, no contexto da produção de conhecimento, a 

atividade de pesquisa vem se notabilizando pela sua redefinição no que tange 

aos aspectos metodológicos e às práticas sócio-econômicas, promovendo 

mudanças de suma importância. A pesquisa passou de uma lógica 

eminentemente disciplinar para se caracterizar pela interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade.  O modelo tradicional de pesquisa – de fracionado e linear 

– se fez substituir por outro mais complexo, buscando a integração dos vários 

ciclos (ou fases) da pesquisa básica à aplicada (Trigueiro, Michelangelo Giotto 

Santoro. Universidades públicas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1999, p. 93). Outros indicadores para a avaliação da qualidade da pesquisa 

passaram a ser considerados, como a sua relevância social, a aplicabilidade do 

conhecimento e a relação custo-benefício.   

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de 

Sá se coloca na vanguarda das pesquisas jurídicas contemporâneas, realizadas 

no território brasileiro, bastando verificar as linhas e projetos de pesquisa 

desenvolvidos, com forte carga interdisciplinar, de notável relevo social e 

econômico. No segmento da formação de novos docentes na área do Direito, a 

Pós-Graduação Stricto Sensu permitiu que várias instituições de ensino superior 

localizadas no Estado do Rio de Janeiro e em outros Estados-membros da 

Federação passassem a contar com Mestres e Doutores em seus quadros 

docentes, atendendo ao aumento da demanda educacional na área do Direito. 

Há, assim, o atendimento à função social da atividade universitária em nível de 

Pós-Graduação em Direito diante dos impactos que a revolução científica e as 

transformações mundiais têm apresentado na sociedade pós-moderna. 

Na condição de docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

UNESA desde o ano de 2014, este apresentador vem acompanhando todas as 

atividades acadêmicas realizadas e, assim, participa ativamente dos cursos de 

Mestrado e Doutorado oferecidos pela instituição. É motivo de orgulho 



 

incomensurável e satisfação inigualável poder atuar na vida acadêmica da 

Universidade Estácio de Sá, cujo Programa de Pós-Graduação apresenta 

qualidade reconhecida nacional e internacionalmente.  

E, justamente em razão das atividades desenvolvidas na Universidade, 

incluindo a atuação junto à Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da mesma 

instituição, este apresentador teve oportunidade de conhecer e manter contato 

direto com a autora Loriene Assis Dourado Duarte, discente do Mestrado. A 

Mestranda Loriene integrou a turma do Mestrado Interinstitucional promovido 

pela UNESA, sendo que as atividades presenciais ligadas às disciplinas 

oferecidas no curso foram desenvolvidas em Campina Grande, Estado da 

Paraíba.                                        

O livro ora apresentado corresponde à versão editorial da brilhante 

dissertação de Mestrado apresentada pela autora Loriene Dourado, que foi 

aprovada à unanimidade pela Comissão Examinadora composta pelos 

Professores Doutores Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva (UNESA) e Daniel 

Queiroz Pereira (UERJ). A área de concentração “Direito Público e Evolução 

Social”, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNESA, propiciou o 

desenvolvimento de pesquisas com necessário e aprofundado viés 

interdisciplinar, como é o exemplo claro do livro oferecido ao público leitor, daí a 

oportunidade que este professor teve de orientar a autora na formulação do 

trabalho, tecendo considerações bastante inovadoras e atuais, em especial à luz 

do Direito pós-moderno.  

A área de concentração “Direito Público e Evolução Social” se ocupa de 

temas ligados à democracia, à fundamentação dos direitos, à historicidade, 

focando nos aspectos da hermenêutica, sem descurar aspectos dogmáticos, 

operacionais, instrumentais, entre outros, para identificar as potencialidades e os 

limites do Direito, as conexões entre fato e norma, entre texto e contexto, a 

legitimidade das instituições oficiais e a instituição e o desenvolvimento de novos 

direitos no mundo contemporâneo.  

A estrutura e a metodologia adotadas no trabalho escrito pela Autora 

Loriene demonstram a preocupação da abordagem cuidadosa e exauriente do 

tema relacionado à discussão contemporânea do ensino domiciliar no Brasil.  

Como bem registrou a autora, “existe, no momento atual, a necessidade de se 



 

regulamentar o ensino domiciliar, com todas as possibilidades e regramentos, de 

forma perene, pois, do contrário, causaria uma insegurança jurídica, bem como, 

a sua temporalidade acarretaria prejuízos àqueles que são os verdadeiros 

titulares do direito à educação”. 

A autora realiza um percurso fundamental para a identificação e o 

enfrentamento do tema referente à admissibilidade do ensino domiciliar (ou na 

expressão mais veiculada na língua inglesa o homeschooling) no Brasil. Com 

dupla formação acadêmica – no Direito e na Educação – a autora Loriene 

Dourado discorre sobre aspectos referentes ao ensino, notadamente voltado 

para crianças e adolescentes, percorrendo com maestria aspectos específicos 

relativos ao ensino fundamental e médio na realidade brasileira, além de referir-

se à política pública voltada à implementação das normas constitucionais 

referentes ao ensino no Brasil.  

Sem pretender detalhar a abordagem e o desenvolvimento do trabalho 

nesta apresentação, a autora realizou importante coleta de dados a respeito da 

origem e evolução da discussão sobre o ensino domiciliar, inclusive trazendo os 

exemplos de experiências estrangeiras relativas à prática do homeschooling. 

Além disso, houve a abordagem da realidade social e econômica de significativa 

parcela da população infanto-juvenil e de seus pais (e outros parentes), e as 

imensas dificuldades e obstáculos quanto à efetivação do direito à educação 

como direito fundamental social no Brasil. 

Por coincidência do acaso, na fase final de elaboração da dissertação 

de Mestrado, a autora Loriene teve que analisar o sistema de ensino duramente 

afetado pelos efeitos da pandemia da COVID-19 e, assim, procurou identificar 

os “erros e acertos” das modalidades de ensino telepresencial e de ensino virtual. 

Trata-se de clara demonstração da atualidade do tema, inclusive em tempos 

diferentes com medidas impostas ou recomendadas pelas autoridades sanitárias 

quanto ao distanciamento social e a realização da quarentena em locais 

duramente atingidos pela pandemia.    

 A minuciosa análise do tratamento apresentado pela autora no 

desenvolvimento do tema central do trabalho é verificada em cada parágrafo do 

livro que vem, desse modo, a suprir lacuna na bibliografia brasileira a respeito 

do tema. 



 

O trabalho se destaca pelo pioneirismo e absoluta novidade do tema e 

de sua completa e inigualável atualidade. Apesar da pouca bibliografia a respeito 

do tema no Brasil, a autora se superou. Trata-se de obra com abordagem 

contemporânea e viés prático, desenvolvido com maestria. A 

interdisciplinaridade é característica marcante do brilhante trabalho, promovendo 

a análise de aspectos jurídicos, sociológicos, educacionais, filosóficos e 

econômicos envolvidos. O desafio de analisar as manifestações dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

888.815/RS, de modo a identificar os principais fundamentos para as conclusões 

dos votos proferidos foi cumprido com muita folga, além da análise a respeito 

das proposições legislativas existentes a respeito.   

Finalmente, cabe tecer algumas considerações a respeito da autora 

Loriene Assis Dourado Duarte, Mestre em Direito pela Universidade Estácio de 

Sá. Advogada atuante dedicada às suas atribuições e afazeres no âmbito do 

Estado da Paraíba, a autora é professora na rede pública de ensino na região de 

Campina Grande e vivencia a realidade quanto ao ensino no país, tendo como 

público crianças e adolescentes integrantes de famílias mais vulneráveis sob o 

prisma socioeconômico. Tal experiência vem a demonstrar a importância de os 

temas no Direito precisarem ser abordados sob o enfoque interdisciplinar, sob 

pena de restarem analisados sob a perspectiva meramente teórica, sem 

conexão com a realidade. Destaco, ainda, que a autora Loriene foi a primeira 

aluna da sua turma de Mestrado em defender sua dissertação de Mestrado em 

prazo bem razoável e, simultaneamente, com a profundidade e qualidade que 

se esperam de um trabalho científico de tal magnitude.  

Cumprimento a autora Loriene Dourado, e a Editora Lumen Juris pela 

divulgação do excelente e inestimável trabalho, na certeza de que o livro 

preencherá a lacuna existente no Direito brasileiro atual referente ao debate 

aprofundado sobre o ensino domiciliar no Brasil, envolvendo questões sobre sua 

admissibilidade, seus contornos e os cuidados que devem ser estabelecidos a 

respeito dele.  

Rio de Janeiro, inverno de 2020. 

 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA 



 

RESUMO 
 
Dentre as demandas sociais que são judicializadas atualmente, o ensino 
domiciliar aparece em um contexto de grande discussão em todas as esferas da 
sociedade, uma vez que, segundo dados da Associação Nacional de Educação 
Domiciliar (ANED), o número de famílias que têm aderido a este modelo 
educacional é crescente, e em decorrência da ausência de legislação específica 
que discorra sobre o assunto, os pais que optam por educar seus filhos e/ou 
pupilos fora de instituições regulares de ensino podem incorrer em crime, 
segundo o Código Penal, bem como em outras infrações, de acordo com a 
legislação correlata. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar a admissibilidade do ensino domiciliar e a dispersão dos votos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 888.815, 
com Repercussão Geral reconhecida pelo então Relator do caso, o Min. Luís 
Roberto Barroso, que tratou da admissibilidade do ensino domiciliar em território 
brasileiro, no qual se discutiu o direito de ser considerado meio legal para educar 
os filhos e/ou pupilos fora do ambiente escolar. Portanto, a presente dissertação 
visa abordar a educação domiciliar, levando em conta as suas diversas 
acepções, assim como a sua relação e receptividade com o ordenamento jurídico 
brasileiro, tendo em vista uma breve abordagem histórica e a realização de uma 
análise com base nas normas presentes na Lei Maior Brasileira, sendo também 
observadas as principais vantagens e desvantagens da implementação do 
ensino domiciliar no Brasil, bem como a nova ordem Mundial, que tem 
ocasionado a excepcionalidade de se poder utilizar os meios digitais, para o 
ensino de forma domiciliar, já na educação básica. 
 
Palavras-chave: Direito Fundamental; Direito social; Dignidade da pessoa 

humana; Direito à Educação. 
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ABSTRACT 
 
Among the social demands currently judicialized, the homeschooling appears in 
a context of great discussion in all social spheres, since, according to data from 
the Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), the number of families 
that have adhered to this kind of educational mode is growing, and due to the 
absence of specific legislation for this subject, parents who choose to educate 
their children and/or pupils out of the standard educational institutions, may incur 
as a crime, according to the Penal Code, as well as in other infractions, in 
accordance to related legislation. For that matter, the present work aims to 
analyze the admissibility of homeschooling and the dispersion of the Ministers’ 
votes in the Supremo Tribunal Federal, in Extraordinary Appeal nº 888.815, with 
General Repercussion recognized by the then Rapporteur of the case, Min. Luís 
Roberto Barroso, who dealt with the admissibility of homeschooling in Brazilian 
territory, in which the right to be considered as a legal mode to children and/or 
pupils’ education out of school’s environment was discussed. Therefore, the 
present dissertation seeks to approach homeschooling, considering its diverse 
meanings, as well as its relationship and receptivity with the Brazilian legal 
system, counting with a brief historical view and, still, an analysis based on the 
present rules in the Brazilian Major Law, also observing the main advantages and 
disadvantages of the homeschooling’s implementation in Brazil, as well as the 
new World order, which has caused the exceptionality of using the digital media 
for home teaching, since basic education. 
 
Keywords: Fundamental Rigth; Social Rigth; Dignity of Human Person; Right to 
Education. 
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