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Resumo
Esta dissertação é o relato de uma pesquisa que teve por objetivo identificar as
representações sociais de escolarização, que são a operacionalização de ideologias, por meio
do exame de conflitos judiciais e parlamentares acerca da escolarização doméstica. Utilizouse a metodologia da análise retórica dos argumentos postos nos litígios, a qual requer a
explicitação das partes envolvidas e as técnicas que utilizam para persuadir ou convencer os
seus auditórios, estes, neste caso, são os membros de conselhos e parlamentares, bem como
toda a população (o auditório universal concebido pelos oradores). Verificou-se que o desejável
para os defensores da exclusividade do ensino oficial, obrigatoriedade da frequência nas
escolas e para os seus opositores, o ensino doméstico, que orientam e coordenam as tomadas
de posições dos envolvidos, são a expressão de duas ideologias acerca da vida social: (a) a
estatista; (b) a liberal. A ideologia estatista considera que o Estado deve ser o único educador
do povo; a liberal assume que as famílias são educadora por excelência e o Estado deve se
subordinar àquelas. Tal polaridade, instituída por meio da dissociação da noção de
escolarização, não pode ser superada, uma vez que são representações sociais incompatíveis,
logo, não passíveis de serem resolvidas pela instauração de uma terceira via, por exemplo. De
um ponto de vista psicossocial, tem-se que é factível explicitar representações sociais pelo
exame de litígios, desde que se utilize a análise retórica para as expor.

Palavras-chave: Escolarização, Homeschooling, Representações Sociais, Análise Retórica.
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Abstract
This dissertation is the result of a research that aimed to identify the social
representations of education, which are the operationalization of ideologies, through the
examination of judicial and parliamentary conflicts about home schooling. We used the
methodology of rhetorical analysis of the arguments put in litigation, which requires the
clarification of the parties involved and the techniques they use to persuade or convince their
audiences, these, in this case, are the board members and parliamentarians, as well as the entire
population (universal auditorium designed by the orators). It was found that the desirable for
defenders of the exclusive official education, compulsory attendance at school and to their
opponents, homeschooling, that guide and coordinate taken positions of those involved, are the
expression of two ideologies about social life: (a) the statist; (B) the liberal. The statist ideology
believes that the state should be the sole educator of the people; The liberal assumes that
families are an educator par excellence and the state should be subordinate to those. Such
polarity, established by the dissociation of the concept of education, can not be overcome, since
they are incompatible social representations, therefore, not likely to be resolved by the
introduction of a third way, for example. From a psychosocial point of view, is feasible explicit
the social representations by examining disputes, provided they use the rhetoric analysis to
expose.

Keywords: Schooling, Homeschooling, Social Representation, Rhetoric.
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Introdução

No Brasil, historicamente, houve uma alternância entre períodos de maior e menor
regulamentação estatal na educação, com a regulamentação estatal chegando ao seu ápice com
o Estado Novo de Getúlio Vargas, o qual colocou toda a educação escolar brasileira sob tutela
do Estado por meio da regulamentação estatal das instituições públicas e particulares
(DALLABRIDA, 2012; MAZZOTTI, 2008b). Desde então a educação escolar se tornou
compulsória impedindo que os pais eduquem os seus filhos fora da escola (SÃO JOSÉ, 2014).
Tanto a exigência de a educação escolar ser compulsória, quando a que demanda a
escolarização doméstica são expressões de ideologias antagônicas, as quais são
operacionalizadas por representações sociais.
As ideologias são organizadoras das práticas dos grupos para “fornecer um sistema
geral de objetivos ou justificativas para as ações do grupo” (MOSCOVICI, 2012, p. 72), as
quais se manifestam como doutrinas pedagógicas em disputa no âmbito da educação, conforme
foram expostas por Mazzotti (2008b). As doutrinas pedagógicas em disputa operacionalizam
as representações sociais, por meio de uma dissociação na noção de escolarização:
[…] a dissociação, divide em dois termos uma noção usualmente unida, em que o
primeiro termo carece das qualidades que se diz serem completas e superiores do segundo.
Assim, quando se afirma que alguém é um pseudo médico, sustenta-se que não possui as
qualidades superiores do verdadeiro. (MAZZOTTI, 2014, p. 223-224)
A legislação brasileira apresenta como a escolarização doméstica como sendo o termo
I, considerada carente das qualidades superiores e por isso mesmo inadequada para a educação
dos jovens. (MAZZOTTI; VASCONCELLOS, 2015). O termo II, visto como portador de
maiores virtudes, é a escolarização oficial.
Entre os discursos dos defensores da escolarização oficial compulsória, analisados
neste trabalho pesquisa, destacamos a metáfora da escolarização como maternidade/gestação
extra-uterina defendida por Oliveira Lima (1975) e por Anísio (1995) e que está fortemente
presente nas representações sociais dos professores do primeiro segmento do Ensino
Fundamental (ALVES-MAZZOTTI, 2010); bem como a metáfora de que “O professor é um
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dos esteios da sociedade moderna” (TAHAN, 1967, p. 7) em oposição a ideia de que o
professor não é mais a fonte privilegiada de conhecimento (ALVES-MAZZOTTI, 2010).
Entre os críticos da obrigatoriedade da educação oficial destacamos a metáfora escola
como “campos de concentração preventivos para pré-delinquentes” (ILLICH, 2007, p. 16), o
que coincide com o encontrado em pesquisa de Alves-Mazzotti (2010), na qual os professores
atuantes no segundo segmento do ensino fundamental percebem os alunos como agressivos e
vulneráveis à sedução exercida pelo tráfico de drogas. Outros consideram a escola como
usurpadora do papel educacional dos pais (BLUEDORN; BLUEDORN, 2001), bem como
expressam argumentos favoráveis e contrários à ideia de que “para filosofar não é necessário
buscar atestado em cartório” (RODRIGUES, 2013, p. 8), que nada mais é do que a total
liberdade para aprender, como foi proposto na Reforma Rivadávia Corrêa ao tentar
desregulamentar a educação nacional, a qual foi analisada por Mazzotti (2008b) e por Cury
(2009); bem como as críticas contra os currículos impostos de cima para baixo (RODRIGUES,
2013; MEUCCI, 2015).
Algumas críticas da escolarização oficial compulsória se dirigem ao caráter de
doutrinação ideológica (REBOUL, 1980), considerando que seus entusiastas defendem que a
escola dever realizar uma educação pautada em valores cívicos e morais (DALLABRIDA,
2012; MENIN; TREVISOL, 2015). Tais críticas endossam a classificação de Althusser (1983)
acerca do papel da escola como um aparelho ideológico do Estado, em outras palavras pode
ser dito que a função da escola é difundir a ideologia daquele Estado.
A formulação de leis e normas é fruto de acordos políticos, os quais também acontecem
a partir de intensos debates entre as pessoas. O que uma lei estabelece decorre de um jogo
argumentativo amparado pelos legisladores. O proponente (orador) pretende a adesão dos
parlamentares às premissas de seus argumentos. (ALVARENGA; MAZZOTTI, p. 179).
A análise dos discursos visa entender o que é desejável ou preferível para o orador,
tanto no debate jurídico-legislativo quanto em outras situações argumentativas, podendo ser
tomada como exemplo a redação feita pela formanda em direito Vianna Silva (2007), premiada
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em
que é possível entender a escolarização desejável para autora e pela organização que a premiou.
Ressaltando que uma organização como a UNESCO tem muita influência nas tomadas de
decisões de diversos governos e na opinião pública (BERNARDIN, 2013), por ser parte de um
debate mundial sobre a relação dos direitos humanos com a escolarização obrigatória, com
poder normativo, o qual, como sustentou Willem Doise (2002) opera as representações sociais
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de algo, aqui da escolarização. Essa grande influência efetiva-se por meio das mídias, as quais,
para Moscovici (2012), têm um papel importante na formação das representações sociais ao
realizarem a transposição deste conhecimento científico e ideológico para o senso comum e
por propagar opiniões e estereótipos. Assim sendo, se faz necessário recorrer a uma análise da
propaganda ideológica a respeito da escolarização domiciliar (CELETI, 2013). Muitas vezes a
mídia será a única fonte de informação acessível para que uma pessoa possa se poscionar em
relação a um determinado tema.
Em resumo, a homeschooling, no Brasil, opõe-se à escolarização controlada pelo
Estado. Nos debates jurídicos-legislativos sobre a educação compulsória, os defensores da
homeschooling expõem as razões que têm para afirmarem as suas posições; da mesma maneira,
os defensores da escolarização usual expressam o que lhes parece valioso ao censurarem as
posições dos que defendem a escola em domicílio. Tem-se, então, um embate que permite
apreender as representações sociais de escolarização, em uma situação social definida.
Além disso, a escolarização é considerada como um bem em si, segundo um conjunto
de valores que foi constituído a partir dos meados do século XIX e consolidado depois da II
Guerra Mundial. Trata-se de uma ideologia operacionalizada por meio de seus duplos ou suas
representações sociais, as quais serão analisadas a partir das situações sociais em que a
escolarização oficial é posta em questão.
Ao se identificar o que é a escola para a sociedade foi possível compreender a negativa
de qualquer atividade educacional fora do ambiente escolar. Estas visões sobre a importância
da escola estão presentes nos debates legislativos, incluindo a defesa da educação integral que
se sustenta na ideia de quanto maior o tempo de escolarização, melhor ela será (DEMO, 2011;
AMARAL, 2012), o que também se encontra em sentenças judiciais. Além disso, sabemos que
as professoras do primeiro segmento do ensino fundamental denunciam o que delas espera ao
seu oporem ao que delas se espera, que sejam “(…) um pouco de tudo: 'mãe, psicóloga,
assistente social'” (ALVES-MAZZOTTI, 2010, p. 19), que é a expressão da escola como
substituta de tarefas típicas das famílias.
Será a escola o único local onde se formam conceitos formais e/ou científicos? Ingrid
Raad (2013), Oliveira Lima (1975) e Vigotski (2004) apresentam respostas distintas sobre a
possibilidade de aprendizado fora da escola. Raad (2013) apresenta os casos do uso de
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conceitos científicos em profissões que não necessitam de escolarização formal, logo, esta não
é condição imprescindível para aquelas.
Será que o papel da escola está em socializar o aluno? Laurie e Harvey Bluedorn (2001)
consideram que socialização escolar pode trazer mais mazelas do que benefícios, enquanto
Oliveira Lima (1975) defende que sem a escola não é possível um desenvolvimento social do
aluno. Celeti (2011) sustenta que a escola não é o único e nem necessariamente o melhor local
para tal socialização. Estas tomadas de posição (atitudes) organizam-se no interior de “um
sistema geral de objetivos ou justificativas para as ações do grupo” (MOSCOVICI, 2012, p.
72) ou de ideologias. Estas não são imediatamente utilizáveis pelos grupos, precisam ser
“traduzidas” para atenderem os seus valores postos em suas práticas, o que é o papel das
“representações sociais”. Por esta razão, propomos identificar os argumentos sustentados pelos
atores sociais por meio do enfoque retórico das representações sociais defendido por Billig
(1991) e Mazzotti (2008a; 2014).
Encerrando esta introdução, informamos ao leitor sobre a organização da dissertação.
A dissertação está dividida em três capítulos: No primeiro capítulo são apresentadas as
pesquisas científicas acerca da escolarização e das representações sociais que estão envolvidas
direta ou indiretamente com o tema. O segundo capítulo apresenta a análise retórica dos
embates judiciais envolvendo a família Vilhena Coelho e a família Dias, na disputa pelo direito
de educar os filhos em casa, também é apresentada a análise retórica do debate parlamentar no
Senado Federal acerca do ensino on-line e doméstico. No terceiro capítulo analisamos os
discursos de autores consagrados no campo da educação e que legitimam as atitudes acerca do
papel da escolarização. Por fim, são apresentadas as conclusões desta pesquisa.
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Capítulo I
Revisão da literatura
Lima e outros (2013) fizeram um levantamento com pais que estudaram na mesma escola
que os filhos estudam e identificou o saudosismo, a qualidade do ensino e a relevância dele
para a vida profissional como elementos que compõe a representação social que estes pais
fazem da escola. Saudosismo, normalmente ligado com as amizades e namoros que surgiram
no ambiente escolar, sendo inclusive parte da ideia de que a escola é um lugar privilegiado para
a socialização, conforme pode ser igualmente visto nas falas dos senadores da república que
debatiam sobre a educação doméstica na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (2014).
O trabalho pioneiro de Vieira (2012) tem o mérito de ser um dos primeiros trabalhos
acadêmicos, de ampla divulgação, que expuseram o quadro das disputas envolvendo a
homeschooling no Brasil. O mapeamento dos casos de disputas judiciais pelo direito das
famílias escolarizarem os seus filhos em casa, realizado em sua pesquisa, permitiu que
trabalhos posteriores, por exemplo Barbosa (2013), tomasse ciência de quem são os praticantes
da homeschooling no Brasil, sua situação atual e os processos judiciais que ocorreram. Este
trabalho adquire ainda maior relevância ao informar sobre os processos que correm em segredo
de justiça, através do que as partes expuseram seus argumentos e as sentenças, as quais eram
muito superficiais em trabalhos anteriores sobre o tema a exemplo do realizado por Celeti
(2011) e Pinto Vieira (2011).
Barbosa (2013), em sua tese de doutorado, parte dos casos expostos por Vieira (2012),
aprofundando a discussão acerca da escolarização doméstica e dos fatores que levam os pais a
retirarem seus filhos da escola. A insatisfação com a baixa qualidade da educação no Brasil é
o principal motivo da preferência dos pais, mas também há questões ideológicas que levam
alguns pais defenderem que a educação dos seus filhos é um direito e um dever deles. A tese
de Barbosa (2013) ainda apresenta outros fenômenos vinculados à homeschooling e muitas
vezes confundidos com ela, como por exemplo a unschooling ou desescolarização na qual o
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aluno não só deixa de frequentar a escola, mas também abdica de todo e qualquer
plano/meta/planejamento/avaliação instrucional.
Pinto Vieira (2011) e São José (2014) apresentam o panorama jurídico que envolve a
proibição da homeschooling no Brasil, as implicações constitucionais, infraconstitucionais e os
acordos internacionais que o Brasil é signatário. Porém, ambos chegam a conclusões distintas:
Pinto Vieira (2011) conclui que a Educação oficial é uma necessidade para garantir o pleno
desenvolvimento das crianças e que a família não deve interferir nesta, porém São José (2014)
já chega a uma conclusão inversa e entende que a família tem o direito e pode ter a plena
capacidade de educar seus filhos em casa com uma qualidade igual ou superior a que é
apresentada pelo Estado e para isso toma como base casos no Brasil e no exterior.
Pereira (2012), ao investigar as representações sociais de escola elaboradas por alunos do
Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), em comparação com os alunos das classes
regulares, verificou que os discursos acerca da escola se sustentam na metáfora da escola como
“passaporte para o futuro”. Esta metáfora é generalizável para outros grupos, considerando que
este discurso socialmente é aceito como o preferível, ou seja, aquilo que a sociedade considera
ideal. Vale ressaltar que esse resultado se aproxima do encontrado por Lima e outros (2013),
quando mostraram que a representação social de escolarização se sustenta na escola como
instrumento de desenvolvimento do relacionamento social e da qualificação profissional dos
alunos.
Outra conclusão relevante, retirada da pesquisa de Pereira (2012), é que apesar do
discurso socialmente aceito acerca da importância da escola ser compartilhado tanto por alunos
das classes regulares quanto pelos alunos do PEJA, verificou que os alunos do PEJA, de fato,
apresentam uma representação social em que a escola é considerada amável. “Vemos” diz
Pereira (2012, p. 88) “esta diferença também quando os alunos dizem que o que mais gostam
são as aulas. No PEJA, estas aulas são todas.”. No entanto, alunos de classes regulares e
possivelmente outros grupos repetem o discurso que consideram agradável para o auditório
(quem os ouve) sobre a importância da escola e dos estudos, mas apresentam outra
compreensão de escola em seu comportamento cotidiano e em suas falas sobre o que eles
preferem na escola:
Para eles as relações que estabelecem com as pessoas da escola,
estando aí também incluídas as relações com os professores e com o
próprio espaço escolar, é mais significativo do que a função da escola
de ensinar, sendo assim esta não diferencia-se de outros espaços de
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convívio social como um clube ou uma igreja. Aqui a ideia de futuro é
substituída pelo presente e o significado de escola é transferido de sua
função objetiva de ensino para a função social de interação entre os
alunos. (PEREIRA, 2012, p. 87)
Azevedo e Neto-Mendes (2007) mostraram que o sucesso acadêmico faz parte das
representações sociais sobre as aulas particulares realizadas por explicadores, o que permite
ver como há uma falta de credibilidade na capacidade da escola conseguir efetivamente realizar
a tarefa de transmissão de conteúdos e como o receio de que o fracasso na aprendizagem leve
a um fracasso na vida profissional e faça com que os pais recorram prefiram assegurar essa
aprendizagem por fora da instituição escolar. Vale ressaltar que os explicadores também
formam um tipo de homeschooling, porém realizada em paralelo com a educação oficial e não
a substitui. É plausível indicar, com base nos resultados das pesquisas, uma incompatibilidade
no pensamento da sociedade esta exclui a homeschooling e ao mesmo tempo recorre a uma
forma de escolarização doméstica nas aulas dos explicadores.
A disputa sobre a obrigatoriedade da escolarização é mundial no âmbito dos direitos
humanos, como bem apresentou a pesquisa feita por Doise (2002). Essa disputa carrega consigo
outra a respeito da escolarização: qual é a sua utilidade. Essas diversas concepções sobre
escolarização são adotadas pelas instituições e é plausível que determinada representação
social sustentada por uma instituição possa ser apreendida por meio de seus documentos, tal
como fez por Moscovici (2012) ao pesquisar como diferentes instituições (católicas,
comunistas e outras) representavam a psicanálise em suas publicações ou conforme Doise
(2002) ao estudar de que maneira os direitos humanos eram representados em diferentes países
pelo mundo.
Alvarenga e Mazzotti (2012) trataram das representações sociais envolvidas nos
diferentes discursos sobre a obrigatoriedade do ensino de música no Brasil, essa discussão
apresenta argumentos que sustentam a obrigatoriedade do ensino como um todo. É razoável
afirmar que não se defende a obrigatoriedade do ensino de alguma disciplina sem defender a
obrigatoriedade do ensino em si; portanto verificar a estrutura argumentativa de tais discursos
também indicará algo das representações sociais da escolarização como um todo.
Isto pode ser apreendido no artigo de Chrispino e Chrispino (2008), os quais expõem o
quadro de judicialização das relações escolares, entendendo-o como parte do processo de
judicialização política no atual cenário brasileiro. Aqueles autores mostram os problemas que
surgem da judicialização: a confiança exacerbada no poder judiciário como o fiel depositário
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da verdade e que pode salvaguardar os direitos dos cidadãos na ausência do devido
posicionamento da classe política. Tal processo até então se apresentava predominantemente
no conflito entre escola e família, mas desde 2001, com a impetração de mandado de segurança
por parte da família Vilhena Coelho (BRASIL, 2001) começa a acontecer no Brasil uma nova
forma de judicialização das relações escolares: as disputas entre família e Estado pelo direito
de educar os seus filhos. Entretanto, apesar de não tratar das disputas envolvendo o direito ou
não de educar os filhos no seio da família, o artigo é relevante para um melhor entendimento
de como as questões escolares foram tratadas até 2008 no âmbito do poder judiciário.
Outra vertente do debate sustenta a necessidade da escolarização em tempo integral,
conforme defendida pelo senador Cristovam Buarque (2006, p. 38) e pela Central Única dos
Trabalhadores – CUT (BARBARA et al., 2004), que é o ápice da ideologia da escolarização
obrigatória, pois não basta ser obrigatória, deve ser total ou integral. Esta posição foi contestada
por Pedro Demo (2011) e Amaral (2010), os quais demonstraram que maior tempo de
escolarização, muitas vezes, prejudica o aprendizado mais do que o auxilia. Estes argumentos
endossam os argumentos das famílias que rejeitam a obrigatoriedade da escolarização como
não apenas desnecessária, mas potencialmente nociva para os seus filhos.
Chaves Vasconcelos (2005) apresenta através da análise de documentos, classificados,
relatórios e romances da época ocorriam diferentes modalidades de educação no Brasil dos
anos de 1800 comparando com países europeus no mesmo período, especialmente com
Portugal de onde o Brasil herdou muitos costumes. A autora mostra que a educação em casa
era inicialmente mais usual do que a educação escolar e muitas vezes essa última era vista
como um caso complementar para os que não se adaptavam ao ensino doméstico. Partindo
desta análise histórica, a autora faz inferências sobre o debate atual em torno da possibilidade
de educação doméstica no Brasil. A publicação, oriunda da tese de doutoramento de Chaves
Vasconcelos (2005), ainda apresenta o perfil dos professores, as discussões pedagógicas da
época, as distinções entre professor, professor particular, preceptor e mestre-escola. Apresenta
a educação doméstica como oriunda da educação dada ao Príncipe, a qual passou a ser imitada
pelos demais nobres e em seguida pela burguesia e os demais plebeus.
Cury (2009) e Celeti (2011) salientam as ligações entre a ideologia liberal e a noção de
desoficialização do ensino, na mesma direção em que já havia sido tratada em Mazzotti
(2008b), apresentando um quadro histórico da controvérsia se cabe ao Estado ou aos familiares
decidirem por qual será a escolarização a ser adotada para as crianças. Essa controvérsia, que
ocorre em nível mundial, foi marcante nos debates sobre a Reforma Rivadávia Corrêa que
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desoficializava a escolarização, em outras palavras: retirava o poder do Estado de definir o que
pode ou não ser considerado como escolarização.
Silva e Cunha (2014) por sua vez analisam o papel da metáfora percurso determinado,
que Mazzotti (2008) já havia colocado como sendo a base de diversas doutrinas pedagógicas
propagadas até os dias atuais, que significa que há um percurso ideal a ser seguido por todos
no caminho educacional e por isso é a metáfora que sustenta a educação dos Estados
totalitários.
Considerando que os Estados totalitários necessitam da educação como forma de difusão
ideológica e doutrinação da população, os resultados da pesquisa de Silva e Vinícius da Cunha
(2014) nos remetem ao escrito de Reboul (1980) ao definir o papel da doutrinação nas escolas
e o clássico de Althusser (1983) que define a escola como um aparelho ideológico do Estado,
o que significa que a função social da escola está principalmente na difusão da ideologia do
Estado.
Sobre o conceito de Aparelho Ideológico do Estado, elaborado por Althusser (1983) é
importante fazer uma observação. Para o autor, a escola é um Aparelho Ideológico do Estado
nas sociedades pré-socialistas (capitalista, feudal, …), já no socialismo o Estado estaria imune
a isto por ser o representante da vontade popular. Apesar de usarmos o conceito de Althusser
(1983) na sociedade capitalista, parece plausível que o mesmo conceito se aplique na sociedade
socialista. Porém, essa polêmica não influi no presente estudo, já que estamos tratando de uma
sociedade (brasileira) que nunca adotou o modelo marxista.
Silva e Cunha (2014) ainda apresentam como essa escola modeladora, voltada para
inculcar nos jovens o senso de dever perante a nação e ao Estado e que conduz os educandos
para que desempenhem adequadamente a sua função na sociedade em prol do bem coletivo,
está fundamentada na filosofia platônica, que propõe uma pedagogia sustentada na metáfora
organismo:
Fundamentada na metáfora organismo, a argumentação de Platão serve não
somente para estabelecer a unidade do Estado ideal, mas também para
postular uma divisão hierárquica em que as partes devem ocupar funções
específicas no todo organizado. (SILVA; CUNHA, 2014, p. 2)

Vale notar que se Silva e Vinícius da Cunha (2014) identificaram a metáfora percurso
definido na pedagogia do Estado Novo, não se pode esquecer que o Estado Novo de forma
ampla estava fortemente relacionado com a Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive tendo
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Getulio Vargas, nomeado o ministro Gustavo Capanema para o ministério da educação como
homem de confiança da Igreja. (DALLABRIDA; TEIVE, 2012). Essa relação do Estado Novo
com a Igreja Católica abrangeu o campo da pedagogia, considerando que a pedagogia católica
assume para o professor a tarefa de condutor da vida dos alunos, como pode ser conferido no
Tratado de Pedagogia escrito por um jesuíta brasileiro:
O mestre plasma, forma, educa o espírito, segundo o modelo eterno que traz
em si. Cada gesto, cada palavra, cada uma de suas ações tem ressonâncias
eternas, porque tem sempre ante os olhos o ideal. (ANISIO, 1955, p. 224)

Mazzotti (2001; 2004) demonstra como os pedagogos marxistas do Brasil, em oposição
ao que pensava o próprio Marx (2004), endossaram a ideologia do Estado como educador do
povo e que o mesmo deveria ter cada vez mais controle sobre a escolarização da população.
Pois, segundo Marx (2004, p. 127):
É preciso rejeitar peremptoriamente uma 'educação popular a cargo do
Estado'. Uma coisa é determinar, mediante uma lei geral, os recursos das
escolas primárias, a qualificação do pessoal docente, os currículos, etc., e
fiscalizar, por intermédio de inspetores públicos, a execução dessas
prescrições legais como acontece nos Estados Unidos. Outra completamente
diferente é fazer do Estado o educador do povo!

Mazzotti (2011) por sua vez, investiga os discursos acerca das possibilidades de se
ensinar as virtudes éticas e políticas, para tanto realiza uma análise retórica da filosofia de
Hegel e sua influência na pedagogia. Há de se citar que a filosofia de Hegel ao mesmo tempo
que é herdeira do idealismo platônico, também é uma das influências principais na filosofia
marxista.
Outras pesquisas, que contribuem para o presente estudo, foram desenvolvidas por Zoia
Prestes (2010) e Ingrid Raad (2013) tratando de Vigotski, nas quais abordaram a polêmica
envolvendo qual seria a real posição dele acerca da escolarização de crianças, considerando
que aquele autor é um dos pensadores mais influentes e respeitados pelos profissionais da
educação no Brasil e em especial pelos de orientação marxista. O estudo realizado por AlvesMazzotti (2012) contribuiu com a apresentação das representações sociais que os próprios
docentes têm de seu trabalho, permitindo comparações com as representações sociais que o
presente estudo analisou.
Wormser (1993) apresenta um relatório, feito pela Comissão Reece, sob encomenda para
o congresso americano, sob o poder de influência das diversas fundações na vida cotidiana dos
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cidadãos americanos ao espalhar ideologias tidas como progressistas que são difundidas por
teóricos e governos sob patrocínio de tais fundações. Essas fundações, mesmo sendo entidades
privadas, influenciam nas políticas públicas e até na opinião da sociedade:
É nos campos da educação, negócios internacionais e as chamadas “ciências
sociais” que pode ser feito o maior dano à nossa sociedade. Por esta razão, a
Comissão Reece restringiu sua investigação quase que inteiramente a estas
áreas. (WORMSER, 1993, p. 3)

O Relatório Reece (WORMSER, 1993) é relevante para a presente pesquisa pois no caso
brasileiro também é possível ver a influência de fundações nacionais e internacionais que
(BERNARDIN, 2013; ITAÚ, UNICEF, 2015; VIANNA SILVA, 2014) na difusão de um víeis
ideológico sobre as questões educacionais, mas que se apresenta como se fossem soluções
óbvias e imparciais, acabam por formar representações sociais dos problemas e soluções em
educação. Ressalte-se que o Relatório Reece afirma que as fundações exercem o seu poder de
influência de duas maneiras: por meio das suas relações com os órgãos governamentais e por
meio do financiamento de professores e pesquisadores que precisarão estar comprometidos
com as ideias daquela fundação:
Aí ele se torna um professor, com um salário às vezes inferior ao de um
trabalhador comum. Sem a ajuda suplementar de uma concessão de fundação,
ele pode sustentar sua família somente na pobreza; não pode rejeitar o tempo
ou o dinheiro necessário para capacitá-lo a fazer o estudo, a pesquisa e a
redação que podem fazê-lo avançar em sua carreira. (WORMSER, 1993, p.
15)

Esses planejamentos centralizados por fundações e organizações internacionais são
problemáticos quando se verifica os resultados dos mesmos, conforme denuncia Jon Sobrino
ao falar “[…] do perigo de universalizar a-historicamente o conceito de salvação e o de
realidades que, por afirmação e negação, a acompanham, como são pobreza e
desenvolvimento.” (SOBRINO, 2008, p. 95), de necessidades e soluções que atendam a essa
demanda:
Assim faz o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tem suas
vantagens, porém, evidentemente, que seja compreendido de maneira
diferente o que é salvação em bairros residenciais de Paris e nos relatórios do

20

Banco Mundial, nos refúgios dos Grandes Lagos africanos e em testemunhos
de comunidades populares. (SOBRINO, 2008, p. 95)

Assim como Moscovici (2012) apresenta a importância das mídias ideológicas
(partidárias ou eclesiásticas) na formação das representações sociais, também é possível inferir
sobre a importância das mídias e políticas sob influência das fundações apresentadas por
Wormser (1993) na formação de tais representações sociais.
Na próxima seção, apresentamos maiores explicações sobre a Teoria das Representações
Sociais e a abordagem retórica da mesma, por terem sido o arcabouço teórico desta pesquisa.

Quadro teórico
Nesta pesquisa, expusemos as representações sociais da noção de escolarização para
entender porque o simples fato de pensar a educação fora da obrigatoriedade da educação
escolar pode ser tratado como uma ameaça contra a nação e um perigo iminente para os
educandos, independente de quaisquer resultados alcançados ou evidências. Vale ressaltar que
a simples declaração de que alguém ser “contra a escola” pode se tornar uma fonte de acusações
e censuras a ponto do renomado estudioso da educação, Lev Vigotski, ter o seu nome e obras
proibidas na antiga União Soviética pela acusação de ele defender a “extinção da escola”
(PRESTES, 2010, p. 207). Essa ideologia, para ser efetiva, precisa ser operacionalizada pelos
grupos sociais, o que dá origem ao fenômeno “representações sociais”.
O fenômeno “representação social” decorre da distância entre o conhecimento dos
especialistas e as tomadas de posição requeridas dos grupos diante de algo (objeto da
representação). Durante a difusão de um conhecimento cada grupo social se vê obrigado a
cotidianamente estar pronto a se posicionar sobre um conteúdo que muitas vezes não se é um
especialista (MOSCOVICI, 2012), como no caso do conhecimento científico. Assim, este
conhecimento é reorganizado com base nas crenças anteriores do grupo. A representação social
também pode influenciar na difusão e ensino de conceitos científicos, como no caso da
representação social da teoria darwinista da origem das espécies, examinada por Mazzotti
(2014), na qual a teoria de Darwin é lembrada apenas pela seleção natural, embora o argumento
original requer tanto a seleção natural quanto a sexual. Outro exemplo de distorção do
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conhecimento original também na teoria de Darwin, é dada por Mazzotti (1998, p. 3, tradução
nossa):
A ‘árvore da vida’ é uma metáfora arcaica que foi tomada por Darwin que a
modificou e, depois, foi novamente modificada nos livros didáticos. Nos
livros didáticos, a ‘árvore da vida’ representa um processo linear, no qual os
homens se encontram no cume da evolução das espécies. Essa representação,
não é a de Darwin, mas é a difundida e reata a evolução dos seres vivos com
as narrativas místicas. Por suposto, essa transformação do sentido da metáfora
‘árvore da vida’ expressa determinadas crenças que se adaptam ou se
acomodam a teoria da origem das espécies de tal maneira que as mantém em
seus aspectos fundamentales.

As representações sociais são formadas a partir de dois processos (MOSCOVICI, 2012):
O primeiro é a ancoragem que “arrasta o indivíduo em direção às tradições culturais do grupo,
enquanto, ao mesmo tempo, incrementa aquelas tradições.” (BILLIG, 1991, p. 7). Na
ancoragem a pessoa busca referências comparativas já conhecidas para traduzir algo novo. O
segundo processo é a objetivação “O termo refere-se especificamente à maneira em que as
representações sociais transformam conceitos abstratos estranhos em familiares, experiências
concretas e, portanto, descreve a 'materialização de uma abstração'” (BILLIG 1991, p. 7).
Recordemos que a teoria das representações sociais nasce como uma crítica das teorias
que, em Psicologia Social, desconsideravam a influência mútua entre indivíduo e sociedade na
formulação do pensamento. Moscovici (2012) em seu estudo das representações sociais,
demonstrou que elas nascem em situações argumentativas, como nas conversas cotidianas ou
por meio da persuasão exercida pelos formadores de opinião (mídia, autoridades políticas ou
religiosas). É o que sustenta Billig (2008, p. 10): “Muitas questões psicológicas podem ser
esclarecidas se dermos atenção às dimensões argumentativas da vida social. Pensar é uma
forma de argumento interno, modelada no diálogo dirigido ao mundo externo.” Isto nos conduz
a expor o enfoque retórico das representações sociais. Ainda mais considerando que um dos
mais famosos tratados sobre retórica expõe um conceito bastante similar ao que Moscovici
(2012) apresentou para as representações sociais:
A iniciação a uma disciplina particular consiste em informar regras e técnicas,
noções específicas, de tudo quanto nela é admitido, e a maneira de criticas
seus resultados conforme exigência da própria disciplina. Por essas
particularidades, a iniciação se distingue da vulgarização dirigida ao público
em geral, para informá-lo de certos resultados interessantes, numa linguagem
não técnica, e sem o capacitar nem para se servir dos métodos que permitiram

22

estabelecer esses resultados nem, a fortiori, para empreender a crítica destes
últimos. Tais resultados são, de certo modo, apresentados como
independentes da ciência que os elaborou: eles adquiriram o estatuto de
verdades, de fatos. A diferença entre a ciência que se edifica, a dos cientistas,
e a ciência aceita, que se torna a do auditório universal, é característica da
diferença entre iniciação e vulgarização. (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 1996, p. 112-113)

A abordagem retórica das representações sociais, proposta por Billig (1991; 2008) e por
Mazzotti (1998; 2008a; 2014), procura identificar aqueles processos por meio da análise dos
discursos comparando argumentos opostos, explicitando as ideologias e crenças sustentadas
em metáforas e metonímias que orientam as diferentes tomadas de posição e que estão
presentes dentro da própria sociedade e não entre sociedades distintas.
Me parece que la analice de las representaciones sociales puede ser más
adecuada cuando se utiliza los instrumentos de la retórica. Los ejemplos
mencionados acerca de la teoría de la orígenes de las especies muestra la
fecundidad de lo examen de metáforas, lo mismo ocurre con lo estudio de las
metonimia y analogías. (MAZZOTTI, 1998, p. 3)

As diferentes tomadas de posição em uma mesma sociedade também fazem parte de outra
abordagem da teoria das representações sociais, conhecida como abordagem societal ou
posicional, que foi usada na pesquisa de Doise (2002). A abordagem retórica se diferencia por
buscar os elementos de oposição no discurso e os interesses e preferências implícitos no
mesmo.
São os preferíveis, os interesses do grupo que o fazem aceitar ou rejeitar
determinado discurso. Esta aceitação requer negociação de significados e é a
negociação dos significados que permite a comunicação (MEYER, 2004). É
no discurso e por meio dele que as representações se formam, modificam e
revelam, por isso, não há como analisá-lo sem considerar suas três partes
(orador, discurso e auditório) de maneira relacional, pois só assim será
possível apreender do discurso não só a palavra dita, mas os valores presentes.
(PEREIRA, 2012, p. 63)

Para Billig, “Moscovici salienta a natureza social do pensamento discutindo ideias,
crenças e atitudes em termos de 'representações sociais' (MOSCOVICI, 1984; veja também
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JODELET, 1984)” (2008, p. 192), sendo a representação social diretamente ligada aos lugares
dos preferíveis descritos pela teoria retórica.
Ao leitor contemporâneo, o termo “lugares dos preferíveis” parece estranho,
mas para os antigos designava os argumentos genéricos, ou comuns, a favor
e contra, que estariam metaforicamente disponíveis em estantes ou gavetas,
daí serem “lugares” (topoí). Preferíveis são, como o nome indica, o que as
pessoas consideram melhor, bom, útil em uma dada situação (MAZZOTTI;
ALVES-MAZZOTTI, 2010, p, 80)

Os lugares dos preferíveis são premissas argumentativas que podem ser classificadas em
seis lugares: 1) O lugar da quantidade que sustenta que algo é melhor por ter uma maior
quantidade. É a ideia de que quanto mais de algo, melhor será. Por exemplo: A ideia de que
uma escola com maior carga horária é melhor do que aquela com menor carga horária. 2) O
lugar da qualidade é o que valoriza aquilo que é único, diferente. Uma prioridade dada ao
indivíduo ao invés do coletivo pode se encontrar neste lugar. 3) O lugar do irreparável se parece
com o lugar da qualidade, porém sua ênfase recai naquilo que não poderá ser recuperado se for
perdido. 4) O lugar da ordem valoriza a precedência de algo, tal como um tradicionalista que
prefere o que é antigo ao que é moderno. 5) O lugar do existente afirma a superioridade do que
de fato existe, ou ao menos daquilo que as partes assumem como existente, sobre o que é
possível/projetado/idealizado. 6) O lugar da essência ou do típico é o lugar que valoriza aquele
que melhor representa a essência de uma categoria/modelo/grupo, por exemplo o processo de
canonização de um santo afirma que aquele está entre os que representaram melhor o que um
cristão deve ser do que os demais (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996;
MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTI, 2010; PEREIRA, 2012).

Metodologia:
O objeto desta pesquisa é a representação social de escolarização sustentada por dois
grupos antagônicos: (a) o que defende o Estado educador do povo; (b) o que defende a completa
liberdade de ensinar e aprender, que se organizam em torno da escola em domicílio. Estas duas
posições ideológicas são operacionalizadas por meio de representações sociais. Como visto
anteriormente, as representações sociais são o duplo das ideologias, bem como dos conceitos
científicos, que as atualizam para as circunstâncias sociais conflituosas. Recordarmos que o
caráter da representação social é dado por sua função: coordenar as condutas das pessoas a
partir da adaptação de conhecimentos e saberes (ideologias) aos seus interesses e necessidades,
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os quais não coincidem com os do duplicado, ou uma ciência ou uma ideologia. (MAZZOTTI,
2012, p.221).
Assim, os procedimentos para explicitar as Representações Sociais de escolarização têm
como ponto de partida os conflitos judiciais, em que pais são réus por realizarem a
escolarização doméstica de seus filhos, desvinculada de qualquer instituição escolar. Será
considerado o caso que se encontra no Supremo Tribunal Federal – STF (BRASIL, 2015) e o
caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002), uma
vez que as suas decisões têm força de Lei quando transitado em julgado. Os argumentos dos
advogados de acusação e defesa, bem como as decisões judiciais de instâncias inferiores ao
STF e STJ (RIO GRANDE DO SUL, 2013; CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
2000), serão analisados tendo por instrumentos os esquemas das técnicas retóricas.
Como são argumentos que têm por referente o preferível ou desejável na vida social,
então se referem aos juízos de valor incompatíveis a respeito da escolarização. Diante de
incompatibilidades, os atores sociais podem tentar resolvê-las adotando uma das seguintes
atitudes (tomadas de posição): (a) a lógica, que pretende solucionar as incompatibilidades de
forma imediata e definitiva através de normas gerais que sustentem as premissas; (b) a
pragmática, que procura resolver cada caso de maneira individualizada na medida que eles se
apresentem; e, (c), a diplomática, que adia ao máximo a tomada de posição, esperando que as
incompatibilidades resolvam-se por si só (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996).
Assim, a análise dos processos será realizada por meio da identificação dos esquemas
argumentativos utilizados pelos advogados de defesa e acusação, bem como das sentenças
judiciais, para expor a representação social de escolarização. Assumimos que a representação
social “pode ser verificada por meio de comparações entre o que se diz em uma ciência ou
ideologia e o que os membros dos grupos afirmam acerca daquelas proposições” (MAZZOTTI,
2012, p. 204).
Na segunda etapa da pesquisa os núcleos argumentativos das representações sociais de
escolarização foram cotejados com a história da instituição do Estado educador do povo no
Brasil, a qual, até onde se conhece, originou-se da recusa da ideologia liberal, que predominou
no Império e nas décadas iniciais da República, até o momento da substituição da Reforma
Rivadávia Corrêa pelas reformas subsequentes, culminando com a Reforma Capanema. No
entanto, nas diversas Constituições manteve-se a cláusula de que há liberdade de ensinar e
aprender, a qual se opõe, em espírito, ao Estado educador do povo. Este exame histórico terá
por objetivo identificar a sustentação ou ancoragem das representações sociais de
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escolarização, explicitando os núcleos argumentativos das ideologias duplicadas nas em suas
representações sociais comparando com as exposições dos argumentos centrais das
representações sociais identificadas no conflito judicial.

Material e procedimentos analíticos:
Os corpora discursivos foram os processos judiciais em que pais são acusados de não
darem apoio intelectual aos seus filhos por manterem a escolarização domiciliar, bem como
debates legislativos e no âmbito acadêmico (pesquisadores e autores tidos como autoridades
no campo da educação) envolvendo a disputa sobre quem deve ter primazia na Educação das
crianças, se a primazia será do Estado ou será das famílias. Em todos eles os argumentos têm
por objetivo persuadir os mais variados auditórios acerca da pertinência ou não da
escolarização doméstica. O esquema usual é a dissociação de noções, em que a escolarização
doméstica é o termo 1 e a escola oficial o termo 2. A seguir apresentaremos a análise dessa
dissociação, depois mostraremos a sustentação de suas premissas nas figuras argumentativas
usuais: metáfora e metonímia. Com isso, expomos o modelo ou núcleo figurativo da
representação social de escolarização. Iniciemos, pois, pelos elementos que permitem expor a
dissociação da noção de escolarização.
No próximo capítulo é apresentada a análise retórica das disputas jurídicas e legislativas
envolvendo a disputa acerca da educação doméstica e da primazia da família ou do Estado na
educação das crianças.
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CAPÍTULO II

Análise retórica das disputas judiciais

Neste capítulo, apresentamos a análise retórica das disputas judiciais. O objetivo deste
capítulo é identificar os argumentos que sustentam as partes que se opões no embate retórico.
Nos documentos analisados ficou nítida a dissociação da noção de escolarização, na qual os
magistrados, ao recusarem aos pais o direito para educarem os seus filhos, enfatizam que a
escolarização doméstica seria o termo I da dissociação, sendo por si imperfeita/incompleta,
enquanto que a escolarização oficial é o termo II, pois o controle do Estado permite que esta
seja a escolarização ideal/completa na opinião do magistrado.
A escolha dos casos aqui analisados obedeceu dois critérios: são os que chegaram nas
mais altas cortes judiciárias do Brasil, enquanto muitos findaram em instâncias inferiores; o
critério prático, pois são os casos cuja documentação foi tornada publica, enquanto outros
tramitam em segredo de Justiça. Há de se ressaltar que certos documentos dos casos que
pudemos examinar continuam inacessíveis, por isso, em cada caso assinalamos os que não
foram analisados.
Em ambos os casos que analisamos é preciso salientar que o Estado não puniu as famílias
a partir de denúncias ou fiscalização. Na realidade, em ambos os casos, as famílias já
praticavam utilizando alguma estratégia para escolarizar os filhos em casa e o Estado nunca
percebeu e talvez nunca perceberia, mas as famílias resolveram pleitear o reconhecimento
estatal do seu modelo de escolarização e não mais usando subterfúgios para burlar o sistema
escolar oficial.
A primeira análise será do caso da família Vilhena Coelho, de Anápolis, que é de maior
repercussão, em que uma família disputou o direito de ensinar os seus filhos em casa. Este foi
o primeiro, e até o momento único, caso a ter sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Caso da família Vilhena Coelho (Anápolis/Goiás)
O caso da família Vilhena Coelho cujo pai é o ilustre procurador da república Carlos
Alberto Carvalho Vilhena Coelho, está bem documentado e com alguma pesquisa acadêmica
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sobre ele (BARBOSA, 2013; PINTO VIEIRA, 2011), atém disso conta com o diferencial de
que não foi a família que foi acionada por praticar a educação doméstica, mas ela buscou a
justiça para oficialmente reconhecer o seu direito de educar os filhos em casa.
A experiência do ensino em casa realizada pela família Vilhena Coelho, em
Anápolis/GO, foi a primeira que levou a ação do Poder Judiciário sobre o
tema, recebendo parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, manifestação do Ministério Público Federal e
julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se referência sobre o
tema. Por esse motivo, trata-se de um importante caso a ser analisado,
sobretudo para o estudo do debate legal referente ao ensino em casa no Brasil.
(BARBOSA, 2013, p. 31)

Para presente análise só tivemos acesso aos três documentos públicos: um parecer da
Câmara de Educação Básica (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2000), peça do
advogado solicitando um mandado de segurança em favor da família Vilhena Coelho
(BRASIL, 2001) e os votos dos ministros STJ (BRASIL, 2002). Não tendo sido possível ter
acesso à manifestação do Ministério Público Federal e nem aos documentos de instâncias
estaduais e locais.
Neste aspecto, a pesquisa de Barbosa (2013) serve para ajudar a esclarecer algum fato ou
dúvida que eventualmente surja, inclusive com comentários que servem para endossar ou não
a veracidade do que foi apresentado nos documentos. É importante ressaltar que, diferente da
homeschooling defendida por Bluedorn e Bluedorn (2001) que alegam preceitos bíblicos para
tal escolha e que acreditam que a homeschooling é uma forma de evitar que os filhos sejam
influenciados por condutas imorais mundanas, no caso dos Vilhena Coelho “a decisão da
família por essa modalidade de ensino foi absolutamente laica e baseada em razões positivas
[...]” (BARBOSA, 2013, p. 31). Aliás, curiosamente foram os detratores que buscaram alguma
base religiosa para atacar a opção escolhida pela família:
Além disso, os pais devem confiar na educação que transmitiram aos filhos,
acreditando que eles seguirão por toda a vida os caminhos trilhados pelos pais,
independente do lugar onde estudaram. Como reflete Salomão, no livro dos
Provérbios, “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando
for velho, não se desviará dele". (PROVÉRBIOS, 2006). (PINTO VIEIRA,
2011, p. 150)

A ausência de precedentes torna este caso relevante para os estudos sobre a educação
doméstica, bem como para compreender a dissociação da noção de escolarização, dividida em
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escolarização doméstica e escolarização oficial (MAZZOTTI; VASCONCELLOS, 2015). Tal
papel está fartamente reconhecido nos documentos analisados, como no destaque que se segue:
Por fim, a volumosa documentação que acompanha a impetração e a extensão
desta petição não podem presumir ausência de liqüidez e certeza do direito
dos impetrantes, mas hão de ser vistas como necessárias, dado o caráter
provavelmente inusitado da questão jurídica posta, de precedente nacional
desconhecido. (BRASIL, 2001, p. 10)

Entretanto, apesar de tanta relevância para o cenário da educação doméstica, nem a
pesquisa de Vieira (2012) ou de São José (2014) analisam o caso e Celeti (2011) não analisa
especificamente qualquer caso, se preocupando mais com as discussões genéricas e os conflitos
sobre a prática. Apenas Barbosa (2013) e Pinto Vieira (2011) analisaram o caso dos Vilhena
Coelho. Vale ressaltar que, apesar de buscar o reconhecimento estatal de sua opção educativa,
a família não optou de imediato pela judicialização da educação (CHRISPINO; CHRISPINO,
2008), tendo recorrido a isso apenas após não conseguir resolver a sua situação em outras
instâncias governamentais, a saber: Secretaria de Educação do Estado de Goiás, Conselho
Estadual de Educação de Goiás e Conselho Nacional de Educação (2000).
De acordo com o pai, quando o filho mais velho estava prestes a completar o
primeiro ciclo do Ensino Fundamental, a escola solicitou que a família
informasse o caso à Secretaria da Educação do Estado de Goiás. Esta, quando
instada a elaborar parecer sobre o caso, não abonou o número de faltas das
crianças envolvidas, sob a alegação de que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96 (LDB) exige que o Ensino Fundamental seja
presencial. (BARBOSA, 2013, p. 32)

Os documentos deste caso, de acesso público, tomam como seu auditório principal as
partes e membros dos órgãos julgadores. Porém, secundariamente se dirigem ao auditório
universal com vistas a legitimar as decisões tomadas e evitar que futuramente se oponham a
ela. A ideia do direcionamento ao auditório universal é dissuadir o grande público de qualquer
tentativa futura de tentar fazer a mesma ação e já de antemão mostrar que uma nova tentativa
não lograria êxito perante os tribunais.
A seguir, analisaremos cada um dos documentos disponíveis para consulta pública, cada
um em uma seção apropriada, começando pelo parecer da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação (2000) que foi chamada a se posicionar, quando o Conselho
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Estadual de Educação de Goiás entendeu que o caso da família Vilhena Coelho extrapolava a
sua competência legal.

O Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (2000), a família
Vilhena Coelho não logrou êxito em sua petição e recebeu um parecer negativo, o qual obrigava
que a família matriculasse os seus filhos em escolas regulares e presenciais. O parecer negativo
do relator Ulysses de Oliveira Panisset foi aprovado com ampla maioria dos votos, ressalvados
apenas os conselheiros Carlos Roberto Jamil Cury e Nelio Marco Vincenzo Bizzo que optaram
por se abster da decisão. Não houve nenhum voto contrário ao parecer original.
Carlos Roberto Jamil Cury, já apareceu anteriormente nesta dissertação com seu artigo
sobre a desoficialização do ensino (CURY, 2009), no qual reconhece algumas vantagens desta
desoficialização. O conselheiro Cury, ao optar por uma atitude diplomática (cf. PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 1996) se abstém de resolver as incompatibilidades entre a
escolarização desoficializada ou doméstica e a escolarização oficial, já que o autor em outro
artigo coloca a escolarização como papel do Estado, a fim de evitar que os interesses
mercadológicos dominem o campo educacional:
Ficou a lição de que a saída ou o recuo do Estado em matéria de educação
abre o campo para alguns setores sadios da sociedade civil. Mas, ao mesmo
tempo, abre o flanco para transformar a educação, serviço público e bem
público, em um serviço identificado com um bem qualquer, mercadoria
vendável no mercado. (CURY, 2009, p. 735)

Não se pode ignorar que entre o voto no Conselho Nacional de Educação (2000) e o
artigo escrito por Cury (2009) houve um intervalo de 9 anos, sendo razoável inferir que tal
opinião se modificou ao longo do tempo ou ganhou mais nitidez em relação ao papel do Estado
no Ensino. Compreender os argumentos do conselheiro Cury é relevante tanto por ser um
acadêmico respeitado e membro do Conselho Nacional da Educação quanto por representar
uma vertente da autodesignada pedagogia marxista cujo principal autor é Dermeval Saviani,
que foi seu orientador de tese de doutorado, assim como de Leda Scheibe e outros diretamente
vinculados ao Prof. Dermerval Saviani, constituindo um grupo que compartilha, em maior ou
menor grau, as suas opiniões sobre este tema. Em um de seus escritos Cury considera que:
[Essa] flexibilização corre, contudo, um sério risco: dadas as perversidades
atávicas de nossos sistemas educacionais, aí considerados aspectos externos
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e internos à escola, ela pode servir como cortina de fumaça para uma
precariedade destes sistemas e até mesmo como uma legitimação da mesma
(...). O dever do Estado com a educação não pode ser diminuído com a
flexibilidade, ao contrário, sua função clássica em atendê-la deve ser exigida
e cobrada pelos outros poderes da democracia representativa e pela sociedade
civil. Esta exigência se torna ainda mais significativa se atentarmos para os
efeitos perversos e imponderáveis da globalização. (CURY, 1997, p.101-102
apud CURY, 2009, p. 735)

O relator começa a apreciar o mérito da questão invocando sua experiência como
conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, alegando que nunca viu um
caso semelhante. É um dado que merece atenção, pois na pesquisa feita por Vieira (2012) a
maioria das famílias entrevistadas que praticavam a educação doméstica, 55,9%, eram de
Minas Gerais (VIEIRA, 2012, p. 69). Fica uma questão aberta para a investigação: No intervalo
de tempo entre o julgamento da família Vilhena Coelho e os casos pesquisados por Vieira,
houve um aumento exponencial do número de casos de homeschooling em Minas Gerais ou
esse índice já era elevado e as famílias buscavam soluções que não passassem pelas mãos do
Conselho Estadual de Educação? Como se deu esse processo?
De início o relator já acusa que não tem como questionar a dedicação dos pais e nem os
resultados alcançados por eles na educação dos filhos ou mesmo o preparo dos pais, assumindo
que a crítica ao casal não se dá no campo prático e do melhor interesse da criança:
Antes, não posso deixar sem um registro de apreciação o desvelo com que o
casal que assina o documento ora considerado se dedica ao desafiador mas
sublime compromisso de educar os quatro filhos já nascidos, além de se
preparar para o mesmo trabalho em relação ao quinto, que está a caminho.
como consta da exposição feita. A ambos, pois, a minha muito sincera
homenagem e o meu respeito. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
2000, p. 3)

O texto segue com uma argumentação baseada na ideia de que a educação é definida na
Lei como responsabilidade da Família, Estado e Sociedade porque estes três entes sozinhos
não são capazes de educar, reforçando que educação é a formação para a cidadania que vai
além do simples ensino de conteúdos. Já foi apresentado por Menin e Trevisol (2015) que a
formação para a cidadania é apenas um outro nome para a já conhecida formação moral. Vale
lembrar ainda que a formação moral, herdada da pedagogia religiosa, tem caráter
explicitamente doutrinário, seja para formar o homem temente a Deus (ANISIO, 1955) ou para
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formar o patriota como diz o próprio ministro da educação Francisco Campos (primeiro
ministro da educação no governo Vargas) sobre os objetivos da educação:
[...] a promoção da “disciplina moral e o adestramento da juventude, de
maneira a prepará-la ao cumprimento de suas obrigações para com a
economia e a defesa da Nação”. É assegurando essa formação que a escola se
integra ao “sentido orgânico e construtivo da coletividade”, não se limitando
ao “simples fornecimento de conceitos e noções, mas abrangendo a formação
dos novos cidadãos, de acordo com os verdadeiros interesses nacionais”
(CAMPOS, 1941, p. 65). (SILVA; VINÍCIUS DA CUNHA, 2014, p. 7)

Oliveira Lima (1975) usa como argumento central a ideia de que a escola é o lugar
privilegiado para a socialização do aluno, permitindo o encontro com o diferente, tal argumento
também é utilizado pelo relator como argumento para a educação ser realizada na escola e não
apenas na família:
A experiência do coexistir no meio de outras pessoas, a oportunidade do
convívio com os demais semelhantes, tudo são situações educativas que só a
família não proporciona e que, portanto, não garante o que a lei chama de
preparo para a “cidadania plena”. (CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, 2000, p. 6)

Esta visão da socialização como função legitimadora da escola já havia sido apresentada
anteriormente justamente por Cury, o mesmo conselheiro que se absteve de aprovar esse
parecer, assumindo que essa instituição escolar é uma agência socializante é aquilo que
Althusser (1983) chamou de aparelho ideológico do Estado com a função de doutrinar a
sociedade para a ideologia defendida pelo Estado:
como uma agência socializante, a instituição escolar propicia tanto a
transmissão do acúmulo de conhecimentos por meio do desenvolvimento de
capacidades cognoscitivas quanto a transmissão de normas, valores, atitudes
relativas à vida social (CURY, 2006 apud CELETI, 2011, p. 77).

Celeti (2011) entretanto demonstrou que as pesquisas sobre a socialização de crianças
que foram educadas pela família, os homeschooleds, indicam que tais crianças não sofreram
nenhum prejuízo em sua socialização. As crianças homeschooleds são membros ativos em sua
comunidade, algo bem diferente do que foi dito pelo relator do parecer emitido pelo Conselho
Nacional de Educação (2001).
Que a escola seja um ambiente socializante não há dúvidas. Entretanto, os
críticos do homeschooling parecem tomá-la como o único ambiente
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socializante. Mesmo que a escola não seja o único ambiente possibilitador de
socialização, não é claro o motivo de este ser o melhor e mais desejável.
(CELETI, 2011, p. 77)

Barbosa (2013) mostrou em sua pesquisa, que para a família Vilhena Coelho, o ambiente
artificial da escola não é verdadeiramente democrático na socialização e seu ambiente só
favorece a doutrinação estatal:
Ele [Vilhena Coelho] também teceu críticas à instituição escolar, por
apresentar, em sua visão, um formato não encontrado em nenhum outro local:
salas de aula como um lugar “artificial”, que segrega crianças da mesma faixa
etária e de mesmo poder socioeconômico. De acordo com esse pai, a estrutura
escolar é propícia para doutrinar as crianças, como almeja o Estado, o qual
não transfere a tarefa de educação para a família por temer a “desformatação”
desse modelo, o que possivelmente resultaria na formação de pessoas críticas
e questionadoras. (p. 32)

O relator do parecer para o Conselho Nacional de Educação, Ulysses de Oliveira Panisset,
conclui enfatizando, com base na atual legislação, que o ensino só poderá ser ministrado de
forma presencial e obrigatória, visando a garantia do papel da escola e da adequada formação
cidadã do educando:
Por enquanto, na etapa a que se refere o pleito, a matrícula escolar é
obrigatória, o ensino é presencial e o convívio com outros alunos de idade
semelhante é considerado componente indispensável a todo processo
educacional. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2000, p.8)

Tal parecer não foi aceito pela família Vilhena Coelho, que por sua vez resolveu recorrer
ao Superior Tribunal de Justiça impetrando um mandado de segurança contra o Ministério da
Educação, responsável por homologar o parecer e que o fez em 18 de dezembro de 2000
(BARBOSA, 2013). A seguir será analisado a solicitação do mandado de segurança (BRASIL,
2001).

A impetração do mandado de segurança.
O mandado de segurança impetrado pela família, contra a homologação do parecer do
Conselho Nacional de Educação (2000) realizada pelo Ministro de Estado da Educação Paulo
Renato de Sousa, durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. De
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pronto o advogado da família leva a questão para o embate constitucional e dos direitos
humanos sobre a liberdade de educar:
[…] ao homologar o Parecer 34/2000 do Conselho Nacional de Educação,
feriu-lhes o direito líquido e certo de, na qualidade de pais, educarem em casa
seus filhos menores, afrontando, assim, os direitos humanos e as normas
constitucionais brasileiras, conforme a seguir será demonstrado. (BRASIL,
2001, p.1)

O parecer é claro ao dizer: “Sua adoção [da educação domiciliar] dependeria de
manifestação do legislador, que viesse a abrir a possibilidade, segundo normas reguladoras
específicas” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2000, p. 8). No entanto, a família
optou pela via da judicialização na busca do reconhecimento legal da situação que já era
acordada e funcionava a revelia das autorizações estatais, o que faz parte de um processo maior
de judicialização da política brasileira. O que foi sinalizado por Crispino e Crispino (2008, p.
26) quando disseram: “O processo de judicialização da política foi aclamado porque o Poder
Judiciário ocupou um espaço de ação que universo político se negava a fazer, por mais que
fosse seu dever”.
O pedido do mandado de segurança, na sua página 4, mostra que diferente dos casos
estudados por Chrispino e Chrispino (2008), há uma relação harmoniosa entre a escola e a
família dos educandos, levando a escola a concordar que os alunos só compareçam na escola
para a realização das avaliações e que a escola endosse o pedido da família de que a justiça
deve reconhecer o direito da família de educar seus filhos fora da escola, gerando
posteriormente um grande estranhamento nos ministros que julgaram o pedido (BRASIL,
2002) o que será apresentado na seção em que analisaremos os votos dos ministros. Na mesma
página é apresentado um dos argumentos mais fortes quanto a maior eficácia da educação em
casa em relação ao que é oferecido pelo sistema escolar, pois ao serem avaliadas as três
crianças: “Jamais haviam freqüentado uma escola. Os resultados demonstraram que elas
estavam, pelo menos, um ano à frente das séries correspondentes às idades respectivas”
(BRASIL, 2001, p. 4). No entanto, segundo Barbosa (2013, p. 31), o filho mais velho chegou
a frequentar a escola anteriormente, “[… que] chegou a frequentar a escola na Educação
Infantil e no início do Ensino fundamental […]”. O advogado questiona os argumentos do
Conselho Nacional de Educação (2000) quanto ao envolvimento social de alunos educados
fora do ambiente escolar e apresenta, evocando, para endossar a sua defesa, o testemunho dos
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professores da escola, os quais se predispuseram avaliar as crianças e de uma vizinha, além de
apresentar as diferentes atividades nas quais os alunos estão participando ativamente:
Com efeito, além do currículo básico que é avaliado pela escola, as crianças,
fora da escola, ainda cumpriram os conteúdos da parte curricular que a LDB
chama de diversificada, ou seja, aulas de música, de inglês, hipismo, tênis,
kumon (curso de matemática- método japonês) e catequese (documentos 10
a 15). (BRASIL, 2001, p. 7)

Para reafirmar que a socialização das crianças em nada é prejudicada pela ausência da
educação escolar regular, juntou fotos e outras declarações de uma grande quantidade de
atividades realizadas pelas citadas crianças e que não são realizadas com tanta frequência por
outras crianças que participam da vida escolar regular:
Ora, a vida social das crianças vai muito além dos limites físicos da família.
Ao longo de suas existências, as crianças já participaram, participam e
participarão de campeonatos esportivos; feiras e apresentações culturais;
excursões; festas infantis; contatos com realidades sócio-econômicas
diferentes e participação em programa diário de rádio, voltado para o público
infantil – mais de cinqüenta edições, conforme comprovam as fotografias
(documento 22) e as declarações anexas (documentos 23 e 24). (BRASIL,
2001, p. 8)

Fica ainda explicitado que a argumentação da família Vilhena Coelho se sustenta não em
uma crítica ao papel do Estado na educação da infância e juventude, mas na ideia que este
dever do Estado é suplementar ao da família e não o inverso: “Todavia, têm os impetrantes
pleno convencimento, extraído do texto constitucional, que o dever do Estado é supletivo e
subsidiário ao dever da família, no campo educacional.” (BRASIL, 2001, p. 9).
Não sendo de se estranhar quando o advogado alega que não é contra o papel formador
da educação que se insurge o casal, mas apenas contra a necessidade de que exista uma
frequência diária no estabelecimento escolar: “É contra essa pontual exigência estatal, relativa
à freqüência diária à escola — e tão-somente contra ela —, que os impetrantes se insurgem”
(BRASIL, 2001, p. 10).
A defesa se apoia no slogan corrente, que foi utilizado no parecer do Conselho Nacional
de Educação (2000), “Louvável, pois, o conhecido lema repisado pela ilustre autoridade
impetrada: 'Toda criança na escola'.” (BRASIL, 2001, p. 9). Este slogan, como outros, é usado
para encerrar a questão e silenciar os opositores, mas o advogado não questiona o lema em si,
antes o exalta, mas tenta provar que tal lema não vai contra o que a família Vilhena Coelho
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está solicitando e que escola não é apenas aquelas instituições públicas ou privadas autorizadas
a ministrar a escolarização oficial, mas que a casa também pode se tornar em uma escola.
Para explanar a forma como estes slogans são usados na educação, Mazzotti (2015)
retomou o conceito de Reboul sobre a retórica abreviada que é formada por discursos
extremamente curtos que pretendem encerrar uma discussão com uma defesa pronta de uma
causa. Essa retórica abreviada se condensa em slogans (lemas) que são repetidos a exaustão e
muitas vezes de maneira impensada ou simplesmente de uma forma tão ampliada que não se
diz muita coisa sobre o que está sendo defendido. Os slogans podem se tornar um problema se
seu uso se tornar irrefletido, portanto vale a advertência do autor:
Os slogans são necessários, mas são pensamentos prontos para o uso, por isso:
“O único meio de não pensar por slogan é pensar os slogans” (Reboul, 1994,
p. 100). Pensar os slogans, é ﬁlosofar. Perguntar acerca de seus signiﬁcados
para expor a sua multiplicidade, bem como qual a causa que defende.
(MAZZOTTI, 2015, p. 80)

O uso de slogans na defesa da obrigatoriedade da educação escolar, no caso da educação
escolar em música, foi analisado Alvarenga e Mazzotti (2012). Apesar de o slogan apresentado
pelo Conselho Nacional de Educação (2000) se referir a necessidade de educação escolar como
um todo para todas as crianças e o analisado por Alvarenga e Mazzotti (2012) se referir apenas
a questão da educação musical, ambos têm em comum a ideia de que não é permitida a
educação fora da escola. Se a Igreja Católica Apostólica Romana proclama que fora da Igreja
não há salvação, extra ecclesiam nulla salus e os adeptos da Teologia da Libertação proclamam
que fora dos pobres não há salvação, extra pauperes nulla salus (SOBRINO, 2008), o parecer
governamental que foi questionado pela família Vilhena Coelho afirma que fora da Escola não
há educação: extra scholam nulla education. Este é o papel dos slogans, ao lidar com um lado
mais irracional do auditório, apelando para as suas emoções e valores, inviabilizando a defesa
do contraditório.
Por que quero educação musical na escola? O que justifica esta escolha? Os
lemas ou slogans não informam nem justificam. São núcleos discursivos
impactantes que recorrem às emoções e aos sentimentos que podem ser
mobilizados do auditório (páthos), portanto, são persuasivos.
(ALVARENGA; MAZZOTTI, 2012, p. 198-199).

Vale frisar que a questão da obrigatoriedade do ensino da música retoma a ideologia do
mesmo Estado Novo que moldou toda a pedagogia brasileira pautada no Estado como educador
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do povo e na educação como doutrinadora, voltada para a formação da identidade nacional e
portanto que deveria ser universalizada através da educação escolar:
O Senador Roberto Saturnino Braga, ao conduzir a Audiência Pública, como
Presidente, entremeou as falas dos expositores com argumentos
fundamentados em casos particulares. Os modelos, em sua fala, transparecem
nas ações de Getulio Vargas e de Walter Moreira Salles, respectivamente, ao
apoiar o projeto pedagógico de Villa-Lobos e ao investir na educação musical
(ALVARENGA; MAZZOTTI, 2012, p. 189)

Recentemente, o citado projeto de obrigatoriedade da educação musical nas escolas, de
autoria do Senador Saturnino Braga. Teve acréscimos, com parecer favorável da comissão de
educação, cultura e esporte do senado (2016) assinado pelo presidente da comissão o senador
Romário Faria (Partido Socialista Brasileiro) e tendo como relator o senador Cristovam
Buarque (que recentemente trocou o Partido Democrático Trabalhista pelo Partido Popular
Socialista, que é o antigo Partido Comunista Brasileiro), no qual a obrigatoriedade do ensino
de música na escola se estende também para a obrigatoriedade do ensino de dança, teatro e
artes visuais.
Na peça judicial, aqui analisada, o advogado acusa o Conselho Nacional de Educação de
não ter realizado qualquer investigação sobre o caso e nem sequer solicitou as documentações
a respeito das crianças, apenas apresentou alguns trechos da legislação em vigor no país, que o
Conselho acredita ser um impedimento de os pais tomarem para si a tarefa de educar seus
filhos, porém os pais também apresentaram argumentos legais, sendo assim não é cabível
encerrar o debate como desejava o parecer. O advogado alega que se era para discutir
exclusivamente questões de direito, caberia então que essa discussão fosse levada ao poder
judiciário e não ficasse no âmbito do poder executivo (Ministério da Educação): “Daí a razão
pela qual escolheu-se o mandado de segurança como o instrumento jurídico-processual hábil
para se discutir a questão, eminentemente de direito, junto ao Poder Judiciário” (BRASIL,
2001, p. 10).
Sobre a necessidade de frequentar a escola, cobrada pelo parecer, o advogado denuncia
uma incompatibilidade no próprio parecer que afirma que a presença é para o total das
disciplinas e não por disciplina, sendo assim é possível que um aluno deixe de frequentar uma
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disciplina e ser aprovado caso obtenha a nota mínima. Se isso é plausível em uma disciplina,
não é razoável não ser válido para outras como demanda a família impetrante.
É claro que o aluno da hipótese estudou e se preparou para o exame, pois se
não o tivesse feito não teria alcançado, na avaliação, a média necessária à
aprovação. Seus conhecimentos, contudo, não foram obtidos em sala de aula.
Ele pode ter sido orientado por seus pais ou mesmo estudado e aprendido
sozinho a matéria. (BRASIL, 2001, p. 15)

O advogado, nas páginas seguintes, defende que o texto constitucional não exige
explicitamente que a frequência seja uma condição sine qua non para a efetiva educação dos
alunos, não cabendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a regulamentação sobre a família
e sim sobre as instituições escolares. Igualmente, o advogado não nega que a constituição
defende uma tríplice partilha da educação entre a família, o Estado e a Escola:
A escola em casa não rompe com o preceito constitucional dessa tríplice
compartilha. Ao contrário, permite ao Poder Público cumprir fielmente o
disposto no artigo 208, §3º, da Constituição Federal, ou seja, recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos
pais ou responsáveis, pela freqüência à escola, pois as crianças estarão sempre
matriculadas e freqüentando uma escola pública ou particular, onde estarão a
qualquer momento ao alcance do Estado. (BRASIL, 2001, p. 17)

O advogado afirma um posicionamento jusnaturalista, defendendo o direito natural como
fonte da justiça, em oposição ao juspositivismo que compreende como justo o direito emanado
de uma autoridade competente (Estado). “De acordo com o direito natural, de onde se origina,
à família compete, essencialmente, trazer os filhos ao mundo e educá-los.” (BRASIL, 2001, p.
18), o que coloca a família como celula mater (célula-mãe) da sociedade, dando a essa
anterioridade ao Estado. Porém, apesar de anteriormente não ter rompido com a noção do
Estado como educador do povo, aqui o advogado vai romper com tal noção de forma bem mais
explícita: “O bem comum, aliás, exige que os pais eduquem os seus filhos, porque são os seus
educadores naturais.” (BRASIL, 2001, p. 18). Neste clímax da ofensiva contra a ideologia do
Estado Educador, o advogado ainda define claramente a posição do parecer do Conselho
Nacional de Educação como totalitário.
Do contrário, seguindo a linha do Parecer 34/2000-CNE, em sede de
educação, o Estado brasileiro deixaria de ser democrático para ser absolutista,
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totalitário, posto que desrespeita a liberdade de educação: ou a escola ou a
escola, mas sempre a escola!. (BRASIL, 2001, p. 18-19)

Ao apontar o parecer Estatal como totalitário, fica visível que o totalitarismo apontado
por Silva e Cunha (2014), como sendo parte da ideologia de uma escola modeladora do cidadão
que foi implantada ainda pelo Estado Novo e que se perpetua até a atualidade. Essa educação
totalitária está fundada na metáfora percurso definido (MAZZOTTI, 2008; SILVA; CUNHA,
2014) que entende que a educação só se pode dar por uma única via predeterminada, tal como
em uma escada na qual só é possível subir em determinada sequência de degraus. Esta educação
totalitária estadonovista se baseia na filosofia platônica que considera que há uma única
verdade a ser alcançada:
A presença da metáfora percurso determinado no discurso político e
educacional de Campos, Amaral, Lourenço Filho e Platão evidencia uma
concepção de Estado pautado nas diferenças naturais entre os cidadãos, os
quais devem ser modelados pela educação para que se ajustem à trajetória
delineada pelo líder esclarecido. Assim, cabe à educação traçar as diretrizes
de sustentação do referido percurso, instituindo a necessária unidade moral,
política e econômica de todo o povo. O sistema educacional torna-se
instrumento de modelação das individualidades, instruindo para a adoção de
atitudes condizentes com a trajetória da Nação (SILVA; CUNHA, 2014, p. 9)

Doise (2002) ao fazer um levantamento sobre as representações sociais dos Direitos
Humanos em escala mundial, já apresenta a discussão sobre a obrigatoriedade da educação e o
papel do Estado na mesma. Igualmente, essa discussão foi evocada na impetração do mandado
de segurança “Em primeiro lugar, porque, o tema é questão de direitos humanos.” (BRASIL,
2001, p. 19) e alega para tanto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH - é
explícita na defesa da prioridade da família na educação dos filhos. Porém, assim como é
visível na pesquisa de Doise que ambos os lados da discussão alegam que a sua posição está
representada pela DUDH, veremos na decisão do STJ (BRASIL, 2002) e no parecer do
Conselho Nacional de Educação (2000) tal aspecto da DUDH ser interpretado como direito dos
pais escolherem qual tipo de escola que os filhos frequentarão.
No entanto, toda essa ruptura com o Estado educador não pressupõe uma ruptura com a
ideia de que a educação tem o papel de formação para a cidadania, outro nome para a formação
moral (MENIN; TREVISOL, 2015). Essa ligação entre cidadania e educação está claramente
expressa pelo advogado ao dizer: “A cidadania pressupõe a educação, pois sem esta aquela não
existe.” (BRASIL, 2001, p. 21). Justamente por entender a educação e a cidadania como
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interligadas, há uma preocupação com a doutrinação, especialmente aquela oriunda de
ideologias totalitárias (SILVA; VINÍCIUS DA CUNHA, 2014) e para tanto o advogado usa
um argumento de autoridade ao invocar um trecho da dissertação de mestrado de um ministro
do Tribunal Superior do Trabalho (TST):
Experiência que demonstrou a inviabilidade prática do monopólio estatal da
educação foi a tentativa bolchevique, nos primeiros anos da revolução
comunista na Rússia (quando estavam os revolucionários inebriados pelos
ideais socializantes que ainda se encontravam apenas nos planos das idéias),
de atribuir exclusivamente ao Estado a educação das crianças, possibilitando,
dessarte, incutir-lhes a ideologia marxista desde a infância. A experiência, ao
estilo espartano, provocou tais desajustes psicológicos nessas crianças tão
precocemente afastadas do convívio familiar, que os soviéticos, em poucos
anos, acabaram por reformular sua política nesse aspecto, sem, no entanto,
reconhecerem o fracasso de sua postura teórica. A partir de então, os pais
passaram a ser os funcionários do Estado para a educação de seus próprios
filhos. (MARTINS FILHO, 1992, p. 124-127 apud BRASIL, 2001, p. 21-22)

Ressalte-se que o citado ministro do TST assume, de fato, uma posição em favor do
jusnaturalismo e contra o juspositivismo, mesma posição do advogado. Sendo assim, não é de
se estranhar que defenda a primazia da família (natural) sobre o Estado (positivo). Esse conflito
entre o jusnaturalismo e o juspositivismo é de vital importância para entender os diferentes
posicionamentos que serão adotados pelas partes litigantes em conflitos judiciais que envolvam
a educação doméstica:
Vê-se como a natureza acabou por vencer a utopia. É que, ao invés do
direito à educação pertencer ao Estado e este, impossibilitado de transmiti-la
desde os primeiros momentos de vida do ser humano, dever controlar os pais
como educadores, é aos pais que pertence o direito à educação, competindolhes a eles controlar os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares,
que ministram os conhecimentos que os pais não têm o preparo ou o tempo
necessário para lhes transmitir. (MARTINS FILHO, 1992, p. 124-127 apud
BRASIL, 2001, p. 21-22, grifos do autor)

Como o ministro do TST citou a ideologia marxista, se faz necessário explicar que há
grande divergência entre o que Karl Marx deixou escrito e o que os pedagogos marxistas
escreveram (MAZZOTTI, 2001). Cabe aí um futuro trabalho sobre essa representação social
das ideias de Karl Marx em função da apropriação que os pedagogos marxistas fizeram dela.
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Recorde-se que Marx (2004) critica o partido social-democrata alemão por defender o papel
do Estado como educador do povo.
O argumento de autoridade, ou seja, quando se tenta fazer algo ser confiável ou tido como
certo pelo auditório com base em quem fez tal afirmação (autoridade), foi usado pelo advogado
não apenas ao citar o ministro Martins Filho, de uma das principais cortes judiciárias do país
(TST), o que supostamente tornaria o seu posicionamento automaticamente correto em termos
de direito, mas também ao posteriormente reforçar tal autoridade citando os membros da banca
avaliadora da dissertação do ministro Martins Filho:
Vale registrar que, em seu trabalho de mestrado, o Ministro Ives Gandra Filho
teve como orientador o eminente Ministro Moreira Alves, do colendo
Supremo Tribunal Federal, e como membros da Banca Examinadora os
consagrados professores Ministro Carlos Velloso, também da Suprema Corte
brasileira, e Inocêncio Mártires Coelho, ex-Procurador-Geral da República,
que aprovaram a tese com distinção. (BRASIL, 2001, p. 22).

O autor atribui o entendimento de que a constituição federal não permitiria que as famílias
educassem os filhos, atribuindo a tal entendimento uma leitura da constituição sob a ideologia
da ordem e não dentro de uma perspectiva democrática que nortearia a constituição promulgada
em 1988. Essa ideologia da ordem é a ideologia identificada por Silva e Cunha (2014) como
sendo a ideologia fundante do Estado Novo e que se reflete na sua pedagogia de caráter
totalitário.
Em seguida, o advogado retoma outro argumento de autoridade ao citar uma série de
países reconhecidamente democráticos que permitem que ocorra o ensino doméstico, mas logo
em seguida ao dizer que até países com democracias menos avançadas mantém legalizada a
prática do ensino doméstico, o autor acaba por permitir que o auditório se questione se há
realmente alguma relação entre o nível de democracia e a legalização da homeschooling. O
argumento usado pelo advogado, neste caso, é um argumento que fundamenta a estrutura do
real que pode ser entendido como:
Estes recorrem ao caso particular e à analogia. Os casos particulares podem
aparecer como: modelos, que inspiram a imitação; exemplos, que visam a
enunciar generalizações ou regras e, às vezes, apenas passar a outros casos
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particulares; e ilustrações, que buscam imprimir vivacidade ao que já está
aceito, aumentando a adesão. (ALVARENGA; MAZZOTTI, 2012, p. 189).

Segue-se que neste mesmo argumento são apresentados uma grande número de pessoas
bem-sucedidas que foram educadas em casa nos Estados Unidos da América, porém o
advogado não cita outros casos fora deste país como poderia ter citado o pedagogo russo
Vigotski (PRESTES, 2010) ou outros casos. De qualquer forma, a argumentação se mantém
com base em exemplos, só que agora de pessoas e não de países.
A adoção do sistema educacional domiciliar, conhecido mundialmente pela
expressão inglesa “homeschooling”, é tendência generalizada, como mostra
a documentação anexa, juntada, apenas, a título ilustrativo, não se tratando,
pois, de documentos essenciais ao julgamento da causa. Frise-se que alguns
deles são oriundos da UNESCO, órgão da ONU (documentos 27 a 45).
(BRASIL, 2001, p. 25)

Dentre os exemplos mencionados surge novamente outro argumento de autoridade: a
UNESCO. Wormser (1993), Bernardin (2013), Vianna Silva (2014), Menin e Trevisol (2015),
mostram que a UNESCO e outras fundações, defendem que a família pode ser afastada da
educação dos filhos, para beneficiar de uma pedagogia doutrinadora (dita progressista) para
formar um cidadão conforme os ditames do Estado. Este argumento de autoridade com base na
UNESCO é recorrente em debates legislativos e judiciais, vide o debate feito no Senado Federal
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (2014, p. 4):
A Unesco, que é a instituição paradigmática para a educação e cultura,
recomenda que a palavra ensino não seja mais utilizada, é um parâmetro do
século 19, tal qual, erradamente, hoje se refere a mão de obra. Por que esta
recomendação? Não é uma indexação da palavra, é apenas porque ela não
mais traduz a realidade do conhecimento do século 21. O ensino traz em si
uma ideia de direcionalidade, de unidirecionalidade professor-aluno,
enquanto a aprendizagem tem uma dupla direção – aluno aprende com
professor; professor aprende com aluno e aluno aprende com colegas –, e a
instituição dá suporte a essa aprendizagem.

Por fim, o advogado termina resumindo os principais indícios presentes no ordenamento
jurídico e que indicam a legitimidade da reivindicação, usando para tal a expressão jurídica
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fumus boni juris, que significa fumaça de bom direito ou sinal de bom direito e que tem um
significado que recorda o ditado popular de que “onde há fumaça, há fogo”:
O fumus boni juris fica evidenciado pela conjugação dos dispositivos legais
mencionados ao longo desta petição, especialmente aquele contido no artigo
26.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (“Os pais têm,
prioritariamente, o direito de escolher o tipo de educação que querem
dar a seus filhos”), na primeira parte do artigo 229 da Constituição Federal
(“É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores...”) e, ainda,
no seu artigo 208, §3º (“Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto
aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola”), dando-se ao termo
“freqüência” o único significado possível, que emerge da interpretação
sistemática de todo o texto constitucional. (BRASIL, 2001, p. 25-26, grifos
do autor)

Apela-se por fim, revelando as crenças e valores da família impetrante, uma doutrina
pedagógica que desatrela a educação do mercado de trabalho e a coloca na função primordial
do desenvolvimento pessoal e não profissional ou financeiro. Aquilo que os pedagogos
religiosos já enfatizavam como uma formação para as coisas da alma e para a realização de um
propósito elevado de vida, que vai além das preocupações mundanas ordinárias (ANÍSIO,
1955).
Se os filhos serão, num futuro próximo, engenheiros ou padeiros, não vem ao
caso. O que verdadeiramente importa aos pais-impetrantes é proporcionar aos
filhos condições reais e de qualidade para, livremente, poderem escolher sua
profissão, sem, contudo, serem obrigados a freqüentar, diariamente, a escola
estatal ou delegada pelo Estado. (BRASIL, 2001, p. 26)

Lamentavelmente, o arquivo disponibilizado publicamente não contém os documentos
anexos que foram citados ao longo da impetração do mandado. Porém, com o que está exposto
no próprio documento e considerando documentos similares, o conteúdo dos anexos pode ser
bem compreendido. Ao menos é certo que se torna possível entender os argumentos utilizados
pela defesa da família Vilhena Coelho e o entendimento que eles manifestaram de tais
documentos, o que é verdadeiramente relevante para a presente pesquisa.
Recordando que durante a pesquisa não foi possível ter acesso ao posicionamento do
Ministério Público Federal (MPF), portanto nesta seção foi analisada a peça do advogado
constituído pela família para defender o seu caso e na próxima seção já será analisada os votos
dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Porém, apesar de não termos acesso ao parecer
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do ministério público, sabemos que tanto pelo andamento do caso quanto pelo apresentado em
outras pesquisas que o posicionamento do MPF foi favorável:
O Ministério Público Federal, em manifestação apresentada pelo
Subprocurador-Geral da República, Antonio Augusto César, emitiu parecer
favorável ao mandado de segurança impetrado pelos pais, concedendo a
Segurança. Na sua avaliação, os pais tinham o direito de ensinar os filhos
menores, desde que avaliados pela escola na qual estavam matriculados e
devendo o Ministério da Educação acompanhar essa situação peculiar
(BRASIL, 2001, p. 3). (BARBOSA, 2013, p. 40)

A seguir será analisada a decisão judicial do STJ (BRASIL, 2002), que negou o pedido
de mandado de segurança impetrado pela família e que acabou de ser analisado na presente
seção.

Decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Após manifestação favorável por parte do MPF, o caso seguiu para julgamento no STJ,
o qual caberia avaliar tanto a defesa dos pais quanto a manifestação prévia do MPF ao pedir
pelo deferimento do mandado de segurança solicitado pela família Vilhena Coelho. Como não
foi possível ter acesso ao parecer do MPF, segue o que a literatura acadêmica já aponta sobre:
O parecer do subprocurador teve como fundamento favorável aos autores o
art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, juntamente com o art.
205, §2º da CF/88. Para o Ministério Público Federal, o sistema consagrado
na CF/88, na seção que trata da Educação (Capítulo III, Seção I, Título VIII)
vincula o Estado e não os pais às normas ali descritas. Essa é a lógica ao
descrever o art. 206, I, comando que não se dirige aos pais, mas ao próprio
Estado; assim, “a regra que impõe a obrigatoriedade da educação tem como
inspiração teleológica a profilaxia do desleixo estatal, relativamente à
educação”33. Dessa maneira, nas situações em que a estrutura familiar torne
dispensável a educação formal, as normas constitucionais também passam a
ser dispensáveis, ficando os pais inteiramente livres da obrigação de enviarem
os filhos à escola. “Quando isso acontece, os pais, longe de estarem
desobedecendo à lei, abrem mão de uma garantia. Neste caso, eles estão
suprindo deficiência do Estado” (BRASIL, 2001, p. 12). (BARBOSA, 2013,
p. 41)

Nos votos dos ministros do STJ é visível a posição de que a escola não é o local do ensino,
mas sim o local da educação (entendida aqui como doutrinação cívica). Isto fica bem claro
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quando o ministro Francisco Peçanha Martins (Relator) atesta que os citados jovens que
estudaram em casa demonstraram ter adquirido os conhecimentos superiores aos que os jovens
na mesma idade adquiriram na escola:
Naquele ano, ao serem matriculados no Colégio Imaculada Conceição Ltda,
em Anápolis, em cumprimento ao art. 24, II, "c", da Lei 9394/96, e porque
antes jamais tinham frequentado os bancos escolares, os menores em questão
foram submetidos a prévia avaliação constatando-se, na oportunidade
estarem, pelo menos, um ano à frente das séries correspondentes às suas
idades. (BRASIL, 2002, p. 4)

Tal constatação não é novidade, pois isso já é uma prática constatada desde o Brasil
Império, no qual mesmo os que criticavam a educação doméstica por diversos motivos, ainda
reconheciam que as crianças que eram ensinados em casa eram mais adiantados nos estudos do
que os alunos das escolas.
As crianças das classes razoavelmente abastadas não vão à escola pública
porque seus pais têm, mais ou menos, o preconceito de cor ou porque temem,
e com razão, pela moralidade dos filhos, em contato com esta multidão de
garotos cujos pais os enviam à escola apenas para se verem longe deles
algumas horas. Deste modo, estas crianças aprendem melhor e mais depressa
do que aqueles que frequentam escolas públicas. (ALMEIDA, 2000, p. 95
apud CHAVES VASCONCELOS, 2005, p. 25).

Apesar desta constatação, o ministro insiste que esse não é o papel definitivo da escola,
pois antes de tudo ela favorece o desenvolvimento da cidadania dos jovens, considerando que
“São pessoas com direitos e deveres, cujas personalidades se devem forjar desde a adolescência
em meio a iguais, no convívio social formador da cidadania.” (BRASIL, 2002, p. 8). Inclusive
o ministro manifesta estranheza com o fato da própria escola reconhecer a eficácia do ensino
ministrado pelos pais e defender o direito de que eles eduquem seus filhos em casa e só os
levem na escola para a realização dos exames periódicos:
No caso presente, a litisconsorte, Escola Imaculada Conceição, ao invés de
ficar ao lado do impetrado, manifestou-se totalmente em favor da tese dos
impetrantes, o que é de estranhar, porquanto está obrigada a defender o
cumprimento da lei no que diz respeito ao controle da frequência dos alunos.
(BRASIL, 2002, p. 7).

Note-se ainda que o ministro-relator do caso assume que as fundações têm grande papel
na disseminação ideológica dos papéis de escola como anteriormente apresentamos em
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Wormser (1993), Bernardin (2013), Vianna Silva (2014) e Itaú e Unicef (2015). Estas
fundações, como extensamente demonstrado anteriormente, têm paulatinamente defendido a
tese de que a educação deve ser determinada pelas instituições escolares oficiais, evitando que
a família atrapalhe as inovações pedagógicas (cf. BERNARDIN, 2013).
Além disso o ministro tenta mexer com o páthos (emoções) do auditório ao recordar a
luta diária de alunos e professores que mesmo em péssimas condições buscam abnegadamente
manter em pé a escola e que o réu jogaria fora tudo isso com a sua ideologia. Manipular as
emoções é parte essencial da técnica retórica desde os tempos antigos, sendo assim, “A retórica
é, então, uma técnica de modificar os juízos ao manipular as emoções, para conduzir o auditório
a votar favoravelmente à tese defendida pelo orador” (MAZZOTTI, 2015, p. 44).
Essa ideia de abnegados alunos que amariam ter a oportunidade de conseguir estudar na
escola, bem como pais e professores que desejam garantir o acesso desses alunos a escola e
não o fazem pelo fato de o Estado não disponibilizar mais escolas e recursos, é amplamente
difundido na classe política, a qual sempre propõe ampliar a obrigatoriedade da educação como
a solução para os seus principais problemas:
Garantir vaga na escola mais próxima de casa para cada criança no dia em
que completar quatro anos; e determinar a obrigatoriedade do ensino médio,
ampliado para quatro anos e garantida formação profissional. Com a primeira
decisão se transforma uma necessidade em demanda. O ingresso da criança
no momento certo, aos quatro anos, passa a ser garantido, permitindo às
famílias se mobilizarem demandando o direito à vaga — hoje, nenhuma
prefeitura se sente nesta obrigação. A segunda decisão, se dividida em duas
partes, se consegue. Primeiro, que os estados sejam obrigados a oferecer vaga
a todo jovem em idade de cursar o ensino médio, o que atualmente não
acontece, deixando o Brasil como, provavelmente, o último país emergente
que não oferece ensino superior aos seus alunos. (BUARQUE, 2006, p. 3738)

A representação de “professor abnegado” já foi apresentada por Alves-Mazzotti (2012) e
também por Dieb, Araújo e Vasconcelos (2014). Esta representação é sustentada pelos
profissionais da educação, assim como pela maioria da população, o que permite que o discurso
dos políticos seja legitimado pelo auditório, o qual tenderá a se comover com a fala do ministro:
São comoventes as constantes reportagens da TV sobre professoras
abnegadas e pessimamente remuneradas, nos mais distantes rincões do país,
improvisando salas de aulas; alunos encanecidos desenhando letras com as
mãos calejadas pela labuta diária; crianças percorrendo quilômetros a pé, ou
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em transportes precários como frágeis canoas nos igarapés amazonenses, a
fim de comparecerem às escolas. Outro tanto se diga em relação a programas
desenvolvidos por diversas entidades privadas e governamentais, despertando
o interesse de menores e adolescentes por atividades culturais e esportivas.
(BRASIL, 2002, p. 8)

O ministro Francisco Falcão e a ministra Eliana Calmon acompanham o voto do relator
e não consta nos autos analisados algum acréscimo em justificativa a tal voto. O que serve para
endossar a representatividade do discurso proferido pelo relator.
O ministro Humberto Gomes de Barros, acompanha o voto do relator, mas não deixa
claro qual é o motivo de ter pedido vista do processo, apenas ressaltou que para ele o papel da
escola é formar para a cidadania:
Neste terreno, observo que nossa Constituição Federal trata a educação como
algo que transcende o mero implante de conhecimentos. Em verdade o direito
à educação tem como meta o "preparo para o exercício da cidadania”." (CF,
Art. 205). (BRASIL, 2002, p. 13-14)

Entretanto, apesar de alegar que a escolarização deve ser voltada para a cidadania e não
apenas para a transmissão de conteúdos, o ministro alega que os pais não poderiam realizar a
educação dos filhos, pois “eles não atendem as exigências legais para o exercício do
magistério.” (BRASIL, 2002, p. 13), a posição do ministro é questionada por Celeti:
[...] existem diversos grupos de pais e instituições, bem como material
didático e instrutivo, que podem ajudar aos pais se tornarem professores. Se
o processo de ensino-aprendizagem não é uma mera transmissão de
conhecimentos, mas uma dialética entre professor-aluno, então os pais são os
verdadeiros professores que ensinam aprendendo. O homeschooling também
é um espaço no qual “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina
ao aprender” (FREIRE, 1998, p.25). (CELETI, 2011, p. 81).

Para o ministro Humberto Gomes de Barros, a socialização é a grande responsável por
permitir que as crianças desenvolvam uma certa independência em relação aos pais e cita o que
seu próprio pai considerava importante para a sua formação: “Embora me tenha proporcionado
acesso à boa cultura humanística, para ele, o convívio escolar funcionava como vacina contra
a submissão e a arrogância: para ele, duas terríveis doenças da cidadania.” (BRASIL, 2002, p.
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13). É justamente nesta preocupação que o ministro se sustenta para negar o que foi solicitado
pelos pais:
Bem ou mal, o Constituinte entendeu que o preparo para a cidadania não
dispensa o convívio escolar, tanto que o zelo pela freqüência escolar é um dos
encargos do poder público (Arts. 205 e 208, § 3º). (BRASIL, 2002, p. 14).

O ministro Garcia Vieira se limitou a enfatizar que se o ensino é obrigatório, então cabe
ao Estado ministrar ele adequadamente. Ao dar crédito apenas para a escolarização oficial, o
ministro incorre em uma dissociação da noção de escolarização em que a escolarização
doméstica é incompleta (Termo I) e que a escolarização oficial é a escola plena sob as bênçãos
do Estado (Termo II) já foi anteriormente apresentado por Mazzotti e Vasconcellos (2015) e
fica evidente na fala do ministro que entende que só o ensino ministrado pelo Estado é que é
digno de confiança para suprir as determinações legais.
O outro esquema argumentativo é a dissociação de noções, que não é
mencionada na retórica antiga. Pela dissociação de noções o orador divide
uma noção usualmente considerada una para expor incompatibilidades.
Assim, a noção é cindida para sustentar o que é real pela afirmação do que
aparente ou enganoso. Estabelece uma incompatibilidade que seria superada
pela reorganização cognitiva proposta pelo orador. O segundo termo da
separação institui as qualidades consideradas superiores por quem apresenta
a dissociação, as quais expressam o que o autor considera preferível fazer ou
ter, instituindo uma hierarquia entre os significados das coisas, o que vale
mais e o que vale menos. (ALVARENGA; MAZZOTTI, 2012, p. 194)

O ministro Franciulli Netto por sua vez inicia seu voto com uma descrição de um lugar
utópico, Pasárgada, para logo depois se sustentar na mesma dissociação do ministro Francisco
Peçanha Martins (relator), na qual o Ensino é o Termo I por ser incompleto e poder ser feito
em qualquer lugar, mas a Educação é o Termo II que forma para a cidadania e por isso é
completa e para os ministros esse temor II só deve acontecer com a participação na vida escolar.
[…] a educação não visa apenas à aquisição de conhecimento técnico ou
científico, mas sim “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 2002,
p. 22)

O voto do citado ministro apesar de ainda operar a dissociação entre Ensino e Educação,
chegando a citar Pestallozzi para afirmar que “a casa paterna é o fundamento de toda a cultura
humana” (BRASIL, 2002, p. 23), se difere dos votos anteriores pois não opera a dissociação
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tratada por Vasconcellos e Mazzotti (2015) que consideraria a escolarização oficial como
superior aquela que é oferecida pela família. O citado ministro antes defende que, tal como
deseja a família, a prevalência é da família sobre o Estado, salvo quando a família for omissa
e abusar do seu poder sobre a criança. O ministro cita Darcy Azambuja, contra a ideologia
estatista de que a educação oferecida pelo Estado será superior:
Mas, têm uma crença irracional em que alguns homens, que nem mesmo conhecem, poderão,
dirigindo o Estado, educar-lhes os filhos, dirigir-lhes a família, orientar-lhes os negócios e fazê-los
felizes. E quanto maior é a incapacidade demonstrada pelos governantes para fazer o bem que eles
exigem, maior é o número de coisas que lhes entregam para fazer”. (AZAMBUJA, 1959, p. 152 apud
BRASIL, 2002, p. 27)

A ministra Laurita Vaz segue seu voto com a justificativa de que não cabe a ela como
juíza avaliar o que está certo ou errado, mas o que está posto na lei. Invocando um legalismo
sobre qualquer principismo, ou seja a ideia manifesta na expressão latina “Dura lex, sed lex”,
em português “A Lei é dura, mas é a lei” e colocando a lei escrita sobre possíveis princípios
sociais que poderiam sobrepor a mesma. Em termos retórico, a ministra invoca um argumento
de autoridade ao usar a letra da lei para se sobrepor a qualquer outra discussão do tema:
Boa ou ruim, adequada ou inadequada, retrógrada ou progressista, oportuna
ou inoportuna, é a Lei vigente, elaborada, discutida, votada, aprovada e
sancionada por legítimos representantes do povo, democraticamente eleitos,
que deve disciplinar a vida em sociedade. É o nosso sistema, que pode não
ser o ideal, mas é o que temos. (BRASIL, 2002, p. 43-44)

Em seguida ao discorrer sobre o tema, como cidadã, argumenta em favor da escolarização
oficial como sendo a escolarização plena, o termo II da dissociação de noção de escolarização
como apresentada em Mazzotti e Vasconcellos (2015) e consequentemente assumindo o papel
da escola como aparelho ideológico do Estado (ALTHUSSER, 1983):
A Escola, com diretrizes traçadas pelo Estado, refletindo a cultura e os
interesses da sociedade que representa, é uma das Instituições mais
importantes para firmar os pilares fundamentais, os princípios balizadores
para a formação do indivíduo, do cidadão. (BRASIL, 2002, p. 47)

A ministra Laurita Vaz ainda recorre a um argumento similar ao defendido por Oliveira
Lima (1975) de que a escola se justifica como essencial para a socialização dos alunos. Tal
argumento questionado anteriormente por Celeti (2011) ao dizer que não há fundamentação no
mesmo por ignorar outros locais nos quais as crianças e jovens conseguem se socializar e
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conviver com o diferente. Entretanto, a ministra considera a escola como o local privilegiado
para esse encontro com o diferente. O interessante é que a ministra argumenta dizendo que já
trabalhou em escolas de 1º e 2º grau como professora, diretora e secretária, sendo plausível
refletir que a sua representação do papel da escola tenha influência dessa experiência e que
portanto tal representação possa se coadunar com as que sejam encontradas entre professores:
E essa formação não se restringe aos aspectos formais de conteúdos
previamente estabelecidos. É mais que isso. O ambiente escolar possibilita o
convívio com o diferente, com o igual, com o parecido, com o desconhecido.
Aprende-se o significado da palavra participação. O aluno não é um mero
receptor passivo, ao revés, é provocado a interagir, a opinar, a concordar ou
discordar. Aprende-se o significado da palavra cidadão, do que é cidadania.
(BRASIL, 2002, p. 47).

O ministro Paulo Medina opta por acompanhar o ministro Franciulli Netto por entender
que, em função dos preceitos constitucionais, não se pode tolher a liberdade da família educar
as suas crianças e jovens como desejarem se os métodos comprovadamente atingirem aos fins
propostos. Ressalta que faz isso não por uma defesa de um liberalismo, mas pela ideia de que
o Estado deve criar condições para que o indivíduo alcance por si mesmo os fins que deseja,
algo interessante pois afasta a ideia equivocada de que o pensamento em prol da escolarização
doméstica seja algo ligado ao pensamento liberal e que a defesa da escolarização oficial seja
algo ligado às ideologias que se preocupam mais com o bem-estar social do que com a liberdade
individual, algo que se coaduna com o que foi apresentado aqui anteriormente de que Marx
(2004, p.127) que o Estado não deve ser educador do povo e sim povo que deve ser educador
do Estado.
O referido princípio aponta no sentido da valorização da liberdade individual,
não nos moldes imperantes na época do Liberalismo, mas uma liberdade
responsável e condicionada pelo bem comum. Tem-se que os indíviduos (e
as sociedades menores), por sua iniciativa e indústria, devem buscar a
realização de seus fins e do bem comum, devendo agir com liberdade, desde
que não prejudiquem o bem geral e os demais. (BRASIL, 2002, p. 54, grifos
do autor)

Em resumo, o resultado obtido no STJ apenas dois ministros (Franciulli Netto e Paulo
Medina) votaram em favor do direito da família educar em casa e seis ministros votaram que a
educação deve ser aquela oferecida pelo sistema escolar oficial sob a regulamentação do Estado
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(Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco Falcão,
Laurita Vaz e Garcia Vieira).
Esta divergência no resultado dos ministros, confronta o apresentado por Pinto Vieira em
sua pesquisa, na qual, se baseando no voto da ministra Laurita Vaz, o pesquisador imputou a
opinião da ministra como sendo uma suposta unanimidade entre os magistrados. No entanto,
fica visível em nossa pesquisa que o pesquisador se equivocou em suas inferências:
Houve por parte dos Ministros uma concordância plena a respeito do direito
líquido e certo alegado pelos pais como fundamento pelo remédio. Por outro
lado, entenderam falacioso o argumento de ser a educação um direito dos pais,
concebendo-a como um dever de fazê-lo em consonância com as diretrizes
do Estado e para a construção nos menores de uma formação plena para a
vida (PINTO VIEIRA, 2011, p. 147)

Dentre os quatro ministros que apresentaram justificativas em favor da obrigatoriedade
da escolarização sob regulamentação oficial e os dois que os acompanharam, a dissociação da
noção de escolarização aparece em conformidade com o demonstrado por Mazzotti e
Vasconcellos (2015) no qual a escolarização doméstica é considerada inferior e incompleta
(termo I) e a escolarização oficial, regulamentada pelo Estado, é aquela tida como superior
(termo II).
Os dois ministros que votaram favoravelmente acerca da precedência do direito da família
sobre o direito do Estado, não operaram a dissociação apresentada por Mazzotti e Vasconcellos
(2015), mas mantiveram outra dissociação, a qual também estava presente nos argumentos dos
demais ministros: O ensino é uma forma menor de educação, não sendo principal função nem
da Escola e nem da família (Termo I), mas a Educação plena passa a ser a Educação para a
cidadania (Termo II) que passa a ser a principal função tanto da educação escolar quanto
familiar.
Quanto a repercussão deste caso, Barbosa (2013) aponta que os simpatizantes da
homeschooling no Brasil e nos Estados Unidos da América se manifestaram em favor da
família Vilhena Coelho por meio de um manifesto e cartas para a embaixada brasileira e para
os juízes do STJ envolvidos no julgamento. A família, apesar obrigada a acatar a decisão do
STJ, o fez a contragosto e continua na militância em defesa da homeschooling, inclusive
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servindo voluntariamente de testemunha a favor de outros casos de educação doméstica no
Brasil.
No que tange à decisão do Poder Público sobre o caso de sua família, o pai afirmou ter enfrentado
muito dissabor com o julgamento, definindo a posição da maioria dos ministros como hostil. Entretanto,
foi obrigado a acatar a decisão do STJ, visto que, se não a respeitasse, estaria cometendo uma
desobediência civil como cidadão e como membro do Ministério Público. (BARBOSA, 2013, p. 52)

Na próxima seção, analisamos o caso da família Dias, de Canelas-RS, que é o caso mais
recente de disputa judicial sobre a escolarização doméstica, não encerrado, aguardando o
julgamento. Este caso é exemplar por mostrar a repercussão do caso da família Vilhena Coelho,
considerando que a sentença do STJ se tornou jurisprudência e sustentou as decisões judiciais
proferidas contra a família Dias.

Caso da família Dias (Canelas/Rio Grande do Sul).
O caso da família Dias conta com bem menos informações disponíveis do que o caso da
família Vilhena Coelho, sendo possível apenas acessar os votos do julgamento no Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e o julgamento sobre a repercussão geral da matéria
constitucional do caso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No caso da família Dias, a autora
do processo é a menor Valentina Dias que se apresenta representada pelos seus pais, difere do
anterior, no qual os pais é que constituíam diretamente a parte impetrante do mandado de
segurança.
Analisando os casos Dias e deVilhena Coelho verifica-se que os argumentos das partes
são muito similares, apesar de um hiato superior a dez anos entre ambos, mostrando que a
questão social envolvida nessa disputa não foi sanada, mesmo com as sanções judiciais contra
as famílias-impetrantes.
Iniciamos a análise do caso Dias com a análise do julgamento no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

O Julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Os desembargadores do TJ-RS, receberam uma apelação contra a decisão de primeira
instância, do juiz Franklin de Oliveira Netto, o qual negou o mandado de segurança interposto
contra a Secretaria Municipal de Educação de Canela. Este recurso foi igualmente negado pelos
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desembargadores unanimemente. O pedido da família é descrito da seguinte maneira pelo
relator Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl em seu relatório inicial:
Sustenta que a petição inicial é apta ao processamento, defendendo ter direito
líquido e certo de ter educação domiciliar, em razão da insatisfação com os
aspectos educacionais proporcionados pela autoridade coatora. (RIO
GRANDE DO SUL, 2013, p. 2)

Em seguida o desembargador afirma que o Ministério Público e a procuradoria de justiça
apresentaram um parecer contrário ao pedido da família, o que é especialmente útil
considerando não termos tido acesso aos referidos pareceres: “Remetidos os autos para esta
Corte, opinou o Ministério Público pela declinação da competência e, no mérito, pelo
desprovimento do reclamo (fls. 123/129).” bem como “A douta Procuradoria de Justiça
ratificou o parecer anterior (fls. 139 e 140).” (RIO GRANDE DO SUL, 2013, p.3).
No início do seu voto, o relator, apresenta o julgamento do magistrado de instância
inferior, não tendo sido possível que tivéssemos acesso a esta decisão:
O magistrado, por sua vez, indeferiu o mandamus, referindo que o “mandado
de segurança, consoante a redação do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição
Federal, destina-se a amparar direito individual ou coletivo, líquido e certo,
contra lesão ou ameaça de lesão decorrente de ato de autoridade. Ou seja, o
direito deve estar comprovado de plano” e que “no caso em tela, a posição do
impetrado não constitui abuso de direito. Está pautada no sistema educacional
brasileiro, que não reconhece o ensino doméstico como uma das etapas da
educação no país. Se esse método não tem reconhecimento legal, a impetrante
não tem direito de adotá-lo como forma de ensino” (fls. 71 e 72), o que agora
aqui é questionado. (RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 4)

Sendo assim, fica nítido que o juiz de instância inferior optou por fundamentar a sua
decisão no legalismo, o qual coloca a letra da lei acima de um eventual direito, já que, pelo
menos neste trecho apresentado, ele discute a Lei em vigor e não o direito (aliás, atrela o direito
à legislação sem reconhecer que a Lei possivelmente pode ser tirânica). O argumento legalista
se confronta diretamente com a preocupação com os direitos humanos, considerando que a
segunda versão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma das bases da atual
Declaração Universal dos Direitos Humanos, sustenta que os cidadãos têm direito a rebelião
contra uma lei injusta. O redator da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o
revolucionário e jurista Maximilien de Robespierre, explica os males do legalismo: “A força
pública está em contradição com a vontade geral em contradição com a vontade geral em dois
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casos: quando a lei não é a vontade geral, ou quando o magistrado a usa para violar a lei.”
(ROBESPIERRE, 1999, p. 110), sendo ainda mais nefasto que se confunda as ordens da
autoridade com o direito dos cidadãos:
Assim, porque estamos acostumados a ver os delitos dos quais somos
testemunhas julgados segundo regras uniformes, somos naturalmente levados
a crer que em nenhuma circunstância as nações podem, com eqüidade, fazer
mal a um homem que violou seus direitos; e onde não vemos um jurado, um
tribunal, um processo, não encontramos a justiça. (ROBESPIERRE, 1999, p.
57)

O desembargador-relator do caso, no entanto, apesar de já apresentar a sua posição
desfavorável ao pedido da família, de pronto, manifesta que diverge do magistrado de instância
inferior quanto a fundamentação usada: “Adianto-lhes minha compreensão no sentido de que
o apelo não merece êxito, respeitosamente, devendo ser mantida a sentença, ainda que por
fundamento diverso.” (RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 4). Porém, em vez de levar para o
campo da discussão sobre o direito, o desembargador de pronto leva para aspectos mais
jurídicos e burocráticos do processo:
Nessa perspectiva, não merece prosperar o apelo manejado pela impetrante
Valentina, uma vez que não se vislumbra prova pré-constituída das suas
alegações, inexistindo direito líquido e certo a amparar o pleito de ser educada
pelo sistema de educação domiciliar. (RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 5)

Em seguida, o relator cita o juiz de primeira instância através da citação feita pela
procuradoria de justiça, ressaltando que na opinião do relator esta já encerra a questão.
Apresentando aí novamente o argumento legalista, apesar de fazer alguma discussão sobre o
tema e retomar alguma coisa da jurisprudência existente, inclusive com argumentos que já
apareceram no caso Vilhena Coelho:
O convívio em sociedade implica respeitar as diferenças que marcam a
personalidade de cada indivíduo. Em tenra idade, a escola é o primeiro núcleo
em que a pessoa se vê diante dessas diferenças. Há contato com colegas de
diferentes religiões, cor, preferência musical, até de nacionalidades distintas,
etc. O mundo não é feito de iguais. Uma criança que venha a ser privada desse
contato possivelmente terá dificuldades de aceitar o que lhe é diferente. Não
terá tolerância com pensamentos e condutas distintos dos seus. A escola é um
ambiente de socialização essencial na formação dos indivíduos. Nela se
aprende a conviver com o outro, desenvolvendo-se a alteridade necessária à
vida em sociedade. Ademais, a orientação religiosa de um cidadão não se
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sobrepõe à observância das normais legais que regem o país em que vive.
(RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 6)

Note-se que o primeiro argumento é o da escola como socialização, cita-se a questão
religiosa pelo fato da família ter argumentado, entre outras coisas, que a convivência na escola
levaria a aluna ao convívio com alunos de formação moral questionável e/ou diferente daquela
esperada pelos pais e também pelo contato com uma sexualidade exacerbada de alunos mais
velhos. Estes motivos são recorrentes em famílias religiosas, como mostra Bluedorn e Bluedorn
(2001) ao fazer a defesa da homeschooling por motivos morais e religiosos.
Apresenta-se aí a dissociação da noção de escolarização. A escolarização doméstica é
tida como o termo I da dissociação, considerando que por sua incompletude ela não é capaz de
formar o aluno para o convívio social, por sua vez a escolarização oficial é o termo II por ser
essa a única escolarização capaz de fornecer ao aluno o preparo necessário para o convívio
social.
Esta posição do magistrado, que é deveras recorrente quando se trata da socialização
escolar, foi questionada por autores como São José (2014) que levantam o fato da escola não
ser tão socializadora quanto parece, pois os alunos ficam segregados por classe social, já que
cada escola atende a uma determinada classe social, além de a experiência escolar por si só
poder ser mais inibidora do que socializadora. Este pensamento está sintetizado da seguinte
forma por São José (2014, p. 140):
[…] estudantes educados em casa muitas vezes passam menos tempo em sala
de aula, e são dadas a eles mais oportunidade de sair para o mundo e interagir
tanto com adultos quanto com adolescentes de forma igualitária: Vê-se: “Eu
sei que isso soa absurdo, porque eles não estão em torno de dezenas ou
centenas de outras crianças todos os dias, mas eu diria que é por isso que
eles estão mais socializados (…)” (SHEEHY, 2012, p. 1, tradução nossa).

Ainda a respeito da socialização, o desembargador-relator, incorre em uma
incompatibilidade, pois alega que a convivência escolar é importante para incutir valores, mas
depois nega que a convivência escolar seja capaz de se sobrepor aos valores legados pela
família ao jovem. Se a convivência escolar não consegue alterar os valores familiares, então
não seria possível justificar que a convivência escolar é vital na formação desses valores, pois
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com ou sem escola o que ficaria seria a formação moral da família e a tal socialização escolar
seria inútil neste aspecto:
Se o aluno recebe uma boa educação em casa, estabelecendo os limites do
certo e do errado, o que for ensinado na vida discente apenas acrescentará
valores à sua formação. Não será, entretanto, capaz de mudar-lhe o
comportamento a ponto de negar os ensinamentos que recebeu no lar. (RIO
GRANDE DO SUL, 2013, p. 7)

Porém essa preocupação com a influência moral do professor sobre os alunos é de longa
data, “(…) esperando-se desses sujeitos postura semelhante a dos religiosos, porém com a
diferença de não terem feito votos.” (CHAVES VASCONCELOS, 2005, p. 63), podendo esta
mesma preocupação ser constatada em um livro português sobre a nobreza e os professores dos
príncipes:
Se para ser nobre é necessário ser virtuoso, como poderá deixar de ser nobre
aquele que tem por ofício ensinar, e praticar a virtude? Como poderá ser
Mestre da virtude o discípulo do vício? O Mestre não só deverá ser alheio aos
vícios, mas nem mesmo levemente tolerá-los. (BASTOS, 1854, p. II apud
CHAVES VASCONCELOS, 2005, p. 63).

Após essa brevíssima digressão, na qual se debateu valores morais e convivência social,
o relator do caso da família Dias, sem buscar comprovar de forma mais sólida o que afirmou
anteriormente, retorna ao argumento legalista, reforçando o viés estatista de seu
posicionamento:
No caso em tela, a posição do impetrado não constitui abuso de direito. Está
pautada no sistema educacional brasileiro, que não reconhece o ensino
doméstico como uma das etapas da educação no país.Se esse método não tem
reconhecimento legal, a impetrante não tem direito de adotá-lo como forma
de ensino. Inexiste, portanto, possibilidade jurídica do pedido. (RIO
GRANDE DO SUL, 2013, p. 7)

Por fim, o magistrado ainda cita, como jurisprudência, o voto do ministro do STJ
Francisco Peçanha Martins, relator do caso da família Vilhena Coelho, repetindo dele o
argumento de que os filhos não são dos pais e por isso não caberia e imputando o desejo da
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família de educar os seus filhos em casa a um desejo autoritário, negando que autoritária seja
o Estado vetar que as crianças não possam ser educadas por suas famílias.
Além disso, invoca ainda amparado na decisão do juiz de primeira instância, que o a
Constituição Federal incumbe ao Estado o papel da educação visando a preparação para a
cidadania e que os pais ao não enviarem os filhos para a escola impediriam o crescimento
educacional, ignorando completamente que a educação possa ser dada assim e que
historicamente era assim que ela era feita e com resultados bem satisfatórios conforme aponta
Chaves Vasconcelos (2005) em sua pesquisa.
Portanto, observada o conflito de princípios e direitos fundamentais, no caso
concreto, é necessária a obrigatória relativização da ideologia religiosa ou das
crenças pessoais dos genitores diante da prevalência do direito subjetivo à
educação da criança/adolescente. (RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 16)

Insistindo no precedente do julgamento pelo STJ do caso da família Vilhena Coelho e
reafirmando o que o magistrado de primeira instância argumentou, sem explicar claramente
onde está a diferença na fundamentação alegada no início do voto, o desembargador encerra o
seu voto negando o pedido da família Dias.
O juiz Franklin de Oliveira Netto, ainda levanta brevemente alguns outros argumentos
que seriam contrários ao solicitado pela família, argumentos já apresentados anteriormente e
que se mostram muito recorrentes em outros casos do tipo como a necessidade da socialização
para a educação para tornar o educando apto a exercer a sua cidadania em uma sociedade
democrática, estabelecer uma cultura de tolerância e que portanto não pode ser a família que
deve ter a palavra final e sim o Estado em nome da sociedade (CELETI, 2011, VIEIRA, 2012,
BARBOSA, 2013).
Assim, ao contrário do pretendido, os genitores da impetrante devem garantirlhe a frequência na escola, a qual tem um importante papel na formação de
uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I, da CF), pluralista na
sua essência, de modo a “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”
(artigo 3º, inciso III, da CF). Este é o processo que precisa ser respeitado à
formação de verdadeiros cidadãos (artigo 1º, inciso II, da CF), portadores de
dignidade e tolerância, de modo a, no mínimo, compreender e respeitar aquilo
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que lhes é estranho e conflitante com o seu modo de ser e pensar. (RIO
GRANDE DO SUL, 2013, p. 16)

Não há detalhamento dos votos dos outros dois julgadores: desembargador Rui Portanova
que presidiu e revisou e do também desembargador Luis Felipe Brasil Santos. Constando
apenas na sentença que estavam de acordo com o relator.

O caso no Supremo Tribunal Federal.
Apesar de o caso Vilhena Coelho ter encontrado uma repercussão nacional, alcançando
uma das mais importantes cortes judiciais do país (STJ), o caso Dias inaugura um novo
momento nos casos de educação doméstica no Brasil. Antes dele, nenhum outro caso foi levado
até a corte máxima do país, que tem a função legal de zelar pela constituição federal, levando
a questão para além da mera discussão da letra da lei, como anteriormente ocorreu, para uma
discussão voltada para os direitos fundamentais dos cidadãos e dos seres humanos, o que traz
junto com o debate constitucional a própria discussão acerca dos direitos humanos tão
enfatizada por Doise (2002).
Apesar de até a redação desta dissertação e a conclusão da presente pesquisa, não ter
havido qualquer publicação de decisão final da parte do STF quanto ao caso, se torna relevante
ver que a própria decisão do STF de acatar o caso e reconhecer a sua repercussão geral já é por
si só a decisão judicial mais favorável para as famílias que lutam por este direito. Esta decisão
acaba por reconhecer que as disputas em relação ao direito de educar os filhos no sistema de
homeschooling não só é um desejo de algumas famílias isoladas, mas uma questão nacional
que repercute na sociedade e em especial pelo fato de ser disputado alguns valores essenciais
para a sociedade e que estão afirmados na própria carta magna brasileira.
1. Constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar
(homeschooling) pode ser proibido pelo Estado ou viabilizado como meio
lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação, tal como
previsto no art. 205 da CRFB/1988. 2. Repercussão geral reconhecida.
(BRASIL, 2015, p.1, grifo do autor)

De antemão, já se anuncia o resultado da votação entre os ministros. Sendo que os únicos
ministros que votaram contra, ministro Dias Toffoli indicado pelo ex-presidente Lula do
Partido dos Trabalhadores (PT) e o ministro Teori Zavascki indicado pela presidente Dilma
Rousseff que governou estando no PT e tem militância política pregressa no Partido
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Democrático Trabalhista (PDT) e nas guerrilhas comunistas Comando de Libertação Nacional
(COLINA) e Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares).
O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os
Ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki. Não se manifestaram as Ministras
Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos
os Ministros Dias Toffoli e Teori Zavascki. Não se manifestaram as Ministras
Cármen Lúcia e Rosa Weber. (BRASIL, 2015, p. 1)

Reforça ainda este quadro o fato das duas ministras que não se manifestaram sobre a
questão também terem sido indicadas pelo mesmo governo. A ministra Cármen Lúcia sendo
indicada pelo ex-presidente Lula e a ministra Rosa Weber indicada pela presidente Dilma
Rousseff. Ressalte-se que nenhum dos citados ministros incorreu em qualquer atitude ilegal ou
imoral, mas que apenas há um quadro indicativo de uma possível afinidade ideológica,
considerando que as citadas ministras e em especial a ministra Cármen Lúcia tem uma
reconhecida independência e até já fizeram julgamentos contrários ao do governo e o ministro
Dias Toffoli ser o único com uma ligação pregressa mais forte, em função de ter sido advogado
PT.
Esta informação de modo nenhum é pouco valorosa, pois deve-se levar em conta que a
indicação de tais ministros pelo governo de um partido que contou em seu seio com o ilustre
pedagogo brasileiro Paulo Freire. Além disso, esses autores já reforçam a posição corrente
entre os pedagogos marxistas brasileiros, como por exemplo o professor marxista Dermeval
Saviani, em favor do Estado como Educador do povo, em detrimento do que foi defendido por
Marx (2004), conforme já foi apresentado em pesquisas anteriores por Mazzotti (2001; 2004).
A militância prévia da presidente Dilma Rousseff no PDT, exige que se recorde que o
PDT é herdeiro da herança de Getulio Vargas que foi quem iniciou o processo de transformar
o Estado no Educador do Povo no Brasil (DALLABRIDA; TEIVE, 2012; MAZZOTTI, 2008)
e que contou com o renomado pedagogo Darcy Ribeiro em seus quadros, que também defendia
este mesmo papel para o Estado na educação popular. Este posicionamento é bem claro no
partido até os dias atuais, como demonstram os textos do senador Cristovam Buarque (2006).
Igualmente, deve-se ressaltar que a CUT, central sindical vinculada ao PT, abertamente
defende como modelo ideal de educação: a escola pública e integral. Isso fica nítido nos
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programas defendidos pela CUT e nas práticas das instituições educativas vinculadas a ela (cf.
BARBARA et al., 2004).
Evidentemente não apenas as correntes políticas que reivindicam uma herança marxista
e/ou trabalhista que defendem o papel do Estado como educador do povo, mas aquelas
aparecem direta e indiretamente nos argumentos dos ministros e políticos envolvidos na disputa
aqui relatada. No entanto, aqui não cabe uma análise de cada corrente política e pedagógica
que endossa uma crença similar no papel do Estado na educação do povo.
Em suma, os ministros que se manifestaram contrários à questão da homeschooling ou se
abstiveram de apresentar algum parecer são justamente os indicados por governos com
histórico de defesa do papel do Estado como sendo o legítimo educador do povo. Assim sendo,
é plausível inferir que há influência ideológica na decisão daqueles ministros. São José (2014),
retomando os juristas Manuella Maria Fernandez e Atahualpa Fernandez, relembra que os
operadores do direito são seres humanos iguais aos demais e não máquinas de fazer o bem
público, por isso estão igualmente sujeito às paixões e convicções pessoais na hora de
realizarem o seu julgamento.
O ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, reconhece de imediato a repercussão
geral independente da baixa judicialização. Pois, não é porque poucos casos geraram conflitos
judiciais, que isto significa a ocorrência poucos casos. Ao observar o caso Vilhena Coelho,
anteriormente analisado nesta pesquisa, fica nítido que os pais já praticavam a educação
doméstica e que se eles próprios não tivessem optado por judicializar o conflito, tornando-o
público, possivelmente teriam continuado discretamente praticando a homeschooling:
O caso em questão, apesar de não ser frequentemente judicializado, não está
adstrito ao interesse das partes que ora litigam. Segundo a ANED (Associação
Nacional de Educação Domiciliar), após o reconhecimento pelo MEC da
utilização do desempenho no ENEM como certificação de conclusão de
ensino médio, em 2012, o número de adeptos do homeschooling no Brasil
dobrou
e
atingiu
2.000
famílias
(http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/02/1594329-exalunos-contam-experiencia-de-ensino-domiciliar-que-cresce-no- pais.shtml).
(BRASIL, 2015, p. 5)

Em seguida o relator toma por base os dados do sociólogo Vieira (2012), os quais foram
usados pelo próprio, quando ele se pronunciou a respeito da questão da educação doméstica
em audiência pública na Câmara dos Deputados. Aquele sociólogo afirma que a educação
doméstica é legalizada em sessenta e três países e é um fenômeno crescente em muitos deles.
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Outro ministro, Teori Zavascki, também se manifestou na condição de relator. Nesta
manifestação, trata do não pagamento das custas estaduais, o que até então não encontramos
qualquer menção:
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão da deserção, ante o não
recolhimento das custas estaduais. Interposto o agravo do art. 544 do CPC, o
Min. Roberto Barroso, relator, converteu-o em recurso extraordinário, que
submete ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral da matéria
constitucional. (BRASIL, 2015, p. 8)

Esta sinalização do ministro Teori Zavascki é importante por não ter sido mencionada
por nenhum outro ministro ou documento analisado até a redação desta dissertação e o ministro
não chega a negar a questão em si, mas limita a discussão ao pagamento ou não das custas
estaduais. Sendo assim, o ministro não debate a questão em si, mas diz não ser possível admitir
o recurso sem o pagamento das custas. Mesmo tendo votado contra o recurso, o ministro Teori
Zavascki acabou reconhecendo em alguma medida a relevância do recurso:
Não se nega a importância da questão constitucional objeto da impetração.
Todavia, tanto o agravo do art. 544 do CPC, quanto o próprio recurso
extraordinário, não atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, o que
inibe o reconhecimento da repercussão geral, a teor do art. 323 do RISTF.
(BRASIL, 2015, p. 8)

Em seguida, ministro Marco Aurélio se manifesta ratificando as declarações do relator,
ministro Luís Roberto Barroso, finalizando com a admissão do caráter de repercussão geral do
caso, solicitando que a assessoria acompanhe a tramitação do caso e de matérias similares:
3. Manifesto-me pela configuração da repercussão geral.
4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do incidente, inclusive quanto
a processos que, no Gabinete, versem a mesma matéria.
5. Publiquem. (BRASIL, 2015, p. 19)

O documento publicado pelo STF não apresenta manifestações de outros ministros, por
exemplo do ministro Dias Toffoli que no início do documento aparece como tendo se
manifestado contra a repercussão geral e constitucionalidade do caso, tal como o ministro Teori
Zavascki, porém sem ser possível saber se pelo mesmo fundamento.
Tendo analisado as disputas judiciais sobre a escolarização, se faz necessário
compreender as disputas legislativas sobre o tema que tanto servem para sustentar as decisões
judiciais, quanto servem de resposta aos anseios da sociedade em relação ao papel do Estado e
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da família Portanto, na próxima seção serão analisados os debates legislativos acerca da
educação doméstica e da função da escola.

O debate legislativo.
Os debates legislativos são bastante acalorados, envolvendo árdua militância política e
disputas entre programas partidários distintos. Sendo portanto necessário conhecer um pouco
das diferentes militâncias ideológicas qual é a disputa realizada em torno do papel do Estado
na educação.Recentemente, durante as discussões sobre a redução da maioridade penal, um
célebre poeta e ativista chamado Sérgio Vaz fez uma postagem em uma rede social (Facebook),
realizada no dia 21 de março de 2015, sendo aplaudido por supostamente demonstrar que, em
vez de se reduzir a maioridade penal, o governo deve investir em educação para evitar a
criminalidade. Portanto, se faz interessante analisar o poema:
LUGAR DE CRIANÇA É PRESA NA ESCOLA
Sou a favor do aumento da maioridade escolar.
Isso mesmo, lugar de criança é presa na Escola (das 8h às 17h) e sendo
torturada por aulas de Matemática, Português, Ciência, Música, Teatro,
Geografia, Química, Física… Ou tomando banho de sol enquanto fazem
Educação Física.
Quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca para aprenderem
a lapidar sonhos.
Nessa cadeia os professores com super salários, super treinamento, super
motivados não deixarão nada, nem ninguém escapar da castigo da sabedoria.
Serão tempos difíceis para a ignorância.
Depois de cumprirem pena e se tornarem cidadãos terão liberdade assistida…
Pelos pais orgulhosos. (VAZ, 2015)

Ao ler este poema inevitavelmente recordamos palavras de Illich (2007, p.16):
“Realmente, campos de concentração preventivos para pré-delinquentes seria um lógico
aperfeiçoamento do sistema escolar.”, bem como entre algo que todos consideram ruim
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(cadeia) como semelhante ao que o autor considera bom (escola). O poema de Vaz (2015)
lembra também uma passagem no Fausto de Goethe:
Estas paredes, aulas, salas
Não sei como hei de suportá-las.
É tão restrito e angusto o espaço
De verde não se vê pedaço
E ficam-me nas aulas, bancos,
Pensar, ouvido e vista estancos. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE, 2014, p. 4)

Vaz (2015) confunde sabedoria com educação, nesta supervalorização da educação, além
de apresentar a escola como sendo a grande solução para evitar a criminalidade, repetindo o
slogan de que “ao abrir uma escola, se fecha uma cadeia”. Evidentemente, tal jargão
desconsidera completamente a existência de crimes praticados por pessoas eruditas, bem como
as pessoas que, independente de grau de escolaridade, não se envolvem com nenhuma prática
ilegal. Esse pensamento já é antigo no Brasil, como pode ser visto no discurso do Dep. Dr.
Antonio Candido da Cunha Leitão proferido em sessão legislativa no dia 16 de julho de 1873:
“A escola, por sua influência sobre o trabalho, é uma palavra de animação á industria. Escolas
que se abrem são prisões que se fechão (sic.) à justiça criminal” (CHAVES VASCONCELOS,
2005, p. 214)
Tal como é possível de antemão reconhecer as posições defendidas por ativistas famosos
também se pode conhecer as opiniões previamente defendidas pelos parlamentares, seja pelos
programas partidários que eles estão obrigados, em tese, a defender, seja em seus escritos,
como no artigo do senador Cristovam Buarque (2006, p. 39):
A educação de base é o único caminho para derrubar o muro da
desigualdade, dando oportunidades iguais a todos, desde a infância; e
o único caminho para derrubar o muro do atraso, permitindo a
construção do capital do conhecimento.
Assim como as manifestações de ativistas nas redes sociais, a exemplo do já citado poema
de Vaz (2015), e dos desabafos de professores apresentados na pesquisa de Dieb, Araújo e
Vasconcelos (2014) também são postadas declarações de parlamentares nas redes sociais.
Destacamos a imagem compartilhada pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado
Eduardo Cunha (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), em que se vê uma imagem
com uma criança e um professor com a inscrição “educar é um ato de amor” e a legenda “Muito
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mais que ensinar, os professores ajudam a formar cidadãos” (CUNHA, 2015). Esta imagem
apresenta a ideia de que o professor é um formador moral. Considerando que é o Estado quem
chancela as autorizações para lecionar (diplomas), isso significa que o Estado é quem define
quem pode ou não ser o formador moral das crianças, logo não cabe às famílias escolherem
quem pode transmitir a cidadania e os valores morais que consideram mais adequados.
O debate legislativo a respeito do quê é educar e a quem compete educar, remonta ao
Brasil Império, quando o deputado Antonio Candido da Cunha Leitão, membro do Partido
Conservador, propôs a Lei que tornava obrigatório o ensino primário, bem como apresentou
um projeto de Lei que resguardando aos pais, legítimos responsáveis por seus filhos, a escolha
do tipo de educação a lhes ser dada.
Há alguns meses tive a honra de apresentar á consideração da câmara um
projeto que tinha por fim estabelecer a instrução primária obrigatória. Hoje
venho pedir para o paiz a liberdade do ensino: é ella uma aspiração nacional,
reclamada em todos os ângulos do Império. (CHAVES VASCONCELOS, p.
214)

No mesmo discurso, proferido em plenário no dia 16 de julho de 1873, aquele deputado
defendeu que a família tem a competência para decidir qual é a habilitação necessária de
alguém para lecionar aos seus filhos sem necessidade de qualquer chancela estatal. Isto se
coaduna com o princípio de que a família é a célula mater da sociedade, portanto tem primazia
nas questões de ordem moral e educacional.
Na instrucção primária e secundária é muito para desejar no paiz a mais
completa liberdade de ensino? Sabe-se o que são entre nós os títulos de
capacidade: os empenhos substituem as habilitações. Deve-se restringir a
liberdade unicamente debaixo do ponto de vista de moralidade; é tudo quanto
se póde exigir. (…) Depois de aberta a escola ou collegio, é pois a família o
mais competente fiscal da moralidade do professor; a ninguém póde a lei
melhor do que a família, encarregar da boa escolha dos mestres para seus
filhos. (…) O ensino livre tem por fim permittir áquelles se julgarem
habilitados a livre lição dos conhecimentos úteis, ensinando cada qual e a seu
modo aquillo que souber: é a primeira das liberdades humanas, como disse
Lamartine, porque tem por fim a liberdade, que cada um deve gozar, de
transmittir livremente as suas idéas e opiniões. A nossa constituição já
consagrou o princípio da instrucção gratuita. Com as suas idéas, a do ensino
obrigatório, a do ensino livre, ter-se-há traçado para o paiz as grandes bases
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da instrucção pública no século atual. (CHAVES VASCONCELOS, 2005, p.
214-215)

Essa posição do citado deputado já era questionada e no jornal O Domingo: Jornal
Litterario e recreativo, do dia 21 de Dezembro de 1873, um autor desconhecido alegando a
defesa dos princípios liberais (apesar de destoar das posições típicas do liberalismo) ataca as
propostas que considera retrógradas de dar aos parentes o poder de decidir o destino da
educação das crianças:
O Estado tendo estabelecido escolas para os meninos tem o direito de
compelir os pais a usarem dellas ou a darem a razão porque não o fazem. Este
princípio está sendo hoje universalmente admitido. A instrucção obrigatória
não é repugnante aos princípios liberaes: não são estes que a combatem, mas
os retrogrados; e os paizes adiantados da Europa tiveram e têm muita fé no
ensino obrigatório. A instrucção pública deve, pois ser obrigatória. (CHAVES
VASCONCELOS, 2005, p. 215)

Note-se que o controle estatal era tido como uma ideia progressista, avançada, tendo
como exemplo os países considerados mais civilizados pelo autor, nominalmente os europeus,
mesmo que ele não diga quais sejam esses países para que se possa avaliar qual era a situação
de tais países em relação à educação doméstica. Afirma-se ser progressista afastar a família da
educação, similar ao criticado por Bernardin (2013) e Wormser (1993) quanto ao
posicionamento das organizações internacionais que defendem um maior estatismo, afirmando
ser progressista e retrógrado a primazia das famílias. Na revista A Escola, o artigo
Considerações geraes sobre a disciplina escolar e a necessidade de uma reforma, que foi escrito
em 1878 por um autor desconhecido diz:
Este atraso de nossa pedagogia, de que tem resultado a negação completa da
educação, eu não posso deixar de attribui-lo ao erro de muita gente, que pensa
que a educação deve competir exclusivamente á família […] (CHAVES
VASCONCELOS, 2005, p. 206)

A busca por legitimidade nos procedimentos estrangeiros permanece até hoje. No Senado
Federal, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes (2014), a dicotomia de um exterior
progressista e um Brasil atrasado é retomada pelo representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Sr. Marcos Formiga:
A legislação brasileira é muito atrasada quando fala em ensino superior,
quando fala em ensino médio. Isso são padrões internacionais – a literatura
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está aí para comprovar – que já não se usam há muito tempo. Então, o que a
Unesco recomenda é apenas a prática de quem faz a melhor educação no
mundo, de países como a Escandinávia e países do sudeste asiático.
(COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 2014, p. 4)

De fato, o Estado interferiu muito pouco na condução da educação até 1847, quando pela,
primeira vez, o Conselho de Estado resolveu investigar as escolas no Brasil. O ensino muito
pouco se diferenciava das relações domésticas, pois geralmente eram aulas em grupo na casa
de um professor.
Em 1847, o governo nomeou uma comissão de cidadãos, escolhidos entre os
mais distintos e lhes deu a tarefa de visitar, não só as escolas públicas para
conhecerem exatamente o seu estado, mas também visitar os
estabelecimentos particulares. Era a primeira vez que o Estado se intrometia
no ensino privado, além de autorizações que concedia. Esta última parte, da
autorização ministerial deu lugar a polêmicas muito vivas nos jornais, que
viam nisso uma grave transgressão da lei. (ALMEIDA, 2000, p. 81 apud
CHAVES VASCONCELOS, 2005, p. 21).

Apesar de todas as discussões, a educação doméstica ainda viveria o seu período áureo
no final do século XIX, antes de chegar ao declínio e clandestinidade da atualidade:
(…) seja pelo aumento populacional ou pela representação de muitos pais que
consideravam a Casa o lugar mais apropriado à educação dos filhos, o fato é
que a educação doméstica parece ter atingido, no final dos anos 80 de
Oitocentos, o ápice de sua ascendência, tanto em número de atendimentos
como na quantidade de agentes que se propunham a oferecê-la. (CHAVES
VASCONCELOS, 2005, p. 40)

A seguir, analisamos os debates realizados na Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(2014) do senado federal. Na citada reunião foi debatida a educação na modalidade a distância,
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este debate da educação a distância, que toca, como apresentamos na análise a seguir, no debate
que envolve a educação doméstica.

27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª
LEGISLATURA.
Nesta parte, analisamos os argumentos expostos no debate sobre a educação on-line no
país, realizado pelo Senado Federal, em comissão própria no dia 16 de Julho de 2014, estando
presentes:
[…] sob a Presidência do Senhor Senador Cyro Miranda, e com a presença
dos Senhores Senadores Paulo Paim, Ana Rita, Randolfe Rodrigues,
Cristovam Buarque, Lídice da Mata, Inácio Arruda, Ana Amélia, Alvaro
Dias, Maria do Carmo Alves, José Agripino, Armando Monteiro, Vanessa
Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e
Mozarildo Cavalcanti, reúne-se a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Deixam de comparecer os Senhores Senadores Wellington Dias, Ângela
Portela, João Capiberibe, José Sarney, Roberto Requião, Romero Jucá, João
Alberto Souza, Eunício Oliveira, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Kátia
Abreu, Paulo Bauer e Gim. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, 2014, p. 1)

O debate acerca da educação à distância (EaD) tocou muitos pontos comuns do debate a
respeito da educação doméstica. De início, ambas enfrentam imensas resistências da parte de
pedagogos renomados, nominalmente Leda Scheibe e o seu antigo orientador Dermeval
Saviani, que compartilham uma resistência contra tal modelo de escolarização. Esta
preocupação está explícita em um artigo a respeito do novo Plano Nacional de Educação:
O crescimento de cursos na modalidade EaD ocorrido na última década causa
preocupação não só entre os estudiosos da educação, particularmente aqueles
da formação de professores, mas também em toda a comunidade vinculada à
escolarização. A tardia regulação da oferta da EaD facilitou a abertura
desmesurada desses cursos, a ponto de ter-se estabelecido, em muitas
situações, uma clara e danosa concorrência em relação aos cursos presenciais.
(SCHEIBE, 2010, p. 992)

Mesmo no nível superior se considera que não é possível uma formação de qualidade sem
a socialização presencial nos estudos, por isso mesmo a EaD só é admitida em casos

67

excepcionais, tal como ocorre com a escolarização doméstica, não sendo consideradas como
alternativas regulares ao ensino oficial presencial:
Há uma compreensão de que a formação indiscriminada desenvolvida a
distância na qualificação dos profissionais para o magistério traz privações
vinculadas à vivência universitária, comunitária e institucional que compõem
um processo formativo. (SCHEIBE, 2010, p. 992)

Apesar de ser este um posicionamento da autora, ela demonstra que não é apenas dela ou
de seu antigo orientador, mas também uma convicção comum entre os profissionais da
educação, tanto que foi manifestada por seus representantes nas votações do Plano Nacional
de Educação. Evidentemente houve discordância entre alguns delegados, os quais foram
desqualificados pela autora como “Grupos organizados, vinculados a programas de EaD”
(SCHEIBE, 2010, p. 992). A posição que prevaleceu por si só já é um elemento de uma
representação social da educação de qualidade:
Com base no princípio da formação com qualidade, os delegados firmaram a
posição de exigir que a formação inicial de professores (cursos de graduação
e normais de nível médio) seja oferecida na modalidade presencial.
(SCHEIBE, 2010, p. 992)

Neste trecho, verifica-se uma dissociação de noções, similar àquela identificada no caso
da educação doméstica. Nesta, o Termo I é a educação a distância, a qual é incompleta, incapaz
de garantir todas as experiências necessárias para a formação e em especial não contando com
a socialização necessária para formação desejada; por sua vez o Termo II é o ensino oficial na
modalidade presencial (detentor de todas as boas e superiores qualidades, as competências
necessárias para a formação de qualidade superior). Note-se que esta posição vem se
reforçando a cada ano e os professores, formados nessa doutrina, tendem a reproduzir a ideia
de que os estudos com qualidade só podem ocorrer presencialmente em uma instituição escolar:
Na CONEB (2008) já fora aprovada decisão de que a formação inicial de
professores deveria ser feita preferencialmente em cursos presenciais. Na
CONAE (2010), no entanto, tal indicação pareceu ainda frágil à maioria dos
delegados, que decidiram por uma definição mais mandatória: a formação
inicial deverá ser presencial e, somente excepcionalmente, a distância.
Espera-se, assim, que as regulamentações para a próxima década façam valer
esta determinação coletiva que vai no sentido de não abrir mão da presença
de um cotidiano coletivo de estudos e relações escolares no processo de
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preparação inicial dos quadros para o magistério no país. (SCHEIBE, 2010,
p. 993)

A resistência por parte das instituições e dos profissionais da educação também foi
denunciada pelo Sr. Marcos Formiga, na reunião anteriormente analisamos. Essa resistência é
tão forte que, por vezes, o poder público desenvolve táticas para a contornar, como salienta
Marcos Formiga:
A Universidade de São Paulo, que, por natureza, faz parte do DNA da USP,
ela não gosta de educação a distância, o Governo de São Paulo teve de criar
uma quarta universidade pública, porque as três existentes não aceitavam a
realidade da educação a distância. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE, 2014, p. 6)

Marcos Formiga esteve presente na condição de representante do Ministério da Ciência
e Tecnologia, com a função de Chefe Substituto da Assessoria de Assuntos Internacionais deste
ministério, assim expunha as preocupações da União diante dos debates acerca da EaD.
Recordemos que o Sr. Marcos Formiga esteve envolvido em projetos de EaD de grande
repercussão nacional como o Telecurso 2000 e trabalhou na Fundação Roberto Marinho, bem
como na Confederação Nacional da Indústria e Universidade de Brasília (UnB). Logo, uma
pessoa com grande influência no debate acerca da Educação a Distância no Brasil.
Em sua discurso Marcos Formiga insistiu na necessidade do Brasil se adequar ao mundo
contemporâneo e incentivar o ensino on-line. Seu argumento se organiza em torno de dois
lugares do preferível: o da qualidade e o da ordem, ser mais novo (qualidade) é superior ao
mais velho por si mesmo e por suceder o mais antigo por se ter mostrado insuficiente (lugar da
ordem). As suas críticas opõem constantemente o uso do antigo e o não uso do novo, afirmando
a superioridade por si do novo. Encerra o seu discurso por uma síntese que expõe o lugar do
preferível: “Agradeço a atenção e o tempo permitido, Senador Cyro Miranda, e termino com a
frase: prefiro o sonho do futuro à história do passado. É esta educação que queremos: educação
do futuro, digitalizada” (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 2014, p.
8).
Argumentos organizados em torno do lugar da ordem como seu lugar do preferível, são
comuns em tempos de êxtase com os novos tempos, os quais são considerados superiores. Este
lugar do preferível é muito recorrente na obra de Vigotski (2004), no qual o furor
revolucionário o faz crer que é tempo de criar uma psicologia pedagógica que seja adequada
ao novo cenário histórico-político. Hegel também compartilha da visão na qual o Espírito do
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Povo (estágio) atual da humanidade é mais evoluído do que aqueles que o precederam: “Este é
o movimento da história universal, em que cada Espírito do Povo esgota-se e abre o caminho
ao seguinte, pois falta algo para se tornar completo.” (MAZZOTTI, 2011, p. 60). Em outro
momento, o sr. Marcos Formiga, em uma rodada final após algumas mensagens de internautas
terem sido lidas e nas quais se lembravam dos pais condenados por praticarem a escolarização
doméstica, ele falou muito brevemente sobre o tema, mas o suficiente para demonstrar uma
posição favorável em relação ao homeschooling:
Para finalizar, homeschooling: o Brasil desestimula, criminaliza os pais. Dez
por cento das crianças americanas estudam em casa. Dez por cento do alunato
na faixa etária da escola fundamental americana não precisam ir à escola, pois
os pais são responsáveis por isso. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE, 2014, p. 29)

Após a fala inicial do Sr. Marcos Formiga, a palavra foi passada para o Sr. Edelvício
Souza Junior, consultor de projetos educacionais, o qual inicia a sua apresentação dizendo que
será provocativo, puxando para si uma constatação das metáforas da educação “O nosso
modelo de ensino ainda é baseado nas metáforas que se usam há cem anos de uma aula
expositiva de professores sendo o centro da atenção, onde os alunos se preparam para fazer
uma prova.” (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 2014, p. 8). Em
Mazzotti (2015, p. 77) vemos qual é a metáfora predominante nos atuais discursos
pedagógicos:
A metáfora percurso determinado e plenamente determinável predomina em
nossa sociedade, seus adeptos, a maioria dos especialistas em educação e dos
professores, considera que a escola é o único caminho para alguém aprender
e se tornar cidadão.

Apesar de não apresentar que metáforas são essas, pelo contexto é possível afirmar que
também se trata da metáfora percurso determinado (ou definido), que foi exposta por Mazzotti
(2008; 2015), na qual a educação que visa conduzir o educando de um estágio de ignorância
para um estágio de conhecimento, seguindo o caminho traçado por seu mestre.
Há diversos foro utilizados para concretizar ou objetivar o percurso escolar.
O mais comum afirma que é uma ESCADA, que os professores conhecem os
degraus e a inclinação, por isso são capazes de conduzir os educandos sem
muitos tropeços. Neste caso a metáfora “percurso” tem os significados de
caminho definido, determinado, conhecidos por alguém, geralmente o teórico
da educação. Esta metáfora encontra-se em Comenius, que organizou o
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ensino passo a passo, a mesma que se encontra nos discursos da maioria dos
especialistas e professores nossos contemporâneos. (MAZZOTTI, 2015, p.
76)

Em sua fala, o Sr. Edelvício Souza Junior tal como o sr. Marcos Formiga defende os
Cursos Online Abertos e Massivos, conhecidos pelo nome em língua inglesa: Multiple Open
Online Course cuja a sigla é MOOC. Em função do caráter aberto dos MOOC, nos quais o
próprio aluno é que organiza os seus estudos, não é aplicável a metáfora do percurso
determinado e plenamente determinável para a educação:
Eu vou passar rapidamente sobre o MOOC porque todos nós, com certeza,
vamos falar de alguma forma sobre MOOC. Mas o que é que o MOOC trouxe
de novo? Na verdade, o MOOC é a forma de você ter ensino massivo on-line
e gratuito. A palavra "gratuito" é inerente ao MOOC, gratuito do ponto de
vista do conteúdo, não do ponto de vista das ferramentas. Existem funções do
MOOC que são pagas. Ou seja, eu faço um curso, hoje, nas melhores
universidades do mundo – e brasileiras, é óbvio –, só que o curso em si é
gratuito. Mesmo um curso que o aluno tem na sala de aula do MIT, de
Stanford, da USP, eu consigo fazer na internet hoje. Só que alguns serviços
são pagos e a um custo extremamente alto. Hoje, por exemplo, existem
certificados. Para ter um certificado em alguns cursos da MIT, eu pago US$50
para ter aquele certificador reconhecido, inclusive. Quer dizer, eu faço um
curso numa universidade extremamente conceituada. (COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 2014, p. 9)

A proposta dos dois oradores, se aproxima da proposta de Jandrić (2014) de utilizar as
novas tecnologias para realizar a desescolarização defendida por Ivan Illich (2007), Ambos se
orientam pelas mesmas tecnologias, pois Jandrić (2014, p. 85) afirmou que tinha em mente um
formato similar ao da Wikipédia: “A decade later, Jandrić asserts that his proposal of learning
webs is ‘strikingly similar to the basic principles of Wikipedia’ (2010, p. 54)”. Esta
convergência entre unschooling (desescolarização), homeschooling (escolarização doméstica)
e estudos on-line aparecem na seguinte explanação do orador:
Fala-se muito que o MOOC se pauta em usar as habilidades do século 21, ou
seja, Web 2.0 e as redes sociais. O que é isso? É colocar no ensino, na
aprendizagem, aquilo que você encontra disponível hoje no seu dia a dia na
internet, que são os fóruns, os grupos de discussões, os wikis, o
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compartilhamento de vídeo, só que focados na aprendizagem. (COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 2014, p. 10)

Porém, as convergências são limitadas e as três modalidades não podem ser confundidas,
já que na desescolarização a aprendizagem é totalmente livre e sem controles, na escolarização
doméstica ela é controlada pelos pais e por vezes eles terão de se submeter a avaliações e
algumas limitações estatais, já a educação a distância ainda é uma forma de escolarização
oficial, mesmo que mais aberta, pois tenta levar para o ambiente virtual a estrutura corrente no
ambiente presencial. De outro lado, por se tratar do ensino fundamental, o orador recua e
propõe apenas o sistema blended, que nada mais é do que a modalidade semipresencial, na qual
parte dos conteúdos é administrada presencialmente e parte on-line. O orador se equivoca ao
denominar experimentais as escolas on-line:
Rapidamente, o que é o blended? O blended, na verdade, é, os MOOCs têm
objetivo só que eles não se aplicam necessariamente ao ensino fundamental,
por quê? Porque a presença do professor se faz necessária. Você não vai
querer que, embora existam experiências nos Estados Unidos de escola 100%
on-line, onde não há a sala física, existe experiência. Então, o blended serve
basicamente para se ter uma solução mista em que parte do ensino é on-line,
parte do ensino é presencial. Não da forma como a gente conhece hoje, com
aulas expositivas e livros didáticos, meramente didáticos. (COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 12)

Em seguida, o orador mesmo assim argumenta em prol do ensino integral, o que destoa
e limita ainda mais as propostas apresentadas por ele. Sendo assim, além do lugar de ordem
(preferência pelo que é mais atual), vemos também o lugar da quantidade como preferível
(quanto mais, melhor) que é na escola em tempo integral. “Vejam que a palavra-chave, entre
outras, é ensino integral. Isso é básico, a criança tem que estar na escola, em ensino
integral.”(COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 13).
Curiosamente, outra incompatibilidade se dá no discurso do orador ao finalizar reclamando que
só inserir as novas tecnologias não revolucionou o ensino, mas ele próprio recuou em maiores
mudanças no ensino ao defender o sistema misto com adoção do regime integral.
E aí, só para terminar, o que vejo hoje é o que chamo de projeto para redução
de peso de mochila. As escolas privadas, muitas delas aqui em Brasília, se a
gente for ver, isso é comum no Brasil inteiro, adotam tablets para seus alunos
e professores, como se isso fosse uma revolução, e adotam livros digitais. O
que acabou foi o livro e o papel, a mochila ficou leve, mas o livro é o mesmo,
só que é digital, e o professor continua ensinando o mesmo conteúdo, da
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mesma forma; eles apenas reduziram o peso da mochila, mas o ensino é o
mesmo. Não mudou a forma de ensinar porque se colocou um tablet na sala
de aula. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014,
p. 13)

O senador Cristovam Buarque foi o único senador que tomou a palavra, excetuando o
mediador que apenas se limitou ao seu papel e não buscou opinar sobre o assunto, para tecer
comentários acerca da experiência que foi apresentada em um vídeo durante a fala do orador
anterior (Edelvício Souza Junior), porém não há, na ata, maiores detalhes sobre o vídeo, apenas
que se tratava de alguma escola considerada exemplar: “Primeiro, é o diretor. O Jordenes é um
diretor excepcional, é diferente.” e mais adiante na mesma página, lemos:
Isso mudou a escola. Eu me lembro, porque acompanhei o Jordanes, que
escolheu para alunos dessa sala os piores meninos e meninas, aqueles que aos
14 anos estavam na quarta série, e estavam para ir embora. Ele os colocou
nessa sala. Não perdeu um, porque muda… (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 14)

É notável que o senador recorra a um elemento fundamental no pensamento hegeliano,
no qual o herói é aquele que realiza a mudança na sociedade, fazendo assim a passagem dos
espíritos de cada tempo, conforme os desígnios do Espírito Absoluto (Deus) manifesta a sua
vontade no mundo:
Em certo momento, os indivíduos em geral, ou comuns, mostram-se
insatisfeitos com a situação, clamam por mudanças, mas não sabem dizer
quais são elas, vociferam sem saber o que fazer. É quando surge o indivíduo
histórico, o herói, que dá sentido e significado para as reclamações e realiza
o necessário, mudando o curso da história. (MAZZOTTI, 2008, p. 40)

Este pensamento similar ao hegeliano, da parte do senador Cristovam Buarque, está longe
de ser mera curiosidade. Este pensamento sobre o herói, que condensa os desejos do Espírito
(Deus) e satisfaz ao bem comum como condutor e educador do povo, além de estar presente na
ideologia dos Estados Totalitários, e Hegel tinha Napoleão Bonaparte como um arquétipo de
herói, também sustenta plenamente a defesa da oficialização e formalização do processo de
escolarização para conformar os jovens de acordo com a eticidade do Espírito do Povo:
Uma vez que o verdadeiro educador do povo são seus heróis, então o processo
educativo escolar e familiar é necessariamente formal, externo às
subjetividades imediatas, que são as crianças e os jovens, os quais precisam
ser conformados na eticidade do Espírito do Povo. Assim, a educação familiar
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e educação escolar só podem ser inicialmente disciplina formal, uma vez que
deve ajustar, de maneira externa, cada singularidade à eticidade do povo. Esta
disciplina não é arbitrária porque o Espírito do Povo a requer, e ele é, em si e
por si mesmo, a manifestação do Espírito Universal. (MAZZOTTI, 2011, p.
56).

O senador Cristovam Buarque ainda, em outra das suas constantes intervenções, após o
último dos convidados se pronunciar, se posiciona claramente contra a possibilidade de se
escolarizar crianças em casa por entender que isso atrapalha a sua socialização; argumento este
já recorrente nas sentenças contra os pais que optam pela escolarização doméstica:
O Mauro Dutra falou: uma aula a distância tem mais qualidade que uma
presencial se ela for preparada usando os recursos que a distância permite.
Não tem porque a gente obrigar a presencial mais, a não ser as crianças,
porque a escola não é só para aprender, é para socializar-se, para ter amigos,
para conviver. Os jovens da universidade também precisam disso, mas eles
têm outros meios de se socializar. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 23).

Esta posição contra a escolarização doméstica é reafirmada ainda reafirmada por meio
do “deboche”, como muitos dos defensores da homeschooling a qualificaram, uma vez que a
crítica desconsiderou a sua eficácia, se ela pode ou não desenvolver, mas por situações mais
triviais como os namoros que ela eventualmente dificultaria. Um exemplo do que foi
qualificado como “deboche”:
Só um detalhe: eu sei que não é hora do debate, mas esse assunto da educação
em casa merecia aqui uma audiência. Eu, pessoalmente, não sou muito
simpático, porque acho que quebra a socialização da criança com as outras
crianças. Onde é que essas crianças vão arranjar namoradas e namorados se
ficarem em casa com as irmãs e os irmãos? Então, acho que valeria a pena a
gente debater. Mas é um tema que está crescendo. (COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 29-30).

Note-se que essa repulsa pela escolarização doméstica parece gerar alguma
incompatibilidade com outras partes do discurso do próprio senador Cristovam Buarque,
considerando que ele ao mesmo tempo que diz ser contra a mesma, afirma que caberia ao
estudante e não a autoridade escolher a forma de estudar: “A gente tem que dizer o seguinte:
'O estudante decide.' É ele quem vai decidir onde quer estudar e como quer estudar.”
(COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 23), mas o senador não
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parece aceitar que um estudante possa decidir estudar em casa. Igualmente estranha é a crítica
contra a regulação na educação e a ideia liberal, presente na reforma Rivadávia Corrêa
(MAZZOTTI, 2008), de que os diplomas fossem validados pelo mercado e não pelo Estado e
ao mesmo tempo desejar que Estado regule e impeça a escolarização doméstica. A
incompatibilidade no discurso do senador Cristovam Buarque se põe quando se verifica que
em momentos anteriores defendeu medidas centralizadoras, como federalização da educação,
e foi contra a possibilidade de outra escolarização que não seja a oficial, quando apresenta
restrições à regulamentação:
E não vai adiantar muito a regulamentação. Não vai adiantar. O mercado não
vai respeitar o diploma, porque vai querer ver como e quanto o aluno
aprendeu. O diploma será dado pela empresa que for contratar. O diploma vai
ser o contrato de trabalho. Esse é o diploma, e só vai durar durante o contrato.
As empresas, daqui para frente, não vão mais aceitar diploma com mais de
dois, três anos de sua concessão. Não vão! A gente ainda está no tempo em
que o médico põe um diploma na parede com a formatura dele de 30 anos
atrás. Não vale. Por isso, eles começam a pôr os cursos que eles fazem. Os
médicos aprenderam. Você vai ao médico, ele tem o diploma da faculdade,
encontro tal, encontro tal e encontro tal. É assim que a gente vai ter daqui para
frente.
Eu queria deixar para falar depois sobre a regulamentação, mas eu vou já
entrar nisso. Eu temo, Prof. Rubens, que a gente esteja com um excesso de
controle inviável no ensino a distância. É como se, na hora em que inventaram
o cinema, e os atores de teatro ficaram contra, e ficaram mesmo, a gente
dissesse: "10% do tempo do filme têm que ser com o ator ao vivo". Para
manter o emprego, para manter aquilo que para eles era o lúdico da
convivência com o ator. E isso o teatro tem, é claro que o teatro tem isso; tem
uma aproximação que o cinema não dá. Mas, se não fosse o cinema, Charles
Chaplin só teria desempenhado o seu papel para umas 200 mil pessoas, 500
mil, ao longo da vida toda, e viveu muito. Pelo cinema, ele chegou a todos os
bilhões que existiam na época.
Assim vai ser o ensino, vai chegar a todo mundo. Os meninos não vão mais
ligar para se tem ou não tem regulamentação, ou um certificado do MEC e
nem o certificado da própria faculdade. Vão tirar isso, e a educação vai chegar
a todos, quer queira, quer não queira. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 23)

Foi convidado para se pronunciar o Dr. Rubens de Oliveira Martins, que é Assessor da
Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC e se limitou a elogiar os resultados positivos da
educação on-line no ensino superior, também colocando a educação on-line como estratégica
para vencer barreiras espaço-temporais no ensino superior e também, naquilo que nos é mais
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importante para a escolarização doméstica, que é o fato da educação on-line consistir numa
pedagogia não mais centrada no professor:
A educação a distância é uma modalidade em que acontece o quê? Uma
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem como dizia o Professor, as duas palavras juntas – utilizando o quê? Meios de
tecnologia de informação e comunicação, estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quer
dizer, não é mais uma educação de mão única, mas uma educação pensada do
ponto de vista mais moderno, em um caminho que não é mais centrado só no
professor nem só no estudante, mas num caminho de mão dupla.
(COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 16)

Por fim, a palavra foi passada ao Dr. Mauro Farias Dutra, diretor-geral da MGB serviços
e computadores S.A., que em sua defesa do MOOC, se utilizou de alguns argumentos
recorrentes ao falar sobre a educação e que estão concentrados na seguinte fala:
A educação básica é uma responsabilidade da prefeitura ou do Estado, que
não tem dinheiro. Daí os inúmeros discursos, projetos e livros do Prof. e
Senador Cristovam sobre a necessidade de federalizar. Mas o problema que
há é que os professores são mal pagos e pouco qualificados. São pouco
qualificados porque são mal pagos. Temos a oportunidade agora com o
MOOC de quebrar esse ciclo. Ou seja, você pode fazer uma qualificação
gradual com o aumento gradual da remuneração do professor usando essa
ferramenta. Ou seja, você precisa, como primeiro passo, o que estou
chamando de alfabetização ou treinamento, ou qualificação digital desses
professores usando o MOOC, de tal forma, que eles possam usar de uma
forma adequada o ferramental todo de informática e todo conhecimento que
já está disponibilizado na rede. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, 2014, p. 20-21).

Na fala do Dr. Mauro Farias Dutra vemos a citação da defesa da federalização da
educação, defendida pelo senador Cristovam Buarque, que aprofunda a centralização da
educação no Brasil, sendo esta tradição centralizadora originada no controle exercido pelo
governo federal no período do Estado Novo sobre a educação.
Outro argumento merece especial atenção, que está na fala do Dr. Mauro Farias Dutra, e
demasiado recorrente ao se falar de educação: professores são mal qualificados. O que seria
uma boa qualificação? Especialização, mestrado e doutorado? Esses professores já não existem
em número considerável na rede pública? Há uma desqualificação do profissional da educação,
sem demonstrar o que seria um profissional qualificado e isto se dá generalizando para não ser
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possível distinguir quantos realmente não seriam qualificados. Se o final do parágrafo pode
levar ao entendimento de que a qualificação seria apenas o preparo do professor para lidar com
novas tecnologias, porém mais à diante o autor demonstrará um outro significado para essa
qualificação ao exemplificar como um hipotético professor de história se beneficiaria do
MOOC:
Então, esse professor pode fazer um curso de Pedagogia, depois pode fazer
outro curso, e ele vai ascendendo na carreira, podendo inclusive, com essa
ascensão, ter uma melhor remuneração. Com isso, quebra-se o paradigma de
que o Senador Cristovam sempre fala de malqualificado e malremunerado.
Ele vai se qualificando e vai melhorando a sua remuneração.(COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 2014, p. 21).

Este trecho torna ainda mais confusa a ideia da qualificação que seria necessária para
ser professor, pois uma segunda licenciatura não mantém uma relação necessária com uma
eventual ascensão profissional e menos ainda com alguma melhoria salarial, servindo apenas
para que o docente mude de disciplina a ser lecionada.
Este pensamento se opõe diametralmente ao que o consagrado Vigotski, pois para ele não
é a má remuneração da profissão fruto de uma má qualificação, porém a má remuneração
profissional que atrai os profissionais mal qualificados: “[…] em função da correlação
econômica de forças, o trabalho docente tornou-se espaço para onde se canaliza tudo o que há
de inadaptado, mal sucedido e fracassado em todos os campos da vida” e completa usando a
metáfora de que “A escola é um cais para onde a vida encaminha os navios avariados.”
(VIGOTSKI, 2004, p. 451)
Encerramos este capítulo e a análise dos conflitos judiciais e legislativos que envolvem
as disputas entre a escolarização doméstica e a escolarização oficial. No próximo capítulo, está
a análise dos debates pedagógicos e acadêmicos acerca do papel da escola e da educação,
permitindo encontrar argumentos em que se sustentam uma representação social de
escolarização entre os teóricos da educação.
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CAPÍTULO III

Os debates que sustentam a dissociação da noção de escola/escolarização

Neste capítulo analisamos os debates pedagógicos e acadêmicos que sustentam a
dissociação da noção de escola. Estes debates não têm o peso normativo dos debates jurídicos
e legislativos, porém como no caso dos discursos do gênero epidítico (aqueles que tem como
objetivo reforçar os valores do grupo), os discursos educativos servem para gerar uma
predisposição para determinada ação, enquanto os discursos judiciais e legislativos têm como
função a implementação de determinada ação.
O discurso educativo, assim como o epidíctico, visa não à valorização do
orador, mas à criação de uma certa disposição entre os ouvintes.
Contrariamente aos gêneros deliberativo e judiciário, que se propõem uma
decisão de ação, o discurso epidíctico, como o discurso educativo, criam uma
mera disposição para a ação, pelo que é possível aproximá-los do pensamento
filosófico. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 60)

Os discursos pedagógicos operam o gênero epidítico, o qual organiza as tomadas de
posição no gênero deliberativo buscando a adesão de partidários, por esta razão começamos a
analisar os debates acerca da função social da Escola. Procuramos responder a pergunta: qual
é a função da escolarização na sociedade em que vivemos?

A Função social da Escola
Atualmente se discute a crise na educação, a ineficácia da escola (PINTO VIEIRA, 2011)
e necessidade de a melhorar. Porém, para saber se a escola é bem-sucedida ou fracassa, se faz
necessário descobrir para que serve a escola. A resposta pode parecer óbvia, mas não o é nem
de longe. Sem saber aonde se quer chegar com a escola, não é possível saber se a escola está
no rumo certo, de forma similar ao que ocorre na famosa passagem da obra Alice no País das
Maravilhas de Lewis Carroll:
“Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui?”
“Depende bastante de para onde quer ir”, respondeu o Gato. “Não me importa
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muito para onde”, disse Alice. “Então não importa que caminho tome”, disse
o Gato (CARROLL, 2002, p. 62-63 apud REHEM, 2012).

Lima e outros (2008) fizeram um estudo para identificar a representação social de escola
entre os pais que estudaram na mesma instituição escolar em que os seus filhos estudam,
aqueles autores identificaram o papel que a escola teve em suas vidas e o quê esperam que
tenha na de seus filhos. Para os pais, a escola representa uma garantia de melhor colocação
futura no mercado de trabalho e também um local de socialização para que estabeleçam laços
sociais que podem ser duradouros. Em outra pesquisa acerca da representação social de escola,
Pereira (2012) comparou as representações dos alunos do Programa de Educação de Jovens e
Adultos (PEJA) e alunos das classes regulares, mostrando que os alunos da PEJA têm maior
apego a ideia da escola enquanto preparação para o sucesso profissional, já que a escolarização
é requisito para melhores postos de trabalho, enquanto os alunos das classes regulares tendem
a encarar a escola como um ambiente de socialização. Em ambas as pesquisas fica claro algo
bastante conhecido: a escola é um bem social tanto por fornecer os meios para melhor
qualificação para o trabalho remunerado quanto para o desenvolvimento de redes sociais mais
ou menos duradouras.
De outro lado, há autores que têm enfatizado o caráter doutrinário e/ou ideológico das
atividades escolares, como Reboul (1980) e Althusser (1983), este afirmando que sob o
capitalismo a escola é um aparelho ideológico do Estado, o que não ocorreria em uma sociedade
sem classes. Outros prontamente defendem a escola por educar moral e civicamente os alunos
(DALLABRIDA; TEIVE, 2012; MENIN; TREVISOL, 2015; enquanto outros se preocupam
com a doutrinação escolar, dentre os quais o geógrafo anarquista Reclus (2014, p. 27):
Em meu conceito não há texto para o ensino da geografia nas escolas
primárias. Não conheço um só que não esteja infectado do veneno religioso,
patriótico ou, o que é ainda pior, da mentalidade burocrática. (p.27)

Essa crítica aos livros didáticos também foi corrente no Brasil, como na revista A Escola,
no artigo Considerações geraes sobre a disciplina escolar e a necessidade de uma reforma,
que foi escrito em 1878, de autoria desconhecida, põe em dúvidas os critérios de escolha dos
livros didáticos:
(…) ficando ao mestre, só o cuidado de transmitir ao discípulo as idéias
contidas nos livros didáticos em uso, livros que, como todos sabem, nem
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sempre são preferidos por sua superioridade, ou excellencia! (CHAVES
VASCONCELOS, 2005, p. 206)

Não é apenas nos livros didáticos que é possível ver a influência doutrinária sobre os
alunos, antes é nítido que muitos alunos são influenciados diretamente pelas ideias de seus
professores, o que pode ter sido uma das principais formas de divulgação de novas ideias, na
relação entre mestre e discípulo:
Seus alunos, jovens privilegiados, na Alemanha e sobretudo na Rússia,
perceberam melhor o drama da servidão e a aceleração da história das idéias,
graças a jovens preceptores com destino famélico. Ainda que populistas,
nihilistas, Proudhonistas ou Bakounistas, se abrigaram nas mansões
longínquas, sob o alíbi e o ganha-pão do ensino. Eles exerceram sobre as
mentes adolescentes a força nova das teorias revolucionárias, forçando
mesmo a pesquisa dos acontecimentos patéticos de “intelligentsia”.
(DEROISIN, 1997, p. 129 apud CHAVES VASCONCELOS, 2005, p. 120)

O presente capítulo apresenta a análise retórica dos discursos daqueles que são os
formadores de opinião, as autoridades acadêmicas que influenciam o pensamento da população
através de seus escritos diretamente, as fundações que financiam projetos e políticas públicas
ou do que é apresentado na mídia para a população em geral, formando representações sociais
(MOSCOVICI, 2012) sobre quais são as funções da escola.
Comecemos apresentando algumas pesquisas de representações sociais sustentadas por
professores a respeito da escolarização. Alves-Mazzotti (2010) verificou que as professoras do
primeiro segmento do ensino fundamental se identificam como “(…) um pouco de tudo: 'mãe,
psicóloga, assistente social'” (p. 19); o mesmo foi identificado na pesquisa de Dieb, Araújo e
Vasconcelos (2014, p.717): “Somos babás, psicólogas, mães, assistentes sociais e o governo
ainda acha pouco”. Tal representação se apresenta na situação específica das professoras do
primeiro segmento, que têm uma formação generalista, uma atuação como professora
polivalente e um convívio intenso com a turma de ao menos cinco dias por semana e quatro
horas diárias. Porém, esta representação sustentada na metáfora da educação como maternidade
(OLIVEIRA LIMA, 1975) e no ideal do pedagogo-babá, é rejeitada por Vigotski (2004, p.
454):
[...] o ideal primitivo do pedagogo-babá, que exigia dele calor, ternura e
preocupação, não corresponde absolutamente aos nossos gostos. Ao
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contrário, para o psicólogo a velha escola já está condenada pelo simples fato
de haver mediocrizado a profissão do pedagogo.

A seguir, apresentamos a análise dos discursos de alguns renomados teóricos da
educação, considerando que tais discursos são usados como justificativas de políticas públicas
e/ou do comportamento dos professores e da sociedade em relação ao objetivo da educação e
a quem cabe a responsabilidade pela mesma.

Análise de discursos pedagógicos
Uma preocupação que norteia grande parte das preocupações dos pedagogos, em
diferentes tendências, é a da formação moral. Entendendo a formação moral como a preparação
do bom cidadão, cumpridor de seus deveres e eventualmente conhecedor dos direitos que lhe
são garantidos pelo Estado. Tal preocupação em difundir a ideologia desejada pelo Estado,
endossa a posição de Althusser (1983) ao classificar a Escola como aparelho ideológico do
Estado:
Kerschensteiner, o mais notório ideólogo dessa escola, diz com absoluta
franqueza que o ideal da educação pelo trabalho é formar cidadãos e artesãos
decentes imbuídos do devido respeito pelo regime social, político e cultural
vigente. Assim, essa educação encerra bem mais preocupações com o sistema
que com a personalidade do aluno. (VIGOTSKI, 2004, p.250)

Kerschensteiner foi um dos discípulos de Pestalozzi, para quem “o educador é um
jardineiro infantil.” (VIGOTSKI, 2004, p. 446) e a escola deveria se preocupar mais com a
formação moral do que com o ensino escolar: “Devemos nos convencer de que o objetivo final
da educação não é o de aperfeiçoar as noções escolares, mas sim o de preparar para a vida”
(PESTALOZZI, 1969, p. 94 apud INCONTRI, 1997, p. 96). Pestalozzi tratava a educação
como algo sagrado, em que o amor o fundamento da prática pedagógica:
“A manifestação do amor é a salvação do mundo! Amor é o fio que liga Deus
e o homem. Sem amor, o homem está sem Deus, e sem Deus e sem amor, o
que é o homem? (…) Não é homem – é inumano o homem sem Deus e sem
amor” (PESTALOZZI, 1981, p. 141 apud INCONTRI, 1997, p. 92).

Kropotkin (2014) ao elogiar Pestalozi e ao responder como encontrar novos Pestalozis
afirma que: “Certamente não nas filas dos que veem na educação uma profissão remunerada e
nada mais.” (p.70). Nesse trecho, Kropotkin reafirma um caráter sagrado para a educação, no
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sentido próprio de algo separado das coisas profanas do mundo – como o dinheiro – levando a
uma concepção de educação muito próxima daquela religiosa de uma vida consagrada no
serviço ao próximo. Malba Tahan (1967) assume essa mesma posição ao considerar que,
diferente de qualquer outra profissão, o professor não pode deixar os seus interesses financeiros
atrapalharem em sua missão educacional.
Essa preocupação com a formação moral, em outras palavras com a doutrinação
ideológica (REBOUL, 1980) realizada pelo aparelho ideológico do Estado conhecido como
Escola (ALTHUSSER, 1983), se encontra no livro distribuído em 2015 pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro para os seus professores por ocasião do dia do professor e no qual
vemos a exaltação de experiências de formação moral com diversos nomes (educação
ambiental, educação em direitos humanos, formação de valores):
A posição dos professores, participantes da experiência relatada, confirma
que a escola é o locus que deve possibilitar a construção do aluno, também
no que se refere a dimensão da moral e dos valores. Parafraseando os
professores Cortella e LaTaille (2005), a escola é o espaço privilegiado das
crianças durante anos; é lá que elas crescem. Não se pode supor que só se vá
ensinar uma parte dos conhecimentos, deixando de lado o civismo, a moral e
a ética. (MENIN; TREVISOL, 2015, p. 74)

Essa escola voltada para o civismo, está fortemente ancorada na herança deixada pela
Reforma Capanema, realizada durante o governo de Getulio Vargas, que implantou no Brasil
a doutrina do Estado como educador do povo. A Reforma Capanema instituiu uma escola
voltada para a formação moral e cívica, visando criar um espírito nacionalista nos alunos
(DALLABRIDA; TEIVE, 2012).
A escola foi utilizada como difusora do espírito nacionalista do Estado Novo inclusive
no ensino de música, encarada como alma do povo, que serviria para formar a identidade
nacional brasileira. (ALVARENGA; MAZZOTTI, 2012; DALLABRIDA; TEIVE, 2012). Para
ser eficaz na doutrinação, a escola não pode se limitar a repassar conceitos científicos ou a
ensinar o modo de pensar científico, é necessário que a escola ensine também a cultura
considerada desejável. Em função disso, nasce a ideia de que uma pessoa escolarizada é uma
pessoa culta, portadora da cultura considerada como verdadeira.
Assim nasce a ideia de que uma pessoa escolarizada é uma pessoa culta, portadora da
cultura considerada como verdadeira e “[que a] efetivação do caráter nacional requer certo tipo
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de escolarização marcada pelo que se considera próprio da 'cultura', associada a uma educação
para a saúde e pela ação policial” (MAZZOTTI, 2008, p. 68)
Marx (2004) era radicalmente contra a ideia do Estado como educador do povo pois “[…]
o Estado é que necessita receber do povo uma educação maciça.” (p.127), porém os pedagogos
marxistas, especialmente no Brasil, sempre defenderam uma educação cada vez mais
controlada pelo Estado. (MAZZOTTI, 2001; 2004). Até mesmo o marxista Althusser (1983),
que identificou a escola como aparelho ideológico do Estado, não se furtou de criticar apenas
esse papel no Estado burguês, não se opunha a esse aparelho ideológico em um Estado
“popular”, mesmo com Marx considerando essa ideia falaciosa e defendendo categoricamente:
É preciso rejeitar peremptoriamente uma 'educação popular a cargo do
Estado'. Uma coisa é determinar, mediante uma lei geral, os recursos das
escolas primárias, a qualificação do pessoal docente, os currículos, etc., e
fiscalizar, por intermédio de inspetores públicos, a execução dessas
prescrições legais como acontece nos Estados Unidos. Outra completamente
diferente é fazer do Estado o educador do povo! (MARX, 2004, p.127)

A aceitação do Estado como educador do povo, normalmente, se baseia na premissa de
que a escola é aquela que pode dar o que a família não poderia, em que a escola é considerada
a responsável por salvar as crianças das influências negativas da família e substituir pela única
influência considerada positiva: Aquela determinada pelo Estado. Bernardin demonstra como
em documentos da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a
cultura - se afirma claramente que as famílias podem resistir ao que os pedagogos desejam
impor, o que, para a UNESCO isso seria um problema:
[...] a intervenção das famílias num âmbito que elas não dominam pode se
revelar nefasta. Em um país africano onde a introdução do trabalho produtivo
havia conduzido a um modo de avaliação multidimensional favorável ao
sucesso dos alunos, os pais, habituados a uma seleção orientada pelo fracasso,
exigiram o retorno ao exame tradicional que privilegiava o cognitivo, menos
favorável a suas crianças. (UNESCO apud BERNARDIN, 2013, p. 55)

É evidente no trecho acima há claramente um argumento de autoridade (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 1996) no qual o que for transmitido pelos professores (autoridades
no campo da educação) é automaticamente válido em detrimento do que é transmitido por
pessoas comuns. Argumentos de autoridade são muito comum em textos pedagógicos, por isso
se defende que a participação das famílias na educação das crianças seja substituída pelas
orientações dos profissionais especialistas em educação. Assim sendo, o profissional da
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educação passa a ser o único responsável pelo destino dos seus alunos: “Maior parte da
responsabilidade no êxito ou fracasso desse processo reside no modo como o educador o
realiza. No campo da formação moral dos alunos, acontece o mesmo.” (MENIN; TREVISOL,
2015, p. 80).
A responsabilização dos professores como os únicos responsáveis pelo destino dos alunos
não é novidade na literatura pedagógica e inclusive a responsabilidade do professor de
substituir a incompetência dos pais é encarada como o princípio fundador da escola: “[…] ou
a mãe é incompetente e não deve educar seus filhos, ou é competente e deve educar os seus e
os filhos das outras (das incompetentes) e, assim, fica instituída a escola”. (OLIVEIRA LIMA,
1975, p. 101, grifado no original). Essa ideia, ressaltada na literatura pedagógica, está presente
nas representações sociais dos professores sobre seu ofício:
No caso do primeiro segmento, os indícios encontrados no corpus da pesquisa
sugerem que o processo de construção do núcleo dedicação se apoia em dois
pontos: primeiro, para as professoras, a formação recebida não as capacitou a
lidar com o aluno real, pelo qual elas são as únicas responsáveis; segundo,
esse aluno real é “carente de tudo” e só conta com elas para escapar à exclusão
social, então, elas “têm que ser tudo, mãe, psicóloga, assistente social”.
(ALVES-MAZZOTTI, 2010, p. 19)

A interferência de fundações internacionais na educação, defendendo uma educação
doutrinária em que a escola substitui a família, está presente não apenas no Brasil. Wormser
(1993) ao apresentar o relatório de uma comissão do congresso americano sobre o poder das
fundações, expõe as suas influências delas para além dos controles governamentais ao
difundirem ideologias que comandam o sistema educacional dos vários países. Os extremos no
conflito entre o poder familiar e o poder estatal, já no período do Brasil Império, foram bem
sintetizados pelo jornal A instrução pública, no dia 28/03/1875:
Qual é, porém, a missão do Estado, diante da ignorância que lavra, corroendo
os órgãos vitaes do organismo social e político? O que póde elle fazer, dentro
da órbita de suas funções, a bem do indivíduo e da sociedade? Tudo? Nada?
Alguma Coisa? Tudo? A questão do ensino obrigatório fica resolvida no
sentido do seu estaelecimento; mas o Estado é omnipotente; a iniciativa é
substituída pela acção directa do poder público, que absorve em seu seio todas
as forças individuaes; ressuscita o panteísmo político de Sparta, o cidadão faz
desaparecer o homem. Nada? A questão do ensino obrigatório se resolve pela
sua condemnação; mas o Estado é indifferente, comtempla immovel e de
braços cruzados o espetaculo da ignorância, com todo seu cortejo de
soffrimentos; a água que sacia a sede do saber, o pão que mata a fome de
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sciencia há de negal-os ao infeliz que se estorce no leito da miséria. Alguma
cousa? A questão do ensino obrigatório fica dependente dos limites que se
assignam a instrucção. (CHAVES VASCONCELOS, 2005, p. 218)

O célebre pedagogo Pestalozzi mantinha uma posição similar, “[…] Assim, ele deseja
transferir para a escola, como propõe na Carta de Stans, as relações familiares.” (INCONTRI,
1997, p. 93, grifo da autora). Igualmente, o professor de matemática Malba Tahan (1976)
também exige que a escola substitua a família:
Ser professor não significa de modo algum, ser transmissor de
conhecimentos. Ser professor quer dizer substituir os pais na educação dos
adolescentes, que valendo-se das informações e cultura, como meios, para
atingir os fins da educação. Ser professor é encaminhar os alunos na formação
integral de suas personalidades. (p. 27)

Porém, não podemos esquecer que as fundações, que têm interesse em influenciar na área
da educação, sempre precisam que teóricos da educação ecoem suas ideias. Por isso, as
fundações investem na disseminação ideológica já na formação dos profissionais da educação:
“[…] fica muito claro que a Formação de Formadores é condição necessária e nuclear na
implementação e consolidação de um projeto que tem como objetivo tornar-se política
pública.” (BARBARA et al., 2004, p. 45).
Parece razoável inferir que premiações são distribuídas como reconhecimento de que algo
ou alguém representa o pensamento, a causa e os ideais da instituição premiadora. Fundações
mantêm diversos prêmios, incluindo os voltados para trabalhos na área da educação, que
revelam o considerado preferível ou desejável em termos de educação pelas entidades
premiadoras. Citaremos aqui o prêmio da UNESCO para redações a respeito de como vencer
a pobreza e a desigualdade (VIANNA SILVA, 2014) e o prêmio da Fundação Itaú Cultural em
parceria com a UNICEF - Fundação das Nações Unidas para a Infância (ITAÚ; UNICEF,
2015).
Na redação apresentada por Vianna Silva (2014), vencedora do prêmio, intitulada Pátria
Madrasta Vil, se põe a recorrente questão da pobreza e da desigualdade relacionada com uma
educação de baixa qualidade. Em outras palavras, a Educação é vista justamente como aquela
que salvará as pessoas da pobreza e eliminará as desigualdades sociais, afirmações curiosas
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quando se pensa há um consenso na sociedade em que se sustenta que professores e
pesquisadores recebem, no Brasil, remuneração muito aquém do que seria justo.
Segundo Vianna Silva (2014) uma pátria mãe, preocupada em vencer a pobreza, “[...]
me daria um verdadeiro PACote que fosse efetivo na resolução do problema, e que contivesse
educação + liberdade + igualdade.” (VIANNA SILVA, 2014, p.126), assim sendo a educação
fica reforçada como assunto de Estado e mais especificamente da União Federal, tal como
apregoava o Estado Novo ao defender o Estado como Educador do povo em uma educação
centralizada pelo governo federal.
Ressalte-se que, ao ler a redação de Vianna Silva (2014) premiada pela UNESCO, fica
nítido que a Escola é encarada como esperança de um futuro melhor, encontrada entre alunos
por Pereira (2012) e entre pais encontrada por Lima e outros (2008). Pode-se verificar as
proporções tomadas pelas ideologias difundidas por tais Fundações e governos, em que se
privilegia a posição da escola como elemento de ascensão social em detrimento do
empreendedorismo ou de outras formas de acessão social em necessariamente passar pela
escola.
Por sua vez, no concurso realizado pela Fundação Itaú Cultural (ITAÚ; UNICEF, 2015),
em parceria com a UNICEF, a sua 11ª edição foi dedicada ao tema: “Educação Integral:
Aprendizagem que transforma”. Lê-se na descrição do prêmio:
[...] o Prêmio Itaú-Unicef busca identificar, reconhecer e estimular parcerias
entre organizações da sociedade civil (OSCs) e escolas públicas no
desenvolvimento de projetos socioeducativos que contribuam com as
políticas públicas de Educação Integral para crianças, adolescentes e jovens
em condições de vulnerabilidade socioeconômica. (ITAÚ; UNICEF, 2015,
p.1)

Os organizadores do prêmio Itaú-Unicef ainda assumem que sua intenção está em formar
(doutrinar) a sociedade em favor da educação integral: “Além disso, o Prêmio busca mobilizar
a sociedade civil para a importância de sua participação no desenvolvimento de ações que
promovam a educação integral.” (ITAÚ; UNICEF, 2015, p.1). A ideia de que a sociedade deve
também estar mobilizada nesta perspectiva é compartilhada pelo senador Cristovam Buarque
(2006, p. 39): “[...] a revolução educacional não será feita com base apenas na escola, ela
precisa de um grande movimento nacional, um envolvimento de todas as pessoas”.
A ideia de que a educação integral é o modelo preferível de escolarização, por si só, já é
uma concepção ideológica, que carrega consigo um lugar do preferível relativo a quantidade
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(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996): Se a escola é boa, quanto mais tempo na
escola será melhor. Porém, Amaral (2010) e Demo (2011) demonstraram que toda a vez que a
carga horária dos alunos na escola aumentou os índices de desenvolvimento acadêmico dos
alunos despencou. Sendo a educação integral uma precarizadora e não uma beneficiadora da
qualidade escolar.
Apesar de largamente defendida até por pedagogos marxistas, a proposta da educação em
tempo integral destoa tanto da defesa que Marx (2004) faz de que o jovem não apenas estude,
mas que mantenha um emprego concomitantemente com os seus estudos. Igualmente contraria
as teorias de Vigotski, que muito se aproximam da desescolarização de Illich (2007):
Na cidade do futuro provavelmente não haverá um único prédio em que
apareça o letreiro “Escola”, porque a escola, que no pleno sentido da palavra
significa “lazer” e destinou pessoas especiais e um edifício especial para
ocupações com “lazer”, estará toda incorporada ao trabalho e á vida e se
encontrará na fábrica, na praça pública, no museu, no hospital e no cemitério.
(VIGOTSKI, 2004, p. 456)

Discordamos aqui de Raad (2013), o qual considera que Vigotski estava fazendo uma
crítica ao modelo vigente de escola em nome de uma concepção mais libertária. No nosso
entender, há claramente uma crítica contra a escola e que, aí sim, concordando com Raad
(2013), Vigotski tentará atenuar suas ideias para evitar as perseguições por parte do regime
comunista, mesmo que isto gere eventuais contradições e/ou incompatibilidades em seus
escritos:
Não há como afirmar com certeza as razões que conduziram Vigotski a esse
descompasso entre suas ideias. Mas pode-se ter em mente o fato de que, por
necessidade de sobreviver e de proteger sua família, tenha procurado atenuar
algumas de suas ideias que contrariariam o Regime. (RAAD, 2013, p. 94)

De fato, este posicionamento desescolarizante ataca também a ideia do magistério como
uma profissão especializada e em separado das demais, “Por mais estranho que pareça, o
magistério como profissão é um fato falso do ponto de vista psicológico. E não há dúvida de
que ele desaparecerá em um futuro breve.” (VIGOTSKI, 2004, p. 455), por si só, tal ideia já se
opõe ao desejo das instituições internacionais de afastarem a família da educação dos filhos
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para entregar aos profissionais especializados (BERNARDIN, 2013) e as decisões judiciais
que não autorizam a escolarização doméstica por conta dos pais não serem especialistas.
Além das premiações, outra forma de doutrinação pedagógica usada pelos organismos
internacionais é através dos cursos de formação para professores, Menin e Trevisan (2015) ao
pesquisarem por experiências de formação moral dos alunos, verificaram a presença de tais
organismos internacionais atuando diretamente nos professores:
Quando perguntamos à relatora qual formação ela e a escola tiveram para a
realização do projeto Escolas da Paz, ela nos contou que receberam uma
formação no curso “Educação em Valores” da Secretaria de Educação e da
Unesco. (MENIN; TREVISOL, 2015, p. 86)

Tendo apresentado um panorama das concepções pedagógicas acerca do significado
social da escolarização, o seu papel na sociedade e a quem compete conduzir a mesma,
passamos para as conclusões.
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CONCLUSÕES

Considerando que a representação social é um duplo de um conhecimento científico ou
de uma ideologia, pode-se afirmar que há uma representação social de escolarização. Esta é
identificável nos discursos, especialmente nas disputas judiciais e legislativas, que são um
espaço privilegiado dos litígios em que se expõem os argumentos justificadores dos
posicionamentos antagônicos. Nestes conflitos ficam nítidas as ideologias que sustentam as
atitudes (tomadas de posição) adotadas pelas partes. Estas ideologias também podem ser
apreendidas dos discursos dos teóricos da educação, que apesar de não estarem disputando uma
deliberação (judicial ou parlamentar), apresentam um discurso que reforça os valores
compartilhados pelo grupo (discurso epidítico).
Os documentos analisados mostram que existem duas representações sociais distintas de
escolarização ideologicamente incompatíveis. Em uma das partes, a escola é representada
socialmente pelos professores como a nova família, a nova mãe, aquela que é capaz de dar ao
aluno o que a família não é capaz. Nesta representação, que é hegemônica e conta com força
normativa, cabe ao Estado educar as crianças na formação de valores morais e cívicos, ele
utilizará da Escola, que é seu aparelho especializado em difundir a sua ideologia
(ALTHUSSER, 1983), cumprir o papel de inculcar os valores nacionais nas crianças. A função
doutrinadora da escola (REBOUL, 1980) se intensificou no Brasil particularmente após o
regime totalitário do Estado Novo (MAZZOTTI, 2008; DALLABRIDA; TEIVE, 2012) e
mantém muitos adeptos em nossos dias, como o senador Cristovam Buarque (2006) ao
defender uma “revolução do lápis”, que seria a responsável por acabar com as mazelas
enfrentadas pelo Brasil. Os regimes totalitários sempre tendem a defender fortemente a escola,
justamente por seu papel de doutrinação, tanto que na antiga União Soviética alguém podia ser
condenado sob a acusação de ser contra a escola, como aconteceu com Lev Semionovitch
Vigotski (PRESTES, 2010).
Em suma, a autoridade impetrada (vale dizer, o Estado brasileiro) acredita
que as pessoas de 7 a 14 anos, isto é, em idade compatível com o ensino
fundamental, que é obrigatório e gratuito, somente podem ser educadas
satisfatoriamente na escola, seja ela pública ou particular. Daí a
obrigatoriedade da freqüência diária à escola. (BRASIL, 2001, p. 3)

Por assumir como seu o papel de educar, a escola acaba não dando conta de ensinar e por
sua vez não atende as expectativas identificadas por Lima e outros (2008) e por Pereira (2012),
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fazendo com que para os alunos e pais que desejam a ascensão socioeconômica através dos
estudos tenham que procurar aulas de explicação para suprir esta função que a escola não está
conseguindo cumprir (AZEVEDO; NETO-MENDES, 2007).
O apresentado parece suficiente para inferir que esta representação social normativa de
escolarização, se manifesta nos conflitos judiciais e legislativos, que se objetiva na dissociação
da noção de escolarização: A escolarização oficial é Termo II por ser completa, ser aquela que
de fato tem qualidade assegurada pelo Estado e pode tornar o educando em um cidadão liberto
dos preconceitos de sua família, enquanto que a escolarização doméstica é Termo I que é
incapaz de garantir a qualidade presente na chancela do Estado e também não permitirá ao
aluno uma adequada socialização e cidadania para o futuro. Esta representação social, ancorada
em metáforas que representam a escola como a segunda família (legalmente habilitada para
sobrepor a primeira) e os professores como um misto de mães e “sacerdotes” (Mater et
Magistra, Mãe e Mestra, é um dos títulos da Igreja Católica Apostólica Romana) responsáveis
por garantir o sagrado direito da educação, iniciando o jovem no serviço da pátria e do Estado
(formação cidadã), chega ao seu ápice na defesa da escolarização em horário integral, na qual
aparece o lugar do preferível da quantidade: Quanto mais (tempo na) escola, melhor.
Estas ancoragens se ligam com fatos históricos próprios da profissão de professor no
Brasil, inicialmente tendo sido uma profissão bastante ligada à Igreja, que foi pioneiras na
escolarização popular no Brasil e posteriormente sendo encarada como uma das poucas
profissões dignas para uma mulher, aliás até hoje é uma profissão considerada
predominantemente feminina. Há aqueles que se insurgiram contra esta concepção de
escolarização, apresentando uma representação social distinta, mas que de uma forma ou de
outra foram silenciados: os pais pelas sentenças judiciais; os teóricos da educação ou pelo
ostracismo (Illich) ou pela repressão estatal (Vigotski). Esta tentativa de manter a coesão do
pensamento social integra o próprio processo de formação das representações sociais,
considerando que “[…] uma representação social emerge onde há perigo para a identidade
coletiva” (MOSCOVICI, 2012, p. 156). Em algumas sociedades, em função da
incompatibilidade entre as distintas representações sociais, opta-se pela adoção de uma atitude
diplomática, na qual ambas podem coexistir democraticamente. Porém, no litígio examinado
os detentores dos poderes do Estado assumiram atitude lógica, na qual a letra da Lei é utilizada
para impor uma representação social sobre a outra, em nome da preservação de uma identidade
coletiva, a Nação, a qual é expressão de algo essencial, do qual o Estado é a sua manifestação.
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Essa ideologia se sustenta na ideologia do “caráter nacional brasileiro”, que não analisamos
nesta dissertação.
Ao optar pela atitude lógica, as leis e conceitos polissêmicos tendem a ser interpretados
de maneira conveniente à ideologia a ser defendida. Um bom exemplo está nos diferentes
entendimentos a respeito do que seria respeitar os direitos humanos em termos de educação,
apresentados na pesquisa de Doise (2002) acerca das representações sociais de direitos
humanos.
Recobramos que o nosso objetivo foi o de mostrar que a noção de escolarização é
instituída no âmbito de ideologias conflitantes cujas representações sociais são as suas
operacionalizações. As ideologias adaptam-se às situações, às contingências, não sendo
operadas diretamente tal como os ideólogos as constituíram, pois as circunstâncias exigem
adaptações, as quais são as representações sociais, os duplos das ideologias, bem como das
ciências e das artes.
No exame do litígio aqui relatado verificamos que uma ideologia estatista e uma liberal
(não-estatista) sustentam ou ancoram os argumentos acerca de o Estado controlar ou não a
escolarização, nomeada “educação”. Não há uma ênfase na educação necessitar ou não de uma
instituição própria, o que está fora de questão para os seus teóricos e ideólogos. Assume-se que
o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças e adolescentes só pode ocorrer na e pela
escola oficial, deixando implícita a ideia de que fora da escola não há salvação. Parece que esta
é a razão para o predomínio dos estudos e pesquisas em Educação que têm por ponto de partida
e chegada as decisões dos organismos de Estado, sejam os nacionais ou internacionais.
Um exame mais extenso desse embate não pode ser realizado nesta dissertação, mas fica
evidente que é em embates como estes que as pessoas revelam (conscientemente ou não) as
suas reais crenças/opiniões/valores e por isso todo o embate argumentativo é um espaço
privilegiado para se compreender o que está implícito naquilo que é defendido pelas partes e
desvelar as ideologias e valores adotados pelos envolvidos. Esta dissertação se limitou a
identificar as representações sociais de escolarização, bem como mostrar a efetividade do
exame de um conflito por meio da análise retórica na exposição de representações sociais. Por
fim, o tema permanece em aberto como um campo fecundo para pesquisas e trabalhos acerca
do que se diz ser a escolarização, o caráter das disciplinas escolares, as quais, ao que parece,
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são menos relevante do que as tomadas de posição moral ou ética, ou seja, a dita função social
da escola.
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