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RESUMO  

O presente trabalho tem por finalidade analisar, em linhas gerais, o homeschooling enquanto 

modalidade de ensino não tradicional que se destacou ao longo dos últimos anos. Analisa-se, 

assim, os argumentos favoráveis e contrários quanto à modalidade de ensino com o formato de 

educação familiar, bem como a proposta do formato híbrido que acontece em algumas situações, 

coadunando-se a responsabilidade do Estado e dos núcleos familiares na possibilidade da educação 

homeschooling. Investiga-se, inclusive, os problemas decorrentes das restrições que foram 

impostas pela crise sanitária do Sars Cov2 e o impacto que isso provocou no sistema educacional. 

Analisa-se, no entanto, como é que a prática do homeschooling se potencializou com a pandemia 

do Covid-19 e quais foram as dificuldades enfrentadas pelos genitores ou responsáveis pelos 

estudantes, aqueles que denunciavam o ensino do homeschooling como forma sustentável e em 

substituição ao modelo tradicional de educação. Ao final, uma reflexão da importância das 

inovações tecnológicas e as ferramentas disponíveis para que o reforço ao processo educacional 

se consolidasse diante do necessário distanciamento social e a indispensabilidade dos profissionais 

da educação na formação dos estudantes como cidadãos políticos, críticos e reflexivos à sociedade.  

 

Palavras Chave: Homeschooling. Educação domiciliar. Pedagogia descontinuada.  
 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze, in general terms, homeschooling as a non-traditional teaching modality 

that has stood out over the last few years. Thus, the arguments for and against the teaching modality 

with the family education format are analyzed, as well as the proposal of the hybrid format that 

happens in some situations, matching the responsibility of the State and family nucleus in the 



 
 

possibility of homeschooling education. It even investigates the problems arising from the 

restrictions imposed by the sanitary crisis at Sars Cov2 and the impact that this had on the 

educational system. It is analyzed, however, how the practice of homeschooling was potentialized 

with the Covid-19 pandemic and what were the difficulties faced by the parents or guardians of 

the students, those who denounced the teaching of homeschooling as a sustainable way and as a 

replacement for traditional model of education. At the end, a reflection on the importance of 

technological innovations and the tools available for the reinforcement of the educational process 

to be consolidated in the face of the necessary social distance and the indispensability of education 

professionals in training students as political, critical, and reflective citizens of society. 

 

Keywords: Homeschooling. Home education. Discontinued pedagogy. 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo analizar, en general, la educación en el hogar como una modalidad 

de enseñanza no tradicional que se ha destacado en los últimos años. Así, se analizan los 

argumentos a favor y en contra de la modalidad de enseñanza con el formato de educación familiar, 

así como la propuesta del formato híbrido que ocurre en algunas situaciones, equiparando la 

responsabilidad del Estado y los núcleos familiares en la posibilidad de la educación en el hogar. 

Incluso investiga los problemas derivados de las restricciones impuestas por la crisis de salud del 

SARS Cov2 y el impacto que esta provocó en el sistema educativo. Se analiza, sin embargo, cómo 

se potencializó la práctica de la educación en el hogar con la pandemia Covid-19 y cuáles fueron 

las dificultades que enfrentaron los padres o tutores de los estudiantes, quienes denunciaron la 

enseñanza de la educación en el hogar como una forma sustentable y como reemplazo de la 

educación en el hogar. modelo tradicional de educación. Al final, una reflexión sobre la 

importancia de las innovaciones tecnológicas y las herramientas disponibles para que el refuerzo 

del proceso educativo se consolide ante la necesaria distancia social y la indispensabilidad de los 

profesionales de la educación en la formación de los estudiantes como ciudadanos políticos, 

críticos y reflexivos. de la sociedad. 

 

Palabras clave: Educación en el hogar. Educación en casa. Pedagogía discontinuada.
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo acadêmico tem como objetivo tratar do tema de homeschooling e o surgimento 

dessa prática que vem se inverteu nos últimos anos, especialmente diante da crise de saúde e 

pandemia do Sars Cov2.  

A educação domiciliar consiste na modalidade de educação cuja possibilidade é de 

“ensino=formação” no núcleo familiar sem a presença de outros estudantes da educação básica e 

da instituição escolar no modelo tradicional de ensino, onde o processo educacional, em vez de ser 

prestado e supervisionado pelo Estado e por políticas públicas, os pais ou terceiros assumem a 

responsabilidade pela educação formal dos filhos no universo do núcleo familiar.   

Essa corrente tornou-se bastante eloquente sob a teorização argumentativa da baixa 

qualidade do ensino oferecida pelo Estado, a incapacidade dos professores em educar seus filhos 

de acordo com os princípios e valores de cada núcleo familiar e isso tomou forma após as baixas 

taxas que refletiam na aprendizagem que é medida por testes específicos em cada nível de 

escolaridade,   como Ideb, Saeb e Enem no Brasil, por exemplo, ou como o Pisa que tem 

parâmetros internacionais de classificação da educação de um país, que é uma prova avaliativa 

para o ranking 1234internacional, onde o Brasil está classificado em 53º lugar. 

Nos últimos anos de 2020 e 2021, a pandemia Sars Cov2 provou ser um evento 

incomparável na história, já que a última referência de uma crise de saúde dessa magnitude foi em 

1920, ou seja, há mais de um século, e esse desafio enfrentado pelos países, que deu oportunidade 

aos esforços globais para conter a propagação do vírus, caracterizado pelo potencial de contágio, 

disseminação acelerada, mudanças em variantes com cepas viróticas mais potentes e que levou à 

morte milhões de pessoas ao redor do Planeta e mais de 660 mil somente no Brasil.  

Atualmente, ainda que a vacinação tenha sido o movimento de freio da propagação e 

contágio viral, mas as variantes e subvariantes do vírus trazem, ainda, efeitos derivados da infecção 

avassaladora causada pelo vírus e são conhecidos pela ciência, como a deterioração da grave 

condição respiratória aguda, com pouca chance de sobrevivência e sem o avanço das vacinas 

preventivas e que levavam o paciente à morte.   

Entre as medidas recomendadas para evitar a contaminação, o uso de protocolos sanitários 

rigorosos foi fundamental para esse freio de contágio, tais como o uso de máscara como barreira à 

disseminação do ar viral, higiene frequente das mãos e alimentos, distanciamento social, este 

último foi apontado como medida mais eficaz para prevenir a propagação do vírus, o aumento dos 

casos de infecção, o fechamento de escolas e o vilão da economia de alguns países no mundo. 

 
1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
2 Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 
3 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
4 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 
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Com as determinações de isolamento social por ser medida sanitária mais eficaz, frente o 

desconhecimento do vírus pela ciência, até então, em muitos países, essa ação resultou na 

desaceleração do consumo e da retração econômica, no isolamento social refletido diretamente no 

sistema educacional e na vulnerabilidade enfrentada pelas instituições escolares à aplicação de 

recursos públicos e na precariedade das instituições em termos de infraestrutura e tecnologias que 

têm questionado a gestão das aulas pelo sistema remoto. 

No entanto, e junto com isso, o papel deste artigo é mostrar as condições da formação de 

professores, o estado de precariedade e a falta de investimento das escolas públicas, aliado à 

vociferação das instituições privadas que têm sido fortalecidas no aspecto econômico e o alto custo 

financeiro às famílias, o que dificultou o acesso a centros familiares menos favorecidos 

financeiramente, ou com baixa vulnerabilidade social que, nesta circunstância, deixaram de 

acessar as instituições públicas existentes nos países. 

Este debate ocorreu para demonstrar que as escolas públicas estavam muito abaixo das 

tecnologias fornecidas e falta de investimentos em grandes avanços, de modo que essa diferença 

de evolução teve impacto significativo na vida dos estudantes e das famílias, não apenas nos limites 

de suas fragilidades econômicas, mas também na tentativa óbvia e fracassada de adotar o ensino 

domiciliar como um método de ensino eficaz para os alunos que estavam sob o manto do apoio à 

educação por essas famílias. 

O fato é que essas fraquezas, se por um lado eram evidentes por questões políticas, por 

outro o sistema educacional enfrentou desafios de grande proporção que não poderiam ser 

superados rapidamente e expuseram a incompetência dos pais ou responsáveis em incluir a tese da 

educação domiciliar como uma “tábua de salvação” para a retórica que surgiu antes da crise 

sanitária ainda instalada no Mundo. 

Essa proposta é de concentrar esforços e apresentar a imagem que vai além da realidade 

das escolas públicas e do caminho que as famílias têm tomado para focar no desafio do 

homescholling e encontraram na pandemia Covid-19 o obstáculo inesperado para mostrar que a 

instituição escolar, mesmo com suas dificuldades óbvias, e sem cortinas de fumaça,  ainda apoiava 

a viabilidade da educação tradicional com a frequência dos alunos nas escolas, ou mesmo na 

modalidade híbrida opcional de ensino a distância e presencial, mas concentrava os requisitos 

necessários para demonstrarem que o papel dos professores é fundamental na formação de 

cidadãos preparados com aprendizagem das ciências que os colocarão à frente no trabalho e dentro 

de uma sociedade igualitária, humanitária, sensível às formas tradicionais de reconhecer no 

homem que é o ser essencial para o bem-estar do Planeta. 

Este é o caminho que a sociedade tomará para que a tirania política seja expurgada, os 

preconceitos sejam banidos, as diferenças sociais permaneçam no passado e marcos históricos 
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sejam lembranças de memórias inesquecíveis de respeito à natureza, valor moral e humanitário, a 

valorização dos profissionais que ascendem aos países à estabilidade econômica e social,   bem 

como a evolução tecnológica que será a única maneira de avançar a dignidade humana sem os 

percalços que as gerações anteriores deixaram como legado para o Planeta.        

 

2 EDUCAÇÃO, HOMESCHOOLING E TECNOLOGIA 

2.1 O CONCEITO DE HOMESCHOLLING 

Homeschooling é o tema que trata de "home school" ou "home schooling" e descreve a 

realidade das crianças que não frequentam a escola, ou não recebem educação formal do Estado e, 

posteriormente, podem receber uma educação planejada, dirigida e transmitida por seus pais, ou 

ser delegada a terceiros, de acordo com as necessidades de cada família. Existem outras 

designações que passam por homeschooling, educação não formal, home school ou home 

schooling (VIEIRA, 2012, p. 11). 

Lisa Rivero (2008) do Departamento de Educação dos EUA, definiu o conceito singular 

do homescholling ao dizer que 

As crianças estudadas em casa podem ser ensinadas por um ou ambos os pais, por 

responsáveis que vêm à residência, ou por meio de programas escolares virtuais 

realizados pela internet. Alguns pais preparam seus próprios materiais e projetam seus 

próprios currículos, enquanto outros usam materiais produzidos por empresas 

especializadas em recursos de ensino domiciliar. (p.10) 

 

Na mesma esteira desse entendimento, Joseph Murphy (2014, p. 4) nos mostrou a 

dificuldade em definir o que é o movimento homeschool nos Estados Unidos por causa da 

pluralidade que o movimento assumiu naquela nação. Há muitos outros autores que apresentaram 

algumas definições de homeschooling e, entre eles, a definição de Schemmer, citada por Murphy 

(2014, p. 4) é o que melhor define essa situação, ao dizer que "a administração de um programa 

de educação educacional oferecido no ambiente doméstico em vez da presença regular em uma 

escola pública ou privada". 

Em meio a tantas outras definições possíveis, uma definição interessante é a dada por Ray, 

também citada por Murphy (2014, p.5): 

A prática de educar crianças e jovens durante o que muitas pessoas chamam de tempo 

escolar primário e secundário, em um ambiente de aprendizagem que é baseado em casa 

e orientado pelos pais (ou pelo menos claramente sob a autoridade dos pais, em vez de 

sob a autoridade de um sistema escolar estadual ou de uma escola privada). 

 

Assim, diante de tudo isso, é possível afirmar que o ensino domiciliar tem a ação e o desejo 

de pais que não querem mais que seus filhos sejam educados em instituições formais, sejam elas 

públicas ou privadas. Foi em Gaither, citado por Murphy (2014, p. 5), que se viu a tese de 

argumentação de uma "rejeição deliberada da escola do governo e uma alternativa a ela". 
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Diante dessa tendência de inovar o ensino, os pais abandonam o papel passivo em relação 

à educação e passariam a ter um papel ativo, tornando-se professores, com o uso de materiais 

didáticos, metodologias e recursos de acordo com sua análise, vontade, facilidade, acesso e desejo.  

Murphy (2014, p. 5) ressaltou que o ensino em casa "envolve tanto uma vontade quanto uma 

rejeição da escola tradicional". 

É essencial destacar as características básicas que surgiram sobre o ensino domiciliar e foi 

Murphy (2014, p.6 e 7) que bem isso classificou: 

Um aluno é educado em casa quando (1) o financiamento para a educação vem da família, 

não do governo; (2) o serviço é prestado pelos pais, não por um empregado pago pelo 

Estado (ou financiamento privado); e (3) a regulação do empreendimento é interna para 

a família, não a responsabilidade do governo (ou de outra entidade, como um órgão 

religioso).   

 

Nesse sentido, é preciso pensar nos métodos de educação como a mistura de teorias 

metodológicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo e, em seguida, construir modelos que 

tragam inovações para os dias atuais. 

Nessa condição, a linha de pensamento e debates relacionados à educação têm se tornado 

cada vez mais atuais, quando os métodos e técnicas utilizados demonstram uma estreita relação 

com a existência do próprio homem, o que também, de certa forma, dá à educação uma 

característica atemporal e assíncrona.     

Com isso, a busca por alternativas de ensino para crianças, adolescentes e jovens como 

forma de estudo, como educação individualizada, integrada com a família e sem amplitude social, 

quando em diversos ambientes, traz a falsa sensação de alcançar um melhor nível acadêmico, mas 

ao mesmo tempo parecem se libertar da influência de filosofias que supostamente negam 

princípios cristãos.  Eles consideram o ensino domiciliar como a "linha de vida" para um suposto 

problema que o universo escolar tradicional não tem, exceto aqueles que tocam em parâmetros 

políticos partidários e não explicam a educação social para todos, mas apenas para parte da 

sociedade. 

É por isso que a questão do ensino domiciliar como uma educação que deve ser ensinada 

dentro da família deve ser vista com cuidado, pois vários outros fatores da formação dos alunos 

estão envolvidos nessa relação pessoa/escola que o tempo tem se mostrado o mais eficaz, embora 

enfraquecido às vezes. 

 

2.2 HOMESCHOOLING COMO EDUCAÇÃO FAMILIAR 

O homeschooling, ou como também é conhecido como home school, deduz traduções do 

tipo "home school" ou "homeschooling" e isso pode ter uma compreensão distorcida da própria 

prática. Palavras como "casa" ou "home" não significam que o ensino domiciliar é uma prática de 
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exclusividade dentro da residência de um aluno, mesmo com fortes possibilidades de criar uma 

"educação paralela" à educação de mediar conhecimento que é encontrada na instituição escolar.  

Rivero (2008, p. 24) trouxe em seu trabalho acadêmico o fato de que "muitos alunos em 

casa recebem em grande parte de sua educação fora de casa (na natureza, ou grupos, ou bibliotecas, 

por exemplo)", no entanto, Vieira (2012) nos deu um relatório de uma entrevista com profissionais 

brasileiros de homeschooling e isso foi esclarecido. Vejamos: 

Em certo momento da entrevista, Rafael nos contou sobre a visita que havia feito naquele 

dia ao Museu da Família Colonial. De acordo com a mãe, caminhadas com o filho são 

frequentes. Eles vão pelo menos uma vez por semana a museus e playgrounds e, na 

livraria do shopping ao lado da residência da família, participam do "canto de leitura" 

semanal. Mas é nos belos parques de Blumenau onde o filho interage mais com outras 

crianças. (p.45) 

 

Certa ilusão de que os pais são os primeiros educadores do conhecimento de seus filhos 

encontrou um eco na sociedade e se tornou comum, então o que não é levado em conta é que os 

pais são responsáveis por orientar costumes, tais como: hábitos, cultura familiar, crença religiosa 

e, aliada a ela, formas de segregar o que, para o núcleo familiar, tem como medida o parâmetro da 

moralidade. 

Além de todos esses costumes, mas no campo científico filosófico e social, o modelo 

tradicional de educação tem a função de meditar e mediar o conhecimento de áreas científicas 

como: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Linguagens e Matemática, cujo conhecimento 

científico dessa mediação é delegado a um terceiro especialista desta disseminação que é o 

"professor”, através de instituições de ensino oficiais ou privadas.    

Um fato importante a ter em mente é que essa suposta natureza do home Scholl foi 

encontrada em pedaços com o advento da atual pandemia Covid-19 porque havia pais que 

clamavam por ter o direito de educar totalmente seus filhos, optando por não os enviar para 

instituições de ensino e estavam prontos para assumirem o controle do processo global de educação 

de seus filhos, mas tudo isso parece ter tomado outras direções e dimensões ao longo do tempo, 

que agora retomam fôlego diante dos debates postos na Câmara Federal Legislativa em 

Brasília/DF. 

 

2.3 A PANDEMIA E O PONTO DE VIRADA DA NECESSIDADE DE HOMESCHOOLING 

O fato é que os pais tiveram uma experiência em relação à mediação da educação de seus 

filhos com a chegada da crise sanitária pandêmica do século XXI e essa gestão foi essencial para 

isso. O ensino tradicional foi mobilizado na proposta de mediação do conhecimento por meio de 

plataformas virtuais de ensino-aprendizagem, o chamado "ensino a distância", mas seu sucesso 

precisaria da ajuda dos pais para monitorarem o ensino e ajudarem na aprendizagem de seus 

próprios filhos. 
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Essa condição, em princípio, parecia uma tarefa fácil à família, uma vez que os pais 

consideravam que a pandemia seria efêmera, mas isso não ocorreu e a evolução da pandemia 

Covid-19 forçou o isolamento das pessoas diante da ignorância da ciência sobre o vírus Sars Cov2 

e a questão avançou lentamente, entre outras coisas porque a humanidade não estava preparada 

para um desafio que não tinha sido experimentado por mais de um século e com tais proporções. 

As instituições escolares tiveram de se reinventar diante do desafio, não só por causa da 

novidade, mas pela forma como o sistema teria de ser implementado para superar o que foi 

chamado de cumprimento do calendário escolar. 

Apesar de todo o desafio, as instituições escolares buscaram formas de se adaptarem às 

necessidades, cujo desafio era como alcançar os alunos em suas casas e manter a qualidade mínima 

do ensino, no ensejo de que a colaboração viria do poder público, das tecnologias associadas ao 

enfrentamento do desafio e das famílias para, em tese, pudesse superar a ausência do professor 

como mediador desse conhecimento, mesmo ele estando presente no modelo. 

Inicialmente, o que se buscava era uma plataforma digital para associar essas necessidades, 

como a plataforma zoom e Google meeting, que, no caso, oferecia plataformas tecnológicas 

preparadas para superar a mudança radical que já tinha sido instalada e continuava avançando. 

Por outro lado, porém, essas tecnologias trouxeram outro desafio ao debate que permeou a 

falta de capacidade dos professores de manejarem as tecnologias e o curto tempo para a formação 

mínima dos professores, pois a implementação era de extrema urgência. 

As instituições escolares mais bem estabelecidas e preparadas e com pessoal tecnológico 

para formação de professores logo avançaram no confronto, seja na velocidade dessa 

implementação da plataforma, como na formação de professores que vieram em busca de respostas 

para a formação em mídias digitais e como atender essa necessidade. 

Instituições privadas que tinham melhor gestão financeira, administrativa avançadas e com 

tecnologias eram atendidas por essas necessidades, além disso, tinham um corpo discente que a 

origem é de uma classe econômica social mais bem equipada, portanto, não encontraram 

obstáculos para essas questões a serem enfrentadas, uma vez que a formação de professores foi 

implementada com a aquisição de pacotes exclusivos para essa finalidade. As startups 

encontraram, nessa situação, formas de alcançar os grupos que precisavam de treinamento 

específico para lidarem com plataformas digitais e a mediação do ensino-aprendizagem. 

Diante desse avanço das escolas privadas, as instituições públicas, por exemplo, tomaram 

a decisão de fechar as portas e, por meios burocráticos desse avanço, apostaram no fim da crise de 

saúde em poucos dias ou meses depois, o que não ocorreu, e isso abriu um gap na gestão do ensino 

pelas escolas públicas e na defasagem da aprendizagem em relação aos alunos de instituições 

privadas.  
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Se considerarmos a educação pública como um meio de ensino-aprendizagem dos alunos 

de massa, vimos que o período de março de 2020 a agosto de 2021, especialmente na América do 

Sul, era muito longo para se recuperar a falta dessa aprendizagem, já que a escola pública ficou 

inerte, sucumbiu-se no caminho da gestão da crise em saúde e da educação como sistema público, 

cujos reflexos, hoje, são muitos e com poucos interesses públicos em resolver a situação. 

Aliado a tudo isso ainda tem os ingredientes da polarização extrema de questões que 

permeiam a governança dos países, como a negação da ciência, a minimização do impacto do vírus 

sobre a humanidade, a administração da precária crise de saúde pelas autoridades públicas, diante 

do avanço das mutações viróticas do Sars Cov2 (novo coronavírus), com o sucateamento da 

máquina pública, a escassez de recursos e o corte de recursos públicos à administração das pastas 

governamentais que geram políticas públicas mais vulneráveis à sociedade, como a degradação do 

meio ambiente, o avanço desenfreado da degradação do macro bioma que contribuem muito para 

as mudanças climáticas no planeta,  além e da falta de projetos específicos de reforço da 

aprendizagem para minimizarem esses impactos de educação e aprendizagem em suma, ou outros 

fatores que se somam à dificuldade de ensinar e aprender. 

Para piorar a situação, dada a falta de formação e preparação dos professores de escolas 

públicas para trabalharem no sistema remoto, as unidades escolares não possuem um centro 

tecnológico eficiente ao qual os professores podem recorrer, juntamente com a falta de condições 

financeiras das famílias, diante da grave crise econômica e trabalhista que tem ocorrido na maioria 

dos países da América Latina, somando-se a isso a precariedade do acesso ao sistema global de 

internet dos estudantes com o precário poder aquisitivo das famílias e a incapacidade do Estado 

em dar a esses estudantes condições remotas de acesso. 

Todos esses fatores juntos trazem, hoje, o que chamamos de "perdas educacionais" e, para 

alguns pesquisadores e isso levará décadas para se recuperarem, mas o maior dano está na 

dimensão dessa diferença e desse conhecimento que ocorre entre alunos de escolas públicas e 

aqueles de escolas privadas. 

Por fim, estudos científicos afirmam, hoje, que essas diferenças educacionais terão fortes 

repercussões sobre a desigualdade social, a formação de jovens para a indústria e o trabalho, bem 

como maiores desafios aos professores que terão de considerar uma fórmula eficaz para a aplicação 

de métodos didáticos e pedagógicos que minimizem o impacto dessas frágeis exposições que estão 

na sociedade, nas famílias, na educação e no ambiente sociopolítico da população em pleno estado 

de vulnerabilidade de cada país, cujo desafio do home school parece mal sucedido. 
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2.5 CUIDADOS DOMICILIARES E O SUCESSO DA HOMESCHOOLING: O PARADOXO 

ANTES DA PANDEMIA SARS COV2 

Com a suspensão das aulas presenciais em escolas públicas e privadas, aprovar ou adotar 

a prática de "homeschooling", com acesso remoto na modalidade online, mas foi necessário adotar 

medidas alternativas que minimizassem os impactos da perda de aulas, mas isso tem levantado 

grandes debates sobre a adoção obrigatória de métodos, onde muitas famílias relataram 

dificuldades em operar as ferramentas tecnológicas de acesso aos conteúdos e tem levantado 

grandes debates sobre a adoção obrigatória de métodos, onde muitas famílias relataram 

dificuldades em operar as ferramentas tecnológicas de acesso aos conteúdos, enquanto outros 

apresentaram dificuldades na gestão da situação em relação às crianças, como a falta de habilidades 

didáticas, conhecimentos e outros casos devido à baixa escolaridade dos pais ou seus responsáveis. 

A partir daí, deve-se notar que, no início de 2020, mais precisamente no final de janeiro 

daquele ano, os   pais se dedicaram ao tema da homeschooling, protegidos por retrocessos no 

campo filosófico e científico sobre o tema. 

Naquela época, a vontade dos pais e responsáveis repercutiu nas instituições legislativas 

dos países que apoiaram essa proposta e se uniram na questão da home Scholl, com o objetivo de 

poder ensinar seus filhos fora do ambiente escolar tradicional, com base no fato de que a instituição 

escolar não atendia a necessidade ou educação de seus filhos, além de muitos outros argumentos 

que se esvaziam nos resultados. 

Naquela época, no auge do debate, os pais ou responsáveis buscavam administrar essa 

forma de homeschooling com a intenção de substituir, na tese, uma suposta razão que a instituição 

escolar estava passando ao longo de sua trajetória. 

Além desse momento de organização administrativa de uma unidade escolar e de um 

sistema educacional, é importante ressaltar que a gestão de uma unidade escolar permeia 

instrumentos de gestão que convergem para essa condição, neste caso, relacionados à equipe 

pedagógica que é o departamento certo para lidar com questões da natureza do home Scholl. 

Um desses sérios momentos, hoje, são vividos no Brasil, e que podem ser uma barreira 

para o sucesso imediato da prática de homescholling é a exclusão digital, que está mais relacionada 

às famílias dos estudantes que acessam a rede pública de ensino. Fala-se de tecnologia da 

informação na escola, investimentos tecnológicos etc., mas a realidade brasileira, no que diz 

respeito às tecnologias do sistema educacional, essas permanecem precárias. Pesquisa realizada 

pela Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), traz dados ainda a partir 

de 2015, com apenas 28,3% dos estudantes brasileiros que afirmaram ter acesso a computadores 

conectados à internet nas escolas5. 

 
5 Disponível em: <https://www.portaliede.com.br/>. Acesso: 17 de agosto. Ano 2021. 

https://www.portaliede.com.br/
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Ainda nesta pesquisa, o Brasil teve, na época, a segunda pior conectividade nas escolas, o 

que é mais preocupante. Essa realidade é facilmente perceptível ao visitar escolas públicas 

brasileiras do lado de fora, onde muitos têm computadores, mas esses estão obsoletos, ou outros 

são defeituosos e descartados como objetos inservíveis, ou muitos outros são empilhados em 

pequenas salas que servem como arquivos ou depósitos de objetos inutilizados, pois não podem 

ser trocados, comercializados ou descartados porque são incorporados ao patrimônio do Estado.   

Os projetos que implementaram essas máquinas e computadores para o setor público não 

tinham a visão de perceber que a tecnologia evoluiria e que os equipamentos teriam que ser 

modernizados, atualizar os equipamentos e softwares para serem utilizados. 

Existem unidades escolares que ainda tem monitores de tubo de raios catodódicos (crt) 

onde, hoje, já existem monitores oled, muito modernos, mas não podem ser usados nas escolas 

porque o software é obsoleto, ou até mesmo com a notícia divulgada pela mídia de que houve a 

negociação do Ministério da Educação por equipamento de robótica destinados a escolas do estado 

de Alagoas que não têm infraestrutura básica, energia elétrica, água potável ou mobiliário e 

estrutura mínima de sala de aula. 

De acordo com o Fundo Internacional de Emergência da Criança6 (UNICEF), a falha 

escolar, em geral, deve-se a diversas situações, entre elas, "falta de acesso a insumos de qualidade, 

como tecnologia e internet", de modo que a adoção do método de homeschooling, a forma como 

está sendo aplicado, ampliará as desigualdades, a ser inserido em um contexto de exclusão 

educacional faz com que grande parte das crianças, adolescentes e jovens que já sofrem com a 

exclusão digital. 

Com o tempo, a realidade das classes virtuais ou remotas, vieram os problemas que a crise 

de saúde do Covid-19 trouxe para debates sociais e políticos. Entre eles, aqueles que passam por 

questões econômicas, a precariedade e vulnerabilidade das pessoas mais pobres, o desemprego, a 

falta de moradia, o acesso precário ao universo digital de famílias e crianças em condição análoga 

à pobreza, em suma, muitos contornos que se refletem no ensino-aprendizagem, mas não são 

pontos extremos do debate educacional, embora sejam questões essenciais de educação e 

aprendizagem. 

Há um discurso moderador sobre a instituição escolar que supera seu papel no campo da 

cadeia da gestão estadual. Há o discurso de que a escola é o ambiente em que os estudantes devem 

estar enquanto seus pais trabalham, como se a instituição escolar fosse o repositório de pessoas 

que ficam lá para que os pais possam trabalhar. Não, não é isso. 

Acontece que esse movimento transfere para a instituição escolar o dever de cuidar dessas 

crianças, no espaço de quatro ou seis horas, para que essa escola assuma a posição de educação, 

 
6 Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/sobre-o-unicef>. Acesso: 17 de agosto. 2021. 
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hábitos e orientação de valores específicos de cada família. Foi esse ponto que trouxe, até o início 

do ano de 2020, o debate de que a escola e seus profissionais não tinham competência para ensinar 

crianças e o movimento de homeschooling elevou o tom desse argumento de valores familiares 

específicos e clãs sociais. 

Um dos obstáculos a essa intenção permeia a formação de professores que não estão 

preparados, pois nunca foram treinados para esse fim, por outro lado o excesso de alunos dentro 

do ambiente escolar, que às vezes excede 35 pessoas em uma única sala de aula, além de toda a 

polarização da ciência política que se recusou à negação da ciência, desenvolver projetos 

ideológicos e religiosos em nome da "família", e no ambiente escolar há discursos que vão contra 

a responsabilidade e os limites da ação educativa. 

Os professores são treinados para mediar o conhecimento e isso é feito por instituições de 

ensino superior que têm currículos próprios à formação desses profissionais. Acontece que há 

algumas frustrações nessa formação de professores, pois toda essa formação é passada para o 

campo teórico da especificidade, como instrumento para melhorar suas habilidades técnicas e suas 

habilidades para o exercício do ensino. 

Outras questões ultrapassam esses limites, mas não estão no âmbito da formação docente, 

como a formação de valores do núcleo familiar que isso corresponde a cada família, pois depende 

da convivência de cada família e das orientações desse núcleo social. 

Os protagonistas desses núcleos familiares têm funções específicas na formação de seus 

filhos (estudantes), seja em termos de comportamento de hábitos, seja na interação social, ou 

mesmo em relação à evolução social desses educandos e seu papel na sociedade, enquanto o 

professor é responsável por integrar esses comportamentos aliados à ciência do conhecimento,   

diz-se, limitando-se ao conhecimento de sua área científica e a essas conexões com a formação de 

um cidadão consciente de seu papel político, funcional e social dentro dessa sociedade estruturada. 

Por fim, é importante registrar que crise sanitária foi decisiva para que as famílias olhassem 

para o real papel dos professores na sociedade, em princípio, a discussão começou na área do 

problema de saúde mental dos alunos, uma vez que eles não estavam na vida social dos amigos da 

escola,  uma vez que a crise de saúde requer um comportamento diferenciado que até então tinha, 

ou seja, o distanciamento social como protocolo sanitário para minimizar a proliferação infecciosa 

do vírus Sars Cov2 (novo coronavírus). 

Como se tratava de um argumento esvaziado diante das evidências científicas da aceleração 

da infecção na pandemia, as famílias buscaram outro argumento que era o retorno dos adultos às 

atividades laborais, após haver um percentual significativo da população imunizada, onde a 

economia avançava antes da exigência de alguns protocolos de prevenção à saúde, no entanto, o 

argumento dessas famílias era de que não teriam ninguém para deixar os estudantes quando seus 
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pais estavam no trabalho, o argumento da escola como repositório de crianças ressurge, além da 

falta de acompanhamento pedagógico nas residências à continuidade das aulas remotas, 

prejudicando a logística do núcleo familiar. 

Diante desses argumentos, as instituições escolares propuseram a variação das aulas em 

um sistema híbrido, no qual parte dos estudantes permanece presencial nas aulas e outra parte em 

um sistema remoto, modalidades alternadamente, de modo que todos esses estudantes em algum 

momento estejam no ambiente físico da escola. 

Um terceiro argumento que foi muito reverberado das famílias passou pelo argumento da 

crise alimentar que os estudantes passavam, resultado da vulnerabilidade social que muitos vivem, 

pois, a instituição escolar também é o espaço onde esses estudantes fazem o único ou uma das 

poucas alimentações do seu dia a dia. 

Para minimizar esse impacto, os governos executivos estaduais e municipais, no caso 

brasileiro, viabilizaram orçamentos como "vale-alimentação" distribuindo determinados valores 

mensais a cada família para que possam comprar alimentos a crianças e adolescentes. 

Nobremente, temos no final dessa situação, o quarto argumento das famílias que gira em 

torno da incapacidade dos pais de ajudarem os educandos em atividades de ensino-aprendizagem, 

convencendo-os de que eles não têm os atributos necessários para ensinar e que essa atividade é 

bastante complexa, por isso são para professores que estão acostumados a lidar com essa situação,   

por isso pediram o retorno das aulas presenciais, muitas delas com o argumento de que os 

estudantes, dada a faixa etária, não estariam infectados pelo vírus Sars Cov2, que a ciência já 

demonstrou exaustivamente contrariedade a essa afirmação. 

Na raiz dessa complicada equação a ser resolvida está o fato de que investimentos e 

políticas públicas ainda são precários em termos de insumos para o cumprimento dos protocolos 

de saúde, prevenção e cuidados. Além disso, há os problemas de infraestrutura dos prédios 

escolares, muitos deles em funcionamento precário, como salas de aulas inadequadas, móveis sem 

ergonomia adequados para as faixas etárias de educação, precariedade em termos do local de 

alimentação que não tem o ambiente adequado para esse fim, com banheiros sanitários de uso 

precário e muitas vezes com descargas sanitárias ao ar livre, muitas escolas no interior do Brasil, 

por exemplo, que nem sequer têm água potável para os estudantes beberem, em suma, situações 

que ficaram sem qualquer manutenção ou atendimento arquitetônico durante os longos meses em 

que as unidades escolares ficaram fechadas. 

Como conclusão deste tema, o que essas precariedades demonstraram fortemente foi que a 

instituição escolar desempenha um papel crucial na vida dos educandos e de seus familiares, 

incluindo a perda de identidade em relação ao papel da mediação do conhecimento através da 

transdisciplinaridade das ciências, da interação social dos estudantes,  a formação do cidadão como 
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um ser político, crítico e reflexivo das ações sociais e suas próprias ações, bem como a 

incapacidade dos pais de assumirem o papel de mediadores do conhecimento no formato de 

homeschooling, uma vez que a atividade de mediar o conhecimento e integrar essas ciências do 

conhecimento são papéis que recaem sobre os profissionais da educação e das instituições 

escolares,  além de assumirem outras funções e papéis sociais que ultrapassam os limites de suas 

funções. 

 

2.6 TECNOLOGIAS: O DESAFIO DA HOMESCHOLLING 

Com o tempo, o uso de mídias sociais mostrou qual era seu papel na comunicação política, 

mas foi em 2008, quando Barack Obama se tornou presidente dos Estados Unidos da América 

(EUA) e saiu de seu anonimato como congressista americano. 

As mídias sociais se tornaram essenciais à política, que era tendenciosa e associada à 

mudança democrática e à regeneração, e eles conseguiram angariar fundos, levantar grandes 

quantias para financiar sua campanha através de pequenas doações, muitas delas de fora dos 

Estados Unidos e a venda de merchandising (Harfoush, 2009) como vimos no passado recente.   

Já no processo eleitoral do segundo mandato do presidente Obama, as mídias digitais foram 

decisivas para reunirem seguidores e, principalmente, comunicarem-se com seus apoiadores, de 

acordo com características sociodemográficas, atitudes e opiniões a fim de adaptar mensagens 

políticas aos seus interesses e perfis que, com essa análise inovadora, permitiram a implementação 

de uma comunicação política mais personalizada que permitisse diferenciá-la de seus rivais 

políticos (Bimber, 2014). 

Essa relação entre política, tecnologia e eleições políticas trouxe algumas vantagens no que 

foi dito para chegar a esses eleitores, porém, houve também retrocessos porque esses meios de 

comunicação trouxeram outros desafios, estes em relação às fake news, cujas repercussões são 

mais rápidas e estão fugindo do domínio da administração das pessoas que os utilizam ou que lhes 

acessam essas informações, daí a importância de ter um marco legal regulatório que possa fornecer 

argumentos, freios e contrapesos, para minimizar a disseminação da desinformação que é 

transmitida nos meios digitais.   

Os debates sobre a questão cibernética que ocorreram até agora, as tecnologias que 

surgiram como expectativas de transformação para modelos sociais de comunicação e educação, 

foram as questões mais importantes que cruzaram as redes sociais e trouxeram mudanças sociais 

e políticas, mas os limites dessas plataformas desencadearam outras situações que ficaram sem 

resposta no avanço dessas necessidades,  cujas soluções levantaram algumas dúvidas sobre o uso 

de tecnologias para funcionar, excepcionalmente, de forma educativa. 
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É importante destacar o potencial dessas mídias digitais na promoção de novidades na 

organização, na mobilização e informação das políticas públicas que implementam a área 

educacional, uma vez que os recursos financeiros para esse fim são escassos e cada vez mais 

deixados de lado pelo Ministério da Educação do Brasil, por exemplo, com amplos cortes de verbas 

e vultosas quantias de contingenciamento econômico para suportar o teto de gastos do Poder 

Executivo. 

Foram essas contribuições que impuseram limites à reconfiguração da comunicação 

educacional atual, uma vez que as tecnologias oferecem ferramentas viáveis para sua 

implementação, mas exigem formação do usuário para essa finalidade, porém, sem evolução no 

formato de formação de professores, isso no ambiente escolar e no formato remoto,  o projeto teve 

consequências esmagadoras em relação ao fracasso e a dificuldade de aprendizagem da mediação, 

pois os profissionais da educação não tiveram a capacidade de utilizar a plataforma com finalidades 

educativas. 

Quanto ao homeschooling, as coisas não parecem ser tão simples. Além dessas limitações 

da educação pública e outras na educação privada, há o fato de que o estudante tenha o 

acompanhamento da família na organização e atendimento dessas aulas a distância, com a 

participação efetiva nessas atividades a serem realizadas nas residências e com a ajuda dos pais, 

parece, esta última condição, o maior obstáculo para o homeschooling nas casas dos educandos e 

isso merece ser abordado em um capítulo próprio. 

 

2.7 TECNOLOGIA E SOCIEDADE: ELEMENTOS INTEGRAIS 

A conectividade social promovida pelas plataformas ou a necessidade de garantir que o 

conteúdo seja compartilhado, gerar "likes", comentários que promovam a vitalidade da informação 

e promovam processos de influência social. Uma estrutura que a cultura de apoio ratificado 

prevalece sobre a deliberação (De Ugarte, 2014). 

No entanto, as redes sociais têm a necessidade de potencialidades que dominam diversas 

frentes e essas são relevantes para promoverem mudanças sociais e políticas, como organização e 

mobilização. As tecnologias digitais reduzem custos no processo de participação política e 

facilitam a formação de grupos e comunidades online, essas internas para as redes de plataformas 

digitais como Facebook, Instagran, Linkedin ou por aplicativos de comunicação instantânea peer-

to-peer, como Whastapp e Telegram, por exemplo. 

Essas plataformas e aplicativos trazem aos cidadãos interesses e preocupações 

semelhantes, como temos visto no Brasil, intensa atividade política, abrindo novos caminhos à 

organização e mobilização social, o que a torna inicialmente flexível, descentralizada e ágil.   



16 

 

Alguns estudos mostram que as plataformas digitais têm efeitos positivos na participação 

política de seus usuários (Gil de Zúñiga, Jung & Valenzuela, 2012), mas, por outro lado, também 

traz desconforto, disseminação de fake news, desinformação e conflitos polarizados, seja pessoal, 

religioso, ideologia política a ponto de gerar novos tipos de redes sociais (Gil de Zuniga, Barnidge 

& Scherman, 2017). 

Diante desses argumentos, é preciso haver um pacto entre economia, ciências sociais e 

cultura para que essa combinação se reflita nos níveis de educação, de modo que haja um limite à 

liberdade dos pais se sentirem confortáveis em oferecer aos seus filhos uma educação diferente da 

oferecida pelo Estado como padrão mínimo. É claro que tal interpretação da licença inferiria que 

a liberdade concedida em favor dos pais se refere à escolha de uma instituição escolar, que não é 

possível deduzir que eles possam ensinar em casa. 

As tecnologias devem ser aliadas à sociedade e às ferramentas que essa tecnologia nos 

oferece e devem ter especificidades para que as redes sociais representem uma organização, 

mobilização de destaques e o surgimento de uma ação conjuntiva (Bennett & Segerberg, 2013). 

A forma de participação, típica dos meios digitais, baseia-se na concepção que faz com que 

os cidadãos se mobilizem de acordo com objetivos e estruturas individuais, e não de suas intenções 

coletivas. Esse movimento social levanta questões relacionadas à saúde, educação, corrupção, 

cortes nos serviços públicos, austeridade, falta de democracia etc. e todas essas questões 

convergem para um elemento comum capaz de nuclearizá-los: a indignação com os efeitos da crise 

financeira global. 

Assim, as redes digitais se conectam com as pessoas e dão espaço para refletirem, 

elaborarem e (re)elaborarem conceitos, organizarem e debaterem sobre o tema, mesmo que não 

tenham um conhecimento profundo ou científico sobre o tema. Multidões se conectam (Rovira, 

2017) e, como resultado, esses cidadãos se expressam politicamente, com sua própria voz, na 

primeira pessoa do discurso e sem delegar sua representação. 

Finalmente, essas tecnologias podem ser úteis para o sistema educacional quando o acesso 

é amplo, fácil, sem limitações e para fins educacionais específicos, não apenas como um fluxo de 

pesquisa, mas como uma ferramenta de integração entre os povos do Planeta. Essa integração que 

a sociedade tem com a tecnologia traz argumentos substanciais à formação dos estudantes como 

cidadãos políticos, o que já foi amplamente comentado. 

No mais dessas afirmações, o que nos leva a compor a sociedade com tecnologia permeia 

o avanço do espaço da ciência da educação, como área científica, e que com o uso da tecnologia 

encurta as distâncias para o aperfeiçoamento da sociedade e do estudante integrado à sociedade e 

às famílias, esses como um núcleo social diversificado e socializador do educando que está 

inserido no sistema educacional. 
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A situação atual é incomum e não é possível verificar se todas as famílias são capazes de 

proporcionar acesso tecnológico e controle adequado de casa, cujo objetivo é minimizar o impacto 

que a crise de saúde trouxe, e ainda traz, para o sistema educacional. Essa condição, se não tratada 

com cautela, aumentará a desigualdade social que já existe e os abismos se tornarão mais visíveis 

do que são hoje.   

A atenção especial merece às famílias que estão em estado econômico de pobreza e miséria, 

com pouco estudo ou limitação de conhecimento cultural, que encontraram, e encontrarão 

dificuldades em ajudar seus filhos na forma de educação a distância oferecida. Caso contrário, 

porém, as famílias que são "mais bem sucedidas", com ensino superior e melhores condições 

econômicas, têm a possibilidade de contratar terceiros que proporcionem uma educação mais 

eficaz no sistema de homeschool, de acordo com as diretrizes propostas pelo Estado aos seus filhos, 

o que aumentaria, ainda mais, o gap social que já está escancarado. 

Para essas situações, as tecnologias digitais podem, e devem, ser utilizadas na organização 

da educação estudantil, mobilizar estruturas a outras situações, que criam meios de identificação 

conjuntiva, disseminação de vozes críticas e com algumas visões alternativas da realidade, como 

afirmado (Treré, 2016), porém, as fragilidades derivadas de políticas públicas fracassadas, ou da 

má gestão dos poderes executivos,  trouxe consigo o surgimento de um fenômeno social chamado 

slacktivism, ou informalismo ou ativismo preguiçoso, como mostrado (Morozov, 2011; 

Christensen, 2011) e isso se torna bastante atual nessa situação. 

Além disso, é importante ressaltar que as redes sociais ou tecnologias digitais podem não 

apenas reduzirem a advocacia política e protestos derivados das ações dos cidadãos, ou ações 

ativistas, seja para produzir informações úteis, imediatas e emergentes, bem como notícias falsas 

que denigrem a imagem de políticos, empresas, pessoas, movimentos sociais etc., tornando fugaz 

e irrelevante, mas há.  

Embora sejam ações de baixo risco e baixo custo, muitas vezes espetaculares no sentido 

das aparências, até recentemente não tinham impactos políticos, mas hoje, no Brasil, por exemplo, 

em vez de reduzir o ativismo de clicar com o "eu gosto", o que aumentou a vociferação em outros 

aspectos, como a assinatura de petições políticas online, expressar indignação na tela digital, mas 

sem nunca sair na rua. 

Assim, uma das principais fontes de informação são as redes sociais que estão ligadas à 

tecnologia, porém, um dos problemas para essa situação é ter um pouco mais de alívio em relação 

à integração dessa tecnologia com educação e com políticas públicas voltadas para que as pessoas 

possam ter acesso à rede de internet gratuitamente, isso para toda a sociedade estudantil e com 

uma banda larga eficaz a fim de apoiar o papel que esse desafio mantém. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, devemos considerar que esses problemas que ocorreram com a crise de saúde 

do Sars Cov2 (Covid-19) são situações que afetaram todo o planeta. Infelizmente, a pandemia 

surgiu numa época em que os países não estavam preparados para esse desafio extremo, embora 

previsível há muito tempo. A situação foi alertada pela convenção dos países signatários da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas7 (UNFCCC) em 1992, quando 

a condição climática mundial, o aquecimento global e os efeitos que poderiam ter ao longo dos 

anos foram discutidos mais amplamente. 

Além desses debates desprezados pelos Governantes do Planeta, os cientistas disseram que 

essas tragédias em saúde poderiam surgir ao longo do tempo e não demorou muito para que isso 

acontecesse, além dos problemas climáticos que surgem hoje, tragédias e eventos climáticos cada 

vez mais abundantes e catastróficos, mas ainda assim os representantes políticos das nações do 

mundo continuam ignorando esses avisos e ainda se afirmando em uma preocupação econômica, 

desordenados e intensificados, mas ainda assim os representantes políticos das nações do mundo 

continuaram a ignorar esses avisos e ainda hoje se afirmam em uma preocupação econômica 

desordenada de qualquer planejamento. 

Não é demais tratar a questão como "desgaste do Planeta às gerações futuras", cujas 

tragédias podem tirar o direito dessas gerações futuras e deixar de ter acesso a uma natureza 

agradável, com a extinção de espécies e biomas do Planeta que nunca podem ser recuperados, além 

de outras consequências como a pobreza extrema, níveis alarmantes de miséria dos países menos 

desenvolvidos, crescente desorganização social e econômica, intolerância social, pré-conceitos 

extremos e desnecessários, desnutrição da humanidade, guerras sem razão plausível entre povos e 

nações, embora para isso fosse necessário, emergência de crises de saúde ainda mais 

avassaladoras, finalmente, com tempos sombrios que são anunciados se o HOMEM não tomar 

medidas urgentes para mudar suas ações em relação à natureza e outras áreas biológicas da 

humanidade. 

Aliado a isso, vemos que o tema aqui discutido resulta de algumas dessas situações 

anteriores abordadas, não só para a educação, para o sistema educacional do Brasil e de outros 

países, quando se trata de educação básica, todos eles tomam certos rumos que se chocam com o 

que é ideal à sociedade, sem excluir a peça central desse movimento que é o professor. 

Não há dúvida de que o papel do professor, definido por sua atuação nos sistemas 

educacionais, é delineado antes de sua formação, às vezes precária, outros momentos mal 

estruturados no que diz respeito à formação profissional, ou às vezes a formação de pouca 

qualificação, desânimo ou baixa estima com a profissão, baixa remuneração da classe trabalhadora 

 
7 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) 
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na educação, falta de respeito aos direitos trabalhistas e individuais, não menos o caminho que a 

instituição escolar passou a ter diante dessas crises que aumentaram no curso da evolução social. 

Diante desse panorama, o que nos faz sentir mais confortáveis é o fato de que as gerações 

mais jovens, ou também conhecidas como geração "z", até mesmo a geração "alfa", têm maior 

disponibilidade de acesso às tecnologias, razão pela qual isso se desenvolve mais rapidamente, às 

vezes ignorando certas nuances de rebelião que as gerações anteriores trouxeram para o universo 

atual. 

Essa relação com a tecnologia e o avanço das pessoas na sociedade, há um estímulo que 

fortalece o compromisso de todos com uma sociedade mais bem estruturada e, claro, essas 

tecnologias encurtam o caminho da comunicação e apresentam, de forma nua, outras situações que 

a humanidade impregna os males que por muito tempo permaneceram "sob o tapete de uma 

sociedade politicamente correta". 

O grande problema que enfrentamos hoje, mas que será facilmente resolvido com o passar 

do tempo e a evolução das gerações, trata da questão do homeschooling, pois os próprios 

estudantes entendem que, além de todas essas rotas de facilidade, essas tecnologias oferecem 

interação pessoal e experiências vividas junto com as pessoas e um movimento insubstituível de 

tecnologias, ou por objetos robóticos e com Inteligência Artificial (IA), porque "emoção humana" 

não há tecnologia que possa lidar com isso. 

O papel do  homeschooling esteve à beira do colapso com o evento surpresa da pandemia 

e da crise sanitária, não só porque mostrou o papel da instituição escolar na composição dos 

argumentos motivadores da sociedade, bem como a necessidade indispensável e insubstituível do 

papel do professor como mediador do conhecimento e da transdisciplinaridade de áreas científicas 

que interagem na formação de um cidadão crítico, reflexivo e social, integração essa mediada pela 

formação científica de professores que desempenham esse papel integrativo. 

As famílias se entregaram à formalidade do ensino presencial, mesmo com a pandemia 

ainda em andamento, pois a relação pessoal que os alunos têm no ambiente escolar é um momento 

insubstituível e decisivo para profissionais que conhecem a gestão dessa aplicabilidade didática 

que são profissionais da educação. 

O homeschooling descartou essa "suposta habilidade de ensinar" e foi fortemente atacado 

pelos pais no final da década de 1920. Os temas trazidos ao debate permearam a incapacitação 

ideológica, política, de gênero, suposta incapacidade dos professores, argumentos refutáveis dos 

livros didáticos, em suma, movimentos que minimizaram o papel da escola e o papel do professor 

na formação dos estudantes em idade escolar.  

Além disso, outra situação que foi exposta com esse debate inicial da educação domiciliar 

foi o atraso temporário que a instituição escola tem em relação ao progresso dos educandos dessas 
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gerações de 1990 até aqui, uma vez que a tecnologia se tornou parte e convivência comum desses 

estudantes, com maior facilidade de comunicação e com a possibilidade de expor as vísceras do 

sistema educacional que parece estar mais de 50 anos atrás dessa evolução. 

No entanto, os argumentos de que os professores não se comportavam mais na necessidade 

da educação de seus filhos, diante de seus pais, e estavam muito abalados pela vulnerabilidade que 

esses pais encontraram na dificuldade de acompanharem os filhos na educação a distância. 

De fato, considerando as necessidades de modernização das escolas públicas, este é um 

capítulo que precisa avançar e depende de políticas públicas, mas, é claro, estará no debate dos 

gestores do futuro, uma vez que cidadãos politizados e tecnologicamente mais bem equipados 

serão menos complacentes com a situação, tomando como exemplo o atual, a fim de exigir 

políticas públicas de maior avanço tecnológico nas instituições escolares por todos os países. 

É essencial ter um impacto no fato de que as instituições escolares não são descartadas e 

as políticas públicas devem avançar na questão do acesso à internet em todo o mundo, 

especialmente aqueles estudantes de escolas públicas, cujos educandos são frutos de famílias 

socialmente vulneráveis, com baixo poder aquisitivo, moradia em locais de difícil acesso e sem 

transporte e,  muitas vezes, com saneamento básico precário, mas somente o acesso à educação 

pode reverter essa condição, oferecendo aos estudantes de escolas públicas a mesma qualidade de 

ensino que há nas instituições privadas, tornando-os cidadãos mais competitivos em confrontos 

trabalhistas, competições, economia e mercado de trabalho para que esses jovens estudantes 

tenham as mesmas condições e possam ter o mesmo nível educacional no momento das 

competências. 

Por fim, o homeschooling deve se tornar um ponto de virada na forma como foi trazido, 

mas como ferramenta de avanço cultural e conhecimento científico, não apenas porque o 

homeschooling perde seu papel diante do desempenho indispensável dos profissionais da educação 

e das instituições escolares no formato presencial, bem como as tecnologias que são a porta de 

entrada para minimizarem essas diferenças que são muito proeminentes hoje e isso é visível.          
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