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A educação domiciliar
no cenário brasileiro
ENTREVISTA DE Bruno Antonio Picoli COM/CON Maria Celi Chaves Vasconcelos
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Resumo

Com as restrições às atividades escolares impostas pela pandemia de COVID-19, o recente
debate acerca da regulamentação da educação domiciliar (homeschooling) ganhou relevância
ainda maior. A entrevistada traz dados de seus estudos que ajudam a esclarecer a demanda
por uma legislação que ampare as famílias que por diversas razões venham a optar por essa
modalidade de educação. Discute aspectos formais, econômicos e religiosos em jogo, bem como
o papel do Estado e da família. Traz informações sobre as peculiaridades do contexto brasileiro
em comparação com outros países e com outros momentos históricos. Por fim, enfatiza
a necessidade de não se tratar educação escolar e domiciliar como opostas ou excludentes,
e que no caso brasileiro, por tudo que a escola representa, o processo de escolarização ainda
é fundamental.
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La educación domiciliaria en el escenario brasileño
Entrevista de Bruno Antonio Picoli con Maria Celi Chaves Vasconcelos

Resumen

Con las restricciones de las actividades escolares impuestas por la pandemia de COVID-19, el
reciente debate acerca de la reglamentación de la educación domiciliaria (homeschooling)
ganó aún mayor relevancia. La entrevistada trae datos de sus estudios que ayudan a aclarar
la demanda de una legislación que ampare a las familias que por diversas razones lleguen a
optar por esa modalidad de educación. Discute aspectos formales, económicos y religiosos en
juego, así como el papel del Estado y de la familia. Trae información sobre las peculiaridades
del contexto brasileño en comparación con otros países y con otros momentos históricos.
Finalmente, enfatiza en la necesidad de no tratar la educación escolar y domiciliaria como
opuestas o excluyentes, y que en el caso brasileño, por todo lo que la escuela representa, el
proceso de escolarización aún es fundamental.
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Homeschooling in the brazilian context
Bruno Antonio Picoli interviews Maria Celi Chaves Vasconcelos

Abstract

With the restriction of school activities imposed by the COVID-19 pandemic, the recent debate
about the regulation of homeschooling has gained even more relevance. The interviewee
reveals data from her studies, which help to clarify the demand for a legislation that supports
families that, for a number of reasons, opt for this modality of education. Formal, economic
and religious aspects at stake are discussed, as well as the role of the State and family.
Information on the singularity of the brazilian context is brought forward, in comparison with
other countries and other moments in history. Lastly, the necessity of not treating education in
schools and homeschooling as opposite or exclusionary is emphasized, as well as the fact that
in the brazilian case, because of everything that the school represents, education in schools is
still fundamental.
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O vídeo da entrevista está disponível no canal DESIDADES, no Youtube:
https://youtu.be/G_xQgs7rkeY
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