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Introdução: A Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) propôs à
Comissão de Legislação Participativa (CLP) uma audiência pública para apresentar a
modalidade educação domiciliar e suas vantagens à sociedade tendo em vista que: a-
essa modalidade é regulamentada em aproximadamente 60 países, com benefícios
sociais, culturais e econômicos - a sua eficácia é comprovada em termos de
aprendizado e formação individual; b-  centenas de famílias brasileiras a praticam com
sucesso;c- a existência do projeto  de lei tramitando na Câmara dos Deputados sobre o
assunto; d- reconhecimento superficial da sociedade civil brasileira e de setores
governamentais. Objetivo: Analisar o direito  à educação como direito fundamental 
previsto na Constituição brasileira.
Apresentar o processo que regulamenta as leis em nosso ordenamento jurídico, com
vistas a elucidar a questão da regulamentação da educação domiciliar. 
Relacionar direito e obrigatoriedade no âmbito jurídico da educação.
 Metodologia: Por meio de uma pesquisa bibliográfica, de cunho doutrinário e
constitucional, com intuito de estudar a possibilidade jurídica da efetivação da
educação domiciliar, foram analisadas a atual Carta Magna do Brasil, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a proposta de lei da modalidade de educação
domiciliar, decretos, doutrinas de conceituados autores, publicações e decisão do
Superior Tribunal de Justiça. Resultados: Considerando os valores instituídos em nossa
sociedade e a necessidade de se promover o desenvolvimento humano, faz-se
necessário o esforço, com base na razoabilidade, para mudar uma realidade.  Definir as
limitações que protegem o direito requer uma análise profunda, para que não haja o
cerceamento indiscriminado da liberdade. A modalidade educação domiciliar é uma
realidade vivida por várias famílias no mundo com benefícios comprovados. A família
é a base da sociedade e o investimento em políticas públicas que favoreçam a sua
estruturação é de grande importância. A dignidade da pessoa humana se efetiva
quando abrange os anseios dos que buscam melhores condições para o seu
desenvolvimento.  Nesse sentido, deve-se levar em consideração o melhor interesse da
criança e a proteção da família, garantias fundamentais e institutos, protegidos por
nossa Carta Magna, por ser a base da sociedade.  Conclusão: Salienta-se, por fim, que
a regulamentação da modalidade educação domiciliar é assunto de vital importância
cabendo agora um estudo dos efeitos pedagógicos e psicológicos, considerando o bem
jurídico tutelado e possibilidade de um desenvolvimento pleno da capacidade humana
e seu convívio na sociedade. 
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