
p s
 

        
 
 
 
  

 
 

                                   

 

 

Aluno (a):                                                                                                                       Nº 

REDAÇÃO 
Professor: Paulinho Kuririn 

3ª série - Matutino 
2º Bimestre 

Data:  19 / 06 /2019 
 

17 

Colegio Pxs Flamboyant – Fone (62) 3281-1544 – Goiânia - Go 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Ensi-
no Domiciliar em questão no Brasil ”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
TEXTO I 
 
Gestão Bolsonaro promete liberar ensino domiciliar por medida provisória [...] O governo do presidente Jair Bolso-
naro (PSL) incluiu na lista de metas para os cem primeiros dias do governo a regulamentação do ensino domiciliar 
por meio de medida provisória. A prática havia sido considerada ilegal no final do ano passado pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal). Na ocasião, a maioria dos ministros entendeu que, por falta de regulamentação, ela não poderia 
ser considerada um meio lícito para os pais garantirem o direito dos filhos à educação. Com a medida provisória, irá 
se regularizar a situação das famílias que ensinam seus filhos em casa. Segundo estimativa divulgada no ano pas-
sado pela Aned (Associação Nacional de Educação Domiciliar), elas somavam cerca de 7.500 na ocasião. Parte 
delas é composta por pessoas que discordam da linha educacional oferecida nas escolas por motivos religiosos. Já 
educadores contrários à medida citam a frequência a instituições educacionais como um direito da criança e enfati-
zam a escola como um espaço importante de socialização.  
 
TEXTO II 

 
 
TEXTO III 
 
Cresce a adesão à educação domiciliar nos EUA À primeira vista, a educação doméstica ou domiciliar, conhecida 
nos Estados Unidos como home school, causa estranheza. Como um pai ou uma mãe podem ser capazes de subs-
tituir a escola, mesmo sem terem experiência como professores? Parece loucura, mas além de eleger Trump, nos 
Estados Unidos 2,9% das crianças em fase escolar não frequentam salas de aula tradicionais, mas são ensinados 
em casa pelos pais ou por tutores. A prática conhecida como home school já é a realidade de mais de 1,5 milhão de 
crianças e adolescentes, e esse número aumenta em média 7% ao ano, de acordo com o National Center for Edu-
cation Statistics (Centro Nacional para Estatísticas em Educação) do governo americano. E o que pode ser mais 
surpreendente, com bom resultado. [...] A editora da revista digital Practical Homeschooling (Educação doméstica 
na prática, em tradução livre), Mary Pride, diz que é fácil entender esses resultados. “As pessoas mais interessadas 
na educação de uma criança são os pais dela. Se você tira as decisões educacionais das mãos do Estado ou de 
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uma professora desconhecida, e as coloca nas mãos dos maiores interessados, é muito provável que os resultados 
serão excelentes”, afirma Mary. Além disso, a educação domiciliar é normalmente feita em grupos muito pequenos 
ou mesmo no formato de aula particular, quando o professor, seja ele um profissional ou uma mãe, está observando 
atentamente o aprendizado do aluno. Nenhuma dúvida passa despercebida. [...] Mas é claro que existem desvanta-
gens também. A maior delas é a perda ou diminuição da receita familiar, pois um dos pais tem que trabalhar menos 
ou parar completamente para se dedicar a educação dos filhos. Por outro lado, diminui também o custo da escola, 
se ela for particular. Outra desvantagem muito defendida pelos críticos da escola doméstica é a falta de socializa-
ção. Por outro lado, aumentando o tempo para atividades extracurriculares, as possibilidades de aumentar o contato 
com outras crianças também existe. O problema, porém, mais comum, que atinge mais de 90% dos pais que opta-
ram por educar seus filhos em casa, é bem mais prosaico: falta de tempo e de oportunidades para limpar a casa e 
colocar as coisas em ordem, afinal as crianças passam mais tempo no ambiente.  
 


