
INFORMATIVO Nº 03 

EDUCAÇÃO CRISTÃ REFORMADA 

Reflexão: Pais cristãos educam para Cristo! 

Todos sabemos que ninguém é forçado a con-
fessar Cristo como Senhor de sua vida. Mas 
uma vez que confessa é preciso assumir res-
ponsabilidades. E educar os filhos conforme os 
preceitos de Deus é uma delas. Trata-se de 
uma responsabilidade pactual, como lemos por 
exemplo em Dt. 4:9—”Tão-somente guarda-te a 
ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não 
esqueças daquelas coisas que os teus olhos 
têm visto, e se não apartem do teu coração to-
dos os dias da tua vida, e as farás saber a teus 
filhos e aos filhos de teus filhos.” 

Não se trata de uma opção, mas é um dever 
para os pais crentes. Se você acha que isso é 
uma opção e que quem manda na sua vida e na 
vida de seus filhos é você, então precisa se ar-
repender. Ao confessar Cristo publicamente, 
tornando-se membro de Sua igreja, você está 
se submetendo a um chamado que tem a ver 
com toda a sua vida, em todos os aspectos. E 
seus filhos precisam entender desde cedo que 
fazem parte do povo de Deus e precisam cres-
cer e viver para Ele. Você educa seus filhos pa-
ra a glória de Deus. Certamente isso vai incluir 
treiná-los no respeito ao próximo, aos superio-
res e também no uso de seus dons para glória 
de Deus e para o bem do próximo. 

Pois é! Grande responsabilidade!  

A verdade é que somos fracos nesse nosso 
compromisso. Constantemente nos sentimos 
atacados quando alguém nos repreende. Fica-
mos na defensiva e não pensamos acerca do 
nosso compromisso para com Deus, para com o 
Cristo que confessamos ser o Senhor de nossas 
vidas. 

Reflita sobre isso e busque força para cumprir 
este mandato. Como o próprio versículo acima 
diz, em primeiro lugar guarde a sua alma e não 
se esqueça do que seus olhos “viram”. E no 
nosso contexto atual: não se esqueça daquilo 
que sua boca confessou! 
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Amados irmãos e leitores, 

Este é nosso terceiro Bole-
tim Informativo. Como po-
dem perceber, o espaço 
tem sido curto para a abor-
dagem dos temas, pois a 
proposta é de escrever re-
sumidamente e assim esti-
mular a leitura. Fiquem à vontade para propor 
temas para os próximos boletins. 

Tenham uma ótima leitura. 

Elias Barbosa da Silva 

Trabalhador em Educação Reformada 

Elias Barbosa da Silva—Trabalhador em Educação Reformada Fevereiro de 2017 



Educação Domiciliar: a luta pelo reconhecimento. 

Muita expectativa havia em torno da iminente votação do Projeto de Lei 

3179/12 que trata do direito dos pais educarem seus filhos em casa. A vo-

tação estava marcada para o dia 14/12, mas por uma manobra regimental, 

o assunto foi tirado da pauta. Ano que vem, o mesmo deverá ser reapre-

sentado para votação.  

Certamente, no meio dos que adotam o Homeschooling, há uma diversida-

de de opiniões acerca do que seria melhor para as famílias educadoras. Na 

Conferência Global realizada em fevereiro de 2016, no Rio, ficou evidente 

que seria preferível nenhuma lei, do que ter uma lei ruim. Mas pelo menos 

um dos palestrantes deixara claro que imaginar que o homeschooling seria 

aprovado sem nenhuma diretriz oficial seria algo fora de cogitação.  

Mesmo tirando o aspecto ideológico de controle das escolas, o governo 

sempre terá o desejo de investigar se as crianças estão de fato aprenden-

do. Na esfera política não há espaço para confiança, especialmente quan-

do o governo tem todo interesse no assunto.  

Com todo direito, as famílias educadoras buscam liberdade de ensino, da 

escolha do conteúdo, da individualização do ensino, dentre outros benefí-

cios que a Educação Domiciliar pode prover. Pode-se esperar que um pou-

co de tudo isso seja alcançado a contento no decorrer dos anos a partir de 

novas propostas, mas o ponto de partida certamente será o projeto de lei 

no congresso e talvez as direções apresentadas nele estão deixando mui-

tas famílias preocupadas.  

O projeto ainda prevê a necessidade de matricular a criança numa escola, 

mas cria a opção da educação domiciliar, que deve ser assinalada pelo pai que optar. A criança então 

seria matriculada na escola regular, mas estudaria em casa, sob a tutela dos pais. A criança teria de se 

submeter aos exames elaborados na escola, o que implica que o conteúdo  ensinado em casa deverá 

coincidir com aquele que é ensinado na escola. No substutivo apresentado pela Deputada Professora 

Dorinha, é mencionado que a criança teria também de se submeter aos exames nacionais ou estaduais 

de controle de aprendizagem. E ainda prevê que a família receberá supervisão em sua casa acerca do 

desenvolvimento da criança.  

Bom, isso pode ser visto como um grande absurdo, afinal de contas mais parece uma “liberdade” vigiada, 

mas talvez valha a pena pensar se esse cenário é tão terrível assim. Ainda com todas as amarras do go-

verno, uma família organizada, que não tem uma escola verdadeiramente cristã para lhe apoiar, poderia 

ensinar de maneira muito mais efetiva seus filhos, longe das doutrinações ocorridas em escolas que ba-

nem a Bíblia do currículo e podendo trazer abordagens seguras e confessionais quanto a assuntos con-

troversos. Mas como isso poderia ser feito de maneira a satisfazer as exigências do estado sem ferir nos-

sa consciência cristã? 

Veja na próxima página algumas considerações. 

No Congresso:  
O Projeto de Lei 3179/12 é de 

autoria do Deputado Lincoln Por-

tela.  

Também há outro PL de autoria 

do Deputado Eduardo Bolsonaro 

de número 3.261/15 que foi ane-

xo a este projeto original tendo 

como mesmo objetivo a regula-

mentação da Educação Domicili-

ar. 

Esses documentos, inclusive o 

parecer da relatora Deputada 

Professora Dorinha, podem ser 

obtido nos links abaixo: 

http://www.camara.gov.br/

proposicoesWeb/

prop_mostrarintegra?

codte-

or=1516837&filename=SBT+4+C

E+%3D%3E+PL+3179/2012 

http://www.camara.gov.br/

proposicoesWeb/

prop_mostrarintegra?

codte-

or=1397655&filename=PL+3261/

2015 



Educação Domiciliar: adaptar-se pode ser preciso. 
 

Uma das argumentações contra a educação domiciliar é que ela configu-
raria abandono intelectual da criança. No próximo boletim vou escrever 
um pouco mais tecnicamente sobre isso. Mas de antemão, destaco que 
abandono intelectual é quando as crianças não recebem nenhum tipo de 
educação, o que de fato não acontece com as famílias que optam pela 
educação domiciliar. No projeto de lei mencionado anteriormente é desta-
cada a possibilidade de supervisão por parte de órgãos competentes. Ain-
da não é claro como se daria essa supervisão, mas podemos imaginar 
que terão conversas com as famílias para saber quais os métodos de en-
sino usado, qual o material, qual a rotina da criança, etc. 

Por isso é muito importante que a família seja organizada, pois não adian-
ta somente dizer, mas é preciso mostrar. Conversei com um pai que disse 
que costumava tirar fotos das atividades realizadas e até filmagens de vi-
sitas a museus ou encontros de estudantes. Outra família usava um tipo 
de planejamento de aprendizagem. Mesmo havendo flexibilidade de horá-
rios, é importante ter registro disso. Algumas famílias sentem arrepio 
quando ouvem falar palavras como: registros, anotações, programa, etc., 
pois acham que isso é levar a escola para dentro de casa. Talvez chegará 
o dia em que os brasileiros poderão se ver livres disso, mas a realidade é 
que é melhor estar preparado para lidar com a burocracia do governo, e 
isso não é tão difícil de se colocar em prática. Toda família tem uma agen-
da de atividades e com o bom uso de tempo, será possível perceber que 
sobra tempo para aprender muito mais coisa. Infelizmente, o sistema es-
colarizado é muito conteudista, e isso se verifica também nos livros didáti-
cos. Mas mesmo assim, o uso de um livro didático como guia vai ajudar 
bastante na organização dos trabalhos. Especialmente para famílias que 
ainda não estão habituadas a este modelo de ensino. Um livro serve tam-
bém como material de apresentação durante uma possível supervisão. 
Trabalhar a lista de conteúdos de um livro não implica que você ficará en-
gessado a abordagem do livro. Muitos conteúdos podem ser criticados e 
aperfeiçoados. É verdade que dá trabalho, mas nem usando uma escola, 
estamos livres desse trabalho. 

Também anote as atividades extras em que sua criança participa, como 
aulas de música, informática, idiomas, esportes. Isso também testemunha 
contra aquela ideia falsa de que uma criança que estuda em casa tem 
problemas de socialização. 

Procure também se entrosar com outras famílias que educam em casa e promova eventos de conheci-
mento como feiras, visita ao museu, etc., e também anote isso.  

Mas algo muito importante: procure garantir que seu filho está aprendendo. Se seu filho apresenta difi-
culdade de aprendizagem, procure ajuda. Há crianças que não aprendem por preguiça, mas há aquelas 
que realmente precisam de um acompanhamento mais especializado. No caso da preguiça, você terá 
muitas oportunidades para disciplinar seu filho, mas no caso de uma problema ligado com a saúde da 
criança, será necessário um diagnóstico profissional, até mesmo para servir de parâmetro para o guia 
de aprendizagem que melhor se adeque ao seu filho. 

Por mais que digam que qualquer família pode educar em casa, eu aconselho muito cuidado, pois disci-
plina familiar é essencial, e infelizmente não é toda família que é disciplinada. Por isso, caso seja simpá-
tico ao modelo de ensino doméstico, é importante que sua família aprenda primeiro a se organizar, para 
depois coloca-lo em prática. Tome cuidado para não achar que educar em casa é apenas deixar as cri-
anças com jogos educativos ou assistindo DVDs de aulas, enquanto você cuida da casa.  

Situação jurídica: 
Mesmo que o projeto de regulari-

zação da Educação Domiciliar 

ainda não foi votado, as famílias 

que educam em casa estão vi-

brando com o parecer do Minis-

tro Barroso que suspende qual-

quer processo em andamento e 

que impede qualquer novo pro-

cesso contra famílias que edu-

cam em casa. Isso pelo menos 

até o assunto ser julgado final-

mente no STF.  

Eis o parecer:  

Petição 65992/2016: Em razão 

da relevância dos argumentos 

apresentados e do reconheci-

mento da repercussão geral, 

determino a suspensão do pro-

cessamento de todos os proces-

sos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a 

questão e tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 

1.035, § 5º do CPC/2015 e do 

art. 328 do RISTF.   

Texto disponível em:  

http://www.stf.jus.br/portal/

jurisprudenciaRepercussao/

verAndamentoProcesso.asp?

inciden-

te=4774632&numeroProcesso=8

88815&classeProcesso=RE&nu

meroTema=822 



LDB: Art. 20. As institui-
ções privadas de ensino se 
enquadrarão nas seguintes 
categorias:        

I - particulares em sentido 
estrito, assim entendidas 
as que são instituídas e 
mantidas por uma ou mais 
pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado que não 
apresentem as característi-
cas dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim en-
tendidas as que são institu-
ídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas educacionais, 
sem fins lucrativos, que 
incluam na sua entidade 
mantenedora representan-
tes da comunida-
de; (Redação dada pela Lei 
nº 12.020, de 2009) 

III - confessionais, assim 
entendidas as que são 
instituídas por grupos de 
pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas 
jurídicas que atendem a 
orientação confessional e 
ideologia específicas e ao 
disposto no inciso anteri-
or; 

IV - filantrópicas, na forma 
da lei. 

O que é uma escola confessional? 

Uma escola confessional é uma escola que pode ensinar conforme 
uma doutrina religiosa. (Veja o artigo na quadro à direita, especial-
mente Inciso III) 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
de 1996 (LDB), é permitida a criação de escolas confessionais que 
podem ensinar conforme ideologia própria. Mas uma escola con-
fessional precisa também se submeter a supervisão do sistema de 
ensino, e o conteúdo ensinado também precisa estar dentro do 
exigido no currículo comum a todas as escolas. No entanto, a es-
cola confessional tem garantido por lei o direito de professar uma 
fé e por isso, ela pode abordar todos os conteúdos do currículo 
nacional a partir de sua visão de mundo. De fato, a escola confes-
sional é a única que pode executar sua proposta de acordo com a 
sua doutrina religiosa.  

Muitas vezes ocorre que os donos de uma escola particular são 
evangélicos e acham que podem ensinar como se fossem uma 
escola confessional, mas isso é ilegal e muito perigoso, pois o que 
define a proposta educacional de uma instituição são seus docu-
mentos (Regimento, Proposta Pedagógica, Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, etc.), e  uma escola particular comum 
não pode simplesmente se intitular “escola confessional”.  

O que pode ocorrer também é que há escolas que foram registra-
das como confessionais, mas seus documentos não são claros 
acerca de sua confessionalidade, e por isso, muitas dessas esco-
las ficam a mercê de processos por parte de pais que colocaram 
os filhos lá e depois reclamam dos ensinos que são de acordo com 
a Bíblia. Há escolas que embora confessionais, não querem assu-
mir essa posição por  medo de perder alunos.  

Nossas escolas precisam ser confessionais em todos os sentidos.   
Não apenas no documento, mas a partir deles, uma escola fica 
segura quanto a possíveis ameaças de pais. As escolas atualmen-
te em exercício no meio da confederação das IRBs recebem pais 
de outras religiões ou até sem religião. Por isso é importantíssimo 
deixar claro para esses pais o caráter de nossas escolas cristãs e 
fazer de tudo para disponibilizar cópias dos documentos que regu-
lam a prática escolar. O Contrato de Prestação de Serviços Educa-
cionais precisa ser claro e direto para que nenhum pai venha a se 
queixar no futuro. A primeira reunião com os pais deve deixar bem 
claro que a escola ensina de acordo com as doutrinas reformadas 
e que exerce um papel de auxiliar na educação e que os pais são 
os responsáveis pela educação de seus filhos. Os pais que procu-
ram nossas escolas precisam entender que serão cobrados e que 
nossas escolas não são “babás” que recebem crianças apenas 
para cuidar enquanto os pais trabalham. 

O fato é que a maioria dos pais que procuram uma escola confes-
sional, o fazem por acreditarem nos valores que são ensinados 
nessas escolas. Portanto, é muito importante ganhar a confiança 
deles, sendo transparentes quanto a forma de educar da institui-
ção. Quanto mais clara for a missão e visão da escola, menos con-
flitos ocorrerão. 

Contato: 

Qualquer irmão pode entrar em conta-

to sobre qualquer assunto: Críticas e 

sugestões sobre este boletim; 

Perguntas e sugestões sobre o traba-

lho, etc. 

Será uma prazer receber seu e-mail: 

educristareformada@gmail.com 

 

Curta também nossa página no Face-

book e fique por dentro das ativida-

des: @educristareformada 

 

Acesse nosso site: 

www.educacaoreformada.com.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12020.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12020.htm#art1

