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O presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo objetiva 

acrescentar dispositivo ao art. 200 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, para proibir a 
prática de ensino domiciliar no Sistema Municipal de Educação básica obrigatória. 

A proposta encontra amparo em todo o ordenamento jurídico vigente que trata da 
Educação como direito fundamental. O art. 208 da Constituição da República dispõe: 

Art. 208 O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) 

............. 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

............. 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. (grifei) 

A Lei 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação disciplina a obrigatoriedade de 
oferta de educação básica no artigo 4º e constitui este direito como público subjetivo, exigível 
por qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público. 

O estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, disciplina o dever de matricula e 
manutenção na escola, nos seguintes termos: 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino. (grifei) 

Todos estes dispositivos resultam da longa luta por educação de qualidade e indicam a 
importância do processo educativo ocorrer de modo a permitir uma situação permanente e 
contínua de interação com o outro, que é alguém diferente, dentro da escola, como espaço de 
compartilhamento de conhecimentos e de conteúdo. 

A educação domiciliar, projeto do Governo Federal, traz incontáveis retrocessos e 
perigos, Fere o direito à socialização e deixa crianças que sofrem abuso de qualquer natureza 
dentro de suas casas à mercê de seus abusadores. Cumpre observar ainda que compromete o 
desenvolvimento intelectual dos estudantes, uma vez que esse é associado ao 
desenvolvimento social. 



Ensino domiciliar propicia a redução de investimentos em políticas de educação e a 
inserção do parágrafo 6º ao art. 200 da Lei Orgânica, proibindo-o reforça as garantias de que o 
aprendizado na escola, permeado pelas relações de afeto, contradições e diferenças do outro é 
o melhor caminho para o desenvolvimento social. 

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade para 
aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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