
descontentamento com 

a escola era meu", justi-

fica Cleber de Andrade 

Nunes, pai de Davi 

Andrade Amorim Nunes, de 17 anos; de 

Jônatas Andrade Amorim Nunes, de 16 

anos; e de Ana Andrade Amorim Nunes, 

de 3 anos, ao resolver, no início de 2006, 

educar os meninos em casa, quando cur-

savam, no município de Timóteo (MG), 

respectivamente, a 6a e a 5a séries. O pro-

cedimento foi condenado pela justiça da 

cidade, tanto na esfera civil quanto crimi-

nal. Os pais desistiram de recorrer após 

duas tentativas, mas mantiveram os filhos 

longe das instituições de ensino. 

Morador da pequena Vargem 

Alegre (MG), a 250 km de Belo Horizonte, 

Nunes explica que planejou com a espo-

sa, Bernadeth Nunes, em 2004, uma "vi-

rada radical". "Frear a expansão da em-

presa, ir 'pensando pequeno, trabalhar 

em casa e ter os filhos estudando conos-

co", diz. Bernadeth interrompeu o 8o se-

mestre da faculdade de Arquitetura para 

se dedicar integralmente à atividade do-

miciliar. Nunes afirma que a adoção do 

homeschooling (na tradução para o portu-

guês, "escola em casa"), no seu caso, está 

vinculada a um investimento em quali-

dade de vida. "É uma faceta de algo mais 

abrangente, de um projeto de família. A 

mudança trouxe coesão, resgate, afirma-

ção de valores que considero vitais, como 

união e prática religiosa. Na educação e 

no ensino, a família é o grande alicerce", 

reflete ele, que estudou até o Io ano do 

ensino médio. 

Para Nunes, as instituições de ensino 

deixaram de trazer benefícios. "Ficaram 

obsoletas. O custo de gastar quatro, cin-

co horas por dia na escola ficou altíssimo. 

Confinar alunos em sala de aula mesmo 

sabendo que poderiam aprender em li-

berdade", compara. Ele acredita que exis-

tem influências negativas com as quais 

os filhos têm contato no ambiente estu-

dantil, especialmente com os outros alu-

nos. "A escola tem um ensinamento, a 

família, outro. Um ser humano em de-

senvolvimento precisa ser conduzido. A 

educação é também um ato político." 

Em casa, a rotina de estudos foi se 

moldando naturalmente ao longo de 

2006, n u m trabalho que Nunes definiu 

de "desescolarização". "Não havia plane-

jamento de atividades. Sem horário fixo, 

sem ser metódico. O nosso dia a dia esta-

va conectado ao aprendizado, eram mo-

mentos de compartilhamento de infor-

mações, de interação", recorda-se. Para 

ele, aprendizagem é um processo tran-

quilo e simples, e não necessariamente li-



gado ao currículo escolar. "É a instrução 

ao caminhar. Nunca dava respostas pron-

tas, incentivava-os para que tivessem mo-

tivação. Aprenderíamos juntos, se preci-

so recorrendo a um profissional", explica. 

Não havia, segundo Nunes, confinamen-

to domiciliar - os meninos mantiveram 

as amizades, saíam, praticavam esportes. 

No final daquele ano, o casal foi 

processado pelo Conselho Tutelar de 

Timóteo. Começava ali uma longa jor-

nada para provar que Davi e Jônatas es-

tavam recebendo educação. O pai con-

ta que, com o conteúdo da coleção do 

Telecurso 2000, os filhos prestaram ves-

tibular para a Faculdade de Direito de 

Ipatinga, no início de 2007. Foram apro-

vados ao mesmo tempo em que os pais 

receberam duas sentenças de condena-

ção, uma na área civil, outra na criminal. 

MODELO IMPORTADO 

O homesthooling é praticado por mais de 

um 1,5 milhão de adeptos nos Estados 

Unidos, de acordo com estudo de 2007 

do National Center for Education Statistics 

(NCES), e é aceito pela legislação de diversos 

países, entre eles, Portugal, Irlanda, Suécia, 

França, Reino Unido, China e índia. 

Para Marcos Telles, consultor de 

Gestão e de Tecnologia Aplicada à 

Educação, além de professor na Faculdade 

Instituto de Administração (FIA-USP), 

na Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) e na Université Paul 

Cèzanne, na França, o homeschooling não 

é apenas a escolha de uma família que 

decide simplesmente educar seus filhos 

do seu jeito, mas claro que, no limite, po-

de resultar nessa visão. "Por isso, temos 

uma questão jurídica: no Brasil, embora 

haja pelo menos uma decisão judicial de 

primeira instância que o autorize, o en-

tendimento geral é de que ele vai contra a 

lei", afirma Telles, acrescentando que há 

também uma questão pedagógica, sobre 

a escolha do caminho para a aprendiza-

gem, e uma questão de formação integral 

da criança, a sua socialização. O consul-

tor também cita o exemplo de seu próprio 

neto de sete anos, que mora em Cingapura. 

"Por questões ligadas à complexa burocra-

cia de lá, ele não conseguiu se inscrever 

numa escola local. Minha filha colocou-o 

num sistema de homeschooling norte-ame-

ricano. Ele fez um teste para avaliar seu 

nível de conhecimento e, a partir daí, re-

cebe e faz lições pela internet, bem como 

baixa material para estudo", conta. Telles 

ressalta que a socialização com outras 

crianças é feita no clube, com vizinhos e 

com famílias amigas. 

"É inaceitável qualificar o homeschooling 

como crime", repudia Leila Brum Ferrara, 

mãe das pequenas Vitória, de 11 anos, e de 

Hannah , de 9 anos, cujo imbróglio ju-

dicial teve início com u m a denúncia, 

em 2010, ao Conselho Tutelar de Serra 

Negra (SP), onde mora, e envolveu de 

audiências com juiz a depoimentos ao 

delegado de polícia da cidade. Ela e o 

marido, Philip Ferrara, respondem ao 

processo de crime intelectual por te-

rem retirado, no final de 2008, as fi-

lhas da escola. 

Formada em magistério e trabalhan-

do como decoradora nos Estados Unidos, 

onde nasceram as meninas, Leila retor-

nou ao Brasil há cinco anos e não sabia 

que o ensino doméstico não era regula-

mentado no País. "Não foi pela qualidade 

da escola e do sistema. Eu queria proporcio-

nar uma educação que hoje está sob respon-

sabilidade da instituição de ensino. Acho 

que ninguém faria o homeschooling sem sa-

ber do que se trata, porque dá muito tra-

balho", argumenta Leila, que foi à escola 

onde Vitória e Hannah estudavam, con-

versou com a diretora sobre a proposta 

e reorganizou a agenda profissional pa-

ra poder par t ic ipar a t ivamen te do de-

senvolv imento educac iona l das fi-

lhas. "Ainda há pouco es távamos 

percor rendo a Áfr ica , a gente aca-

ba se d iver t indo e a p r e n d e n d o mui-

to", conta . As aulas , do meio-d ia às 

16h30, são m i n i s t r a d a s por Leila em 

inglês e seguem o currículo da Teacher 

Worksheets (http://.teachersworkshe-

ets.com/), s is tema de ens ino on l ine 

norte-americano que disponibiliza conte-

údo para o ensino doméstico. As meni-

nas realizam periodicamente avaliações 

definidas pela escola, cujos resultados 

são enviados por Leila à instituição. 

Além disso, aprendem e falam portu-

guês. Pela manhã , praticam esportes. 

"Adoram tênis", brinca. "Elas mantêm 

contato com as amigas do colégio, nós 

moramos em um prédio, com crianças 

da idade delas", acrescenta. 

Como ocorreu com Cleber de Andrade 

Nunes e sua esposa, em Timóteo, a notí-

cia do processo criminal logo percorreu a 

cidade e a vizinhança foi solidária à fa-

mília. O caso ainda se desenrola na jus-

tiça. Vitória e Hannah continuam não 

frequentando a escola formal e a famí-

lia diz aguardar o parecer enquanto acu-

mula documentos que provam o vínculo 

das filhas com o sistema de ensino norte-

-americano. 

POR AVANÇOS NA LEI 

Foi estabelecendo um diálogo com as au-

toridades de Maringá (PR) e reunindo evi-

dências de que os filhos - Lucas, de 12 anos, 

e Júlia, de 11 anos - estavam estudando e 

obtendo desempenho satisfatório fora da 

escola, que Luiz Carlos Faria da Silva, pe-

dagogo e professor de Filosofia e História 

da Educação da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), conseguiu parecer favorá-

vel à prática do homeschooling. Ao contrário 

da família de Nunes e Leila, ele não che-

gou a ser processado. 

O professor e a esposa Dayane 

Dalquana, também pedagoga, haviam 

decidido não colocar as crianças na esco-

la até o sete anos. Pais católicos e educa-

dores, sustentam a opinião de que, antes 

dessa idade, os filhos estariam expos-

tos a influências externas não deseja-

das. "Quando muito pequenas, as crian-

ças não têm como se defender", justifica 

Silva. O processo de alfabetização se deu 

em casa, tendo os pais procurado supor-

te, inclusive, de cientistas especializados 

no assunto, para se capacitarem. 

Matriculado numa instituição par-

ticular católica em 2005, Lucas, segun-

do o pai, fazia algumas queixas no iní-

cio. "Reclamava de gritaria na classe, de 

professores dedicados, porém reféns de 

caprichos infantis de alguns alunos", de-

talha. O pedagogo, por sua vez, enume-

rava problemas: "A instituição não ensi-

nava a doutrina católica, apoiava-se na 

teoria construtivista, que considero inefi-

caz, e havia conflitos de valores, como o 

contato com crianças cuja formação era 

completamente distinta da que eu pro-

porcionava." 

Foi quando Lucas passou a reclamar 

de agressão dos colegas que a família de-

cidiu intervir, recorrendo inclusive ao 

Ministério Público. "A instituição de en-

sino agia apenas no contexto do equacio-
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namento dos problemas, não do enfrenta-

mento dos conflitos", reclama. Silva e Dayane 

decidiram tirar os filhos de lá, em 2007. 

Leila Brum Ferrara com as filhas Hannah e Vitória: o homeschooling 
dá mu i to t rabalho aos pais 

Cleber de Andrade Nunes, com a esposa e os f i lhos: " U m ser hu-
mano em desenvolv imento precisa ser conduz ido. A educação é 
também um ato pol í t ico" 

Os pedagogos Luiz Carlos Faria da Silva e Dayane Dalquana 
com os f i lhos, cuja rot ina inclui part icipar de cursos externos de 
Matemát ica (Kumon) e Inglês 

Organizaram, mesmo sem conhecimento 

prévio do homeschooling, a rotina das crian-

ças, com aulas de Português, Geografia e 

História em casa e de Matemática (pelo 

método Kumon) e Inglês em cursos ex-

ternos. Júlia foi para o balé; Lucas, para 

o tai-ki-do. Ambos praticam natação e, 

garantem os pais, não têm problemas de 

relacionamento. "Vão até os vizinhos, à 

igreja, ao clube, participam de atividades 

em família, com amigos", declara o pai. 

Registros como a medalha no Kumon 

e depoimentos dos professores de natação 

eram anexados ao processo aberto pela 

família contra a escola. O juiz sugeriu que 

Lucas fosse matriculado em uma institui-

ção pública. "Durou 15 dias, uma malu-

quice. Um aluno chutou a canela do pro-

fessor", relata Silva, que propôs ao Núcleo 

Regional de Educação de Maringá que o 

filho cumprisse o calendário de provas 

sem assistir às aulas, mas a autorização 

não foi concedida. Numa decisão única 

no País, a justiça determinou que Lucas 

e Júlia fossem avaliados periodicamente 

pelo Núcleo - eles realizaram duas provas 

desde então. Também determinou que 

uma psicóloga visitasse a família, o que 

aconteceu uma única vez. De acordo com 

Robertson Fonseca de Azevedo, promo-

tor de justiça do Ministério Público (MP) 

do Paraná, o caso não ficou caracterizado 

crime de abandono intelectual. Ele argu-

menta, entretanto, que o fato de as crian-

ças não freqüentarem a escola as coloca, 

no entendimento do MP, em condição de 

risco social. 

Segundo Fredric Michael Litto, pre-

sidente da Associação Brasileira de 

Educação a Distância (Abed), a prática do 

homeschooling deve ser acompanhada pe-

las secretarias de Educação, por meio da 

aplicação de exames. 

EMBATE DE LEIS 

De acordo com o Ministério Público de 

Minas Gerais, Cleber Andrade Nunes 

foi processado pelo descumprimen-

to dos artigos 22 e 55 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que 

dispõem, respectivamente, sobre a obri-

gação dos pais de sustentar, guardar e 

educar os filhos menores e de matri-

cular os filhos na rede regular de en-

sino. O artigo 6o da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (9394/96) reite-

ra a obrigação estabelecida no ECA. 

Para a Promotoria do Juizado Especial 

Criminal de Timóteo, a família tam-

bém cometeu abandono intelectual, 

de acordo com o artigo 246 do Código 

Penal, que determina detenção ou mul-

ta para os pais ou responsáveis que dei-

xarem de prover à instrução primária 

um filho em idade escolar. 

O advogado de Nunes, Gesiney 

Campos Moura, rebate, citando o ar-

tigo 26.3 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos - "os pais têm direi-

to de escolha do gênero de instituição 

que será ministrada a seus filhos". Leila 

Ferrara e Nunes acrescentam a deci-

são do MEC, por meio da portaria 4, de 

11 de fevereiro de 2010, que autoriza a 

concessão de certificado de conclusão 

de ensino médio com base no Enem a 

todos os cidadãos maiores de 18 anos 

que t e n h a m atingido o m í n i m o de 400 

pontos em cada u m a das áreas de co-

nhecimento avaliadas e de 500 pon-

tos na redação, independentemente de 

terem cursado o ensino fundamen ta l 

em instituições de ensino. Em nota, o 

MEC informou que não se mani fes ta 

sobre a prática do homeschooling. 

Nunes, Leila e Silva compõem um 

silencioso - e a inda incipiente, - movi-

mento de ensino doméstico no Brasil, 

adotado por outras 100 famílias. É a 

estimativa da Aliança Nacional pa-

ra Proteção à Liberdade de Instruir 

e Aprender (Anplia), entidade cria-

da por Nunes para defender o direito 

dos pais de escolher a educação dos fi-

lhos. Muitos adeptos t emem a expo-

sição com medo de serem processa-

dos. Leila a f i rma que as f i lhas Vitória 

e H a n n a h poderão obter a certificação 

de ensino tanto nos EUA - por meio 

da escola - quanto no Brasil, através do 

Enem. "Defendo u m a emenda na lei e 

que o Estado teste nossas crianças", 

a f i rma . Cleber Nunes diz que Davi 

e Jôna tas estão "empreendendo" . O 

pr imei ro é p rogramador e o segun-

do, web designer. Já Luiz Faria gosta-

ria de matr icular os filhos n u m a esco-

la de currículo clássico, "nem que seja 

nos Estados Unidos". Para esses pais, 

o homeschooling é u m a causa. "A famí-

lia, para mim, é a m i n h a opção e mi-

n h a maior motivação", conclui Leila. G 


