
%HermesFileInfo:A-26:20120527:

A26 Vida DOMINGO, 27 DE MAIO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Entre os principais motivos
pelos quais as famílias optam
pela educação em casa estão
a insatisfação com a qualida-
de do ensino escolar e o dese-
jo de oferecer uma educação
de acordo com seus princí-
pios morais e éticos.

A educação em domicílio
já é permitida nos EUA, Cana-
dá, Inglaterra, Japão e Austrá-
lia, entre outros países. O
Brasil só permite em casos
excepcionais, como acidente
ou determinação médica.

Leis brasileiras
não permitem
ensino em casa

Sem educação
formal, irmãos
ganham prêmios
Fora de escola desde 2006, os jovens estudam em casa apenas
os temas que lhes interessam e não pensam em cursar faculdade

Aplicados. Davi (de
preto), Jônatas e
Ana não vão à
escola e estudam
em um ambiente
coletivo, em casa

Profissionais da educação diver-
gem sobre a possibilidade de pais
educarem seus filhos em casa, fo-
ra do ambiente escolar.

A pedagoga Maria Celi Chaves
Vasconcelos, professora na Uni-
versidade do Estado do Rio de Ja-
neiro e na Universidade Católica
dePetrópolis,fezumapesquisade

pós-doutoradoanalisandoapráti-
ca no Brasil e em Portugal. Aqui, a
legislaçãonãopermite.Láélibera-
do, dentro de algumas regras – en-
tre elas, avaliação periódica.

“Apesar de ser um tema envol-
to em preconceito, que ainda re-
cebe muitas críticas, as mudan-
ças estão começando e mostram
que existem outras maneiras de
educar as crianças que não seja
na escola”, diz Maria.

Para o pedagogo Fábio Stopa
Schebella, diretor pedagógico
da Associação Nacional de Ensi-
no Domiciliar, o preconceito
contra o método é falta de infor-

mação. Ele, que já deu aulas em
escolas regulares, hoje presta
consultoria pedagógica para al-
gumas famílias que ensinam os
filhos em casa.

“Há uma crença equivocada
de que as crianças que são educa-
das em casa não se socializam ou
não aprendem direito. E isso é
um erro. Elas têm rendimento
até melhor, tanto na parte inte-
lectual quanto social”, afirma.

Equívoco. Quem tira os filhos
da escola lhes rouba a oportuni-
dade de se desenvolver integral-
mente, diz a professora Silvia Co-
lello, da Faculdade de Educação
da USP. “Nem a baixa qualidade
e a falta de segurança das escolas
justificam uma opção radical co-
mo essa. Esse tipo de ensino po-
de preparar a pessoa para o traba-
lho, mas não para o mundo.”

Além disso, segundo Silvia, há
um problema curricular. Em ca-
sa, muitos pais optam por privile-

giar os temas de interesse do fi-
lho em detrimento de outras dis-
ciplinas. “É interessante que a fa-
mília esteja atenta para captar os
interesses e aptidões, mas cabe
aos pais abrir perspectivas para
novos interesses. Como é que o
adolescente diz que não gosta de
física, se ele nunca estudou a dis-
ciplina?”

O argumento de que é direito
dos pais decidir o modelo mais
apropriado de ensino é rebatido
pelos educadores contrários à
educação domiciliar: o direito da
criança de frequentar a escola é
que deve prevalecer.

A aceitação dos filhos a esse
modelo de ensino, argumenta a
pedagoga, tem mais relação com
a falta de opção do que com a
satisfação. “A maioria das crian-
ças ou nunca foi à escola ou dela
foi tirada muito cedo. Não têm
parâmetros para comparar por-
que não conheceram o lado de
cá.” / F.B. e O.B.

Ocimara Balmant
ENVIADA A VARGEM ALEGRE (MG)
Fernanda Bassette

Davi e Jônatas estão com as ma-
las prontas para a primeira via-
gem ao exterior: vão para a Cali-
fórnia em agosto. Ganharam as
passagens e a estadia para a Cam-
pus Party americana após vence-
rem um concurso na edição bra-
sileira do evento.

Por aqui, eles concorreram
com mais de 7 mil “nerds”, egres-
sos dos cursos de Engenharia e
Ciência da Computação. O currí-
culo dos campeões, no entanto,
é bem mais modesto. Eles aban-
donaram a escola antes de con-
cluir o ensino fundamental.

Os dois foram educados pelos
próprios pais, em casa. “Se eu es-
tivesse no colégio, estaria entran-
do na universidade. Em casa, fo-
quei apenas no que gosto. Não
perdi tempo nas disciplinas que
não me interessam”, diz Davi, de
19 anos. Jônatas, um ano mais
novo, alfineta: “Mesmo porque
o melhor é ter uma boa ideia. De-
pois, se for preciso, coloco um
engenheiro para programar”.

A cada afirmação, os dois
olham de soslaio para o pai, sen-

tado no sofá ao lado e se seguran-
do para ele mesmo não respon-
der a todas as perguntas. A cada
prêmio dos filhos – só nos pri-
meiros quatro meses deste ano
eles já ganharam cerca de R$ 30
mil em concursos – Cléber Nu-
nes se convence ainda mais da
decisão tomada no fim de 2005,
quando Jônatas e Davi termina-
ram a 5.ª e a 6.ª série.

“Mas, mesmo com todos esses
prêmios, ainda dizem que ne-
guei educação para os meninos”,
diz o pai, referindo-se ao crime
de abandono intelectual pelo
qual ele e a mulher, Bernadeth
Nunes, foram condenados em
2010. Também teriam de pagar
uma multa, estimada hoje em R$
9 mil, pela condenação em um
processo na área cível por des-
cumprir o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). “Não qui-
tamos porque temos certeza de
que nossos filhos receberam ins-
trução adequada”, afirma a mãe.

Quem a vê tão convicta nem
imagina que ela era terminante-
mente contra a decisão do mari-
do. Tanto que, na primeira tenta-
tiva de Cleber, no fim de 2004,
Bernadeth vetou a ideia. Para
convencer a mulher, ele foi aos

Estados Unidos, conheceu famí-
lias que praticavam o ensino do-
miciliar e trouxe uma mala cheia
de material sobre o tema.

Começava aí seu processo de
“doutrinação” que só tem ganha-
do adeptos. A mais nova conver-
tida é a pequena Ana, a caçula da
família. Aos 5 anos, ela já sabe ler
e escrever, é fluente em inglês e,
apesar de nunca ter frequentado
uma escola, tem uma opinião for-
mada sobre o que se aprende na
instituição: “Nada”.

Informal. A sala de aula da me-
nina é um cantinho do escritório
coletivo que fica no térreo do so-
brado em que a família vive, no
município mineiro de Vargem
Grande. No espaço, as bonecas
ficam junto dos livrinhos de teci-
do costurados por Bernadeth.

Enquanto a mãe ensina a meni-
na a ver as horas, Jônatas desen-
volve um software para informa-
tizar as mercearias do municí-
pio, e Davi é capaz de se esquecer
de comer só para programar os
códigos que darão origem a um
programa capaz de ajudar os can-
didatos a vereador e a prefeito a
mapear redutos eleitorais e tra-
çar estratégias de comunicação.

Creditam todo o aprendizado
à técnica implementada pelo
pai, autodidata que saiu da esco-
la no 1.º ano do ensino médio.

Assim que os tirou da colégio,
Cléber os ensinou lógica, argu-
mentação e aritmética, base a
partir da qual eles poderiam estu-
dar o que lhes conviessem. Davi
e Jônatas decidiram ignorar dis-
ciplinas como química, biologia
e geografia. “Por que eu deveria
saber o que são rochas magmáti-

cas?”, questiona Jônatas.
Das disciplinas oficiais, ficou

somente o inglês. Para estimular
a fluência, Cléber comprava cur-
sos de informática em inglês e
pedia que os filhos legendassem
documentários.

Atualmente, cada um faz seu
currículo e seu horário. Mas nun-
ca são menos de seis horas diá-
rias, seis dias por semana. Jôna-
tas, webdesigner, dispersa fácil,
tanto que decidiu sair do Face-
book para não perder tempo. Da-
vi, programador, é mais centra-
do, cumpre à risca a grade horá-
ria colada no mural do seu quar-
to, ao lado de onde se vê um versí-
culo bíblico em hebraico, idioma
que ele aprendeu sozinho com o
intuito de compreender melhor
textos do livro sagrado.

Motivação. A retirada dos fi-
lhos da escola coincidiu com a
decisão da família por uma vida
mais simples e de retorno a pa-
drões morais descritos na Bíblia.

Cléber abriu mão de sua em-
presa de produtos de aço inoxi-
dável, como troféus e placas de
honra, para fabricar as peças no
quintal de casa. Bernadeth, que
era decoradora e cursava Arqui-

tetura, abandonou o curso e, des-
de então, dedica-se a cuidar da
casa e a alfabetizar a filha.

Por fim, trocaram a cidade de
Timóteo, com 80 mil habitan-
tes, pela pequena Vargem Ale-
gre, de apenas 7 mil moradores
e quase nenhuma opção de la-
zer. “O pai nos comunicou so-
bre a mudança. No começo, es-
tranhamos, mas agora já me
acostumei com o passeio na pra-
cinha da igreja”, diz Davi.

Vez ou outra, jogam futebol
com os vizinhos e viajam a Timó-
teo para encontrar os primos e
os ex-amigos de escola. No dia a
dia, e sem TV em casa, os cinco
estudam, trabalham, fazem as re-
feições e divertem-se assistindo
a vídeos do Youtube. Mas não
cansa ficar tanto tempo juntos?
Pelo jeito, não. Como acompa-
nhantes da viagem à Califórnia,
os meninos não hesitaram: vão
levar o pai e a mãe.

Educadores divergem
sobre metodologia de
ensino fora da escola

PARA ENTENDER

2 milhões
de jovens e crianças americanas
recebem educação domiciliar,
segundo pesquisa feita em 2010

100
famílias brasileiras,
estima-se, são adeptas
do movimento, mas vivem
na “clandestinidade” porque
aqui a prática é proibida

FOTOS TIAGO QUEIROZ/AE

● Adeptos

A legislação brasileira em vigor
determina que os pais ou respon-
sáveis matriculem as crianças na
rede regular de ensino – o que
torna ilegal, portanto, a prática
do ensino domiciliar.

O artigo 6 da lei 9394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases) diz que “é de-
ver dos pais ou responsáveis efe-
tuar a matrícula dos menores, a
partirdos6anosdeidade, noensi-
no fundamental”. Já o artigo 55 do
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) determina que os
pais ou o responsável têm a obri-
gação de matricular os filhos ou
pupilos na rede regular de ensino.

O Código Penal, em seu artigo
246, diz que é crime de abando-
no intelectual “deixar, sem justa

causa, de prover a instrução pri-
mária de filho em idade escolar”.

Asfamíliasquedefendemaedu-
cação fora da escola se baseiam
no artigo 26.3 da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, um
tratado internacional ratificado
pelo Brasil, que diz “que os pais
têmprioridadede direito naesco-
lhado gênero de instrução que se-
rá ministrada a seus filhos”.

O Ministério da Educação in-
formou, por meio de sua assesso-
ria, que não se manifesta em rela-
ção ao tema, pois se trata de uma
questão jurídica/legal.

Permissão. Embora a legisla-
ção não permita a prática, há um
projeto de lei do deputado Lin-
coln Portela (PR-MG) em trami-
tação na Câmara dos Deputados
pedindo a regulamentação da
educação básica domiciliar. O
ensino deve ser realizada pelos
pais, mas com supervisão e ava-
liação periódica./ F.B. e O.B.

estadão.com.br

Defensores do método
reclamam do preconceito;
os que o rejeitam alegam
que criança é privada de
desenvolvimento integral

Portal. Veja fotos da família
que educa os filhos em casa

www.estadao.com.br/educacao

Tudo em casa. A família Nunes: pai e mãe são os professores

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




