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Introdução

! A presente enquete não tem caráter científico. Trata-se uma iniciativa exploratória organizada 
por organizações de educação domiciliar (AFEB, AFEMG, AFESC, FADEUSP, ANED e 
SIMEDUC) e buscou apenas identificar possíveis características de perfil das famílias 
educadoras para utilização em defesa do homeschooling. 

! A enquete foi realizada pela plataforma de pesquisas SurveyMonkey®, tendo como público alvo  
famílias educadoras em grupos de apps e redes sociais como Whatsapp® e Telegram®. 

! Não foram perguntadas ou coletadas informações que pudessem levar à identificação pessoal 
como número de documentos (RG, CPF), endereço ou nome completo. 

! Apesar da plataforma fazer controle dos IPs, para individualização das respostas, é possível que 
tenha havido respostas em duplicidade, em razão de dispositivos ou de quando os pais 
respondem a pesquisa em equipamentos diferentes. 

! Não foi realizado nenhum tratamento prévio de amostragem (estratificação, quantificação, etc.). 

! Todas as respostas foram obtidas em apenas 1 dia (15/06).



Amostragem

O total de respondentes foi 3.155 pessoas. Apesar do controle de IP, impedindo que um 
mesmo computador responda a mesma pesquisa mais de uma vez, ainda assim foram 
encontrados 139 Ips repetidos. Os mesmos foram excluídos da pesquisa e apenas o 
formulário de data mais recente foi considerado, restando então 3016 formulários. 

A primeira pergunta era se o respondente praticava a educação domiciliar. Uma 
pequena quantidade (2%) era de não praticantes e seus questionários não foram 
considerados na compilação de dados. Desta forma, os dados a seguir são de pessoas 
que são favoráveis, ou seja 2945 respondentes.



Panorama Brasil

A maior quantidade de respondentes nos estados de SP, BA, MG e SC refletem a ação 
proativa por parte das associações regionais dessas UF'`s organizadoras desta enquete e 
coleta de dados junto aos seus associados, demostrando a organização comunitária, 
representativa e de mobilização das famílias por intermédio das mesmas. 



Famílias com renda inferior a 4 Salários 
Mínimos

Brasil: 38% UFs em destaque 

Norte:    AM = 25,81% 
Nordeste:   BA = 51,2% 
Centro-Oeste:  DF = 11,5% 
Sudeste:   SP= 39%   
          MG=48,2% 
Sul:    SC = 37,2%

É clara a evidência de que a maior concentração de famílias educadoras está 
situada entre aqueles de baixa renda ou de classe média baixa. 



Famílias com renda superior a 20 S.M.

Brasil: 6,38% UFs em destaque 

Norte:    AM = 12,90% 
Nordeste:   BA = 5,8% 
Centro-Oeste:  DF = 16,6% 
Sudeste:   SP=5,6% 
    MG=5% 
Sul:    SC = 5,1%

Constata-se que a adoção de homeschooling por famílias de classe alta é a menor 
das frequências, contrariando totalmente as falácias de que a educação domiciliar 
seria algo restrito à referida classe de renda.



Filhos educados no lar

UFs em destaque 

Norte:    AM = 54% com 1 filho apenas 
Nordeste:   BA = 45,2% com 2 filhos 
Centro-Oeste:  DF = 42,7% com 2 filhos 
Sudeste:   SP= 46,8% com 2 filhos 
    MG=51,5% com 2 filhos 
Sul:    SC = 43,59 com 2 filhos

Região Filhos %
Centro-Oeste 2 45,32
Sudeste 2 46,13
Norte 2 50,81
Sul 2 44,78
Nordeste 2 44,28

No Brasil a maioria das famílias (78,6%) educa um ou dois filhos nos lares 
Independente da região do país ou UF em destaque, 02 filhos por família foi a 
respostas de maior frequência. 

Famílias cuja quantidade de filhos possui a maior representatividade por região



Tempo de educação domiciliar

Brasil: 67,9% praticam a educação domiciliar há mais 
de um ano e 33,1% iniciaram há menos de 1 ano.

Região < 1 ano > 1 ano
Centro-Oeste 38,91 61,09
Sudeste 34,07 65,93
Norte 30,65 69,35
Sul 30,33 69,67
Nordeste 27,3 72,7

UFs em destaque 

Norte:    AM = 45,2% há menos de 1 ano 
Nordeste:   BA = 77% há mais de 1 ano 
Centro-Oeste:  DF = 45,5 há menos de 1 ano 
Sudeste:   SP= 67,1% há mais de 1 ano;  
    MG=63,4 há mais de 1 ano 
Sul:    SC = 73% há mais de 1 ano



Nível educacional dos pais

Região Pais (%) Mães(%)
Centro-Oeste 20,6 16,1
Sudeste 31,6 26,1
Norte 25,8 25
Sul 30,3 28
Nordeste 32 33,9

* Houve uma pergunta específica para o nível de escolaridade do pai e outra para a mãe. 

UFs em destaque 

Norte:    AM=29% pai e 16,1 mãe 
Nordeste:   BA = 42,2 pai e 41,12 mãe  
Centro-Oeste:  DF = 10,2% pai e 12,1% mãe 
Sudeste:   SP= 31,1% pai e 25,7% mãe;   
          MG=35,9% pai e 30,8% mãe 
Sul:    SC = 31% pai e 30,4 mãe

! *O percentual de pais e mães que não possuem nível superior*: 
 
O resultado demostra que grande parcela dos respondentes ainda não têm nível 
superior completo. E que , portanto, restringir a opção de homeschooling apenas 
para nível superior completo empurraria essa grande parcela de famílias para a 
ilegalidade.


