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1. Introdução

! A enquete foi realizada entre os dias 26/06 e 02/07/2021 através de formulário eletrônico. 

! O público alvo principal foi de famílias que praticam ou já praticaram Educação Domiciliar, mas 
aberto a qualquer pessoa que tivesse acesso ao formulário que foi divulgado em aplicativos como 
Whatsapp®, Telegram® e também em redes sociais. O total original de respondentes foi 3051. 

! Apesar do Surveymonkey® (ferramenta utilizada para o formulário eletrônico) fazer o controle de IP, 
ainda assim foram encontrados 163 Ips repetidos. Os mesmos foram excluídos do resultado final da 
pesquisa e apenas o formulário de data mais recente foi considerado, restando então 2888 
formulários, restringindo, assim, que um mesmo computador/dispositivo respondesse a mesma 
pesquisa apenas de uma vez. 

! A primeira pergunta era se o respondente era a favor da educação domiciliar. Uma pequena 
quantidade (1%) se disse contrária à educação domiciliar e seus questionários constam do resultado 
no Painel em BI, porém podem sem aplicados filtros para análise dos dados sem os mesmos.  

! Desta forma, independente de praticar ou não, os resultados a seguir demonstram a 
representatividade de 99% dos respondentes que declararam apoiar o Homeschooling (2865 
respondentes).



Painel disponível em https://tinyurl.com/painelhomeschooling       



Perfil dos respondentes favoráveis à 
educação domiciliar

! A Enquete obteve um alcance nacional, com 
respondentes de todas as Unidades da Federação e segue 
uma representação da distribuição/concentração da 
população brasileira 

! A grande maioria dos respondentes localiza-se na Região 
Sudeste, sendo o Estado de São Paulo o mais 
representativo, com 2,5 vezes mais respondentes do que 
o 2º colocado, que foi o Estado de Minas Gerais. 

! A segunda região é a Sul, com o Estado do Paraná sendo o 
mais representativo, sendo seguido pelo Rio Grande do 
Sul 

! O Nordeste é a 3ª principal região, sendo Bahia e 
Pernambuco os principais Estados em quantidade de 
respondentes.



Você pratica ou já praticou a Educação Domiciliar?

! Aqueles que nunca praticaram o homeschooling são 
considerados simpatizantes do modelo e, se tiverem 
oportunidade adotariam à educação domiciliar para 
seus filhos. Ou seja, as considerações sobre a 
regulamentação aqui representa tanto as famílias 
educadoras, quanto as que ainda não praticam

! Neste resultado, foram considerados apenas 
aqueles que praticam ou praticaram o 
Homeschooling (2260); 

! A maioria pratica a educação domiciliar com 2 
filhos (45%), sendo seguida por famílias com  1 
filho (33%). 3 filhos representam apenas 16%.

Quantos filhos recebem a educação domiciliar?



Concorda que a educação domiciliar precisa 
ser regulamentada urgentemente?

! A grande maioria (94%) concorda que a 
educação domiciliar precisa ser 
regulamentada urgentemente, certamente 
para garantir segurança jurídica às famílias e 
isonomia entre as crianças educadas em casa 
com aquelas da escola.  

! Apenas 6% discorda e evidenciam, de acordo 
com as demais respostas, o receio que têm 
com o nível de controle regulatório. 

! Fica ratificada, assim, a campanha de 
mobilização #HomeschoolingUrgente



Preferência das famílias quanto à 
qualidade da lei.

! Mesmo enquanto clamam pela urgência da regulamentação, A maioria 
das famílias 75% prefere ficar sem lei por enquanto, no limbo jurídico 
atual, do que estar debaixo de uma regulamentação de uma lei ruim e 
restritiva quanto à prática da educação domiciliar. 

! As famílias tanto as que praticam ou já praticaram, quanto aquelas que não praticam a 
educação domiciliar têm o mesmo parecer: 

Urgência e Regulamentação Justa!



Concorda com a exigência de que um dos 
pais tenha Nível Superior Completo?

! 89% é contra a exigência de Nível Superior Completo! A grande maioria (59%) diz que apenas o 
Ensino Médio seria suficiente, 24% o Ensino Fundamental e 7% concordaria com a matrícula em 
curso de nível superior ou profissionalizante. 

! Apenas 11% das famílias praticantes e apoiadoras acreditam que seja necessário um dos pais possuir nível 
superior. (Sendo que dentre os que assim responderam, 38% não pratica o Homeschooling).



Concorda com a exigência de autorização especial 
para instituição de ensino oferecer homeschooling?

! O resultado demonstra que as famílias querem menos burocracia, inclusive para as instituições de 
ensino que vierem a oferecer apoio para a Educação Domiciliar, basta apenas a declararem tal apoio. As 
instituições de ensino já passam por processo de credenciamento e fiscalização regular nas Secretarias de 
Educação. 

! Conforme declaração assinada e publicada em https://tutorclassico.com/ , mais de 200 instituições de 
ensino e mais de 600 acadêmicos já manifestaram  apoio à educação domiciliar e a pauta pela 
regulamentação justa defendida pela ANED.



Concorda com a Matrícula duplamente obrigatória?  
(em Secretaria de educação e em instituição de ensino)

! Apenas 3% dos respondentes concorda com essa Dupla Obrigatoriedade. Novamente a evidência de 
que as famílias querem menos burocracia. 84% prefere matrícula em apenas uma instância 
e 12% não soube opinar.  

! Os que optaram pela Secretária de Educação ou em Instituição de Ensino demonstram ainda 
o receio de que a educação domiciliar seja confundida com educação escolar ou com 
educação à distância, sendo necessário explicar ainda mais a interface de apoio que a 
regulamentação vai proporcionar e não de alteração do modelo. 



Opinião sobre a periodicidade da avaliação

! Apesar de significativa concordância de 33% dos respondentes, 60% defende que as 
certificações de aprendizagem deveriam acontecer ao final dos ciclos (Fundamental, I, II e 
Ensino Médio) ao invés de serem provas anuais. 

! As famílias estão fora do ensino escolar e adotam desenvolvimento de programas com 
maior flexibilidade e liberdade. Para a maioria não faz sentido ter a mesma avaliação 
escolar de anos letivos, por isso acreditam que a avaliação por ciclo é mais próxima da 
liberdade de ensino desejada.



Consequência da reprovação na Avaliação

! 87% é definitivamente contra à imposição de perda do exercício do direito em 
face de reprovação dos estudantes domiciliares nas avaliações. Evidenciam, assim, a 
contradição performativa e desigualdade de tratamento, pois os estudantes escolares não 
sofrem nenhuma consequência em eventuais reprovações. O objetivo é a aprendizagem 
certificada e não uma cláusula punitiva. 69% diz que a consequência deve ser igual à do 
estudante escolar, se reprovado não recebe a certificação até que venha a obter êxito.



Questão aberta com considerações gerais



Considerações Finais

! A participação social, democrática e representativa é fundamental para o sucesso de 
qualquer processo regulatório em nações modernas. E quando o tema regulatório diz 
respeito à regulamentação de liberdades fundamentais e garantidas em tratados 
internacionais faz requerer uma atenção maior e mais sensível à opinião pública dos 
seus legítimos interessados.  

! É por esta razão que pesquisas, análises e manifestações das famílias educadoras são 
realizadas, para garantir que elas estarão sendo ouvidas e que a regulamentação da 
educação domiciliar seja alcançada o mais urgente possível e de modo justo! 

! Agradecemos a todos aqueles que participaram e estão vivendo pela próxima geração. 

#HomeschoolingUrgente     #RegulamentaçãoJusta


