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Uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, plural e suprapartidária. Nosso 

propósito é melhorar o Brasil, impulsionando a 

qualidade e a equidade da Educação Básica

no País.

COMO ATUAMOS
 Colocamos a Educação em pauta;

 Produzimos conhecimento técnico e propostas 

de políticas;

 Articulamos com o poder público e diversas 

instituições do setor;

 Fazemos monitoramento dos indicadores e 

das políticas educacionais.

Fundado em 2011 pelo economista e PhD. em 

Economia e Política do Setor Público, Maurício 

Moura, o grupo IDEIA nasceu com a finalidade de 

prover inteligência competitiva para empresas, 

órgãos públicos, associações de classe e 

campanhas de opinião pública.

COMO ATUAMOS
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a solucionar 

problemas, tomar decisões estratégicas e se comunicar 

com os seus públicos de interesse de forma mais assertiva 

e segura. Para isso, utilizamos uma metodologia própria 

para coletar dados e informações que dão aos nossos 

profissionais todo o embasamento necessário para uma 

análise completa de qualquer situação.



O Todos Pela Educação e o Ideia Big Data realizaram em junho de 2019 uma pesquisa de 

opinião a fim de avaliar a percepção da população com relação à qualidade da Educação 

Básica e a atuação do Governo Federal na área.

Foram coletadas respostas de 1.720 pessoas por meio de questionário estruturado com 

perguntas fechadas aplicadas via telefone fixo ou celular. A pesquisa tem abrangência 

nacional e a margem de erro é de 3,15%.
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Discordo plenamente

Discordo mais que concordo

Não concordo, nem discordo

Concordo mais que discordo

Concordo plenamente

Não sabe, não respondeu

Entendo que o Ministério da Educação está enfrentando os reais problemas da Educação 

Básica brasileira?
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Não sabe, não respondeu

Como você avalia a atuação do atual Governo Federal na área de Educação?



Incentivar os alunos a filmarem seus professores

Trabalhar para acabar com a doutrinação na sala de aula

Homeschooling*

Melhorar a gestão de recursos para educação básica

Ampliar o número de escolas militares no país

Investir mais recursos na educação básica

Melhorar a infraestrutura das escolas

Melhorar a formação dos professores

Ampliar o tempo que os alunos passam na escola

Melhorar o Ensino Médio do país

Melhorar os salários e o trabalho dos professores

Combater o anafalbetismo

Ampliar vagas em creche e melhorar sua qualidade

*Permitir que as famílias eduquem crianças em casa, sem precisarem ir a escola.

Entre as opções a seguir, quais na sua opinião deveriam ser as pautas de maior atenção do 

Governo Federal para a Educação Básica?

52% da população acredita 

que Creches, 

Analfabetismo e 

Professores deveriam ser 

os pontos de maior atenção 

do Governo Federal



Incentivar os alunos a filmarem seus professores

Trabalhar para acabar com a doutrinação na sala de aula

Homeschooling*

Melhorar a gestão de recursos para educação básica

Ampliar o número de escolas militares no país

Investir mais recursos na educação básica

Melhorar a infraestrutura das escolas

Melhorar a formação dos professores

Ampliar o tempo que os alunos passam na escola

Melhorar o Ensino Médio do país

Melhorar os salários e o trabalho dos professores

Combater o anafalbetismo

Ampliar vagas em creche e melhorar sua qualidade

*Permitir que as famílias eduquem crianças em casa, sem precisarem ir a escola.

Entre as opções a seguir, quais na sua opinião deveriam ser as pautas de maior atenção do 

Governo Federal para a Educação Básica?

Escolas militares, 

homeschooling, combate à 

doutrinação e filmar 

professores não são pontos de 

atenção para a população
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De maneira geral, como você avalia a atual qualidade da Educação no Brasil?



Melhorou consideravelmente

Melhorou um pouco

Não melhorou, nem piorou

Piorou um pouco

Piorou consideravelmente

Não sabe, não respondeu

Na sua opinião, na última década (10 anos) a qualidade da Educação no Brasil ...
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