
Expectativa do Ensino no Brasil Na visão dos estudantes sobre 
o futuro do ensino no Brasil.

OS PAIS NA EDUCAÇÃO

Acredita que as experiências 
corporativas deveriam integrar o ensino 
médio, aumentando a vivência para 
escolha de uma profissão.

METODOLOGIA -

1.099 estudantes de 
ensino médio, superior 
e extracurriculares, 
rede pública e 
privada, homens e 
mulheres de 15 a 44 
anos das classes A, B, 
C e D residentes nas 
principais capitais e 
interior do Brasil.
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#COMPARTILHE OS ESTUDOS 
DA HSR E LIDERE TENDÊNCIAS // 
#MIND&HEARTS

ACESSE OUTROS INFOGRÁFICOS 
DA HSR SPECIALIST 
RESEARCHERS // INSPIRING.

NOSSA 
CONCLUSÃO

Todos fomos lançados em um 
novo patamar e novo momento 
econômico e social, afetando 
também a área de ensino e o 
papel de escolas, educadores 
e pais de alunos, deixando mais 
evidente as fragilidades do 
sistema educacional e criando 
senso de urgência para mudar. 
A partir do diálogo produtivo 
e transformador entre todos os 
elos do setor educacional com 
a sociedade, aproveitaremos 
esse momento de grande 
evolução que está sendo 
demandada. 

Reforçaram a relevância de acompanhar 
a vida escolar dos filhos desde o início. 

Acreditam que os pais deveriam estimular 
a leitura na infância.

Acreditam que os pais deveriam incentivar 
os filhos a conviverem com diversidade de 
pessoas e pensamentos.

ROMPER COM O MODELO 
CONVENCIONAL DE AULAS 

O DESAFIO DA AULA ONLINE

Acha que aulas devem ser mais 
interativas, com maior troca de ideias 
entre alunos e professores.

Acredita que o ensino deveria 
contribuir com a conscientização social, 
promovendo mais ações para combater o 
racismo de qualquer espécie.

Também concorda que deveria haver 
melhoraria na capacitação dos 
professores e o mesmo número.

Diploma universitário, continua sendo 

valorizado por 91% dos estudantes.

VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E SALÁRIOS

Também afirma que seria importante valorizar mais 
os professores, principalmente pelo pagamento de 
melhores salários.

Dos entrevistados odiaram ou não estão 
curtindo quase nada o EAD.

O LADO BOM DESAFIOS

A PERCEPÇÃO // A NECESSIDADE DE NOVOS MÉTODOS 
DE AVALIAÇÃO (ALÉM DAS PROVAS CONVENCIONAIS).

Para 60% dos entrevistados é o 
desenvolvimento de novos métodos 
de avaliação dos alunos.

Dos entrevistados 
gostam dos recursos de 
tecnologia utilizados.

Gostaram da didática e 
metodologia aplicadas. 

Conseguem se 
concentrar mais.

29% 

16% 

14% 

Não conseguem tirar 
dúvidas.

Reclamam da falta de 
concentração.

Dizem que tem muitas 
tarefas. 

Sente falta de aulas 
práticas e laboratórios.

42%

37%

36% 

40% 

45%
Acham que aprendem 
menos nesse formato.

Revelam que estão aprendendo menos 
do que antes.

Não gostaria que existisse aulas online.

Espera um modelo híbrido, online 
e presencial.

A partir da 
experiência do 
isolamento social, o 
estudo mostrou que:

82% 

84% 

74% Antes da pandemia

E agora...

Dos entrevistados 
estudavam presencialmente.

Deles estão estudando 
online.

51%

52%

53%

52%

60%

90% 
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