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O presente estudo é parte integrante das ações de um projeto mais amplo, referente a 

constituição de uma Agenda Territorial para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Rio 

Grande do Sul, na qual se identifiquem, no contexto estadual, a situação tanto das vagas 

oferecidas, quanto da demanda potencial para esta modalidade de ensino, na rede estadual e nas 

redes municipais de ensino. O cotejo os mapeamentos de oferta atual e de demanda potencial 

pela EJA no estado do Rio Grande do Sul. A contribuição do estudo é buscar delinear 

mapeamentos estatísticos da oferta e da demanda pela modalidade de ensino Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no RS. Para o levantamento da oferta de vagas, estão sendo 

desenvolvidas a coleta e sistematização de dados provenientes do Censo Escolar (INEP), no 

que diga respeito às matrículas iniciais e concluintes desta modalidade de ensino nas quatro 

redes de ensino (Estadual, Municipal, Federal e Particular). Para o levantamento da demanda 

potencial pela EJA, valem-se de dados advindos do Censo demográfico e do PNAD (IBGE). 

Pretende-se, com os dados obtidos, elaborar um panorama que relacione a demanda potencial 

com a oferta de matrículas para esta modalidade de ensino, subsidiando, com esse conjunto de 

dados. Visa-se, com tal panorama, poder contribuir na constituição de indicadores para as 

políticas públicas voltadas à EJA para as redes estadual e municipal de educação no Estado do 

RS, e contribuir, sobretudo, para o cumprimento, pelas redes de ensino, estadual e municipais, 

do disposto nas Metas 8, 9 e 10, referentes à Educação de Jovens e Adultos, constantes no Plano 

Nacional de Educação, aprovado em 2014. 


