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Apresentação

O presente trabalho reúne a análise de uma das modalidades da Educação 

Básica, o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinado à educação 

de pessoas de modo a corrigir o déficit de escolaridade em relação ao patamar do 

Ensino Fundamental e Médio de população com dois perfis: com 15 anos ou mais 

de idade, que nunca estudaram ou que não concluíram o Ensino Fundamental; e, a 

partir de 19 anos, que não concluíram o Ensino Médio.

O estudo tem o objetivo de identificar variadas particularidades da quantidade 

da demanda potencial por EJA nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Para 

tanto, busca-se apresentar aspectos relevantes dos demandantes por EJA, que é a 

população elegível ao Programa, a partir dos dados do Censo Demográfico 2010.

Além disso, são também estudados os números de matrículas do estado 

fluminense, em cotejo com as demais unidades da federação, especialmente em relação 

à dependência administrativa1 dos estabelecimentos de ensino. Foram utilizadas neste 

exame as informações do Censo Escolar, disponíveis no portal do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP) entre os anos de 2010 a 2013.

Na primeira versão impressa deste Boletim, foi abordado um capítulo específico 

para tratar da questão da oferta de vagas em EJA pela rede estadual, tanto para o 

modelo presencial quanto para o modelo semipresencial. Entretanto, após revisão dos 

dados, optou-se pela exclusão do capítulo, uma vez que tal fato não comprometeria o 

objetivo principal do trabalho - qual seja, a mensuração da quantidade de demanda 

potencial por EJA no Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios.

Em contrapartida, ficou definida a necessidade de estudo futuro sobre o tema. 

Nele, serão analisados os dados não apenas da rede estadual, que corresponderia a 

pouco mais de 50% das matrículas em 2013, mas também de todas as demais que 

ofertem EJA (federal, municipal e privada), cujas informações possam ser obtidas pelas 

fontes de dados disponíveis. 

1  Dependência administrativa corresponde ao âmbito de subordinação dos estabelecimentos de ensino. Elas são 
classificadas em federal, estadual, municipal, para a rede pública e respectivos entes federativos; e privada, para 
a rede composta por estabelecimentos de ensino administrados por particulares e reconhecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC) e demais secretarias municipais e estaduais.
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O estudo está organizado em quatro partes, além desta introdução. A primeira 

apresenta aspectos importantes sobre as pessoas de 15 anos ou mais de idade da 

População Economicamente Ativa (PEA), obtida a partir do Censo Demográfico 2010, 

que constitui a população pesquisada no presente estudo. A segunda parte caracteriza-

se pelo estudo de aspectos relevantes da quantidade potencial demandada por EJA no 

estado fluminense e seus municípios, obtidas a partir da população pesquisada. A terceira 

trata do total de matrículas no Estado do Rio de Janeiro. Por fim, as considerações finais, 

nas quais apresentamos os pontos-chave do presente trabalho, bem como apontamos 

algumas hipóteses de desenvolvimento do tema e de desdobramentos das observações 

nele feitas

Programa EJA: histórico recente

Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, há diversas iniciativas públicas, 

privadas e da sociedade civil que atendem a população demandante por EJA. Em 

2013, a Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC implantou o projeto piloto 

de reestruturação e reorganização do Programa de Educação de Jovens e Adultos, 

denominado Nova EJA2, que compreende uma mudança pedagógica e metodológica 

para a modalidade de ensino. A Nova EJA deve formar, até o final de 2014, cerca 

de 80 mil alunos no Ensino Médio, possibilitando um estudo inovador do egresso 

destes estudantes ao mercado de trabalho, a fim de verificar mudanças em relação à 

renda, salário, posição na ocupação e setor produtivo do trabalhador que aumentou 

a escolaridade através do EJA.

Cabe aos municípios - e, subsidiariamente, aos Estados e União - a maior 

participação na oferta de vagas do EJA para Alfabetização e Ensino Fundamental. 

O aumento da participação dos municípios fluminenses nos últimos anos fez, nesta 

esfera, com que o Governo do Estado do Rio de Janeiro tivesse uma participação 

proporcionalmente menor no número de matriculados em sua rede de ensino. 

A idade mínima para o EJA é de 15 anos, para o Ensino Fundamental; e 

de 18 anos para o Ensino Médio - não há idade máxima. Todavia, programas de 

correção de fluxos podem permitir a alunos tanto do Ensino Fundamental quanto 

do Ensino Médio  permanecerem ou reingressarem no ensino regular antes de 

serem direcionados para o EJA, demandando uma atuação diferenciada pelo gestor 

público da educação regular, que não aquela direcionada para o público do EJA.

2  O Programa Nova EJA está sendo organizado em caráter experimental pelo prazo de 5 anos, a ser adotado nas 
unidades escolares da rede pública estadual. O curso tem duração de dois anos e consiste em 4 módulos didáticos, 
sendo um por semestre.
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Conceitos e definições

No programa, há dois modelos de ensino em relação à participação do 

aluno. Denomina-se presencial o modelo em que os conteúdos são ministrados 

com a presença plena do aluno em turmas no estabelecimento de ensino. Por sua 

vez, denomina-se semipresencial o modelo em que o aluno estuda o conteúdo 

apresentado fora do estabelecimento, reservando sua presença nele para dúvidas 

ou avaliações. O sistema de educação integrada ao ensino profissional 

procura aliar a formação técnica com os conteúdos do ensino básico. 

Para efeito deste estudo, será empregado um subconjunto da População 

Economicamente Ativa (PEA)3, com 15 anos ou mais de idade, ao qual se denominará 

PEA15+. Neste subconjunto, estão identificadas as pessoas que apresentam 

características elegíveis ao EJA, com o objetivo de refinar a demanda populacional 

por este Programa, quanto aos seguintes níveis de instrução: a) nunca foram à 

escola (Sem Instrução e analfabetos); b) com Ensino Fundamental incompleto; e c) 

com Ensino Fundamental completo e Ensino Médio incompleto.

A escolha da PEA e não a População Total justifica-se pelas relações 

estabelecidas neste estudo com o mercado de trabalho, enquanto a escolha 

da PEA15+ e não da PEA é justificada porque a população considerada para a 

conceituação da PEA leva em conta a população de 10 anos ou mais de idade que 

esteja trabalhando ou procurando trabalho. Como só seria elegível para EJA aquela 

parte da população a partir dos 15 anos, preferiu-se fazer o recorte de 15 anos ou 

mais de idade – PEA15+. 

Com relação à demanda, o indicador utilizado será a quantidade da demanda 

total por EJA (QD), que representa a soma de dois indicadores: a quantidade da 

demanda suprida (QDS), que se refere à população elegível, mas que já estava 

estudando em algum estabelecimento de ensino - portanto, já estava sendo atendida 

pelo EJA, seja na rede pública ou privada; e a quantidade da demanda potencial 

(QDP), que corresponde à população elegível e que frequentou escola, mas não 

3  Compreende o potencial de mão-de-obra com 10 anos de idade ou mais que o setor produtivo pode contar. Isto 
é: população desocupada - aquelas pessoas que não tinham trabalho num determinado período de referência, mas 
estavam dispostas a trabalhar - e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva; população ocupada - aquelas 
pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho. As pessoas ocupadas são 
classificadas em: A) Empregados - aquelas pessoas que trabalham para um empregador ou mais, cumprindo uma 
jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro ou outra forma de pagamento. 
Os empregados são classificados segundo a existência ou não de carteira de trabalho assinada. B) Conta Própria - 
aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício, sem empregados. C) 
Empregadores - aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício, com 
auxílio de um ou mais empregados. D) Não Remunerados - aquelas pessoas que exercem uma ocupação econômi-
ca, sem remuneração, pelo menos 15 horas na semana. 
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frequenta mais ou que nunca frequentou. Ou seja, este indicador constitui-se na 

demanda que ainda não estava sendo atendida pelo Programa.

 O critério estabelecido para mensurar a QDP por municípios, no Censo 

Demográfico 2010, foi somar a demanda potencial pelo Ensino Fundamental com 

a demanda potencial pelo Ensino Médio, já que as idades mínimas para o ingresso 

nestes ensinos são diferentes. 

Para tanto, foram feitos dois cortes para mensurar a QDP: um para o Ensino 

Fundamental (População Economicamente Ativa, com 15 anos ou mais de idade, 

que não está estudando, sem nível de instrução ou com Ensino Fundamental 

incompleto); e outro para o Ensino Médio (População Economicamente Ativa, com 

19 anos ou mais, que não está estudando, com Ensino Fundamental completo e 

Ensino Médio incompleto). A soma destas duas populações foi analisada, por faixa 

etária e sexo, segundo o cruzamento por cor, rendimento mediano mensal e posição 

na ocupação, a fim de caracterizar o perfil sociodemográfico desta demanda.



9

1– escolaridade da Pea15+ e características quanto ao rendimento 
mediano mensal no estado do rio de Janeiro

1.1. Analfabetismo da PEA15+ do Estado do Rio de Janeiro em 20104

Estado do Rio de Janeiro contabiliza 187,19 mil analfabetos com mais de 15 anos

Segundo os dados do Censo Demográfico 2010, no Estado do Rio de Janeiro, 

o total de analfabetos era de 187,19 mil, que corresponde a 2,46% da PEA 15+ . 

Dentre os municípios fluminenses, São Francisco de Itabapoana aparecia com o 

maior percentual em relação ao total de analfabetos (13,50%), enquanto Nilópolis, 

município que integra a Região Metropolitana do estado, exibe o melhor resultado 

para o indicador em tela (0,77%).

Quando o recorte é feito por sexo, o total de homens analfabetos aparece 

com 2,84% para o total da PEA15+, estando o maior percentual em São Francisco 

do Itabapoana (16,50%); e em Nilópolis, o menor percentual (0,86%). Do lado 

das mulheres, encontra-se um percentual de 1,99% de analfabetas na população 

pesquisada (PEA15+), sendo no município de Paty do Alferes a maior percentagem 

(9,54%) nessa condição; e em Nilópolis a menor, com (0,67%).

1.2.  Números de analfabetos por faixa etária da PEA15+ no Estado do 

Rio de Janeiro em 2010

Mais de 70% dos analfabetos da PEA estudada têm mais de 40 anos 

No Gráfico 01 abaixo, apresentamos as faixas etárias nas quais estão os 

maiores e menores números de pessoas analfabetas. A soma das pessoas com mais 

de quarenta anos na condição aqui analisada representa 74% do universo total, 

ou seja, cerca de 138 mil pessoas. Logo, os outros 26% do total de analfabetos na 

PEA15+, mais de 48 mil, estão nas faixas etárias abaixo dos quarenta anos. Esse 

quadro pode ser reflexo dos efeitos da universalização da Educação Básica em todo 

o país, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando passou a 

ser obrigação do Estado e responsabilidade da família matricular os filhos em idade 

escolar nos sistemas de educação vigentes. Ainda que se tenha avançado, há quase 

14 mil pessoas analfabetas entre 15 e 29 anos.

4  Número total de pessoas que não sabem ler e nem escrever sobre a População Economicamente Ativa com 15 
anos ou mais de idade que seja elegível para a Educação de Jovens e Adultos.
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1.3. Taxa de analfabetismo entre homens e mulheres no Estado do Rio 
de Janeiro - 2010
No Estado do Rio de Janeiro, contingente é pouco maior entre homens

O Gráfico 02 mostra que a taxa de analfabetismo verificada entre as mulheres 
apresenta percentual menor do que aquela observada entre os homens, quando 
considerada a PEA15+ do Estado do Rio de Janeiro. Pela análise dos dados, a taxa de 
analfabetismo da população estudada é de aproximadamente 2,46%, sendo que a das 

mulheres é de aproximadamente 1,99%, enquanto que a dos homens é de 2,88%.
Gráfico 02

Percentuais de homens e mulheres em relação ao analfabetismo 
Estado do Rio de Janeiro – 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.

Gráfico 01
Número de analfabetos, por faixa etária

Estado do Rio de Janeiro - 2010



11Estudo sobre o Programa de Educação de Jovens e Adultos e o perfil sociodemográfico da demanda no Estado do Rio de Janeiro

1.4. Rendimento Mediano Mensal (RMM), por nível de instrução e sexo, 

para a PEA15+ do Estado do Rio de Janeiro e municípios – 2010

Rendimento de pessoa com o Ensino Superior completo foi aproximadamente 4,5 vezes maior

A partir da análise dos dados da PEA15+, constata-se que quatro municípios 

apresentam maiores Rendimentos Medianos Mensais (RMM) quando se observa 

o nível de instrução dos “Sem Instrução e Ensino Fundamental Incompleto”. São 

eles: Angra dos Reis, Armação de Búzios, Macaé e Rio das Ostras, com RMM de 

R$ 700,00 - superando, inclusive, a capital (R$ 650,00). Para o mesmo recorte, 

os municípios que aparecem com menor RMM são: Sumidouro, São José de Ubá e 

Varre e Sai (R$ 500,00).

Se o controle é feito pelo nível de instrução “Ensino Fundamental Completo 

e Ensino Médio Incompleto”, Angra dos Reis aparece no topo da lista com o valor 

de R$ 820,00 de RMM, enquanto outros 20 municípios aparecem com o pior nível 

para esse indicador, apresentando RMM de R$ 510,00.

O Gráfico 03 mostra como se comporta o RMM da PEA15+ para o total do 

Estado do Rio de Janeiro, consideradas as variáveis “nível de instrução” e “sexo”. É 

possível observar que, quanto maior o nível de instrução, maior o RMM.

Gráfico 03
Rendimento Mediano Mensal da PEA15+ e hiato de rendimento mediano mensal entre os sexos, por nível de instrução e faixa etária

Estado do Rio de Janeiro – 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.

Verifica-se também, que o rendimento dos homens é maior que o das mulheres 

em todos os níveis de Instrução e essa diferença de rendimento, denominado hiato 

nesta pesquisa, vai aumentando conforme se aumenta o nível de instrução. A partir 

dessa análise por sexo, é possível calcular esse hiato entre o rendimento masculino e 
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feminino. Para pessoas com nível de instrução até “Ensino Fundamental Incompleto” 

os homens obtinham ganhos medianos de R$ 180,00 a mais do que as mulheres; 

e de R$ 250,00 a mais, para o nível de instrução “Ensino Fundamental e Médio 

Incompleto”. Em relação aos demais níveis de instrução, os homens ganhavam a 

mais do que as mulheres R$ 330,00 com “Médio Completo a Superior Incompleto” 

e R$ 1.800,00 com “Superior Completo”.

1.5. Rendimento mensal total, por nível de instrução, para a PEA15+ 

do Estado do Rio de Janeiro e municípios – 2010

Níveis de instrução mais elevados atingem rendimentos mensais totais maiores

No Gráfico 04, analisa-se o rendimento mensal total, por nível de instrução, 

para a PEA15+ do estado fluminense:

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.

Gráfico 04
Percentis do rendimento mensal, por nível de instrução 

Estado do Rio de Janeiro – 2010

Observa-se o quanto o nível de instrução pode impactar a renda das pessoas. 

Para efeitos da análise realizada, tomou-se como corte o valor do salário mínimo de 

2010 (R$510,00). Percebe-se que, para as pessoas com o Ensino Médio completo 

e Superior incompleto, aproximadamente 80% delas conseguem romper a linha 

do salário mínimo. Este percentual é próximo de 70%, para as pessoas com Ensino 

Fundamental completo e Ensino Médio incompleto. Para os Sem instrução e Ensino 

Fundamental incompleto, esse número cai para cerca de 60%.

Os percentuais aproximados das pessoas que têm rendimento mensal total 

abaixo do salário mínimo são de 15%, para os Sem instrução e Ensino Fundamental 
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incompleto; de 8%, para os que têm Ensino Fundamental completo e Ensino Médio 

incompleto; e de 6%, para os com Ensino Médio completo e Superior incompleto.

Visto de outra forma, pessoas com maiores níveis de instrução conseguem 

atingir rendimentos mensais totais maiores que aquelas com baixos níveis de 

instrução. Destaca-se, então, a importância da conclusão do Ensino Médio para o 

incremento da renda do trabalhador: a curva que reflete o Ensino Médio completo 

aumenta a níveis superiores, a partir do percentil 50, em relação às demais curvas 

apresentadas. Esse exercício empírico pode estar indicando o quanto o EJA pode 

contribuir para o aumento da renda. Cabe lembrar que a população com a qual se 

trabalha para esta análise é a PEA15+.
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2 – quantidade demandada por educação de Jovens e adultos 
no estado do rio de Janeiro

Neste tópico apresentamos os indicadores relativos à demanda por EJA, 

identificando as principais características sociodemográficas dessa população 

elegível ao Programa. 

2.1. Indicadores da Quantidade da Demanda (QD): Quantidade da 

Demanda Suprida (QDS) e Quantidade da Demanda Potencial (QDP) 

42,83% da PEA estudada têm escolaridade abaixo do Ensino Médio completo

Os indicadores que compõem a quantidade de demanda por EJA referem-

se à população elegível ao Programa, ou seja, aquela população entre homens e 

mulheres compreendida na PEA15+, filtrada pelo nível de instrução relativo aos 

requisitos do EJA (Sem Instrução até Ensino Médio incompleto). A diferença 

metodológica que norteou a definição dos indicadores QDS e QDP consiste no fato 

do primeiro se referir às pessoas que estão estudando e o segundo, às pessoas que 

não estão estudando.

 Sem 
instrução e 
fundamental 
incompleto

 Fundamental 
completo 
e médio 

incompleto

Total  Sem 
instrução e 
fundamental 
incompleto

 Fundamental 
completo 
e médio 

incompleto

Total  Sem 
instrução e 
fundamental 
incompleto

 Fundamental 
completo 
e médio 

incompleto

Total

Quantidade 
da 

Demanda 
Suprida 
(QDS)

Abs.

Rel. (%)

109.515

1,44

75.459

0,99

184.974

2,43

83.597

1,10

73.439

0,96

157.036

2,06

193.112

2,54

148.897

1,95

342.010

4,49

Quantidade 
da 

Demanda 
Potencial 

(QDP)

Abs.

Rel. (%)

1.264.891

16,62

678.904

8,92

1.943.794

25,54

824.039

10,83

491.551

6,46

1.315.590

17,29

2.088.930

27,45

1.170.454

15,38

3.259.384

42,83

quantidade 
da 

demanda 
(qd)

abs.

rel.(%)

1.374.406

18,06

754.362

9,91

2.128.768

27.97

907.637

11.93

564.989

7,42

1.472.626

19,35

2.282.042

29,9

1.319.351

17,34

3.601.394

47,32

Tipo de Quantidade de 
Demanda

Quantidade de Demanda por EJA, em valores absolutos e percentuais, por Sexo e Nível de Instrução

Masculino Feminino Total

tabela 01
Percentual da QDS, QDP E QDS, por Sexo e Nível de Instrução, em relação PEA15+ PEA 15

Estado do Rio de Janeiro - 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010

Na tabela 01, verifica-se que o indicador QD é fortemente influenciado pela 

QDP. Em outras palavras, 42,83% da PEA15+ demandam potencialmente EJA e 

não estavam em nenhum estabelecimento de ensino em 2010, seja ele das redes 

públicas ou privadas. Nota-se ainda que com relação às variáveis sexo e nível de 

instrução, existem mais homens do que mulheres na QDP (25,54% contra 17,29% 
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da PEA15+), sendo que essa demanda potencial é mais expressiva entre os homens 

sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (16,62% da PEA15+). 

Com relação à QDS, ou seja, aqueles que eram elegíveis ao EJA e estavam 

na escola, 2,43% eram homens e 2,06% mulheres. Quanto ao nível de instrução, 

2,54% encontravam-se no Ensino Fundamental e 1,95% no Ensino Médio. 

2.2. Quantidade da Demanda Potencial (QDP) por Educação de Jovens 

e Adultos nos municípios do Estado do Rio de Janeiro – 2010

Sumidouro apresenta a maior demanda (84%) e Niterói a menor (25%)

Como mencionado anteriormente, o estudo excluiu do indicador QDP o 

grupo de pessoas na faixa etária entre 15 e 19 anos de idade que havia concluído o 

Ensino Fundamental, pois esse grupo seria elegível para frequentar o Ensino Médio 

regular e não o EJA. Além disso, existe uma QDP para o EJA no Ensino Fundamental 

e outra para o Ensino Médio.

Na análise adotada, procura-se apresentar na Tabela 02 o total de 

alunos para essas duas demandas com nível de instrução elegível ao EJA (Sem 

Instrução, Fundamental Incompleto, Fundamental Completo e Médio Incompleto), 

hierarquizando os municípios da menor para a maior demanda potencial, ponderada 

pela PEA15+. Os resultados obtidos mostram que Sumidouro sustenta o maior 

percentual da QDP (84%). Por sua vez, Niterói apresenta o menor valor encontrado 

(25%). 

Quando se regionaliza o exame dos dados apresentados, observa-se que, 

dentre os dez municípios com menor QDP em relação a PEA15+, cinco deles estão 

localizados na Região Metropolitana (Niterói, Rio de Janeiro, Nilópolis, Mesquita 

e São Gonçalo). E dentre os dez municípios com maior QDP, cinco deles estão 

localizados na Região Serrana (Sumidouro, Bom Jardim, São José do Vale do Rio 

Preto, Duas Barras e Trajano de Moraes).

tabela 02 
Pessoas sem instrução a Ensino médio incompleto, elegíveis ao EJA Municípios Fluminenses – 2010 (continua)

Município Município Município

Abs. Rel. (%) Abs. Rel. (%) Abs. Rel. (%)

Niterói 62.614 25,28 Rio das Ostras 23.185 43,33 Três Rios 16.176 46,04

Rio de Janeiro 1.067.157 34,61 Mesquita 33.813 43,65 Pinheiral 4.246 46,63

Nilópolis 26.123 36,37 São Gonçalo 213.974 44,08 Arraial do Cabo 6.308 46,74

Volta Redonda 47.522 38,86 Mendes 3.841 44,28 Itatiaia 6.649 46,82

Macaé 43.056 40,05 Maricá 26.881 44,70 Mangaratiba 8.109 47,08

Resende 24.356 40,28 Paracambi 8.570 45,19 Vassouras 7.713 47,32

Sem instrução a Médio 
Incompleto

Sem instrução a Médio 
Incompleto

Sem instrução a Médio 
Incompleto
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tabela 02 
Pessoas sem instrução a Ensino médio incompleto, elegíveis ao EJA Municípios Fluminenses – 2010 (conclusão)

Município Município Município

Abs. Rel. (%) Abs. Rel. (%) Abs. Rel. (%)

Barra Mansa 39.647 47,37 Belford Roxo 109.738 53,14 Guapimirim 14.294 58,43

Cordeiro 4.806 47,62 Casimiro de Abreu 9.444 53,17 Silva Jardim 5.580 58,87

Bom Jesus do Itabapoana 7.617 47,75 Quissamã 5.033 53,36 Paraty 11.077 58,96

Valença 16.396 48,08 Rio Bonito 13.812 53,42 Aperibé 2.862 59,14

Iguaba Grande 4.711 48,12 Saquarema 17.907 53,45 São João da Barra 8.994 59,52

Conceição de Macabu 5.021 48,15 Angra dos Reis 43.078 53,56 Japeri 22.626 59,77

Barra do Piraí 21.182 48,18 Armação dos Búzios 7.582 53,69 Cambuci 4.030 60,00

São João de Meriti 102.917 48,27 Magé 53.633 53,78 Cardoso Moreira 3.090 60,45

Campos dos Goytacazes 98.144 48,29 Itaboraí 55.966 53,96 Comendador Levy Gasparian 2.429 61,51

Macuco 1.086 48,86 Queimados 32.248 54,14 Sapucaia 4.760 62,39

Miracema 6.248 48,95 Paraíba do Sul 10.055 54,36 Santa Maria Madalena 2.999 62,84

Nova Iguaçu 173.101 49,07 Cachoeiras de Macacu 14.129 54,66 Tanguá 8.679 64,10

São Pedro da Aldeia 20.627 50,67 Itaocara 6.131 54,75 Rio Claro 5.218 65,20

Cabo Frio 46.004 50,83 Porciúncula 4.399 54,77 São Sebastião do Alto 2.538 65,51

Engenheiro Paulo de Frontin 3.067 50,93 Quatis 3.319 55,06 Rio das Flores 2.612 65,52

Itaperuna 23.352 50,98 Santo Antônio de Pádua 10.893 55,35 São Francisco de Itabapoana 11.416 66,19

Itaguaí 25.692 51,19 São Fidélis 8.996 55,57 Duas Barras 3.792 66,97

Piraí 5.972 51,37 Italva 3.597 55,73 São José de Ubá 2.172 67,05

Duque de Caxias 201.989 51,73 Carmo 4.407 55,81 Trajano de Moraes 3.170 67,74

Seropédica 18.693 51,76 Carapebus 3.713 55,99 Paty do Alferes 8.851 67,86

Natividade 3.593 52,05 Teresópolis 44.566 56,13 São José do Vale do Rio Preto 7.105 68,48

Araruama 26.105 52,34 Nova Friburgo 54.260 56,18 Varre-Sai 3.167 68,96

Petrópolis 77.002 52,39 Areal 3.123 57,32 Bom Jardim 9.040 70,60

Porto Real 4.523 53,02 Cantagalo 5.689 57,53 Sumidouro 7.099 83,81

Miguel Pereira 6.294 53,12 Laje do Muriaé 1.986 58,14 total 3.259.384 42,83

Sem instrução a 
Médio Incompleto

Sem instrução a 
Médio Incompleto

Sem instrução a 
Médio Incompleto

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010
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O mapa 01 a seguir representa espacialmente a QDP ponderada pela PEA15+, por 

municípios: 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010.

Mapa 01
Quantidade da demanda potencial (QDP), ponderada pela PEA 15+, por municipios

Estado do Rio de Janeiro – 2010

2.3. Aspectos sociodemográficos da Quantidade da Demanda Potencial

Nos tópicos a seguir, serão abordados aspectos sociodemográficos da Quantidade 

de Demanda Potencial (QDP). Nesse sentido, serão consideradas as variáveis, sexo, 

faixa etária, cor, nível de instrução, posição na ocupação e rendimento mediano mensal.

2.3.1. QDP por sexo e nível de instrução

Homens são maioria, especialmente entre os “Sem Instrução e Ensino Fundamental 
Incompleto” (59,64%)

Os dados apresentados mostram que, no âmbito da QDP, os homens são 

maioria em cada nível de instrução característico do indicador considerado, 

sobretudo no nível “Sem Instrução e Fundamental Incompleto”, representando 

aproximadamente 59,64% da QDP. 
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Gráfico 05
QDP, por sexo e nível de instrução
Estado do Rio de Janeiro - 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.
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2.3.2. QDP por faixa etária e nível de instrução

Pessoas acima de 30 anos são maioria dos demandantes potenciais 

Nesse gráfico, os resultados apontam para o fato de que a maior parte 

daqueles que demandam potencialmente EJA encontravam-se nas faixas a partir 

dos 30 anos de idade. Esse estoque de pessoas já estava, em 2010, fora dos critérios 

definidos para a Política Nacional da Juventude5, afastando-os de programas como 

o Projovem Urbano e outros destinados ao aperfeiçoamento na formação técnica e 

no acesso ao Ensino Superior. E, dado o fato de que homens ou mulheres em idades 

mais avançadas formam ou já teriam formado núcleos familiares, torna-se mais 

difícil o esforço em complementar seus estudos, ainda que, por vezes, incentivados 

por seus filhos a retornar aos mesmos, sobretudo se participam preponderantemente 

com a renda de seu trabalho na composição da renda familiar.

5  A Política Nacional da Juventude destina-se a adoção de conjunto de ações voltadas para a juventude em nível 
federal, estadual e municipal. Seu público alvo é composto por pessoas entre 15 e 29 anos, categorizadas na Emen-
da Constitucional 65/2010 como “jovens” no capítulo “Dos Direitos e Garantias Individuais”. O Estatuto Nacional 
da Juventude (Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013), em fase de regulamentação, estabelece os princípios e di-
retrizes das políticas públicas de juventude e cria o Sistema Nacional da Juventude (SINAJUVE). O Plano Nacional 
de Juventude (Projeto de Lei Nº. 4530/04), ainda em tramitação no Congresso Nacional, é o documento legal que 
define os eixos temáticos da juventude, acompanhados de respectivos diagnósticos, objetivos e metas específicos.
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.
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Gráfico 06
QDP por faixa etária e nível de instrução

Estado do Rio de Janeiro - 2010

2.3.3. QDP por cor e nível de instrução

Pretos e pardos correspondem a 64,80% dos demandantes potenciais

Como o gráfico indica, a cor autodeclarada predominante na QDP identificada 

em 2010 é “parda”, cujo número somado ao dos declarados “pretos” corresponde 

a aproximadamente 64,80%. Esses resultados ratificam a perspectiva de que parte 

significativa dos afrodescendentes está geralmente sobrerrepresentada nos piores 

indicadores socioeconômicos no país. Dentre eles, destacam-se os indicadores 
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Gráfico 07
QDP por cor e nível de instrução
Estado do Rio de Janeiro - 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.
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QDP por posição na ocupação e nível de instrução

Estado do Rio de Janeiro – 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.

educacionais, que informam as políticas públicas voltadas para a correção do déficit 

de escolaridade e seus impactos na vida social, sobretudo no mundo do trabalho e 

suas exigências em termos de formação educacional e profissional.

2.3.4. QDP por posição na ocupação e nível de instrução

Entre demandantes predominam empregados formais (48,15%)

Em 2010, a posição na ocupação predominante era “Empregados com 

Carteira de Trabalho Assinada”, cuja participação percentual na QDP era de 

aproximadamente 48,15%. Esse grau de formalização era maior também entre 

aqueles que apresentavam o nível “Sem Instrução e Fundamental Incompleto”, com 

participação percentual na QDP de aproximadamente 64,11%. Ou seja: as pessoas 

demandantes potenciais de EJA encontravam-se ocupadas em postos de trabalho 

protegidos por lei, mas em atividades que exigiam menor nível de escolaridade – o 

que, em regra, significa menor remuneração.

2.3.5. QDP por nível de instrução, faixa etária e rendimento mediano 

mensal

Pessoas com 60 anos ou mais apresentam maior rendimento mediano mensal (R$ 1.360,00).

Os dados do gráfico mostram que o rendimento mediano mensal aumenta 

de acordo com a faixa etária e o incremento de escolaridade. O maior rendimento 

mediano mensal da QDP na faixa etária “60 anos ou mais” e com nível de instrução 
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Gráfico 09
QDP por nível de instrução, faixa etária e rendimento mediano mensal

Estado do Rio de Janeiro – 2010-2013

Fonte: INEP, Censo Escolar.

correspondente a “Ensino Fundamental e Médio Incompleto” (R$ 1.360,00) pode 

estar associado, além dos rendimentos provenientes do trabalho, a proventos de 

aposentadoria ou outros benefícios, como pensões e outros auxílios financeiros.
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Fonte: INEP, Censo Escolar.

Gráfico 10
Participação percentual do número de matrículas, por dependência administrativa

Estado do Rio de Janeiro – 2010-2013

3 – Matrículas em eJa no estado do rio de Janeiro
 Nesse tópico, apresentamos o número de matrículas em EJA nas redes 

públicas e privadas de ensino do Estado do Rio de Janeiro entre os anos 2010 

e 2013. Esses números indicam a procura por EJA no Estado do Rio de Janeiro, 

em relação às demais unidades da federação, tendo em vista a existência de uma 

quantidade de demanda potencial, identificada neste boletim através do Censo 

Demográfico 2010.

3.1. Participação no total de matrículas por dependência administrativa

Participação da rede estadual é majoritária

Para o total do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que a participação relativa 

da rede estadual é majoritária no total de matrículas nos anos observados. Essa 

participação se justificava pelo fato de que, segundo a repartição de competências 

definida legal e constitucionalmente, o Estado deve prover obrigatoriamente Ensino 

Médio e, subsidiariamente, Ensino Fundamental aos demandantes por EJA. Ela 

vem se reduzindo progressivamente em relação às redes municipais e privadas, 

passando de 67,58% para 52,25%. Vale destacar que os dados referentes à rede 

federal são inferiores a 0,5% nos anos pesquisados e correspondem ao traço azul 

quase imperceptível, próximo ao eixo horizontal.
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Fonte: INEP, Censo Escolar.

Estados Estados

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

São Paulo 14,14 12,64 12,33 12,27 Rio de Janeiro 18,58 20,83 19,79 17,92

Bahia 10,41 11,08 11,19 11,45 Santa Catarina 12,19 13,42 7,47 15,42

Minas Gerais 8,70 9,06 8,92 8,92 Rio Grande do Sul 11,04 10,01 9,29 7,93

Rio de Janeiro 9,97 8,75 8,10 7,34 Minas Gerais 7,79 7,33 7,23 4,76

Pará 6,29 6,43 6,59 6,73 Pará 4,80 5,83 6,50 7,52

tabela 03
As cinco maiores participações no total de matrículas das redes estaduais e no total das matrículas na rede privada para EJA

Brasil – 2010-2013

Participação  no total de matrículas Participação no total de matrículas da rede privada

3.2. O crescimento da participação relativa da rede privada
Estado apresenta a maior participação percentual nacional

Dentre os números apresentados, o destaque é o crescimento da participação 
relativa do número de matrículas no EJA na rede privada nesse período. Isto 
porque, ao crescer a sua participação relativa de 5,95% (2010) para 9,62% (2013), 
o resultado obtido foi muito superior ao verificado nos demais estados, sobretudo 

no âmbito da Região Sudeste, conforme exposto no Gráfico 10. 
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Gráfico 11
Evolução das participações percentuais das matrículas em EJA nas redes privadas

Região Sudeste 2010-2013

Na Tabela 03, por conseguinte, observa-se que, dentre todos os estados 
brasileiros, o Rio de Janeiro representa a quarta participação percentual do total 
de matrículas no período considerado, porém com uma variação decrescente de 
9,97% (2010) para 7,34% (2013). Percebe-se ainda que, quanto à rede privada de 
ensino, essa participação mostra-se a maior do país no número de matrículas no 
EJA, representando quase 18% do total do país em 2013. 
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3.3. Distribuição do total de matrículas por Região de Governo do 

Estado do Rio de Janeiro

Região Metropolitana concentra mais de 60% das matrículas

Na Tabela 04, demonstra-se que a Região Metropolitana responde pela 

expressiva maioria das matrículas em EJA do Estado do Rio de Janeiro, mantendo 

participação relativa acima de 64% nos quatro anos examinados. Dos dados 

utilizados, extrai-se que os principais municípios da região (Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu, Rio de Janeiro e São Gonçalo) concentram o maior número de matrículas 

do EJA no estado.

Fonte: INEP, Censo Escolar.

tabela 04
Número de matrículas, em números absolutos e percentuais, segundo as Regiões de Governo 

Estado do Rio de Janeiro – 2010-2013

Absolutos Percentuais Absolutos Percentuais Absolutos Percentuais Absolutos Percentuais

estado 427.289 100,00% 354.209 100,00% 316.590 100,00% 276.921 100,00%

Região Metropolitana 276.327 64,67% 238.647 67,37% 210.689 66,55% 183.471 66,25%

Região Noroeste Fluminense 12.697 2,97% 8.671 2,45% 7.862 2,48% 6.327 2,28%

Região Norte Fluminense 34.072 7,97% 26.156 7,38% 23.091 7,29% 20.990 7,58%

Região Serrana 23.403 5,48% 18.911 5,34% 19.370 6,12% 16.533 5,97%

Região das Baixadas Litorâneas 32.213 7,54% 22.384 6,32% 18.794 5,94% 18.106 6,54%

Região do Médio Paraíba 27.936 6,54% 21.260 6,00% 21.295 6,73% 17.088 6,17%

Região Centro-Sul Fluminense 10.311 2,41% 11.153 3,15% 7.681 2,43% 7.886 2,85%

Região da Costa Verde 10.330 2,42% 7.027 1,98% 7.808 2,47% 6.520 2,35%

Número de matrículas, em números absolutos e percentuais

2010 2011 2012 2013Região de Governo

3.4. Total de matrículas por modelo de ensino

Modelo presencial ainda é predominante no número de matrículas

Na Tabela 05, verifica-se que, a despeito dos investimentos do Estado do 

Rio de Janeiro na expansão da oferta de EJA no modelo semipresencial, o modelo 

presencial ainda é o predominante, tendo uma participação variando de 74,62% 

(2010) a 71,49% (2013). Os dados refletem as matrículas nesse modelo em todas 

as dependências administrativas, onde a presença da rede estadual é majoritária.

Chama a atenção, na mesma tabela, que a participação percentual de 

todos os modelos de educação integrada ao Ensino Profissional (presencial e 

semipresencial) variou de 0,98% (2010) a 1,53% (2013), evidenciando o pouco 

espaço ainda existente para a vinculação da formação técnica com a recuperação 

do déficit de escolaridade desse segmento de ensino para a população fluminense.
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Fonte: INEP, Censo Escolar.

Absoluto Percentual Absoluto Percentual Absoluto Percentual Absoluto Percentual

total 427.289 100,00% 354.209 100,00% 316.590 100,00% 276.921 100,00%

Presencial 318.846 74,62% 263.938 74,51% 215.968 68,22% 197.967 71,49%

Semipresencial 104.279 24,40% 85.824 24,23% 91.953 29,04% 70.960 25,62%

Integrado à Educação Profissional Semipresencial 3.621 0,85% 4.029 1,14% 3.889 1,23% 4.055 1,46%

Integrado à Educação Profissional Presencial 543 0,13% 418 0,12% 131 0,04% 205 0,07%

Presencial Projovem urbano  -  -  -  - 4.649 1,47% 3.734 1,35%

tabela 05
Número de matrículas, em números absolutos e percentuais, segundo o modelo de ensino de EJA 

Estado do Rio de Janeiro 2010-2013

Modelo de ensino

Número de matrículas,  em números absolutos e percentuais

2010 2011 2012 2013

3.5. Participação relativa do total de matrículas em relação às demais 

modalidades de ensino

Percentual de matrículas caiu de 10% para 7%

No Gráfico12, verifica-se a participação relativa do total de matrículas da 

modalidade EJA em relação ao total de matrículas do Estado do Rio de Janeiro. 

Observa-se que há uma variação de 10,88% para 7,05%, entre os anos de 2010 

e 2013. Essa redução denota que, apesar da quantidade de demanda potencial 

medida, os esforços maiores pela universalização e permanência de crianças e jovens 

na escola e a não obrigatoriedade do ingresso no EJA podem estar interferindo na 

permanência de alunos já matriculados e no ingresso de novos.

Gráfico 12
Percentual de matrículas em EJA em relação ao total de matrículas

Estado do Rio de Janeiro 2010-2013
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Fonte: INEP, Censo Escolar- 2010-2013.
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Ao examinar os números apresentados, duas possíveis razões podem ser 

consideradas, combinadas ou não, para explicar o fenômeno. A primeira delas diz 

respeito à redução do déficit de escolaridade da população com idade inferior a 15 

anos, por meio da universalização do ensino regular. A segunda relaciona-se ao fato de 

que há um esforço, por parte das secretarias de educação, em manter os jovens entre 

15 e 19 anos para concluir seus estudos no ensino regular, ao invés da opção pelo EJA.

Redução de cerca de 35% no total de matrículas

O Gráfico 13 mostra a redução progressiva do total de matrículas em EJA no Estado 

do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 e 2013. Em 2010, o número total de matriculados 

em todo o estado era de 427.289 alunos. Em 2013, o número total caiu para 276.921 

alunos, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 35,19% das matrículas.

Gráfico 13
Total de matrículas em EJA

Estado do Rio de Janeiro 2010-2013

Fonte: INEP, Censo Escolar- 2010-2013.
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Considerações finais
Os resultados obtidos demonstram que existe uma significativa quantidade 

potencial demandada por EJA em relação ao que se denominou de PEA15+. Apesar 

dos dados se referirem a 2010, o período não permite identificar na dinâmica 

das matrículas entre 2010 e 2013, grandes mudanças em tão pouco tempo. A 

quantificação do que aqui se denominou QDP, inclusive traçando perfis com os 

dados desagregados, procurou contribuir na localização desta demanda potencial.

Nesta primeira análise voltada para o objeto EJA em relação a PEA15+, 

pudemos identificar algumas lacunas de informações, assim como outras abordagens 

e técnicas que pretendemos apontar e considerar para o aprimoramento desta e 

demais pesquisas. Entre elas, por exemplo, além do estudo específico sobre oferta de 

vagas dessa modalidade de ensino nas redes de ensino, a necessidade de realização 

de trabalho de campo para a identificação de outras ofertas no território, posto que 

as estatísticas oficiais não são capazes de captar toda a diversidade de agentes que 

oferecem Educação de Jovens e Adultos.

Assim sendo, esse estudo preliminar cumpre a função de indicar possíveis 

linhas de estudo a serem desenvolvidas, de modo a gerar subsídios para diagnósticos 

mais amplos e formulações de políticas focalizadas, que atendam ao público alvo 

do EJA. Nesse sentido, temas como evasão ou não ingresso de alunos no EJA, 

assim como as estratégias de busca ativa de pessoas na demanda potencial e outros 

correlatos, poderiam ser incorporados à agenda – pública e privada – de pesquisas 

sobre Educação, sobretudo em relação à referida Educação de Jovens e Adultos.
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