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Resumo 

Observando a educação no seu processo histórico é possível verificar que até os anos 80 

o sistema educacional encontrava-se quase que estagnado. Nos dez anos seguintes 

ocorreram avanços, entretanto extremamente lentos. Após esse período houve um 

aumento significativo na frequência escolar sendo possível, agora, direcionar a 

preocupação para a qualidade do ensino ofertado, ver Menezes-Filho (2007). 

Analisando os dados disponibilizados pelo SAERS é possível verificar que há uma 

desigualdade significativa presente tornando-se, assim, necessário um estudo que 

verifique no que consiste tamanho desequilíbrio e heterogeneidade dos municípios 

contemplados pela pesquisa. Através das análises da literatura e dos dados disponíveis 

que se referem à educação será realizada uma caracterização da educação gaúcha para 

explanar as razões dos diferenciais de desempenho dos estudantes e qual a importância 

de cada dimensão estudada.  

O quadro atual formado no estado do Rio Grande do Sul, através dos dados do SAERS, 

mostra-nos uma rede de ensino ampla, que abriga diversas realidades em seu entorno. 

Segundo os Resultados do Relatório do SAERS de 2009 é apresentado um diagnóstico 

delicado, revelando que um quinto dos alunos, ainda no ano de 2009, estão classificadas 

no nível abaixo do básico tanto na disciplina de matemática quanto na língua 

portuguesa. Esses números apresentaram uma queda desde o início do seu 

acompanhamento, entretanto - quando conduzimos nossas analises para recortes 

menores verificamos que o nível de desempenho do 1° ano do ensino médio além de 

não obter avanços ainda sofreu uma queda de 0,7%, no período de 2007 a 2009, na área 

de matemática. Houve uma melhora no desempenho médio analisado, pois foi reduzida 

a quantidade de alunos com desempenho abaixo do básico, apesar dessa melhoria ser 

importante, principalmente por ser conduzida pelo progresso obtido nas séries iniciais, 

ela não é suficiente nem tranquilizadora. O desempenho ainda é baixo e fomenta a 
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necessidade de investimento, de planejamento e de acompanhamento não só das escolas 

e da comunidade, mas principalmente do Estado que gera os fatores sociais vitais para 

que os avanços ocorram.  
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