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INTRODUÇÃO:
O presente projeto contemplado pelo Edital PROCOREDES VII, constituindo-se em uma pesquisa por demanda dos
Coredes do Estado do Rio Grande do Sul. O Corede da Produção - CONDEPRO tem manifestado a necessidade de
produzir e ter disponível uma base de dados, informações e conhecimentos, como subsídio ao planejamento e gestão
regional.
Por outro lado, dentre os 21 municípios que integram o CONDEPRO existem carências de mapas e bases espaciais com
informações precisas de sua localização, fato que dificulta um planejamento mais simétrico. As disparidades intra-regionais,
em especial de dados e informações socioeconômicas também se refletem em dificuldades de acesso a recursos e a
políticas públicas que possibilitam o desenvolvimento da região.
De que forma a agregação/estudo de informações, primárias e secundárias, socioeconômicas podem vir a auxiliar os
gestores na elaboração de políticas econômicas para a região da produção.
METODOLOGIA:
A metodologia a ser adotada no presente estudo. Em primeiro lugar apresenta-se a metodologia referente ao observatório
sócio econômico, o qual servirá para agregar todas as informações necessárias para identificar a evolução das ações
estratégicas definidas pelos agentes participantes do processo de planejamento da Região da Produção. Em segundo
lugar, são apresentados os indicadores atribuídos aos objetivos estratégicos de cada fórum temático. Pretende-se, com tais
indicadores nortear, conduzir e monitorar desenvolvimento da estratégia de competitividade e, com isso, construir a visão
de futuro que é o desenvolvimento sustentável regional.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O desenvolvimento político-social-econômico depende e muito da educação, ela é fundamental para transformação de uma
nação. Portanto, o objetivo aqui é evidenciar a situação da educação básica e a evolução dos indicadores educacionais do
Corede Produção. O estudo trata-se da apresentação dos dados obtidos no fórum de Educação e Cultura do Projeto
Observatório Socioeconômico da Região da Produção, onde são desenvolvidos indicadores de curto, médio e longo prazo.
É uma pesquisa quantitativa com análise de dados secundários do IDESE ¿ bloco educação, IDEB, IFDM e IDH-M
educação, taxa de analfabetismo, matrícula inicial, rendimento escolar e Fundeb. Na comparação dos resultados do IDESE,
observa-se uma evolução no desenvolvimento do RS, houve decrescimento apenas nos anos de 2005 e 2008, o mesmo
ocorre no Corede Produção, porém sua evolução é inferior ao do estado, que teve crescimento de 3,8% de 2000 para 2009,
enquanto o Corede cresceu 3%. No ranking de melhor IDESE a região perdeu posições para outros Coredes, passando
para o décimo lugar em 2009. Quanto ao IDEB do ensino fundamental dos anos iniciais dos municípios da região, de 2005
para 2011, percebe-se que o ensino fundamental dos anos iniciais, na maior parte dos anos, apresenta notas mais
elevadas às do ensino fundamental dos anos Finais. Passo Fundo, Porto Alegre e o RS se classificam no desenvolvimento
moderado em educação, e o estado é o que obtêm maior crescimento no indicador IFDM de 2000 para 2010. Na análise do
IDHM educação de Passo Fundo, Porto Alegre, RS e Brasil, notam-se que nenhum alcançou ainda o nível muito alto, no
entanto, Porto Alegre já alcançou o nível de desenvolvimento alto. Quanto à taxa de analfabetismo de 2000 a 2010 o
Corede Produção superou tanto o país como o estado na redução da taxa 32,2% de queda, chegou ao patamar de 5,83%,
nota-se, porém, que sua taxa de analfabetismo ainda é maior da taxa do estado. Nas matrículas iniciais o Brasil, o RS e o
Corede Produção apresentam redução.

CONCLUSÃO:
Este projeto pretende evidenciar a situação da educação básica e a evolução dos indicadores educacionais do Corede
Produção, a fim de, subsidiar o planejamento e a gestão estratégica regional local. Foram comparados os dados entre as
esferas governamentais, com o objetivo de elucidar as táticas e necessidades que são necessárias.
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