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RESUMO 

Na tentativa de combater o baixo rendimento apresentado pelos alunos, a secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo implantou uma nova proposta no ensino da rede. Este trabalho 

analisa especificamente o caderno de Biologia do Programa São Paulo faz escola, seus 

aspectos pedagógicos a concepção dos professores sobre a sua importância em sua prática 

docente. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio com vinte 

professores da rede pública estadual de São Paulo. Foram investigados como este material é 

aplicado em sala de aula e a concepção dos professores sobre o avanço na qualidade das aulas 

com este apoio e a importância do material para a qualidade de ensino. Os dados evidenciam 

que, na concepção dos professores, o caderno é insuficiente como material de apoio e não 

atinge aos objetivos propostos. Observou-se que muitos professores não utilizam os cadernos 

como material de apoio e sim como único recurso. Os dados do SARESP demonstram que 

não houve melhora significativa da aprendizagem com o uso dos cadernos. Os dados 

permitem concluir que a implementação do Programa São Paulo faz Escola nas escolas 

possibilitou a alguns docentes reavaliar sua prática, não obstante tais práticas foram 

insuficientes para elevar os parâmetros educacionais, sendo assim, faz-se necessário 

reformular a proposta apresentada em comum participação com os professores. 

 

Palavras chave: apostilas, concepção de professores de Biologia, Programa São Paulo faz 

escola. 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2007 a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo propôs um novo projeto, o 

Programa São Paulo faz Escola, implantado em 2008 em todas as escolas da rede de ensino do 

Estado de São Paulo. Esse programa veio na tentativa de corrigir o alto índice de reprovação e 

baixo rendimento das escolas Estaduais, além de ser um meio de centralizar o sistema 

educacional de todo Estado de São Paulo, funcionando como uma rede adotando um único 

currículo para os níveis do Ensino Fundamental II e Médio. Essa nova metodologia trouxe 

como proposta garantir o suporte ao docente, estabelecendo progressivamente o avanço de seu 

trabalho em sala de aula, contribuindo com a aprendizagem dos alunos. 

O programa abrange os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º ano do 

Ensino Médio, suprindo cerca de 4200 escolas. Consta de cadernos específicos para cada 

disciplina do currículo, organizado em quatro volumes para cada série, contendo um caderno 

por bimestre. A metodologia por sua vez, está organizada em um sequenciamento didático de 

modo que o docente possa desenvolver suas aulas conforme o conteúdo programático 

apresentado na proposta baseados nos conteúdos das disciplinas na grade curricular da rede 

(SEE-SP, 2008). 

Algumas escolas aderiram completamente ao Programa, porém, nem sempre seguindo o que 

foi proposto pela Secretaria Estadual de Educação; outras, no entanto, não aderiram o uso dos 

cadernos. 

A implementação também acabou por demonstrar a insatisfação em várias escolas, seja por 

romper com o sistema tradicional arraigado na sua cultura, ou por demonstrar sua imposição 

interferindo na didática e ocasionando choque com a perda da autonomia do professor. Para 

Silva (2011) a Secretaria de Educação criou uma expectativa em torno do professor 

coordenador, pois, a este caberia se revestir da metodologia da Secretaria, e difundi-la entre os 

professores para que esta nova concepção desenvolvesse entre as práticas pedagógicas 

existentes no dia-a-dia dos professores, esta falta de aderência por parte das escolas segundo 

Santos e Verissímo, (2010) acontece devido “o programa não surgir entre um consenso 

comum entre a Secretaria de Educação de São Paulo e o corpo docente escolar, foi 

unidirecional lançado da parte maior hierarquizada para seus subordinados, não havendo o 

compartilhamento de ideias”. Cataranzo (2012) destaca a aliança entre o poder público e as 

universidades para o planejamento do projeto, deixando de lado às escolas que teriam o papel 

fundamental em sua execução, que tinha como objetivo sanar a deficiência que os professores 

enfrentam diante a elaboração de seu plano de ensino, em cima do livro didático com tão 



pouco tempo disponível, pois, os docentes lecionam em duas, três escolas devido à baixa 

remuneração, fora esta justificativa, levamos em consideração a má formação dos professores 

e a falta de didática, o Programa São Paulo faz escola solucionaria com suas aulas 

programadas, não havendo necessidade do professor perder tempo para formular seu plano de 

aula, pois o aluno encontra no caderno do programa os textos e exercícios.  

Através dos resultados de proficiência das escolas emitidos pelo Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar de São Paulo (Saresp), e acompanhamento da metodologia dos 

professores utilizada através dos cadernos, foi possível comparar como ocorreu de fato o 

desenvolvimento dos cadernos de biologia em sala de aula, se trouxeram aspectos positivos 

no processo de aprendizagem dos alunos com sua nova metodologia.  

 

2. OBJETIVOS 

 

 Investigar a concepção dos professores de seis escolas da rede pública do Estado de São 

Paulo sobre a importância do caderno de biologia do Programa São Paulo faz escola em 

sua prática docente, a qualidade do material, os possíveis benefícios e a frequência e 

modo de utilização da apostila. 

 Comparar o desempenho dos alunos no Saresp entre as seis escolas visitadas e entre os 

períodos à adoção do caderno de biologia e ciências. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foram visitadas cinco escolas na região Oeste do município de São Paulo, sendo duas 

localizadas no bairro do Butantã, uma no Rio Pequeno e duas no Jaguaré. Uma sexta escola 

era situada na Vila Yara, no município de Osasco. Estas escolas foram selecionadas por 

conveniência, seja pela facilidade de acesso, como pela proximidade entre as escolas. Outro 

fator que determinou as escolhas foi o contato prévio com o corpo docente e a aceitação. 

Em cada escola, foi aplicado um questionário com seis questões abertas a professores de 

Biologia do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, totalizando 20 professores. Destes, 16 

professores responderam ao questionário por meio de entrevista gravada, enquanto quatro de 

forma escrita. Optou-se pela entrevista gravada por considerar-se que pessoas entrevistadas 

pessoalmente fornecem mais informações em relação àquelas que respondem por escrito e na 

ausência do entrevistador. 



Para a comparação do desempenho dos alunos na disciplina de Biologia do 3º ano, após a 

introdução dos cadernos nas escolas visitadas, foi utilizado como parâmetro estatístico o 

SARESP, referente aos anos de 2008 e 2010. A escolha dessas edições do referido exame 

deu-se pelo fato de que em 2008 os alunos ainda não utilizavam os cadernos do programa e 

compararam-se os resultados com a edição de 2010, onde os cadernos já haviam sido 

implantados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Média de Proficiência do 3ª ano do Ensino Médio de Biologia – Rede Estadual SARESP 2008 

 

 

 

Tabela 2. Média de Proficiência do 3ª ano do Ensino Médio de Biologia Rede Estadual SARESP 2010 

 

 

Com base nas tabelas acima, é possível afirmar que no ano de 2008, as escolas 2, 3,4 e 6 

possuíam mais da metade dos alunos abaixo do nível básico, ou seja, não possuíam domínio 

dos conteúdos, competências e habilidades para 3º ano em questão. No nível básico, as 

escolas 3, 4 e 6 possuíam as menores médias entre as escolas pesquisadas (36,2%, 31,3%, 

33,3%, respectivamente), enquanto as escolas 1 e 2 obtiveram as maiores médias (47,3%, 

44,4%, respectivamente) Somente as escolas 1, 2, 3 e 4 apresentaram alguma porcentagem de 

alunos em nível adequado e, ainda assim, com porcentagens baixas (as médias variaram de 

0,9% a 8,6%). Nenhuma das escolas apresentou alunos em nível avançado com domínio dos 

conteúdos, competências e habilidades além da série, no que concerne a escola 5 não foi 

apresentado dados disponíveis ao site. 



Com relação ao ano de 2010 as escolas 1 e 2 não apresentaram melhoras em relação a 2008. 

As escolas 3, 4 e 6 baixaram sua média para 54,4%, 45,2% e 52,2% respectivamente, em 

2010 ainda assim ficando com percentual altíssimo no nível abaixo do básico, considerando 

esta baixa as médias das escolas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foram transferidos para o nível básico e 

adequados sendo pouco significativo ao ano de 2008. Novamente as escolas 3 e 4 não 

atingiram o nível avançado, alcançado somente pelas escolas 1,2 e 3 com 1,8%%, 1,3% e 

2,2% respectivamente, a escola 5 permaneceu com dados referentes ao ano de 2008. 

Abordando os conceitos sobre as perguntas efetuadas aos professores relacionando com os 

resultados do Saresp, foi possível analisar que a (escola 1, 2, 4, 5 e 6) os professores foram 

orientados pelos coordenadores pedagógicos sobre a utilização das apostilas, não obtendo 

avanços com relação ao nível de aprendizado dos alunos. Considerando os professores que 

utilizavam às vezes os cadernos, os resultados não fogem das demais escolas que os 

professores a utilizavam sempre. Porém, entende-se que o fato do material ser ou não 

aproveitado pode estar relacionado com sua formulação, quando os professores foram 

abordados sobre algum tipo de alteração no caderno, a grande parte sugeriu mais textos 

complementares, que sanassem as duvidas dos alunos, pois, os já existentes representam uma 

curiosidade sobre o assunto sendo superficiais.  

Destacamos outro fator relevante à apropriação, grande parte dos professores introduziu o 

caderno em sua prática docente, por dispor de pouco tempo para o planejamento das aulas, 

mas sem cursos preparatórios sobre sua utilização, outra parte sentiu-se que sua prática 

docente foi deturpada com conceitos pré-determinados e diretrizes metodológicas a serem 

seguidos. No polo contrário restou somente ao aluno adaptar-se a nova metodologia sem 

resignar-se com sua implementação, de certa forma o resultado veio com desinteresse ao 

material, pois, os alunos não conseguem entender, houve a banalização pelo conteúdo por 

falta de atividades práticas em laboratórios, consequentemente os resultados são 

comprobatórios aos índices avaliativos realizados por exames externos.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante os resultados da pesquisa aqui apresentado, revelam que na escola houve quase um 

consenso unanime entre os dos professores de Biologia, segundo suas concepções sobre os 

cadernos de biologia, que serviram para a unificação do currículo das Escolas Estaduais e a 

elaboração dos Cadernos do Professor e Gestor produziram o norte necessário para a 

educação de São Paulo, porém a forma a qual a apostila foi planejada e o sistema foi 



introduzido, não apresentou melhoras significativas no rendimento do nível de aprendizagem 

dos alunos, os dados do Saresp mostram claramente a discrepância entre a qualidade de 

ensino diante dos resultados apresentados. 

Contudo com a implementação do Programa São Paulo faz Escola nas escolas as quais foram 

realizadas às pesquisas, de certa forma transformou as práticas pedagógicas dos professores 

ou foi somado a elas, isto demostrou mecanismos norteadores no trabalho docente nas 

entrevistas em que foram realizadas, pois, aqueles que se adequaram a nova metodologia teve 

que reavaliar sua didática para uma nova compreensão do conteúdo curricular do Estado, não 

obstante tais práticas foram insuficientes para elevar os parâmetros educacionais, sendo assim, 

faz-se necessário reformular a proposta apresentada em comum participação dos professores. 

Que o trabalho docente em sala de aula seja construído, problematizado entre professor e 

aluno, possibilitando sua reflexão sobre a práxis e não um mero reprodutor de conteúdos pré-

estabelecidos. 
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