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Resumo  
 
Objetivamos com esta investigação apreender manifestações do enfoque das inter-
relações Ciência-Tecnologia- Sociedade (CTS) na prática pedagógica de professores de 
Biologia da rede Estadual de Educação de Goiânia-GO. A pesquisa foi desenvolvida 
nos moldes do Estudo de Caso, por se tratar de uma investigação sobre a prática de nove 
professores de três escolas, buscando evidenciar a complexa relação entre a formação 
docente e a abordagem CTS. Para a construção dos dados, os instrumentos foram a 
análise dos documentos oficiais que propõem o currículo para o Ensino Médio, 
questionário exploratório, entrevista semi-estruturada e observação de aulas. Para a 
triangulação dos dados envolvemos quatro categorias de análise: Perfil Profissional; 
Aspectos da prática pedagógica relacionados às metodologias de ensino; Concepções 
sobre as inter-relações CTS; e Manifestações CTS na prática pedagógica. A análise 
também propiciou a elaboração de categorias temáticas para elucidar aspectos que estão 
intrínsecos à abordagem das inter-relações CTS. Evidenciamos que o enfoque CTS está 
presente nos documentos oficiais para o Ensino Médio por meio de sinalizações que 
demonstram a necessidade de um ensino contextualizado, problematizado e 
interdisciplinar. Contudo, ainda se percebem algumas lacunas quanto à abordagem e aos 
conceitos ambíguos que dão margem a práticas que vão de encontro aos objetivos do 
enfoque proposto. Quanto às concepções dos docentes sobre as inter-relações CTS, 
elucidamos que as mesmas estão fundamentadas na associação salvacionista da ciência, 
na interpretação linear de progresso com as inovações tecnológicas e, portanto, 
asseguradas pela neutralidade Científico-Tecnológica. Foram evidenciadas também 
concepções que relacionam a utilização de artefatos tecnológicos como indicativo de 
abordagem das inter-relações CTS no campo educacional. Por outro lado, constatamos 
nos depoimentos dos docentes motivações individuais que sinalizam claramente 
aspectos necessários ao enfoque CTS, dentre eles a necessidade de uma modificação na 
estrutura curricular, com vistas a práticas interdisciplinares.  
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