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Resumo
 
O presente trabalho apresenta de maneira sucinta reflexões e questões sobre o ensino de ciência em Timor-Leste, os
caminhos e seus desafios, frente a um mundo do capitalismo globalizado, inserido em tecnologias e a possibilidade de
enfoque CTS em sua educação em ciência; a visão salvacionista das ciências nas concepções de ensino de ciências
dos professores timorenses; a influência cultural dos meios sociais nos repertórios das ciências, bem como o
conhecimento dos currículos de ensino de ciência e das determinantes que os concebem, buscando entender a gênese
de um currículo para a educação científica de um povo e de como os valores culturais interferem na construção desses
currículos e a percepção de discursos que podem ser alienantes frente a modelos educacionais fundados nas nações
desenvolvidas e que fazem parte de uma educação também globalizada ocidental.
 
Palavras-chaves: Ensino de ciências, currículo de ciência CTS, educação globalizada.
 
Abstract
This paper presents briefly reflections and questions about the teaching of science in East Timor, the ways and
challenges, facing a world of globalized capitalism, set in technologies and the possibility of STS focus on their education
in science; the Salvationist view of science in teaching concepts of science of Timorese teachers; the cultural influence of
social media in the repertoires of science and the knowledge of science education curricula and determinants that
conceive, trying to understand the genesis of a curriculum for science education of a people and how cultural values
influence the construction of these curricula and the perception of speech that can be alienating front of educational
models based in developed nations and that are part of a globalized also Western education.
Key words: Science education, STS science curriculum, global education.
 

Introdução
 
A motivação para esse trabalho nasce do foco de interesse sobre algumas questões associadas ao ensino de ciências e
a perspectiva de abordagem do mesmo no enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), diante de objeto de
pesquisa de doutorado em educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da
UnB. Essa pesquisa, procura fazer um estudo de representação sobre ensino de ciências em Timor-Leste, em função
de indagações nascidas da experiência de formação de professores timorenses para atender a escola primária na área
de ciências naturais, no âmbito da cooperação internacional Brasil-Timor-Leste no ano de 2007. Ao participar do projeto
de formação chamado de PROFEP-Timor (Programa de Formação de Professores em Exercício na Escola Primária do
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Timor-Leste), baseado na metodologia aplicada no Brasil no PROFORMAÇÃO (Programa de Formação de Professores
em Exercício) deparou-se com as seguintes questões: como se faz uma escolha curricular em ciências para um país na
sua escola básica? Qual o enfoque a seguir? Quem determina o que é melhor para o ensino de ciência daquele país?
     Esses questionamentos nasceram, em função de convite feito pelo MEC-Timor (Ministério da Educação do
Timor-Leste) para revisão das provas nacionais de Biologia e Química que os estudantes em transição do equivalente
ao ensino fundamental (ensino pré-secundário) para o ensino secundário fariam naquele ano (2007). Percebeu-se que
ao mesmo tempo nas provas haviam questões muito complexas que requeriam uma compreensão dentro dos enfoques
CTS, outras nem tanto e associavam-se ao ensino tradicional das ciências, com tópicos memorísticos de ornamento
cultural (SANTOS & SCHETZLER, 2010), quando comparadas com o que conhecia dos currículos de ciências no Brasil.
A curiosidade sobre quem determinava o currículo daquele país levou-me a solicitar dos responsáveis no Ministério da
Educação timorense o currículo de ciências para poder balizar a análise das questões. Para surpresa, o MEC-Timor,
informou naquela altura que ainda não haviam construído um currículo nacional. Quem então “julgava” o que seria
importante em termos de aprendizagem em ciências para as crianças e jovens daquele país? Ao mesmo tempo, ao
trabalhar na formação de professores na área de Vida e Natureza do PROFEP-Timor, percebia lacunas importantes no
conhecimento de ciências nos professores em formação e que historicamente haviam sofrido a influência primeiramente
dos portugueses e posteriormente dos indonésios na sua formação inicial.
Com essa percepção, foca-se esforços de pesquisa em buscar respostas para problemas como os referidos acima,
entre outros, com a preocupação de esclarecer como ocorre a formação científica básica formal em um povo que se
reconstrói do domínio colonial e das destruições causadas por guerra civil, mas que busca uma identidade a partir de
valores culturais que são diversos da cultura ocidental, porém, inseridos em um mundo escolarizado pelos valores
culturais e curriculares ocidentais?
Assim, tendo como orientação as questões acima, procura-se neste trabalho, conjecturar e provocar reflexões, que
encontra inspiração nas experiências vividas com a educação em ciências no Timor-Leste, observando confluências
com o objeto de pesquisa de doutorado. Não pretende-se aqui traçar conclusões ou dados mais detalhados sobre
elementos como currículo de ciências do Timor-Leste e seus fundamentos, pois, esses elementos são complexos e
somente o aprofundamento na pesquisa poderá apontar caminhos mais conclusivos.
 
Um pequeno histórico da educação em Timor-Leste
 
O Timor-Leste é um pequeno país do sudoeste asiático, tido como a mais recente e pobre nação da Ásia. Como tal,
contrasta em sua localização geográfica com grandes nações da sua vizinhança, tais como Austrália, Malásia,
Singapura, Indonésia e um pouco mais ao norte com Tailândia, China e Japão. Sua história é um panorama de
sofrimentos, lutas e conquistas em busca de uma autonomia do seu povo maubere[i], só adquirida no início do presente
século XXI.
Erguidos dos destroços da última guerra civil, a nação timorense agora autônoma, entende ser a educação do seu povo
o caminho mais consistente para o estabelecimento da sua autonomia, para isso, conta com a colaboração internacional
em diversos setores. Na educação básica, recebe forte apoio do Brasil que tem acordos no setor, sobretudo na
formação de professores timorenses, com o Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa no
Timor-Leste (PQLP) financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nesse
programa de cooperação, docentes brasileiros são enviados ao Timor-Leste e lá são envolvidos em diferentes projetos
de formação de professores do ensino básico (primário, pré-secundário e secundário), ensino da língua portuguesa e
curso superior na Universidade Nacional de Timor Lorosa&39;e (CASSIANI; LISINGEN & LUNARDI, 2012).
Buscando um breve histórico sobre a educação no Timor-Leste, pode-se identificar quatro fases segundo SOARES
(2011). A primeira fase se insere no período de colonização portuguesa, em um grande intervalo de tempo que vai de
1511 até 1975, sendo caracterizada por ser direcionada às elites e com base nos currículos ocidentais, sem contemplar
educação pública das massas. À época a Igreja Católica foi o principal agente do sistema educativo nacional e as
Ciências Naturais não ocupavam muito espaço nos currículos, centrando-se esses na religião. Em estudos
estabelecidos por Nicolai (2004), em 1937, mais de 400 anos depois que os Portugueses chegaram ao Timor-Leste,
apenas 2.979 estudantes havia frequentado escolas missionárias. A primeira escola secundária pública foi aberta em
1952, e ao longo da década de 1960 houve uma expansão na educação. O número de estudantes matriculados na
escola primária aumentou cinco vezes e o número no nível secundário duplicou. Essa relação da educação em Timor
com a estruturação da sua sociedade no fim do período colonial pode ser entendida no estudo de CUNHA (2001), ao
apontar que sob o domínio português, até 1974,
embora o ensino secundário fosse quase inexistente e a taxa de analfabetismo permanecesse acima dos 90%, uma
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incipiente elite timorense floresceu nos principais centros urbanos. Seu destino era geralmente o funcionalismo público -
cujos quadros eram integrados por 81% de timorenses –, as forças armadas ou, em casos mais raros, a continuação
dos estudos na metrópole. Gerou-se, assim uma sociedade com dois setores bem caracterizados: o tradicional,
constituído pela população rural, e o "evoluído", integrado pelos metropolitanos, mestiços, chineses e, sobretudo, pelos
nativos letrados. Essa dicotomia foi acentuada com a distinção legalmente estabelecida pela metrópole entre os
timorenses indígenas e os "assimilados". A sobrevivência de estruturas tradicionais ao lado da implantação de modelos
europeus de economia e poder podem estar na base dos conflitos intratimorenses. (p.117).
 
Logo após a invasão indonésia, em 1976, havia menos de 14 mil alunos em 47 escolas primárias e duas secundárias
que serviam uma população de mais de 600 mil. Todavia, as estatísticas oficiais da Indonésia, apontam que não havia
escolas secundárias. Em todo caso, no final do regime Português, não mais do que 10% da população poderia ser
considerada instruída. Nesse período ainda não havia documentos orientadores ou algo que se assemelhe a currículo
das disciplinas das ciências naturais.
A segunda fase da educação em Timor-Leste, ainda em SOARES (2011), tem início por ocasião da invasão da
Indonésia em 1975. Pode-se constatar que o Estado indonésio encontra uma situação de altos índices de analfabetismo
e poucas escolas para atender a uma grande população. Transformado em território indonésio, o Timor-Leste recebe a
atenção do Estado invasor que estende a todos os cidadãos timorenses o direito de frenquentar a escola, substituindo o
sistema educativo português elitista e excludente para o sistema indonésio que possibilitava aos timorenses frequentar
do estudo básico ao universitário. Essa mudança elevou, entre os anos de 1976 e 1999, o número de estudantes de 10
mil para 165 mil. Para atender a demanda, até o fim de 1998 a Indonésia havia construído 1.028 estabelecimentos de
ensino, incluindo aí uma Universidade, um Instituto Politécnico, um Instituto de Agricultura, uma Escola de Economia,
uma Academia de Saúde e um Centro de Formação de Professores (ARNEBERG, 1999). Como imposição política, o
dominador indonésio proibiu o uso da língua portuguesa, passando o bahasa indonésio a ser a língua oficial para a
educação em todos os níveis.
Nos anos de dominação, o currículo introduzido trazia as disciplinas da área das Ciências Naturais (Física, Química e
Biologia). A maior parte dos professores ensinando essas disciplinas eram indonésios e não permaneceram quando da
retirada do Estado indonésio do território do Timor-Leste, que em 1999 passou a ser administrado pela UNTAET (United
Nations Transitional Administration for East Timor) órgão criado pela ONU, indo até 2002. Essa transição, marca a
terceira fase da educação do Timor-Leste, sendo caracterizada, sobretudo, pela destruição quase total do sistema
educativo herdado dos indonésios, pela guerra civil instalada entre milícias pró-indonésias e a resistência timorense.
Somente a partir de 2001, as escolas que restaram voltaram à normalidade através de professores voluntários.
Nessa visão de fases da educação timorense, a quarta e última, se estende de 2002 até os dias atuais,
caracterizando-se pela reconstrução, pelas cooperações internacionais que a exemplo do Brasil, tem participado dessa
reconstrução em vários setores, sobretudo na educação.
 
Os indicadores da construção de um currículo
 
Para lançar as bases do que seja a educação em ciência, o processo de escolarização por meio do seu currículo
escolherá a finalidade da mesma. É controversa a terminologia que a literatura refere nessa educação, aparecendo
termos como letramento científico e em outros casos alfabetização científica. Alguns ainda vão referir-se aos termos
como sinônimos. Optando por um ou por outro termo, espera-se que a educação em ciência ofereça aos indivíduos um
mínimo para que possa exercer sua participação social com entendimento suficiente à inserção em um mundo cada vez
mais tecnológico.
Para SHAMOS (1995), todas as definições formais de alfabetização científica estão vinculadas a visão convencional de
que, no mínimo, essa alfabetização científica significa ter alguma compreensão da ciência, a principal diferença é no
nível do conhecimento científico que deve ser necessário para o uso do referido rótulo. Em um extremo, alguns
membros da comunidade científica exigiriam o equivalente a um grau de bacharelado. Para ser considerado
alfabetizado em ciência é preciso ter pelo menos o conhecimento esperado do nível de entrada dos profissionais da
área. No outro extremo está a visão de que pouco ou nenhum conhecimento da ciência formal é necessário, sendo que
a compreensão dos problemas sociais provocados pela ciência e tecnologia é mais importante do que saber como
resolvê-los. Entre os dois extremos existe uma ampla gama de prescrições para a alfabetização científica, nenhuma
muito específica no sentido de um currículo que pode ser construído para se atingir o objetivo.
Em todo caso, pode-se achar as bases históricas da alfabetização científica da ciência moderna na civilização ocidental
no século XVII com Fanscis Bacon ao observar que todo conhecimento científico tem por finalidade servir o homem e
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dar-lhe poder sobre a natureza. Esse caráter pragmático pode ser notado em Thomas Jefferson em 1798, por ocasião
do seu exercício da vice-presidência dos Estados Unidos, ao observar que a ciência que estava sendo ensinada nas
escolas da época em qualquer nível de ensino era pouco prática e via a ciência como a chave para os tesouros da
natureza (HURD, 1998).
Herbert Spencer em 1859 via os cursos de ensino de ciências da época como uma coleção de fatos mortos e que não
conseguiam elucidar os esforços consideráveis que podem produzir o bem-estar humano. Observou ainda que o
desenvolvimento da indústria e seus progressos, bem como o desenvolvimento social dependiam da ciência e que esse
conhecimento estava sendo ignorado na educação (SPENCER, 1859).
Percebe-se ao citar esses nomes e a literatura dessas datas, que uma preocupação inicial com a educação científica
remonta aos primórdios da evolução da ciência e continua sendo uma inquietação que ocupa as discussões até os
nossos dias. Pois,
A produção maciça de novos conhecimentos, verificada a partir do século XIX, não ocorreu de maneira uniforme no
mundo. O rápido crescimento do conhecimento foi, e continua a ser centralizado em alguns países do hemisfério Norte
que produzem 75% do novo saber gerado a cada ano: os EUA, Inglaterra, Rússia, Alemanha, França, Japão, Canadá e
Itália. Esses países representam somente 15% da população e neles ocorreu a maior parte das descobertas que
promoveram as grandes mudanças dos últimos três séculos. O resto do planeta, 85% da população mundial, produz em
conjunto somente 25% do novo saber gerado a cada ano. Há, portanto, uma dicotomia entre as populações do mundo,
um pequeno grupo que produz conhecimento de um lado e uma grande maioria que consome conhecimento do outro. A
capacidade de produzir novos conhecimentos é um dos fatores determinantes na distribuição atual do poder econômico
mundial. (DE MEIS, 2009. p. 174).
 
Outro agravante relaciona-se ao crescimento populacional que concentra a maior parte dos jovens nos países pobres do
planeta e que não está inserida na pequena parcela daqueles que produzem conhecimento científico no mundo. Assim,
destaca DE MEIS (2009) “o grande desafio para a educação moderna é que os países de menor desenvolvimento
científico são os responsáveis pela educação da maior parcela de jovens do planeta” (p.175).
Essa assimetria na produtividade do conhecimento e na formação específica nas disciplinas científicas nos remete a
uma preocupação com os currículos de ensino de ciência, tanto aqueles que têm na incumbência a formação do
professor quanto os que estão voltados para o ensino básico. No Brasil, o currículo de ciência se funda, sobretudo pela
influência dos Estados Unidos que o determinaram por meio dos financiamentos educacionais, que no dizer de
SIQUEIRA (2011) era,
um currículo para "formar cientistas", num período posterior a Segunda Guerra Mundial. Essas tentativas curriculares
descoladas de nossa realidade sócio-político-educacional, contudo, se fizeram presentes nas escolas, deixaram marcas
que até hoje se percebe, como, por exemplo, as Feiras de Ciências. (p. 53).
 
Diante disso, é de se esperar que a formação para a cidadania seja um dos objetivos mais importantes a ser alcançado
na educação em ciências, sendo necessária a participação do próprio cidadão na definição do currículo do ensino de
ciência que foque nesse objetivo, pois, como menciona CACHAPUZ (2011),
Seria ingênuo pensar em transformar cada cidadão num cientista! Trata-se mais realisticamente de capacitá-los
progressivamente para poderem compreender, escrutinar, debater e tornar público quais os critérios de decisão sobre
políticas de tecnociência, sobretudo através de associações fiáveis. (p. 65-66).
 
Ao se perceber como cidadão, o que pressupõe sua participação na tomada de decisões, por meio da sociedade
organizada pode-se interferir diretamente nos encaminhamentos das políticas nos diversos setores em geral e
particularmente no educacional, com ação direta na determinação de um currículo que funcione como um elemento de
libertação e de conscientização.
Ocorre que a realidade é representada pela imposição de currículos que enfatiza os laços de dominação e de
colonialismo, subordinando culturas e valores aos do dominador. Pensando nisso, o anseio de transformar a sociedade
pela educação envolve a escolha de um currículo que seja capaz de efetivar esse desejo. Dessa forma, estudar o
currículo da educação básica no que tange ao ensino de ciência do Timor-Leste, que tem uma história recente nesse
aspecto, abre a possibilidade para a reflexão sobre a gênese de um currículo e seus objetivos, gerando com isso a
oportunidade para compreender o que temos também no Brasil e o que queremos. Nesse sentido, entender o ensino de
ciências e em seus contextos de aprendizagem ganha um contorno de importância por contribuir com dados e
informações que se somam ao entendimento desses processos. O Timor-Leste que está nesse início do seu processo
de reconstrução educacional, representa um “laboratório” para observações pragmáticas epistemológicas na base de
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como é construída a formação dos indivíduos nas ciências.
Para DE MEIS (2009),
Pesquisa-se muito pouco em educação em todo o planeta. Essa provavelmente é uma das principais causas da grande
discrepância existente entre a produção do saber novo e a forma de como transmiti-lo. A comparação dos índices
bibliométricos das diversas áreas do saber mostram o descompasso entre o descobrir e o ensinar. Nas últimas duas
décadas menos do que 0,5% dos artigos científicos descrevendo novas descobertas estavam relacionados com algum
aspecto da educação.  (pp. 176-177).
    
Destarte, o entendimento de como se educa em ciências as gerações jovens de países sem tradição de produção
científica, mas que anseiam por fazer parte de um mundo organizado cada vez mais inserido no conhecimento científico
e tecnológico tem sua importância, como atesta SALZANO (2009),
Em um mundo que está cada vez mais cientificamente orientado e espera melhores habilidades de raciocínio de sua
força de trabalho – particularmente habilidades de raciocínio cientificamente orientadas –, ensinar mais Ciências aos
jovens e, ensinando melhor esta matéria, somente pode melhorar as possibilidades desses jovens terem condições de
participar de uma economia e de uma sociedade que exigem essas habilidades para resolver problemas. (p. 119).
 
Desse modo, é urgente uma investigação reflexiva sobre como a ciência está sendo ensinada em culturas distintas,
considerando o mesmo princípio de valorização do conhecimento científico no mundo globalizado, os enfoques nesse
ensino, se libertam o país economicamente ou se o atrelam a mercados exportadores no panorama do capitalismo
globalizado, enfim, pensar em educação global em ciência é uma emergência do século XXI, onde as representações
dos conceitos científicos podem não ser universais, em função dos contextos culturais diferentes e quando se busca
nessa educação em ciência, como as questões sociocientíficas aparecem nesses cenários, se abre espaços de
entendimentos das forças que atuam no processo de formação dos indivíduos em um mundo tecnológico em que a
sociedade demanda da ciência soluções para problemas cada vez mais complexos.
Nas vivências em Timor-Leste no ano de 2007, pude observar naquela época que não havia um currículo para o ensino
de ciências, pois ao solicitar o mesmo ao MEC-Timor que me permitisse realizar análise das questões do exame
nacional naquele ano, como já referido, não foi possível pela inexistência de um currículo. Pela convivência com outros
professores brasileiros que participavam da cooperação no mesmo período, percebi que alguns estavam inseridos em
projetos que visavam construir livros-didáticos para o ensino básico em língua portuguesa nas diversas áreas de
conhecimento, inclusive o ensino de ciência. Pela ausência quase total de literatura de referência no Timor-Leste para a
pesquisa em auxílio a essa construção, pude observar que a metodologia adotada para a construção desse material
didático consistia em pesquisa na internet, balizada nos modelos dos livros-didáticos do Brasil. Os portugueses também
realizaram produção de material didático para o Timor-Leste na mesma época.
Diante do modo como os livros didáticos foram produzidos em 2007 para o Timor-Leste, é de se deduzir que os mesmos
tenham a influência direta do currículo do Brasil e de Portugal para o ensino de ciências e isso, deve refletir também
características ideológicas desses países e talvez não tenham levado em consideração, nessa elaboração, elementos
culturais do Timor-Leste. Todavia, em 2010, se efetiva em Timor-Leste uma reforma educacional que organiza o
currículo. Assim, surge uma estruturação curricular com base em outras influências. Segundo o Documento de Política
Nacional de Educação (PNE) 2007-2012 de Timor-Leste, o currículo do Ensino Básico foi elaborado por especialistas
curriculares, professores da UNTL (Universidade Nacional de Timor-Leste), bem como uma diversidade de
representantes de associações timorenses e dos professores das disciplinas do Ensino Básico (CARDOSO, 2012).
Ainda segundo CARDOSO (2012),
Um dos aspetos mais importantes do atual debate sobre mudanças no sistema de educação refere-se ao papel
desempenhado pelas organizações internacionais, tanto de consultores como doadores, no processo de reforma
educacional em países subdesenvolvidos, como é o caso de Timor-Leste. A UNICEF (United Nations Children&39;s
Fund) tem sido a mais influente destas organizações e um dos principais apoiantes do grupo de líderes locais de
educação que têm sido criados nos últimos anos. Mas outras organizações, tais como a UNESCO (Organização das
Nações Unidas de Ciência e Cultura) por intermédio de Kristy Sword Gusmão, esposa de Xanana Gusmão[ii], e a CARE
(Cooperative for American Remittances to Europe) mostraram preocupações e interesses na investigação que culminou
na implementação da reforma educacional que atualmente ocorre no país. (p.42).
 
Como bem pode ser notado, existem outras influências no currículo e todas elas de vertentes ocidentais e na linha da
escolarização global.
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Semelhanças e contrastes, a necessidade de um enfoque CTS no ensino de ciências
 
     Entender que o Brasil e o Timor-Leste são países distantes geograficamente e culturalmente é de grande
importância. Porém, estão unidos pelo fato de terem sido colônias portuguesas e em comum a língua portuguesa, que
para brasileiros é a língua materna, mas, que para timorenses é mais uma das tantas línguas faladas no país, algumas
ágrafas ainda, outras mais faladas preferencialmente como o tétum, o bahasa indonésio e o inglês. Nesse contexto
plurilinguístico, o português virou língua oficial de instrução e como tal, há a pretensão de se trabalhar nas salas de aula
da educação primária em português para promover a implantação desta língua no país. Inserido nessa problemática,
pude participar da formação de professores timorenses em língua portuguesa na área de formação de Vida e Natureza,
que englobava as disciplinas de biologia, química e física e comecei a notar as semelhanças e os contrastes com o
Brasil.
Inicialmente, buscou-se conhecer o público-alvo para o qual seria direcionada a formação em ciências. Identificou-se no
professor timorense o seguinte perfil: em sua maior parte eram professores formados pela Indonésia e que no período
de dominação atendiam à escola primária nas respectivas línguas maternas dos seus distritos. Assim, com a instituição
da língua portuguesa como língua oficial de instrução adotada pela constituição pós 1999, havia necessidade de
trabalhar as formações em português para operar a mudança na base da sociedade. Ao adotar o português como língua
para a educação, inicialmente introduzido na escola primária, se esperava que as crianças passassem a adotar a língua
portuguesa.
Essa perspectiva levou-me a entender que estava fazendo um papel de aculturação em uma sociedade oriental com
valores bem diversos dos nossos, com expectativas e anseios também diversos. Quanto à formação de professores,
notou-se que apesar de já terem essa formação, haviam carências conceituais grandes nessa área. Afinal, o que de
ciência ensinava-se para as crianças da escola básica?
Na capital do país, a cidade de Dili, pode-se perceber as condições ambientais da mesma, e de longe não há evidências
de que essa sociedade se pauta por discussões socioambientais, pois se convive tranquilamente com esgotos a
céu-aberto, lixo espalhado por todo canto, além de, naquele período (2007) a existência de campos de refugiados[iii]
espalhados por toda a cidade em função dos deslocados pelas brigas étnicas, os mesmos eram sem nenhum conforto
ou infraestrutura necessárias. Isso permitiu fazer reflexões sobre a que se presta uma educação que nem permite o
questionamento sobre as condições de vida da própria população? Afinal, identifiquei nos questionamentos nas provas
nacionais do Timor-Leste em Biologia, discussões ambientais que solicitavam do estudante a abordagem sobre destino
do lixo e tratamento de água, sendo que a própria sociedade convivia com todos esses problemas como se fosse algo
natural. Isso me permite concluir que o ensino estava desconectado da realidade e o mesmo não era socialmente
relevante já que não conectava os elementos “ensinados” com a realidade das grandes questões socioambientais. Muito
menos, posso estimar, haviam discussões que nos permitisse inferir sobre um mínimo de enfoque CTS naquela
instrução. Pois, como mencionam SANTOS & SCHNETZLER (2010),
[...] um autêntico ensino de CTS seria aquele que apresenta uma visão crítica sobre as implicações sociais da Ciência,
no sentido das relações de poder e das implicações mais amplas da tecnologia em termos de suas consequências
socioambientais em uma perspectiva de justiça social. Nesse sentido, o ensino de CTS teria um forte caráter de
educação ambiental, pois a sua visão crítica incluiria necessariamente a reflexão ambiental. (p. 74).
 
As inquietações aumentaram diante desse cenário, pois, não via a funcionalidade de um ensino em face às reais
necessidades sociais. Para ampliar ainda mais minhas reflexões, durante as formações com os professores timorenses,
questionava aos mesmos em que o ensino de ciências poderia ajudar o país. Quase todos apresentam visões
salvacionistas da ciência. Sobre isso, STRIEDER (2012) expressa que a “perspectiva salvacionista da Ciência e
Tecnologia refere-se à compreensão de que os problemas da humanidade serão solucionados em algum momento
pelos avanços científicos-tecnológicos” (p. 31).
Destarte, percebe-se que as crenças dos professores timorenses centram-se na possibilidade de mudanças serem
promovidas pela educação em ciência na sociedade. Quando questionados acerca do que achavam sobre a
infraestrutura da cidade de Dili com seus esgotos expostos desaguando no Oceano Pacífico e o lixo espalhado por toda
parte, muitos mencionaram isso como sinal de evolução econômica. Isso refletia um consumo, pois se havia produção
de todo tipo de lixo, do orgânico ao inorgânico como papel, metais, restos de produtos industrializados, era um sinal de
novos tempos, já que nos “tempos antigos”, quando se vivia apenas na base da cultura de subsistência não se tinha
esse tipo de rejeito, o que denotava uma sociedade primitiva. Esse argumento pareceu ter uma lógica no sentido de
associar desenvolvimento econômico com impacto ambiental, o que de fato ocorreu nos países no período da revolução
industrial e que tiveram na ciência e na tecnologia, os subsídios necessários a esse modelo de desenvolvimento
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econômico experimentado e que em suma, foi responsável pela acumulação primária de capitais e por todos os
impactos causados no ambiente desses países.
Analisando hoje essas abordagens com o distanciamento, histórico e do contexto social, começo a refletir sobre o
enfoque CTS no ensino de ciência e me pergunto se o mesmo não representa apenas, um patamar evolucionário das
sociedades que já atingiram seu desenvolvimento econômico à custa da exploração ambiental, com suas emissões de
poluentes para o ar, as águas, solo e a devastação dos recursos ambientais? Observando na literatura, a gênese do
movimento CTS, pode-se encontrar em DAGNINO; SILVA E PADOVANNI (2011), que,
As discussões acerca da relação CTS, nos países desenvolvidos, tiveram origem nos anos de 1960 em função da
percepção de que a dinâmica tecnocientífica estava cada vez mais subordinada à lógica da Guerra Fria e poderia
desencadear sérios riscos ambientais. (p. 100).
 
Disso pode-se entender que os principais países que polarizavam o mundo no período da Guerra Fria, Estados Unidos
da América e a antiga União Soviética, representavam nações industrializadas, com alta tecnologia, sobretudo no
campo bélico, e suas ações nesse contexto científico, levantaram questões importantes sobre um iminente desastre
mundial frente à corrida armamentista com artefatos atômicos, o que suscitou discussões acerca do desenvolvimento
científico e tecnológicos e seus compromissos com a sociedade. Discurso esse que se disseminou nos países mais
desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e que vai do campo da ciência e tecnologia para as sociedades de
consumo.
O próprio consumo em sociedades evoluídas economicamente passa a ser questionado pela mesma sem que haja um
abalo econômico nesse setor, que estimo, aconteça por duas razões, a primeira se deve ao fato da própria sociedade
não deixar de consumir e apresentar seu impacto ao meio ambiente, ainda que tenha consciência de que esse
comportamento seja pernicioso para o mesmo.  O que parece acontecer é um maior apelo ao consumo em relação a
produtos que são manufaturados seguindo padrões do “ecologicamente correto e aceitável”, que parece amenizar a
culpa por esse consumo. A segunda razão, possivelmente, está associada à exportação de consumo e à
internacionalização da produção, ou seja, a venda no comércio internacional, de produtos que talvez não fossem aceitos
no mercado interno dos produtores, em função dos seus processos de produção e do tipo de matéria-prima que se
utiliza e a transferência de produção para mercados que admitem a exploração da mão-de-obra barata e com legislação
flexível sobre impacto ambiental em face a produção industrial, como ocorre na China com a instalação de empresas
tecnológicas do mundo todo que encontram lá, um ambiente propício para a produção de bens de consumo mais
baratos, que podem ser exportados para mundo todo. Assim, ao exportar consumo e produção nesse modelo, aquele
país, ganha os dividendos do lucro econômico sem responsabilidade socioambiental, mas, os países consumidores e os
que têm instalados parques industriais originárias de nações desenvolvidas, pagam pelo impacto que esse consumo e
produção geram no ambiente de seus países.
A situação do Timor-Leste é bem esta. Apesar de não possuírem indústria, estão inseridos no mercado consumidor de
produtos industrializados de todos os seguimentos do mundo inteiro, da indústria automobilística, de produtos de
informática ao de alimentos industrializados que chegam ao país com impostos de importação muito baixos, mas,
impactantes para o meio ambiente. Para facilitar ainda mais esse consumo, o Timor-Leste adota o dólar americano
como moeda oficial do país, o que facilita nas transações comerciais.
Como aponta Valdemir Miotello, no prefácio do livro Ciência, Tecnologia e Sociedade: desafios da construção do
conhecimento, organizado por HOFFMANN (2011),
Os estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) vêm ocupando espaço cada vez maior nas universidades, nos
cursos universitários e nas discussões a respeito de ciência e das inovações tecnológicas na sua relação com a
sociedade. É certo que as sociedades mais desenvolvidas ponteiam essas reflexões.
 
Observando essa situação, tomo a liberdade de questionar se o discurso CTS em sua gênese, proveniente das nações
desenvolvidas, não seria uma nova forma de manter os países não desenvolvidos como um eterno mercado consumidor
dos países capitalistas desenvolvidos? Ou seja, um discurso alienante, que envolve interesses capitalistas. Além da
importação de produtos de consumo (que não trazem em si o compromisso do consumo responsável levando em
consideração o impacto sobre o meio ambiente e a sociedade dos mercados consumidores), os países desenvolvidos,
exportam também o discurso da responsabilidade sobre o ambiente e o impacto que a produção industrial pode
provocar, fazendo com que os países não industrializados, “comprem” a ideia de que manter-se consumindo sem a
produção própria, minimiza os impactos sobre o ambiente e a sociedade dos seus países. Isso pode ser mais grave,
quando se observa a tendência de escolarização mundial nas bases dos modelos educacionais do mundo ocidental,
sobretudo, o europeu e o norte-americano.
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Por observações empíricas sobre o que os professores timorenses achavam dessa situação, boa parte é da opinião de
que pela educação, poderiam alcançar o desenvolvimento econômico, sendo a educação em ciências a principal
contribuidora para seu desenvolvimento tecnológico, permitindo o surgimento de indústria que produziria para o
mercado externo. Um discurso que entendo como central nos propósitos da educação ocidental. Saliento aqui, que a
economia do Timor-Leste se baseia nos royalties recebidos da Austrália pela exploração do seu petróleo, por uma
incipiente economia agrícola que mal atende ao mercado interno, e como produto agrícola de exportação, uma baixa
produção de cafés finos, além do dinheiro que entra no país por intermédio das agências internacionais de cooperação,
representando um percentual considerável de recursos que são injetados na economia.
 
Considerações finais
 
A produção própria, em uma indústria nacional é um desejo que o timorense alimenta, vendo na educação em ciência a
porta de entrada para a realização desse anseio. Porém, esse desejo contrasta com a realidade que se testemunha em
Timor: as condições do país com as desigualdades sociais, a pobreza extrema, a devastação da sua cobertura florestal,
como aponta MAIO (2012),
Segundo o relatório “Forestry Management Policies and Strategies of Timor Leste”, Timor tem uma média anual de 1,1%
de massa florestal perdida, quatro vezes maior do que a média global. Estes dados referem-se ao período entre
1972-1999, onde se perdeu 114.000ha de floresta densa e 78.000ha de floresta média, mas quem esteve em Timor
após o referendo e a Independência (2002) sabe que estes números não desceram. Com esta devastação, também
foram libertados da floresta e do solo 2.380,4 Gg de carbono. A desflorestação em Timor, associado a um regime de
chuvas torrenciais e a uma topografia onde 41% da área total do país tem declives superiores a 40% (Mota, 2002), bem
como uma história geológica recente, causa gravíssimos problemas de erosão e perda de solos. Segundo Mota (2002),
estima-se já que a perda de solo se cifra nas “26 toneladas por hectare e por ano (a média mundial é de cerca de 10
ton./ha/ano) que, a manter-se, conduzirá à ruptura do abastecimento de água, à baixa da sua qualidade e ao
agravamento da sedimentação terrestre e marinha cuja dimensão dos prejuízos é difícil de quantificar em termos
financeiros”. As causas desta enorme perda são a agricultura itinerante, as queimadas nas encostas na época seca, o
consumo de madeira para o carvão doméstico, a construção de casas de habitação e, por fim, o corte ilegal de árvores,
nomeadamente de sândalo, no distrito de Covalima a preços irrisórios (1kg a 5 USD), para Timor Oeste[iv]   fruto de
uma pobreza extrema.
 
Como se pode constatar, as contradições entre o que se tem e o que se deseja para o Timor-Leste, passam pelo
modelo de educação escolhido para aquele país, em que o desenvolvimento pode encontrar impedimentos nas
limitações ambientais e na pobreza da população que tem nos parcos recursos naturais do país uma fonte de receita
incerta e finita. Esse é o desafio do país, conciliar desenvolvimento com preservação. Tendo a opção por um modelo de
educação científica papel importante nesse desenvolvimento.
Destarte, torna-se necessário refletir sobre o enfoque de ensino de ciência que realmente promova a consciência
ambiental com o desenvolvimento científico e tecnológico. Analisar os discursos que hoje se apresentam no campo
educacional é o primeiro passo para uma crítica aos modelos que se pretendem implantar em uma sociedade e os
riscos que a mesma corre diante das suas opções. No cenário do capitalismo mundial, os interesses em jogo são muitos
e quando um modelo proveniente de nações que já alcançaram o desenvolvimento, com os altos custos ambientais que
fizeram, são apresentados como seguros, pode-se desconfiar das suas intenções. Todavia, percebendo a coerência nos
argumentos que busquem aliar de modo equilibrado o desenvolvimento com a preservação ambiental, frente ao
desenvolvimento científico e tecnológico, a sociedade pode também optar por esse caminho do enfoque CTS, desde
que ele traga todas as questões sociocientíficas e os impactos da tecnologia à discussão esclarecida e destituída de
elementos alienantes, penso serem estes opções para um caminho seguro.
Ainda que se argumente sobre a experiência que países desenvolvidos tiveram no campo educacional, das ciências e
da tecnologia, como uma forma segura para se evitar este ou aquele encaminhamento dentro da sociedade, em cada
cultura, as peculiaridades determinarão seus próprios caminhos. Como bem pode ser exortado na máxima de Confúcio:
“A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido”.
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