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4) Caminho das Inteligências 

Afonso Celso Candeira Valois 

Engenheiro Agrônomo, Mestre, Doutor e Pós-Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, Pesquisador Aposentado da 

Embrapa. 

 

Em maio, do presente ano, tomou posse o novo 

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Senador José 

Serra, compondo o atual Governo do Brasil na gestão do 

Presidente Interino, Michel Temer. Como um dos 

destaques no discurso do Senhor Ministro foi acentuada a 

afirmação da integridade institucional do nosso País, 

elegendo o fortalecimento comercial com países parceiros 

das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania. 

Outro aspecto que chamou atenção na fala do 

Senhor Ministro foi a retomada do Governo Federal 

quanto ao fortalecimento e adequação da vigilância nas 

fronteiras do Brasil atualmente bastante frágeis e 

debilitadas, estimadas em cerca de 18 mil quilômetros de 

extensão (11,3 mil km só na Amazônia).  

Essa providencial medida é indutiva às boas relações exteriores e transações comerciais de 

maneira ética, legal e transparente, evitando ou mesmo mitigando as nefastas ações do 

narcotráfico, invasão de espécies exóticas danosas à agricultura, pecuária e florestas, bem como 

de outros malefícios, além de privilegiar a proteção ao meio ambiente e a biodiversidade e 

recursos genéticos de plantas, animais e microrganismos, incluindo a soberania e segurança 

nacional.  

A grande novidade vem ao encontro daquilo que temos nos batido em diversas 

oportunidades, quando reiteradas vezes nos referimos àquilo que nos toca e pode ser incluído 

nesses objetivos, que é a colocação em prática de um forte sistema de segurança biológica, neste 

caso representado pelo manejo de riscos bióticos e abióticos associados à agricultura, 

pecuária, florestas e ciências afins. Com as adequações requeridas nas fronteiras 

implicitamente o risco, perigo e dano serão controlados. 

Para isso, uma das grandes alternativas das quais o Brasil tem conhecimento e experiência, 

mas que foi enfraquecida pela falta de visão estratégica e boa dose de incompetência do Governo 

que se foi, é a colocação em prática de um consistente sistema de cintilantes inteligências, de 

maneira holística, incluindo os esforços e ações nas fronteiras.    

No Brasil seria de bom alvitre que todos fossem ao encontro do pleno exercício dos 

seguintes patamares de inteligências: estratégica, gestão tática e operacional, territorial, 

transfronteiriça, ecológica, ambiental, energética, edáfica, hídrica, climática, biológica, artificial, 
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organizacional, educacional, convergência institucional, políticas públicas complementares, 

segurança pública, alimentar, bioética e transação comercial, dentre outras.  

Aqui se faz menção à RESTAM proposta por este autor, que se refere à formulação de 

uma Rede de Educação, Saúde, Tecnologia Apropriada, e Meio ambiente, que trataria de 

políticas públicas sociais, segurança pública, saneamento básico e outros temas relevantes para 

o Brasil, tendo como foco a soberania estratégica e de segurança nacional.  

É bastante relevante a referência sobre esses temas, onde se torna necessário o fiel 

desdobramento e elevado significado de cada uma das inteligências acima referidas, talvez em 

um fórum de discussão especialmente projetado e executado nesse premente sentido, para o 

pleno exercício da inteligência de cada participante!  

Se faz referência, ainda, ao livro intitulado "Viva com Esperança", de autoria de Mark 

Finley e de Peter Landless. Nesse interessante compêndio, além dos demais capítulos muito 

interessantes, os autores fazem menção à inteligência emocional, citando ainda um conjunto de 

nove habilidades de inteligência, isto é: naturalista, musical, lógico-matemática, interpessoal, 

corporal-cinestésica, linguística, intrapessoal, espacial, existencial ou especialista em 

moralidade.  

Esse conjunto de habilidades é uma forma diferente e complementar de se reportar às 

citadas inteligências, de grande aplicação para o estabelecimento de um consistente sistema no 

Brasil, sem olvidar a importância da atuação da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) nesse 

processo!  
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5) Uma Singela Contribuição Educacional 

Afonso Celso Candeira Valois 

Engenheiro Agrônomo, Mestre, Doutor e Pós-Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, Pesquisador Aposentado da 

Embrapa. 

 

Ao tomar meu rotineiro café da 

manhã, após uma longa caminhada, na 

cidade de Brasília (DF), assisti a um bom 

programa didático da TV Brasil. Naquele 

dia o assunto era a caótica situação em que 

se encontrava o ensino público infantil, 

fundamental e médio do Brasil, 

contrapondo ao título de “Pátria 

Educadora”, anteriormente utilizado pelo 

Governo Federal. No entanto, o programa 

também apresentou escassos, porém, bons 

exemplos advindos da bela criatividade e 

subjetividade de professores e 

estabelecimentos em prol da educação. Isto 

me fez lembrar da minha metodologia 

empregada no ensino universitário. 

Assim, vou fazer uma breve 

retrospectiva para que entendam onde 

pretendo chegar com este texto: 

Quando me aposentei da Embrapa em 

fevereiro de 2007, após trabalhar em 

pesquisa agropecuária pública, desde março 

de 1968, no tempo do EPE e DNPEA 

(ambos do Ministério da Agricultura, com 

posterior incorporação à Embrapa), fui 

selecionado para lecionar no Centro de 

Estudos Superiores de Tefé (CEST), 

pertencente à Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA), graças à minha vasta 

experiência em pesquisa agrícola. Nessa 

Universidade colaborei pelo período 

compreendido entre abril de 2008 a fevereiro 

de 2012, uma experiência muito gratificante 

intelectualmente.  

Durante tal período no CEST tive a 

grata oportunidade de lecionar no curso de 

licenciatura em biologia as disciplinas de 

genética I, genética II, morfologia e 

anatomia de vegetais superiores, fisiologia 

vegetal, estágio supervisionado e 

biodiversidade de recursos biológicos e 

genéticos (criada por mim), além de 

colaborar nos cursos de geografia, química, 

física e matemática do mesmo centro de 

estudos superiores. 

Quando comecei a lecionar no CEST 

notei uma enorme dificuldade dos alunos, 

com algumas exceções, em ler e escrever, 

mesmo cursando o ensino superior, 

coincidentemente as mesmas preocupações 

apresentadas durante o, já anteriormente 

citado, programa da TV Brasil.  

Naquela oportunidade, diante de 

minha triste constatação, além de seguir as 

exigências de praxe na Universidade 

elaborei e publiquei um artigo de título 

“sustentabilidade da educação” e outro 


