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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 
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sobre “as qualidades de um bom professor”, 

onde tive como modelo os meus próprios 

métodos experimentados, aprimorados ao 

longo das disciplinas oferecidas. 

Primeiramente, além das exigências de 

assiduidade, pontualidade, participação, 

duas provas parciais, prova final e 

seminários, inicialmente acrescentei nota 

técnica com o mínimo de 25 páginas e 

apresentação em classe, seminário proferido 

por cada aluno com avaliação e nota (não 

por um representante de um determinado 

grupo) e provas descritivas (coibindo as 

respostas através de “x”).  

Com o tempo foi feito o primeiro 

aprimoramento, incluindo nota adicional 

para os alunos sem falta ou com até uma 

falta nos meses que antecediam à respectiva 

prova parcial (após progrediu somente para 

aqueles discentes sem falta) e perguntas 

inopinadas direcionadas a alunos no 

decorrer das aulas, valendo nota. Sempre 

cheguei em classe antes dos alunos, como 

também colocava os temas em mídia 

antecipadamente e respeitava o início e fim 

de cada aula, além de deixar a lousa limpa 

para o próximo professor. 

No desenvolvimento do processo de 

educação, com atividades ligadas ao ensino, 

pesquisa e extensão, houve mais um 

aprimoramento, acrescentando a 

obrigatoriedade de os alunos sempre 

entrarem em classe portando caderno, 

caneta ou lápis para anotação de aspectos 

considerados relevantes durante as aulas. 

Aos cinco minutos antes do encerramento 

de cada aula eram distribuídas folhas de 

papel em branco com o fito de os discentes 

transcreverem do caderno o que tinham 

destacado da aula, o que valia uma nota de 

reserva para o caso de haver necessidade de 

utilização nas avaliações das provas parciais 

e final, o que às vezes acontecia. 

Diante de todas essas exigências que 

proporcionavam uma prazerosa atividade 

hercúlea ao professor, a nota de cada prova 

era o somatório de todas as oportunidades 

oferecidas aos alunos, considerando: 

assiduidade, pontualidade, participação, 

nota técnica, seminário, trabalhos em grupo, 

arguição, resumo das aulas e provas parciais 

e prova final (quando necessária). Sempre 

tive a dedicação de considerar nas aulas os 

meus próprios exemplos de pesquisa 

oriundos de muitos artigos técnico-

científicos publicados, o que muitas das 

vezes era motivo de admiração por parte dos 

alunos- “Professor é o senhor mesmo? ”.   

Ainda como resultado promissor, 

selecionei mais de 150 notas técnicas e 

seminários e os transformei em artigos 

técnico-científicos, dando os devidos 

créditos aos alunos e me colocando como 

professor-orientador, efetuando as 

publicações na página internacional do 

IICA/Procitropicos (ligado à OEA), além 

da minha conta do Facebook. Essa atitude 

ética como reconhecimento às ações e 

esforços desenvolvidos em muito alegrou 

aos discentes devido à publicação inédita 

dos seus trabalhos e enriquecimento dos 

respectivos currículos. Ainda mais, todos os 

seminários dos alunos foram 

disponibilizados internamente no âmbito do 

CEST como contribuição aos discentes que 

viriam depois, levando em conta a 

destinação da nota recebida pelos alunos 

autores, que assim não poderiam contestar 

em vista de terem sido informados 

antecipadamente desse procedimento que 
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chamei de “fator colaborativo”. Quanto ao 

professor, destinei ao CEST todas as 

inúmeras notas de aula elaboradas com o 

fito de disponibilizar a outros professores 

interessados. Tive ainda a enorme satisfação 

de orientar inúmeros trabalhos de conclusão 

de curso (TCC) e orientação de PD&I, além 

de participar em diversas bancas 

examinadoras de graduação e pós-

graduação, incluindo a elaboração de 

monografias. 

Como resultado auspicioso e 

memorável em todos os anos que tive a 

enorme satisfação de lecionar no CEST 

sempre fui o docente que recebeu as maiores 

notas advindas do discentes que tive a feliz 

oportunidade de administrar aulas, sempre 

ao redor de 9,5 pontos, com bom 

distanciamento do professor segundo 

colocado, no total de 74 docentes. Nunca dei 

nota máxima a qualquer aluno, mas também 

ninguém tirou zero absoluto, embora alguns 

tenham sido jubilados por desistência ou 

outras exigências curriculares.  

Com esses avanços obtidos, os nobres 

ex-alunos se motivaram, são atualmente 

competentes professores em escolas públicas 

e privadas ou mesmo bons profissionais em 

institutos de pesquisa, sendo que alguns 

além da pós-graduação em biologia, se 

entusiasmaram e ascenderam a outros 

cursos, como de medicina. Tenho 

acompanhado e dado sugestões ao 

desenvolvimento profissional de alguns, 

sendo motivo de satisfação pessoal receber 

na época elogios como: “tenho muito 

orgulho de ter sido seu aluno” ou “nosso 

eterno professor” ou “a aula já acabou? ”. 

Muitas das vezes alguns alunos tinham a 

gratidão de externar em respostas de 

questões de provas escritas os seus 

agradecimentos pelos ensinamentos 

recebidos! Tive a salutar informação de que 

professores da biologia e de outros cursos do 

CEST demonstraram vivo interesse em 

seguir essa metodologia de educação. 

Chegavam mesmo a solicitar autorização 

para utilizar as transparências didáticas, 

aliás, que já tinham sido colocadas à 

disposição de todos!  

Nesse proveitoso período ainda houve 

tempo disponível para eu coordenar o grupo 

de sustentabilidade ambiental e a semana 

nacional de CT&I na Universidade, proferi 

palestras didáticas na semana de meio 

ambiente, no dia mundial da água e em 

outros eventos, participar de reuniões para 

elaborar linhas de pesquisa e planejamento 

estratégico da Universidade, além de 

representar o CEST em reuniões do Centro 

Estadual de Unidades de Conservação e da 

Agenda Positiva, tudo para acrescentar 

novos conhecimentos e experiência ao 

sistema educacional dos discentes!  

Com isso quero simplesmente demonstrar 

que se ao aluno forem oferecidas oportunidades ele 

responderá adequadamente e corresponderá com 

nacionalismo. Com a palavra e ação o novo 

Governo Federal do Brasil!           

  


