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                                          Novos horizontes  

COLUNA 

Aluna da Graduação em 

Gestão Ambiental do IFRJ 

campus Maracanã 

Fernanda Ramos 

E 
ssa é minha primeira 

contribuição na Coluna do 
BMA desde que entrei na 

equipe, em 2013. E pensei 

sobre o que falar. Me veio então a 

idéia de passar a vocês a 

importância da realização de 
trabalhos de campo durante o curso. 

No ano de 2013 eu e minha turma do 

curso de Gestão Ambiental do IFRJ 

fomos, em duas ocasiões diferentes, 

a um trabalho de campo em Foz do 
Iguaçu. A viagem foi fruto de uma 

generosa parceria advinda da ITAIPU 

BINACIONAL que achou importante 

nos receber e trocar conosco 

informações importantes. Tivemos a 

oportunidade de conhecer a Usina de 
Itaipu e todos os seus programas 

sócio-ambientais.  

Após enfrentarmos a surpresa 

inicial com a grandiosidade da 

construção que, até então, só era 
vista em fotos e explicações em sala 

de aula, fomos surpreendidos com a 

quantidade de conhecimento em 

diversas áreas da gestão ambiental 

que tínhamos para absorver.  
Agricultura, gestão, manejo e 

tra tam ento  de  e f luentes  e 

programas sociais foram alguns dos 

temas expostos a nós durante uma 

semana. 

 Mas algo muito mais importante 

aconteceu.  Conhecemos duas 

pessoas incríveis e que nos deram 

algo além do dia-a-dia acadêmico, 

Sr. Maiolli e Sr. Arruda. Dois 

a g r ic u l to res  o rgâ n ic os  tão 

diferentes que nos mostraram que 

nosso trabalho não valerá a pena se 

nos perdermos no ensinamento mais  

 m inha a f irmação  do  quão 

importante é para nós, profissionais 

de meio ambiente, que possamos ter 

contato com a realidade do trabalho 

antes da formatura. Tenho certeza 

que eu e minha turma sairemos 

muito mais bem preparados e com 

uma ligação especial entre nós e 

com a instituição que nos 

proporcionou esses momentos 

incríveis. Portanto, se você tem a 

oportunidade de estar em um 

trabalho de campo, vá. Pois, além de 

estreitar os laços com seus colegas 

e  professores , abrirá seus 

horizontes e o tornará mais humano 

e um profissional com melhor 

formação. E de repente, quem sabe, 

você também tem a chance de 

conhecer pessoas tão simples e 

e s p e c i a is  q u a n t o  a s  q u e 

conhecemos e que transformarão 

seu olhar sobre a vida. 
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básico: o amor e o cuidado com a 

natureza.  
Muitos podem achar lúdico 

demais. Porém, na rotina frenética 

de uma cidade como o Rio de Janeiro 

acabamos deixando adormecidos 

certos sentimentos necessários à 

nossa profissão. E ver estampada 

através de marcas no rosto e  nas 

mãos desses homens seu amor pelo 

que fazem foi revigorante. Aprendi, 

também, a acordar a criança que 

existe dentro de mim. Quando 

estamos na infância, não temos 

medo de nos sujar na terra e temos 

a curiosidade de saber como tudo 

funciona no mundo. E foi lá que 

aprendi que nunca podemos perder 

esses sentimentos, pois é isso que 

nos moverá no caminho da ética e da 

responsabilidade com o meio 

ambiente natural. 

Portanto, renovo aqui  


