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Talento: Americanense na Rússia 
 
A americanense Fabiana Gonçalves Bastos, 19 anos, 
representou o Brasil no Congresso Internacional de Engenharia 
Florestal que aconteceu na Rússia, no mês passado. A estudante 
do 2º ano de Engenharia Florestal da USP/Esalq falou com o 
Teen sobre os preparativos e a experiência de sua primeira 
viagem internacional. 
 
"Eu não tinha muita noção do que era tudo isso", disse ela sobre 
o momento que inscreveu seu trabalho "Educação Ambiental e 
Formação Cidadão através do projeto Floresta do Futuro". 
Fabiana contou que "não fazia ideia que teria que usar tanto meu 

inglês". 
 
Desde que foi selecionada - entre 35 trabalhos inscritos por estudantes brasileiros - todos os resumos 
tiveram que ser traduzidos por ela em inglês. E a apresentação também foi neste idioma universal.  
 
Ela teve um mês para preparar tudo antes de embarcar para moscou na primeira semana de setembro. A 
participação no congresso abriu um leque de oportunidades para a estudante, que já pensa em fazer um 
intercâmbio de inglês e, no futuro, uma pós-graduação no exterior.  
 
"Esta é uma grande conquista enquanto universitária e pessoa. Quem sabe eu me dedique a área de 
pesquisa no futuro? Vamos ver!", observou a jovem talentosa. 
 
Floresta do Futuro 
 
O projeto apresentado por Fabiana traduz responsabilidade ambiental e social em brincadeiras para 
crianças de 2 a 7 anos de idade. O conteúdo foi explanado para docentes, estudantes e profissionais da 
área, de diversas partes do mundo.  
 
O "Floresta do Futuro", no qual se baseia seu estudo, é realizado pela Esalq, em Piracicaba, desde 2008.  
Fabiana foi responsável pelo projeto nos anos 2012 e 2013, junto com o amigo Luís Fernando Pereira 
Bastos. Nesse período, criaram a oficina "Boliche Florestal", um jogo onde cada pino representa um 
recurso da natureza.  
 
O objetivo final é montar uma maquete com os recursos ganhos nas jogadas e observar a importância de 
cada um para a manutenção da vida.  
 
Criatividade é tudo! 
 
Para Fabiana, a criatividade é fundamental na educação. "Acredito que falta esse tipo de iniciativa na rede 
de ensino, principalmente na pública. Eles fazem trabalhos, estudam o assunto, ouvem falar, mas é com a 
prática que vão aprender, e a brincadeira contribui para tornar isso algo divertido e fixar o aprendizado", 
diz. 
 
Além do 'boliche', o projeto "Floresta do Futuro" é composto de outras três oficinas: "Careca-Cabeludo" 
(confecção de boneco de meia com cabelo de alpiste), "Se Lixando" (noções de reciclagem e reutilização 
dos recursos naturais) e "Refúgio" (uma gincana sobre a preservação das matas). 
 
Fonte: Débora de Souza 


