
Editorial
Numa viagem realizada ao extremo ocidental do Delta do Nilo, entre 332-331 AC, 

Alexandre Magno iniciou a fundação de uma grande cidade que receberia  o seu nome, 
Alexandria. Esta cidade teria que ser suntuosa, - e na Antiguidade foi considerada a maior 
do mundo. Deveria ser, ainda, o núcleo do seu poder, um centro irradiador da cultura grega.

Nesta  pujante  cidade  foi  erigida  a  grande  universidade,  o  Museum.  Calcada  no 
“liceu aristotélico”, o museu de Alexandria tinha uma estrutura de investigação e pesquisa: 
zoológico,  observatório  atronômico,  salas  de  estudo  e  equipamento  de  apoio.  Para  dar 
fundamento a tão ousado projeto, foi construída a maior biblioteca da antiguidade: entre 
400 a 700 mil volumes entre manuscritos, livros e papiros. Aí a cultura oral e a cultura 
escrita tinham os seus centro máximo de difusão.

Neste ambiente assim preparado surgiu uma plêiade de nomes que configuraram a 
cultura ocidental:  o astrônomo Heráclides de Ponto (séc.  IV a.C.),  Herófilo (séc.  IV/III 
a.C.),  mestre  de anatomia e medicina,  o grande matemático Euclides  (séc.  IV/III  a.C.), 
Aristarco  de  Samos  (séc.  III  a.C.),  astrônomo,  o  geômetra  Apolónio  (séc.  III  a.C.), 
Eratóstenes  (séc.  III/II  a.C.),  geógrafo,  Hiparco  (séc.  II  a.C.),  astrônomo,  o  cosmólogo 
Claudio Ptolomeu (séc. II) e Estrabão (séc. I), geógrafo...

No ano de 2001, no Castelo de Macaé, local privilegiado a dominar a cidade, o 
ambiente  e  o  mar  que  se  estendem  diante  dele,  surge  a  Faculdade  Salesiana  Maria 
Auxiliadora.

Projeto ousado, centro de fé e cultura, a FSMA quer ultrapassar suas fronteiras com 
uma revista científica:  Visões. O número zero chega às mãos da comunidade científica e 
estudiosa, levando sua contribuição abalizada.

Consciente do lugar que ocupa – é universidade, lugar acadêmico de fazer ciência – 
a FSMA, através de sua revista,  propõe a reflexão profunda e erudita que seus mestres 
fazem. Ademais, envolvendo seus alunos e alunas no mesmo projeto de reflexão intelectual 
e vital, a Revista traz ainda a sua contribuição.

A  Revista  propõe  a  reflexão  a  partir  da  visão  de  seus  cursos  que  a  FSMA 
administra,  a  saber:  Administração,  Sistemas  de  Informação,  Comunicação  Social: 
Publicidade  e  Propaganda  e  Jornalismo  e  Engenharia  de  Produção (Engenharia  de 
Instalação no mar). Estes cortes acadêmicos assinalam rotas vitais, iluminando como um 
farol girante.

Esperamos e assim desejamos, que esta Revista seja de auxílio e apoio nos vários 
campos da vida social de Macaé, Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Órgão de uma 
instituição que faz da educação a sua razão de ser,  Visões quer servir aos educadores e 
educadoras em seu labor diário.

A proteção de Maria Auxiliadora, mãe e padroeira de nossa Faculdade, esteja no 
início de nosso projeto e acompanhe o seu desenvolvimento.
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