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Agosto de 2018 vem
marcado por muita ale-
gria para a FASAP que,
pela primeira vez, gra-
dua uma turma de Ba-
charelado de Engenharia
Civil. Depois de cinco
anos de muito estudo e
dedicação, 22 estudantes
irão comemorar a con-
quista do diploma de uma
carreira promissora. Mes-
mo abrindo mão, em al-

guns momentos, de diver-
são e do convívio com fa-
miliares e amigos, os for-
mandos não têm dúvida de
que o esforço valeu a
pena. Isso pode ser cons-
tatado nos depoimentos
de alguns deles, na pági-
na 6 do Conhecendo.

Para a diretoria e
funcionários da Faculda-
de, esta data representa

a consolidação de uma
história que começou há
mais de cinco anos. O
trabalho da equipe da
FASAP envolveu desde o
projeto e avaliações do
Ministério da Educação
até o acompanhamento
didático e pessoal de
cada aluno do Bacharela-
do. Isso significou apoiar
e orientar os estudantes
para que pudessem con-

cluir o curso da melhor
maneira possível. O re-
sultado deste trabalho foi
bastante satisfatório,
conforme demonstram os
discursos do paraninfo, o
professor Alex Alves Go-
mes, e do patrono, pro-
fessor Anselmo Domin-
gues Biasse (página 5),
além da entrevista do
coordenador do curso
(página 7).

Leia nesta edição:
Alunos de Administração

realizam estudos no
Noroeste Fluminense

Página 3

Workaholic ou worklover:
Qual desses você é?
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A importância da Educação
Ambiental para
sustentabilidade
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POR DENTRO DA FASAP

Núcleo de Prática Jurídica
tem novo endereço

O Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ) está fun-
cionando em novo en-
dereço: Rua Hamilton
Blanc, n° 36, sala A, ao
lado da FASAP. O aten-
dimento é realizado de
segunda a sexta-feira,
das 16h às 19h.

O NPJ tem a função
de proporcionar o aces-
so à justiça, fornecen-
do atendimento jurídi-
co gratuito à população
das cidades de Santo
Antônio de Pádua e
Aperibé. Destina-se a
ações na Justiça Esta-
dual bem como reclama-
ções trabalhistas para
os moradores das co-
marcas abrangidas pelo
Posto Avançado da Jus-

tiça do Trabalho de Pá-
dua (RJ).

O Estágio de Prática
Jurídica desenvolvido
no NPJ é uma das exi-
gências para a conclu-
são do Curso de Direito,
sob a coordenação da
professora Carina Silva
Abreu Souza. O telefo-
ne do Núcleo é (22)
98841-7835.

Entre 14 e 16 de maio,
aconteceu o XI Simpósio
Interdisciplinar da FASAP,
que reuniu estudantes dos
cursos de Administração,
Direito, Enfermagem, Edu-
cação Física, Engenharia
Civil e Psicologia. O even-
to, criado em 2007, possi-
bilita uma significativa
contribuição para o cres-
cimento do ensino, pes-
quisa e extensão da insti-
tuição.

O simpósio contou com
uma programação variada e
extensa, reunindo pales-
tras, mesas-redondas e mi-
nicursos sobre assuntos es-
pecíficos e a apresentação

XI Simpósio Interdisciplinar
movimenta FASAP

de trabalhos científicos na
forma oral e em pôster. Nes-
ta edição também foi reali-
zado o lançamento do livro
Letramentos Acadêmicos:
Teoria e Prática, da profes-
sora da FASAP Marcela Ta-
vares de Mello.

No encerramento, além
da premiação dos melho-
res trabalhos, houve uma
apresentação do grupo de
dança dos alunos do 2º
segmento, ensino funda-
mental, do CIEP 469, que
fazem parte do Projeto
Educação Física Escolar:
Uma ideia social, além do
show do cantor paduano
João Vítor.

Professor é aprovado para
doutorado em Engenharia Biomédica

O professor do curso de
Educação Física da FASAP
Rodrigo de Mello Pedreiro
ficou entre os três primei-
ros classificados para o dou-
torado em Engenharia Bio-
médica, pela Universidade
Anhembi Morumbi, em São
José dos Campos (SP), no
período de 2018/01. Em
função desse resultado, re-
cebeu uma das três bolsas
de estudos institucionais.

A Engenharia Biomédica
é uma área que atua na in-
terface Engenharia/Saúde,
com o objetivo de desenvol-
ver novas abordagens que
permitam entender melhor

os diversos sistemas bioló-
gicos, e interferir neles,
quando seu funcionamento
comprometer a saúde huma-

na. O Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Bio-
médica da Anhembi Morum-
bi é um centro de reconhe-
cida competência na gera-
ção e difusão de conheci-
mento em PD&I.

Rodrigo Pedreiro é gra-
duado em Educação Física,
especialista em Ciências da
Performance Humana e
mestre em Ciências da Ati-
vidade Física. É responsá-
vel pelas disciplinas de Fun-
damentos do Treinamento
Desportivo, Metodologia da
Iniciação Esportiva e Teo-
ria e Prática do Basquete-
bol na Faculdade.

Alunos e comunidade esclarecem dúvidas
sobre Transtorno do Espectro Autista

Para maior compreensão
sobre o Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), a psi-
cóloga Pollyane Andrade de
Carvalho Paiva e a fonoau-
dióloga Fernanda Gonçalves
do Nascimento, ambas es-
pecialistas no tratamento
de crianças e adolescentes
com autismo, realizaram
uma palestra para os alunos
dos cursos de Psicologia,
Direito, Enfermagem e Edu-
cação Física da FASAP. O
evento aconteceu, no pri-
meiro semestre, na Primei-
ra Igreja Batista de Pádua
e foi aberto à comunidade,
que participou ativamente,
esclarecendo suas dúvidas.

O autismo causa proble-
mas no desenvolvimento
da linguagem, nos proces-
sos de comunicação, na in-
teração e comportamento

social da criança. Atual-
mente, estima-se que 70
milhões de pessoas no
mundo são acometidas por
esse transtorno.

O curso de Psicologia da
FASAP recebeu a professo-
ra Camila Dias Leão, para a
apresentação de um jogo.

Essa atividade é resulta-
do de sua dissertação de mes-
trado O Jogo Tabuleiro como

Jogo Tabuleiro possibilita debates sobre drogas

ferramenta educativa: uma
forma alternativa interdisci-
plinar na abordagem do
tema drogas na escola. A pro-
fessora discorreu sobre a te-
mática das drogas (lícitas e ilí-
citas), fazendo com que os

graduandos refletissem so-
bre as formas não-repressivas
de abordagem do tema, por
meio da aplicação do jogo.
Ela chamou a atenção para a
necessidade de romper com
a forma marginalizada com
que a sociedade brasileira vê
o usuário de drogas ilícitas,
e também com a banalização
das discussões acerca dos
direitos deles, além de con-
turbar suas relações sociais
com outras pessoas. O jogo
possibilitou outras formas
educativas para trabalhar
essa demanda no universo
escolar e na sociedade, ten-
do como direção a política
de redução de danos, como
alternativa aos casos de vio-
lência resultantes da guerra
às drogas na sociedade.
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Estudantes do curso de
Administração da FASAP
conheceram mais sobre a
região e, ao mesmo tempo,
aprofundaram seus estudos
de administração e estatís-
tica com a proposta dos pro-
fessores Charles Magalhães
e Ilson Magalhães. As ações
interdisciplinares das disci-
plinas Gestão de marketing
e Introdução à estatística
reuniram pesquisas, entre-
vistas, confecção de ban-
ners informativos e publica-
ção de artigo.

Estudantes de Administração realizam estudos
no Noroeste Fluminense

Em março, a professora
do curso de Direito Inessa
Trocilo Rodrigues Azevedo
defendeu sua tese de dou-
torado, na Universidade Es-
tadual Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (UENF), com
o título A justificação mo-
ral da punição: concepções
jurídico-filosóficas e o con-
fronto entre o discurso da
lei e a prática da punição
brasileira. A professora ob-
teve o título de doutora em
Cognição e Linguagem. Vale
lembrar que esse programa
da UENF tem nota máxima
(5), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes),
vinculada ao Ministério da
Educação.

Justificação
moral da
punição é

tema de tese
de professora

do Direito

O projeto se encerrou
no XI Simpósio Interdisci-
plinar, com a apresentação
de trabalhos sobre os te-
mas: Os impactos da crise
no cenário dos comércios
de Miracema e Santo Antô-
nio de Pádua; Pesquisa de
viabilidade de implantação
de uma empresa de deli-
very ecológico; Satisfação
de clientes em relação a
restaurantes self-service
em Itaocara e Pádua; Pers-
pectivas de viabilidade de
carreira profissional do ad-

ministrador; O comporta-
mento do consumidor uni-
versitário no cenário eco-
nômico atual; A falta da
educação financeira na vi-
vência escolar; Viabilidade
de implantação de um ci-
nema em Santo Antônio de
Pádua, e Viabilidade de im-
plantação de uma academia
24 horas em Santo Antônio
de Pádua.

Segundo o professor e
coordenador do curso de
Administração, Ilson Ma-
galhães, “ações como es-

sas aproximam as discipli-
nas ao mesmo tempo em
que permitem ao aluno um
contato com a prática do
administrador”. Para o
professor Charles Maga-
lhães, “as pesquisas per-
mitiram que os alunos
aprofundassem estudos
sobre como elaborar e
apresentar gráficos, visto
que todos os grupos tive-
ram que categorizar suas
respostas e buscar a me-
lhor forma de apresentar
essa categorização”.

A partir desta edição, o Conhecendo trará pequenos textos elaborados por alunos e/ou professores da Fasap.
Serão análises e questionamentos sobre temas do cotidiano.

Inclusão X hiperatividade
Inclusão, hoje, é um termo mui-

to usado na mídia e, muitas vezes,
confundido com integração. Embo-
ra pareçam sinônimos, apresentam
significados completamente dife-
rentes. De acordo com Peter Mit-
tler (2003), a inclusão caracteriza-
se pela reforma radical das escolas
em vários aspectos, como: curricu-
lares, avaliação, pedagógica e for-
mas de agrupamento de alunos em
sala de aula, baseada em valores
que fazem com que todos se sin-
tam bem-vindos, independente-
mente de raça, nacionalidade e de-
ficiência.

O Transtorno do Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) é uma
desordem comportamental que
leva a criança a graus variáveis de
comprometimento. Estudos dizem
que, no Brasil a cada 20 crianças
uma é portadora do transtorno. O
TDAH não é um distúrbio passagei-
ro e é muito mais complexo e con-
fundido por professores e educa-
dores. Isso porque os alunos que

Professor Douglas Dopp e
alunos Aline Camargo,
Aline Santos, Darlene Motta,

são mais agitados logo são taxados
como “hiperativos”.

Para que a combinação aluno-
escola e hiperatividade seja bem-
sucedida, são necessárias aulas
mais atrativas, que despertem o
interesse do estudante, além de
novas abordagens pedagógicas cen-
tradas no educando. O desempe-
nho escolar, conforme Pereira Ara-
újo e Matos (2005), vem a ser afe-
tado pelos sintomas de déficits de
atenção e hiperatividade. Todo
processo de inclusão deve partir da
família, principal e mais duradouro
educador de suas crianças, poden-
do ser considerada a base do pro-
cesso inclusivo.

Se os professores tiverem ciên-
cia e souberem enxergar suas pos-
sibilidades educacionais, a educa-
ção física, recorrendo ao exercício
e ao jogo, certamente poderá
realizar uma pedagogia integrada,
que encerre em cada ato e atitu-
de a mobilização de recursos mo-
tores e intelectuais.

Os termos workaholice e
worklover  workaholic corres-
pondem a duas formas diferentes de
comportamento no ambiente de tra-
balho. O primeiro termo, workaho-
lic, é uma gíria em inglês que signi-
fica alguém viciado em trabalho;
um trabalhador compulsivo e de-
pendente do trabalho para se sen-
tir feliz. O segundo,Worklover, é a
definição para pessoas que amam o
trabalho e acabam se realizando em
sua vida pessoal e profissional.

Amar o trabalho que faz é saudá-
vel e necessário - inclusive é um dos
pré-requisitos para se ter uma car-
reira de sucesso. O problema é quan-
do o indivíduo não consegue se des-
ligar do trabalho e acaba se tornan-
do pressionado a dedicar a sua aten-
ção em tempo integral. Ele se sente
tão envolvido com metas e resulta-
dos profissionais, que já não conse-
gue mais fazer distinção entre sua
vida pessoal e profissional.

Um dos sintomas de que o indi-
víduo é ou está se tornando um
workaholic é quando ele passa a
interessar-se e/ou empolgar-se

Workaholic ou worklover:
Qual desses você é?

apenas com assuntos relacionados
ao trabalho. Isso ocorre inclusive
quando ele está em momentos in-
formais de lazer, refeições, ativida-
des com a família ou religiosas, etc.
Ele substitui alguns hobbies e/ou
práticas de atividades físicas por
trabalho, perde o interesse pela
família e outras coisas relacionadas
à vida em sociedade.

Nos dias atuais, o avanço
tecnológico, a pressão por resulta-
dos, o uso frequente das redes so-
ciais e o fato de estarmos sempre
on-line, tudo isso acaba sendo um
ambiente propício para os indivídu-
os tornarem-se workaholics.

É preciso considerar que o tra-
balho em excesso pode interferir
negativamente nos relacionamen-
tos interpessoais, no potencial de
inovação e criatividade das pesso-
as, além de provocar   doenças físi-
cas e mentais.

Professora Jeuziane Duarte
Lamim (Bacharelado em Admi-
nistração)

Kaíque Siqueira, Monique
Fernandes e Nayane dos Santos,
do 5º período de Educação Física

Reflexões acadêmicas



Agosto
de 2018

4

Co
nh

ec
en

do FASAP gradua primeira turma de
Engenharia Civil

Alexandre Barbosa Lima

Aline Gonçalves Jardim

Amanda Bastos de Almeida Cosendey

André de Araujo Oliveira

Bruno de Souza Bastos

Camila Games Faria

Dalila Almeida Fialho

Daniela Martins Pereira Duarte

Francisco José Coutinho Neto

Gabriel Silva Eccard

Gilmar da Silva Dias

Jamila Pinheiro de Medeiros Poly

Jhonatan dos Santos Medeiros

José Lucas Medeiros Coêlho

Juliana de Oliveira Aquino

Karyni Maia Pinheiro Silvestre

Lailla Alves dos Santos Ramos

Raphael de Souza Barros Ferreira

Raphael Santos Reis

Rodrigo Eccard André Basson

Silvio César Araujo Oliveira

Vinicius Silva de Senna

os temas abordados na
Aula da Saudade pelo co-
ordenador Alex Alves Go-
mes, também professor
das disciplinas de Geome-
tria Analítica, Álgebra Li-
near, Fenômeno dos Trans-
portes e Mecânica dos So-
los, dentre outras.

As atividades da for-
matura serão concluídas
no dia 25 de agosto, com
o Baile de Gala, às 23h, no
Maison Sainte Cécile.

Segundo os formandos,
as escolhas dos professo-
res Alex Alves Gomes e
Anselmo Biasse, respecti-
vamente, para paraninfo e
patrono da turma se deve
ao fato de eles terem
acompanhado o desempe-
nho dos estudantes duran-
te os últimos cinco anos.
Para os graduandos, “o
trabalho, o esforço e a de-
dicação dos professores
foram primordiais para a
formação de nossa carrei-
ra profissional; eles se tor-
naram figuras inspiradoras
para toda a turma”.

Até a Sessão solene de
Colação de Grau, que
aconteceu no dia 23 de
agosto, quinta-feira, na
Via Festa (Estrada Pádua
Pirapetinga - Km 1), os
formandos de Engenharia
Civil participaram de di-
ferentes atividades para
comemorar este momen-
to tão especial. No dia 22
de agosto, quarta-feira,
aconteceu a missa em
Ação de Graças, às 19h,
na Igreja Matriz Santo
Antônio de Pádua, e o
culto em Ação de Graças,
às 20h30, na Primeira
Igreja Batista de Pádua.

Um pouco antes, no dia
14 de julho, eles tiveram
a Aula da Saudade, mo-
mento em que puderam
lembrar o que tiveram nos
últimos cinco anos e a con-
vivência com colegas, pro-
fessores e funcionários da
instituição. Foi um mo-
mento também de vislum-
brar o que encontrarão no
mercado de trabalho. Em
linhas gerais, foram esses

Solenidades

Nestes cinco anos de exis-
tência, momentos marcantes
fizeram parte da história do
bacharelado em Engenharia
Civil da FASAP. Um dos fatos
mais importantes aconteceu
em 24 de agosto de 2017,
quando o secretário de Regu-

lação e Supervisão da Educa-
ção Superior do Ministério da
Educação (MEC), Henrique
Sartori de Almeida Prado, as-
sinou a Portaria nº 939, reco-
nhecendo o curso da Faculda-
de Santo Antônio de Pádua (FA-
SAP). Em abril, a banca avali-

adora do MEC/Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Aní-
sio Teixeira (Inep), esteve na
sede da Faculdade. Um grupo
de professores especialistas de
várias instituições do país ava-
liou diversos aspectos do cur-
so. O relatório da inspeção, ela-
borado pela banca avaliadora,
concedeu o conceito 4, numa
escala de 1 a 5.

No mesmo ano, a aluna
Gabrielly Carvalho Martins
Azevedo, do 8º período do ba-
charelado em Engenharia Ci-
vil, foi selecionada para par-
ticipar de um projeto de ini-
ciação científica da Universi-
dade Estadual Norte Fluminen-
se Darcy Ribeiro (Uenf). O
projeto, coordenado pelo pro-
fessor Gustavo Xavier, consis-
tia em estudar os resíduos
gerados na extração de pedra
para seu reaproveitamento
em argamassas de múltiplo
uso. A participação fez parte
do convênio celebrado entre
a Uenf e a FASAP.

Também em 2017, o ba-
charelado foi contemplado
com mais dois laboratórios
multidisciplinares, inteira-
mente equipados. Uma unida-
de atendeu às disciplinas Me-
cânica dos solos, Fundações,
Instalações prediais e Concre-
to. Já o outro laboratório se-
ria utilizado pelos estudantes
das disciplinas de Geologia,
Hidrologia e Topografia. Ne-
les, os alunos puderam reali-
zar vários ensaios laboratori-
ais, proporcionando a integra-
ção da teoria com a prática.

Desde 2016, os alunos

vêm usufruindo dos benefíci-
os do Projeto Prepara. Lança-
do pelo coordenador do ba-
charelado, Alex Alves Gomes,
o projeto consiste no desen-
volvimento de diversas ações
(palestras, visitas técnicas e
simulados, dentre outros),
com os objetivos principais de
capacitar e preparar o aluno
para o mercado de trabalho.

Práticas e integração

Durante os cinco anos
em que estiveram no curso,
além de receberem toda a
teoria necessária, os alunos
do bacharelado em Enge-
nharia Civil puderam exer-
citá-la e/ou conferi-la na
prática, por meio de ativi-
dades didáticas.

Em comemoração à Se-
mana da Engenharia Civil,
no dia 4 de novembro de
2015, por exemplo, nas de-
pendências da FASAP, acon-
teceu a “1ª Mostra de Pon-
tes de Palitos de Picolé” –
realizada anualmente desde
então. Os estudantes do
quinto período, divididos em
grupos, disputaram qual pon-
te suportaria maior peso.
Construídos somente com
palitos de picolé, os traba-
lhos foram projetados para
receber cargas superiores a
130 quilos. Mas a ponte cam-
peã, sem se romper, supor-
tou 246 quilos. No ano se-
guinte, a grande vencedora
aguentou 305 quilos. Para os
professores, os resultados
obtidos vêm ultrapassando

as expectativas, com o en-
volvimento total dos alunos.

Viagens técnicas
orientadas

As atividades didáticas
complementares à sala de
aula do curso foram enrique-
cidas com as viagens técni-
cas orientadas, realizadas pe-
riodicamente a lugares dife-
rentes e com objetivos varia-
dos. Ao longo dos últimos cin-
co anos, eles visitaram, por
exemplo, o Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro
(Comperj). Localizado em Ita-
boraí, no Leste Fluminense, o
complexo ocupa uma área de
45 km² e tem como objetivo
estratégico expandir a capa-
cidade de refino da Petrobras
para atender ao crescimento
da demanda de derivados
(óleo diesel, nafta petroquí-
mica, querosene de aviação,
coque e GLP/gás de cozinha)
no Brasil.

Outra cidade que fez par-
te do roteiro dos alunos foi
Ouro Preto (MG). A excur-
são teve como objetivo
mostrar aos futuros enge-
nheiros as diversas amos-
tras de rochas e fósseis, no
conhecido Museu de Mine-
ralogia, da Universidade
Federal  de Ouro Preto
(Ufop). Também tiveram
contato com a riqueza das
formações rochosas da re-
gião, na visita à Mina do
Chico Rei, em Passagem de
Mariana, onde puderam per-
correr várias galerias.

Um pouco da história do curso
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DISCURSOS

Alex Alves Gomes
PARANINFO

Anselmo Domingues Biasse
PATRONO

Bruno de Souza Bastos
ORADOR

Esta é, para mim, uma noi-
te de muita emoção. Talvez
tenha sonhado tanto quanto
cada um de vocês por esse glo-
rioso dia. Lembro-me do dia
29 de julho de 2013. Nossa ex-
pectativa era enorme quanto
à chegada da primeira turma
de Engenharia Civil da FASAP.
Foi o nosso primeiro encontro.
Consigo me lembrar do rosto
de cada um de vocês.

E ali começou nossa cami-
nhada: quantos obstáculos e
dificuldades; quantas frações,
quantas físicas, quantas equa-
ções diferenciais; quantas noi-
tes sem dormir; quantas sel-
fies dos estudos da madruga-
da; quantos fim de semanas
sem descanso para se dedica-
rem aos estudos, enfim, quan-
tos desafios... Mas vocês su-
peraram cada um deles. Por
isso, estão aqui nesta noite.
Muitos ficaram pelo caminho,
mas vocês venceram.

Nessa noite, sinto-me ex-
tremamente honrado pela lin-
da homenagem que recebo
como paraninfo da primeira
turma de Engenharia Civil da
FASAP. O paraninfo é o profes-
sor a quem incumbem a últi-
ma lição e o amigo a quem
cabe o primeiro conselho. As-
sim, decidi usar esse breve
espaço para mencionar algu-
mas recomendações que teri-
am me auxiliado muito quan-
do comecei minha vida pro-
fissional.

A primeira recomendação
é escutar e observar. Vocês
sabem o suficiente para ini-
ciar com competência e segu-
rança as suas carreiras pro-
fissionais, numa das áreas
mais importantes para o de-
senvolvimento de nosso país.
O que não é pouco. No entan-
to, é verdade que vocês ain-
da têm muitas coisas a apren-
der, especialmente em ques-
tões práticas. Assim, ouçam
e observem o que as pessoas
e, principalmente, os enge-
nheiros mais experientes fa-
lam, como se posicionam,
distribuem as equipes, se
comportam nas reuniões e,
inclusive, como aplicam me-
didas corretivas ou preven-
tivas. Tenham humildade para
ouvir a todos, pois sempre

aprendemos com os mais
experientes.

Outra recomendação é não
considerar apenas a remune-
ração na hora de escolher pri-
meiro emprego. Vocês certa-
mente já receberam, estão
recebendo ou receberão pro-
postas de emprego ou de opor-
tunidades profissionais. Resis-
tam àquelas em que a remu-
neração é alta e o aprendiza-
do é nulo. O futuro de cada
um de vocês agradece. Ser
bem-sucedido não é ter alto
salário, mas sim estar feliz e
realizado com o que se faz.
Isso não tem preço.

Tenham a ética profissio-
nal como guia e mãe de to-
dos os princípios. Infelizmen-
te, serão, muitas vezes, es-
timulados a resolver proble-
mas de maneira mais fácil,
transgredindo, aqui e ali, as
regras da ética profissional.
Essas transgressões produ-
zem, é verdade, facilidades
e benefícios imediatos e ten-
tadores. Mas a transgressão
à ética é como o uso de dro-
gas: seus benefícios são de
curto prazo e podem trazer
consequências devastadoras
para uma promissora carrei-
ra profissional. Seja leal e pa-
ciente com as pessoas. Você
estará, muitas vezes, lidan-
do com os sonhos delas.

Relacionem-se bem com
todos. Como minha mãe sem-
pre me ensinou, a gente não
perde o diploma sendo educa-
do. Trate todos os profissio-
nais da empresa e obra, inde-
pendentemente de cargo, com
educação e respeito, para que
você crie um bom relaciona-
mento e principalmente seja
respeitado pela equipe e con-
quiste seu espaço.

E deixo aqui meu último
conselho: ousem. Sim, a ou-
sadia é fundamental nesse
mundo tão competitivo como
o de hoje. Fazer o que todos
fazem faz de você apenas
mais um, mas fazer aquilo
que ninguém ousou pode fa-
zer toda a diferença. Vocês
ouvirão muitas palavras de
desânimo e desmotivação,
mas não recuem. Ouçam os
que amam vocês e ignorem os
pessimistas.

Todo engenheiro ao elabo-
rar um projeto pode experi-
mentar um sentimento mui-
to intenso, que é o misto de
orgulho e contentamento
quando o vê concluído. Aqui-
lo que era apenas um dese-
nho, fruto de muitos estudos
e cálculos, vai tomando for-
ma, até ser concluído, reali-
zando o sonho de alguém. E,
nessa noite, estou tendo o
privilégio de experimentar
esse prazer. Olhar para essa
turma de engenheiros tão

querida é como se eu visse
um projeto concluído. Pensa-
mos em cada detalhe, avali-
amos todos os riscos, corri-
gimos os rumos, superamos
todas as dificuldades e obs-
táculos, para chegar nesse ju-
biloso dia, em que entrega-
mos os canudos que serão os
passaportes para uma vida
profissional cheia de sucessos
e realizações. É como se en-
tregar uma chave de uma
nova e sonhada residência
para um cliente. Sensação de
dever cumprido.

No entanto, esse diploma
não é o fim, mas apenas a
chave para o sucesso. Esta
chave abrirá portas. E depen-
derá de cada um de vocês o
que farão com ela. A partir de
hoje, a responsabilidade de
uma vida profissional bem-
sucedida é exclusiva de cada
um de vocês.

Encerro, parabenizando os
meus afilhados e desejando a
todos muito sucesso profissi-
onal e pessoal. Sintam-se ca-
rinhosamente abraçados por
esse amigo, com quem pode-
rão contar hoje e sempre.

Jovens aprendizes, a única
contribuição que ousarei dar
para orientar suas carreiras:

- Apaguem de suas men-
tes palavras como terminar,
encerrar, acabar, parar, ou
qualquer outro substantivo,
verbo ou adjetivo que signi-
fique que sua formação está
completa.

Após a formatura, come-
ça a sua busca por novos cur-
sos, novas informações, no-
vos conhecimentos.

Caminhem com sabedoria,
diligência, planejamento,
disciplina, vontade, alegria e
determinação. Isso porque não
há nada mais gratificante do
que, depois de uma jornada
dessas, ter a oportunidade de
poder dar esses conselhos a
vocês, com os olhos brilhando
de esperança, ansiedade e dis-
posição para encarar uma vida
dura, cheia de trabalho e re-
compensas.

Mais uma vez, parabéns a
todos e obrigado aos forman-
dos pelo convite, pois é uma

Há aproximadamente cinco
anos, iniciávamos uma jorna-
da, uma viagem - assim por di-
zer. Recordo-me dos primeiros
meses: a alegria era visível no
rosto de todos, a sensação de
iniciar uma faculdade, cursar o
ensino superior, Engenharia Ci-
vil. Nossa, que sentimento ma-
ravilhoso! Assim como quando
viajamos para um destino nun-
ca visitado anteriormente, a eu-
foria nos inundava.

Para muitos, só o fato de
iniciar a faculdade já era uma
conquista, a realização de um
sonho ou, até mesmo, a que-
bra de um paradigma familiar
preexistente. Mas o ditado po-
pular “tudo que é bom dura
pouco” foi vivenciado pela
grande maioria. Afinal, é para
isso que servem Cálculo 1, a Ge-
ometria Analítica, a Física, en-
fim, todas aquelas matérias
que, ao serem transcritas para
o quadro, geravam em nosso
subconsciente uma pergunta:
“será que o professor não se
confundiu e está passando a
matéria do curso de hierógli-
fos egípcios?”.

O número de passageiros
era grande no início, dividi-
dos em dois veículos, ou me-
lhor, duas salas. Logo na pri-
meira parada, muitos passa-
geiros desembarcaram, afi-
nal, “quem disse que seria fá-
cil?”. Como tudo tem seu lado
positivo, alguns novos passa-
geiros também embarcaram,
mas em menor número. Des-
sa maneira, a quantidade de
veículos diminuiu: agora, éra-
mos apenas uma sala. Conse-
quentemente, a união come-
çou a ser cultivada. Nesse tre-
cho da viagem, alguns já se
encontravam desanimados,
devido às turbulências sofri-
das no início do percurso, mas
foram fortes e corajosos o su-
ficiente para continuarem a
jornada.

Foram muitos jargões e di-
tados que se fizeram da teoria

indescritível satisfação, desco-
brir que chegamos num ponto
em nossa vida que podemos ser-
vir de exemplo para a nova ge-
ração, que assumirá a tarefa de
fazer do Brasil um país melhor.

na prática e que ficarão
para o resto da vida. E como
todo bom momento o requer,
segue um que nos acompa-
nhou durante praticamente
todo o curso: “nada é tão
ruim que não possa piorar”.

Se não fosse cômico, se-
ria trágico, afinal, ainda tí-
nhamos mais Cálculos, mais
Física, Álgebra Linear, Re-
sistência dos Materiais, Te-
oria das Estruturas, Equa-
ções Diferenciais e Funda-
ções, entre outras tantas.

Em alguns momentos,
nos perguntamos quando
iria acabar, iludidos e agar-
rados na esperança de que
um dia tudo iria melhorar,
ou talvez que tudo fosse fi-
car mais fácil. Esse dia não
chegou ou, pelo menos, não
para nós. No entanto, como
todo passageiro em uma lon-
ga viagem, tivemos tempo
para refletir e entender que
ficar inerte esperando que
tudo se torne mais “fácil”,
por assim dizer, não é o ca-
minho certo.

Foi aí que entendemos
que não existem ganhos
sem perdas! Foram muitos
aniversários, eventos soci-
ais e reuniões familiares
que tivemos de sacrificar.
Não esquecendo das noites
em claro, que foram inúme-
ras, e por consequência dis-
so nos tornamos amantes
do café, além de sermos
chamados de antissociais.
Ou seja, concluímos que
melhor do que esperar a mu-
dança é ser a mudança.

Assim, continuamos nos-
sa jornada, mas como toda
viagem tem várias paradas,
mais alguns passageiros se
despediram e encurtaram o
destino. Espero que por pou-
co tempo!

Agora, aqueles fortes e
corajosos chegam ao desti-
no final desta viagem; al-
guns diferentes de quando
começaram, afinal, foram
cinco anos, durante os quais
namoros terminaram e no-
vos começaram; filhos nas-
ceram; casamentos aconte-
ceram. Enfim, meia década
se passou e a maturidade
aflorou.

A viagem se finda ao
mesmo tempo em que a sen-
sação de saudades se inicia
e, em contrapartida, a in-
certeza do futuro nos afli-
ge, mas nada que não seja-
mos capazes de superar!
Lembramos que uma jorna-
da foi iniciada, mas não ter-
minada; apenas a viagem
até aqui foi concluída. Um
grande futuro nos aguarda
e nós, agora engenheiros
civis, podemos fazer a di-
ferença.
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Sinto-me tranquila e
feliz por minha gradua-
ção ter sido concluída
na FASAP, pois sei de
todo o comprometimen-
to da faculdade com os
alunos para fornecer o
melhor conhecimento,
além de ter um bom con-
ceito na sociedade e nas
mídias.

Para mim, os dife-
renciais da FASAP são
sua organização, recep-
ção ao novo aluno e o
fácil acesso aos profes-
sores, coordenadores,
todos sempre visando
ajudar o estudante no
que podem.

Mas o que mais acho
legal, mesmo, na FASAP
é o fácil acesso aos pro-
fessores, coordenado-
res, tesouraria e regis-
tro acadêmico, pois
conseguimos resolver
tudo que precisamos
sem perder muito tem-
po. Eles pegam nossos
problemas e nos aju-
dam a resolver como se
fossem seus. Isso nos
faz sentir especiais.
Além da educação e
profissionalismo de
toda a sua equipe, é
claro.

Formar na FASAP foi
muito importante, de-
vido ao cuidado de
sempre nos proporcio-
nar o melhor ensino e
uma experiência práti-
ca da Engenharia Civil
dentro dos conteúdos
abordados. Seu dife-
rencial é que a facul-
dade nunca se acomo-

da em nos passar ape-
nas um bom conteúdo.
Ela sempre tenta evo-
luir, desde os equipa-
mentos dos laboratóri-
os de ensaio aos do la-
boratório de informá-
tica, bem como da me-
lhor abordagem desse
conteúdo, para sair-
mos dali como os me-
lhores profissionais
possíveis.

Gostei muito da fa-
cilidade em ter conta-
tos, dar sugestões e re-
solver empecilhos com
a coordenação, tesou-
raria, registro acadê-
mico, etc. A faculdade
está sempre disposta a
ouvir os alunos.

Formar na FASAP
representou a conquis-
ta de um dos meus
maiores objetivos de
vida, tanto pessoal
como profissional. Essa
conquista, há alguns
anos, pareceria impos-
sível de ser alcançada,
devido às dificuldades
do dia a dia, que en-
globam a conciliação
das atividades de tra-
balho, família, etc.

Pude encontrar aqui
um método de ensino
totalmente diferencia-
do, eficiente e eficaz,
com aspectos e carac-
terísticas voltadas ao
que hoje é indispensá-
vel ao exigido pelo mer-
cado de trabalho. O que
considero atualmente
um diferencial a mais
para os alunos recém-
formados.

O que mais gostei
na faculdade foi justa-
mente a acessibilidade
e o contato com os pro-
fessores e o coordena-
dor do curso dentro da
instituição, seja para
sanar dúvidas relativas
às matérias, seja para
ouvir sugestões e opi-
niões. Enfim, tive o pra-
zer de me sentir parte
da FASAP, não só como
aluno, mas como inte-
grante da contínua bus-

ca por melhorias.

A FASAP, para mim,
foi uma segunda famí-
lia, porque todos os
seus funcionários se
tornaram amigos. Tenho
muito carinho por essa
instituição, que me aco-
lheu durante cinco anos.
Sentirei muita saudade
dos momentos bons,
das amizades, dos pro-
fessores maravilhosos e
de todos os funcionári-
os que se empenharam
para ajudar a tornar
esse sonho realidade.

O diferencial da FA-
SAP é que ela é uma ins-
tituição maravilhosa, de
ensino excelente, com
laboratórios para as au-
las práticas de todos os
cursos, biblioteca com-
pleta e funcionários
qualificados.

A FASAP trouxe para
a região uma forma ino-
vadora de ensino supe-
rior, pois sua metodolo-
gia vai muito além do
empenho e estudo em
uma área com a qual
você se identifica. Ela
também é responsável
por fazer com que a sua
visão de mundo seja
ampliada. Mostrou-me
uma visão da sua área
de atuação e de setores
que eu não conhecia.

Ressalto os professo-
res comprometidos, o
laboratório de qualida-
de e a dedicação do co-
ordenador de curso.

Apesar das exigênci-
as específicas do Minis-
tério da Educação para

cursos de graduação,
completamente atendi-
das, a metodologia de
ensino e as disciplinas
oferecidas são um di-
ferencial em relação às
demais instituições,
com as aulas práticas.

A FASAP me propor-
cionou realizar um dos
sonhos da minha vida,
que é ter o nível supe-
rior. Aqui, tive a opor-
tunidade de conviver
com profissionais qua-
lificados e que me de-
ram a chance de adqui-
rir um bom conheci-
mento no decorrer do
curso.

Como diferencial, a
Faculdade proporciona
uma grande flexibilida-
de geral dos cursos aos
seus alunos.

É uma instituição
excepcionalmente cor-
reta e coerente com
seus alunos, proporcio-
nando uma ótima opor-
tunidade de eles ingres-
sarem no mercado de
trabalho. O que mais
gostei aqui foi a convi-
vência com os profes-
sores e coordenadores,
e o modo como eles se
interessam por seus
alunos.

A FASAP me propor-
cionou realizar um so-
nho: a oportunidade de
me formar e ter a chan-
ce de dar um futuro
melhor para toda minha
família. Toda a equipe
que trabalhou para a re-
alização desse sonho foi
um diferencial para

mim, pois o atendimen-
to que ganhei durante
todos os anos de curso,
de todos que lá traba-
lham, fez com que eu
me sentisse acolhida e
em casa.

Por isso, recomenda-
ria a FASAP para outras
pessoas, pois sei que
elas terão um excelente
estudo e uma ótima for-
mação.

A conclusão do curso
de Engenharia Civil na
FASAP será fundamental
para o início da minha
carreira profissional,
pois, ao longo desses pe-
ríodos, pude acrescentar
em minha vida uma ba-
gagem rica em conheci-
mentos, que contribuí-
ram para construir o ali-
cerce da minha forma-
ção.

A FASAP é uma insti-
tuição onde pude ter a
satisfação de me rela-
cionar com profissio-
nais extremamente
qualificados, indispen-
sáveis para o meu co-
nhecimento adquirido.

Trata-se de uma facul-
dade totalmente compe-
tente para a formação de
uma pessoa que queira
crescer profissionalmen-
te. Apresenta vários di-
ferenciais em relação às
outras. Um deles é a pra-
ticidade para a resolução
de problemas burocráti-
cos e também o seu bom
relacionamento com os
alunos.

Formar na FASAP re-
presentou uma segunda

chance de tomar a de-
cisão certa: foi onde
tive a oportunidade de
escolher o curso pelo
qual me apaixonei e a
instituição que me fez
sentir segura da minha
escolha. Com o passar
dos períodos, minha
certeza foi se concre-
tizando e hoje me sin-
to privilegiada por ter
feito parte do corpo
discente dessa facul-
dade,  que busca,  a
cada dia, aprimorar
todos os aspectos para
melhor servir a seus
alunos.

O que foi mais signi-
ficativo, para mim, foi
a proximidade dos dire-
tores e corpo docente
com os alunos. Isso nos
proporcionava um víncu-
lo maior com a institui-
ção, pois podíamos ex-
por nosso ponto de vis-
ta, ideias e insatisfa-
ções.

Agradeço à institui-
ção, aos funcionários,
aos professores e aos
amigos de classe por te-
rem feito dessa minha
longa trajetória um
tempo de alegria e de
imensuráveis recorda-
ções.

Concluir meu curso
na FASAP representou
uma conquista muito im-
portante em busca do
crescimento profissio-
nal. Isso foi acentuado
pelos ótimos ambientes
de estudo, como a bibli-
oteca e os laboratórios.

Em função disso, eu
recomendaria a FASAP a
outras pessoas, por
apresentar uma varie-
dade de cursos para
atender às necessidades
dos acadêmicos e dos
profissionais do merca-
do, em nossa região. O
que mais gostei aqui foi
do bom relacionamento
dos professores com os
alunos.

FASAP: Com a palavra, os formandos

Amanda Bastos de
Almeida Cosendey

André de Araújo
Oliveira

Bruno de Souza Bastos

Camila Games Faria

Francisco José
Coutinho Neto

Gilmar da Silva Dias

Jamila Pinheiro de
Medeiros Poly

Juliana de Oliveira
Aquino

Lailla Alves dos Santos
Ramos

Vinicius Silva da Senna
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Estamos formando profissionais de
qualidade que conquistarão seu espaço

Conhecendo – Primei-
ramente, gostaríamos de
saber como é ser profes-
sor no Brasil, em um mo-
mento não tão estimulan-
te à profissão? O que in-
centivou – e o incentiva –
a escolher e a se manter
na carreira de professor?

- Ser professor é uma
vocação: é isso que nos faz
ter sempre forças para su-
perar os obstáculos que se
levantam ao longo do
exercício do magistério.
Muitas são as dificuldades,
mas muitas também são
as realizações. Infelizmen-
te, não vivemos num país
onde a educação é levada
a sério. Os programas go-
vernamentais estão per-
meados de ações de cur-
to prazo, que surtirão
efeito apenas para a per-
petuação do poder. Edu-
car é um projeto de mé-
dio a longo prazo e, tal-
vez por isso, sempre é co-
locado em segundo plano.

Para você, o que re-
presenta ser o coordena-
dor do curso que forma
a primeira turma de pro-
fissionais de Engenharia
Civil da FASAP?

- Estar formando a

N este momento
festivo, é ne
cessário conhe-

cer um pouco mais so-
bre quem é e o que
pensa o responsável
por grande parte do
que os formandos vi-
veram nesses cinco
anos de curso: o coor-
denador do Bacharela-
do em Engenharia Ci-
vil da FASAP, Alex Alves

Gomes. Nos últimos anos,
foi ele quem conviveu di-
retamente com essas
pessoas, conhecendo os
sonhos e as preocupações
delas, muitas vezes, tam-
bém ajudando até na so-
lução de problemas pes-
soais – afinal, essas são
algumas das muitas fun-
ções de um professor.

Para isso, Alex Alves Go-
mes se preparou muito

bem. É doutor em Mode-
lagem Computacional
pela Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro
(UERJ); mestre em Ciên-
cias das Engenharias
(área de concentração de
Engenharia de Produção)
pela Universidade Estadu-
al do Norte Fluminense
(UENF) e graduado em
Engenharia Civil pela
mesma instituição. Como

engenheiro civil ge-
renciou obras de cons-
trução civil residenci-
ais, comerciais e in-
dustriais. Possui expe-
riência na implemen-
tação de sistemas da
qualidade (ISO 9001 e
PBQP-h), além de ser
auditor líder da quali-
dade (ISO 9001) pela
Bureau Veritas certifi-
cado pela IAF.

primeira turma de Enge-
nharia Civil da FASAP é a
mesma sensação de ver
um projeto concluído: é
um prazer indescritível.
Todo engenheiro, ao exe-
cutar um projeto que ele
mesmo elaborou, vai
acompanhando, dia a dia,
desde o nascimento do so-
nho até a conclusão da
obra, quando finalmente
aquele sonho se tornará re-
alidade. Falar nisso me
emociona muito. Trabalha-
mos duramente para pro-
mover um curso de quali-
dade e hoje podemos con-
templar, com satisfação,
os frutos sendo colhidos.

Hoje, apesar da situ-
ação econômica e do en-
volvimento de emprei-
teiras em escândalos re-
centes no país, como
está o mercado para o

profissional desta área?
Sempre vai haver espa-
ço para ele?

- A situação econômi-
ca do Brasil não está fa-
vorável à geração de em-
prego em todas as áreas.
As taxas de desemprego
não mentem. A constru-
ção civil sempre teve um
papel relevante no nosso
Produto Interno Bruto
(PIB), devido ao nosso
grande déficit imobiliário
e à necessidade de cres-
cimento do país por meio
de investimentos nos mais
diversos setores da eco-
nomia. Mas sou um eter-
no otimista. Neste ano de
eleição, minha torcida é
que nós, brasileiros, sai-
bamos escolher bem nos-
sos futuros governantes,
de forma que zelem pelo
bem-estar de todos e não
apenas de uma minoria
privilegiada.

Por falar em mercado,
como deve ser o profissi-
onal de Engenharia Civil
hoje: quais devem ser
suas principais qualidades
e habilidades?

- Hoje, o mercado exi-
ge, cada vez mais, de seus
profissionais qualidades

como proatividade, fle-
xibilidade, liderança e do-
mínio de outros idiomas,
preferencialmente o inglês.

Nesse caso, qual(is)
seria(m) o(s) principal(is)
diferencial(is) do profis-
sional de Engenharia Ci-
vil formado pela FASAP?

- O engenheiro civil
egresso da FASAP tem
uma formação generalis-
ta, pautada em habilida-
des práticas que o auxili-
arão no exercício de sua
profissão. Esse engenhei-
ro deve estar inserido no
mundo, compreendendo
as transformações sociais,
políticas e econômicas,
entendendo as dificulda-
des das relações humanas,
atuando como elemento
crítico e criador de novos
métodos, além de se atu-
alizar constantemente.

Do convívio com esses
alunos durante cinco
anos, o que ficará presen-
te para sempre em você?

- Uma das forças da
FASAP é o tratamento hu-
mano e pessoal que pau-
tamos nossos trabalhos.
Os alunos se tornaram
muito mais que alunos.

Nesse período de conví-
vio, ouvimos histórias que
acabaram por entrelaçar
as nossas vidas. Conquis-
to muito mais do que alu-
nos. Conquisto amizades
verdadeiras. E este é o
segredo do nosso traba-
lho bem-sucedido: fazer
amigos. Educar quem
você ama é muito mais
prazeroso.

O que você deseja
para essas pessoas que,
agora, vão ser seus co-
legas de profissão?

- Minha grande expec-
tativa é vê-los realizados
profissionalmente. Fica-
rei aqui na torcida, sem-
pre pronto a orientar e
a aconselhar quando pre-
cisarem. Estamos for-
mando profissionais de
muita qualidade e não
tenho a menor dúvida
que conquistarão seu es-
paço nesse mercado
competitivo. Não existe
alegria maior do que ver
um ex-aluno bem-suce-
dido. Esse é o combustí-
vel que nós, educadores,
necessitamos para conti-
nuar acreditando e su-
portando tantos obstácu-
los nessa dura missão de
ensinar.

Educar é um projeto
de médio a longo

prazo e, talvez por
isso, sempre seja

colocado em
segundo plano

”

“

ALEX ALVES GOMES

ENTREVISTA
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Conhecendo

Modernamente, entende-
se por alvenaria um conjun-
to coeso e rígido de tijolos
ou blocos justapostos, uni-
dos ou não por argamassa. Ela
é empregada na confecção de
diversos elementos construti-
vos, como paredes, muros e
sapatas. Segundo a sua capa-
cidade de suporte, pode ser
classificada em duas catego-
rias: alvenaria de vedação,
quando não dimensionada para
resistir a cargas verticais
além do seu peso próprio, e
alvenaria estrutural, quando
suporta, além do seu peso pró-
prio, outras cargas provenien-
tes da edificação.

De maneira geral, as
principais características re-
queridas para alvenarias são
uma boa resistência mecâni-
ca, principalmente à com-
pressão, bom isolamento tér-
mico e acústico, resistência

Noelço Silva Dias Junior
Professor da FASAP.
Mestre em Engenharia Civil e
graduação em Engenharia Civil.

Técnicas construtivas: Alvenarias

ao fogo, estanqueidade e du-
rabilidade. A alvenaria de ve-
dação é o sistema mais utili-
zado para edificações e, ain-
da hoje, apresenta proble-
mas com a falta de controle
na execução, mão de obra

pouco qualificada e grande
desperdício de materiais.
Isso se deve em parte à cul-
tura e a problemas ineren-
tes ao próprio sistema cons-
trutivo.

Já para alvenaria estru-
tural, geralmente, faz-se uso
de blocos de melhor qualida-
de, de maior resistência à
compressão, dispõe de mão
de obra especializada e de
projeto de produção, o que
traz uma série de benefícios
à obra. As tipologias mais
utilizadas são as dos tijolos/
blocos cerâmicos, fabricados
por extrusão e queimados em
fornos com temperaturas da
ordem de 900°C a 1000°C; e
dos blocos de concreto, cuja
resistência depende, dentre
outros fatores, do traço, do
teor de cimento e da ener-
gia de compactação aplica-
da na moldagem.

Existem também novas
tecnologias de blocos, como
os tipos de encaixe, que per-
mitem uma série de vanta-
gens em relação às tecnolo-
gias tradicionais, dentre as
quais, maior velocidade na
execução da obra e redução
do desperdício. A resistência
à compressão dos blocos é
avaliada em laboratório, de
modo a permitir aos proje-
tistas calcularem a capacida-
de de carga que as paredes
poderão suportar, mantendo
boas condições de seguran-
ça e durabilidade às constru-
ções. O entendimento desses
fatores é estritamente ne-
cessário para se projetar e
executar uma obra com efi-
cácia, pois a sua qualidade
dependerá sempre da forma
como foram executadas as
suas partes, das quais a al-
venaria é uma delas.

Devido ao esgotamento e
à finitude dos recursos natu-
rais, assim como das cres-
centes degradações e desas-
tres ambientais ocorridos, ao
longo dos anos, houve uma
preocupação maior com o
meio ambiente. Isso ocorreu
não só por questões econô-
micas, mas também por
questões sociais e ambien-
tais.

Ao longo da história, vá-
rias foram as reuniões vol-
tadas para a conscientização
sobre a preservação do meio
ambiente, como, por exem-
plo, a Conferência de Esto-
colmo de 1972, principal mar-
co, em ordem cronológica,
dos movimentos de proteção
ao meio ambiente na esfera
internacional; a Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, em
1992, gerando o Tratado de
Educação Ambiental para So-
ciedades Sustentáveis e Res-
ponsabilidade Global-TEASS;
a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, a Rio+20,
ocorrida em 2012, quando a

A importância da Educação Ambiental
para a sustentabilidade

educação ambiental se tornou
um dos principais temas de-
batidos, dentre outras.

Em âmbito interno, veri-
fica-se também uma preocu-
pação com o meio ambiente.
A Constituição de 1988 foi
inovadora, se tornando um
marco na história da legisla-
ção ambiental brasileira como
a primeira a prescrever um
capítulo inteiro sobre o meio
ambiente, visando garantir
que fosse ecologicamente
equilibrado.

Dessa forma, tanto em ní-
vel internacional, quanto em
nacional, houve uma preocu-
pação com o meio ambiente
para o presente e para o fu-
turo da humanidade, na qual
a conscientização ambiental
se tornou um dos principais
métodos na busca da preser-
vação do meio ambiente, efe-
tivando-se por meio da Edu-
cação Ambiental (EA).

Nesse sentido, com o ob-
jetivo de sensibilizar e de
formar um cidadão conscien-
te, a Educação Ambiental tem
grande papel na formação
acadêmica e social do aluno,

trazendo reflexão e criando
condições suficientes para
que ele saiba de seu papel e
da importância de se preser-
var o meio ambiente, cons-
truindo um conhecimento
significativo acerca do mun-
do. Afinal, um meio ambien-
te ecologicamente equilibra-
do se constitui em um direi-
to humano fundamental e,
dessa forma, a Educação
Ambiental visa formar um
indivíduo - seja criança, ado-
lescente, adulto ou idoso -
consciente ecologicamente e
capaz de preservar, individu-
al ou coletivamente, o meio
ambiente, permitindo um
desenvolvimento sustentá-
vel pleno.

Dessa forma, a Educação
Ambiental tem sido vista
como importante e promissor
instrumento para a sustenta-
bilidade, contribuindo para o
desenvolvimento de uma so-
ciedade mais consciente pela
preservação do meio ambien-
te, de forma que cada indi-
víduo perceba a sua respon-
sabilidade na proteção dos
recursos naturais.

Ademais, verifica-se a
necessidade de políticas pú-
blicas mais voltadas para a
promoção da Educação Ambi-
ental, que enfatizem a im-
portância da adoção de ati-
tudes sustentáveis, com a
redução de impactos no meio
ambiente. É importante tam-
bém ter legislações mais se-
veras, que coíbam os abusos
praticados, objetivando a
formação de uma mentalida-
de mais voltada para a sua
preservação, alcançando-se,
assim, a sustentabilidade.
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