
Editorial 

A o começar mais um ano desta nossa Revista Militar de Ciência e 

Tecnologia, pedimos vênia a nossos leitores para fazermos 

algumas reflexões que julgamos oportunas. 

Estes primeiros dias do ano coincidem precisamente com o início do 

século XXI. Faz poucos meses tivemos, nesta cidade e em milhares de 

outras, grandes ou pequenas, iluminadas por miríades de explosões 

coloridas, as ruidosas, as agitadas, as eufóricas celebrações do término 

do século XX e do começo deste. Obvialnente, não podemos dizer que 

tais celebrações se fizeram em todo o planeta, porquanto - é necessário 

lembrarmos - a designação cronológica que atribui ao presente ano o 

número 2000 se faz em uma escala linear cujo zero está nuclearmente 

solidário com o fato histórico que, pelo menos para a maior parte do 

Ocidente, tem um sentido fundamentalmente religioso. 

Não pretendemos (e nem teríamos o direito de fazê-lo) dar a esta 

página um timbre confessional; se o fizéssemos, estaríamos 

desrespeitando a crença de lnuitos de nossos leitores. Entretanto, para 

aqueles que estão bem informados sobre a história da civilização, é fora 

de dúvida que o referido fato histórico, independente de suas implicações 

estritamente religiosas, exerceu profunda influência nos costumes e nas 

idéias dos povos modernos, podendo serem citados como exemplos: o 

respeito pela mulher, o reconhecimento generalizado do que se chama 

"Justiça Social" e a convicção de que a democracia - apesar dos 

inúmeros problemas que surgem quando a pomos em prática - continua 

sendo o regime político que melhor atende à sociedade humana. 



Recordemos a respeito daquela influência a insuspeita opinião de 

Hipólito Taine ("Les Origines de la France Contemporaine ", citado 

por Gladstone Chaves de Melo no livro Origem, Formação e Aspectos 

da Cultura Brasileira). 

O próprio conceito de patriotismo - que já existia entre os povos 

antigos - adquire um sentido mais profundo dentro do ideá rio que 

impregnou a cultura ocidental a partir do acontecimento que baliza 

nossa contagem secular. Conforme escreve Soljenitsin: "Cada povo, até 

mesmo o menor deles, é uma faceta insubstituível do projeto de Deus." 

Neste quadrimestre são comenwrados os quinhentos anos da 

descoberta deste País. Ora, parafelicidade nossa, o Brasilfoi descoberto 

e colonizado por um povo cuja cultura estava impregnada pela benéfica 

influência a que se refere Taine. NãQ importa que a crítica mesquinha, 

feita pelos costumeiros detratores da nossa colonização, venha neste 

momento apontar certas falhas daqueles rudes porém determinados e 

corajosos colonizadores. Continuamos, os brasileiros, sendo herdeiros 

de fato das melhores tradições européias, a nós entregues por nossos 

bravos ancestrais portugueses, entre os quais o Coronel Ricardo Franco 

de Almeida Serra, patrono dos Engenheiros Militares. 

Cremos que estas e outras semelhantes considerações culturais 

deveriam, inspirar a todos nós, os que trabalhamos na área da ciência e 

tecnologia, seja em atividades do interesse comum do País, seja em 

outras orientadas pelo específico interesse militar. Se isso ocorrer, isto 

é, se nossa inspiração vier de valores não-pragmáticos, poderemos 

começar este século com a certeza de que ele será o cenário de autênticos 

progressos, incluindo aquele progresso ligado ao setor desta revista. 




