Editorial
e pe'l1untarmos a a#JuéJt? supostamente bem iiformadó
sobre o assunto/ ondé está o núc/éo das d!ficu!ífadés
prqfissioml1s etftentadllS pefas pesSOIlS às quais estão atri
buú/ós os enca'l10� llS missões dá área cient!fico-tecnolOgica dá!Torra
'7éJíestre/ a resposta nos dirtt comtodá a certeza/ que os probfemas
se resumem em: eKi!lüidáde de recursosjiitanceiros e carência de
pessoa! especia!izadó.
'Essa resposta sertt sem dúvidá aifuma/ COJíeta. tE;ntretanto/
acreditamos que elá possivefmente mio estaria contaMo a história
compfeta.
� que ta'!!le d causa/ por IlSStin dizel/ instrumental dáquefas
d!ficufdád� todós os que traba/!iamos JUl área rpresentadá por
esta revista sabemos muito bem que ensino/ pesquisa e desenvof
vt�nto sejazem com verbllS e pessoa!. Isto soa melánco!icamente
acaciano. PoréJt? ensinam-nos os doutos que a causa mais
important� a de maior hierarquia/ é a causa formal/ no sentidó
ji/óso/ico dó termo. '7á!vez va/!ia a peJUl pesquisar qua! seria/ JUl
questão ora prOf'osta/ essa causa mais efevadá.
� editoria! dá !IlMC'7dó último quadrimestre dó ano de 2�
riferitw-nos a este interessantefoto dá história dós 'Estadós flnidós:
o ensino forma! -isto � metódico/ 0'l1anizadó -de e'!!lenlíaria JUl
grantfe JUlção dó �rte mio começou dentro de uma universidáde.

S

Iniciou-se/ si� ao abri!!o áas veneráveis pareáes da Academia
Militar de uJest Poin0 no sécu/óXIX; quantfó aquefe paIS mio poáia
imaginar que viriq a se transformar JUl tremendá potência cient!lico
tecnofógica de nossos áias. Iniciou-se JUlquefa escofa castrense antes
de ser inseridó 11IJ curnéu/ó áas Staiford's e dos !Jv{['T's.
Parece-11IJs que JUl ori!!emda sofupio de nossos probfemns deveria
estaJjtlStamente essa vi>ãoestratégica/ única COpllZ defitar corajosas
prioriáades/ mesmo em épocas de ináiscutíveis á!ficufífades
aámini>trativas.
'llmpequeno eK.e"f'/ó que poderia ser dádo neste momento -para
que mio se ái!!a que estamosfofantfó apelUlS emgenera!idaáes -é o
que se rifere aos critérios a seremadotados JUl monttl!femdos quadros
de pessoa! especia!izado/ como é o caso dos pesqui>adores necessários
a certas 0wanizações mifitares dá :Torça rzeJiestre. Pewuntanámos:
convém que si!! a mos as mesmas rf!liáas normas burocráticas
estabefecúfas para entidááes civ� óWãos esses voltado� no caso
geral; para oijetivos ái>tantes da preparação bé!ica?Seria rllZoável;
por eK.e"f'/ó/ deitarmos de contar com a i"f'ortante co/áboração de
uma pessoa de recon/íecidá cO"f'eteítcia técnica/ de nítida vocação
para a pesqui>a e/ last but not least/ merecedora de nossa tota!
co'!fiaJt{a no que se rifere à eK.ecupio de determinaáas tarifas de
caráter sj;i/óso/ deitar de contar com essa preciosa cofaboração/
repetimo� para atendérmos à mera e�ência forma! (agora com o
sentido cOJi1Íjueiro dá pafavra) cobíve! em outro conte;rto?
�e"f'/ós aná/ógos taba puáessemser dádo� mas a/ó'Wanámos
demai> este silp!es eáitoria! da !/lMC'T. O mai> ilportante foi deitar
aqui ressaltada a áestjáverprevafência dofotor estratégico.

