
Editorial 

A História - entendida de modo correto como: ííO 
con/íecimento dó passadó líumano" (:!i I. !íJfarrou) e mio 
erradámente como se fosse afluma esotérica persoJUlgem dé 

um juturo incerto -podé tomar-se/ como diziam os antwo� a 
Mestra dá 'llidá. M� é óbvio/ dizemos nó� só aprendé quem se 
dispuser a ouvi-lá. 

QJtandó estudámos a liistória dós 'Estadós 'llnidó� dé repente 
descobrimos que o ensino formal dé e'!!1enlíaria JUl grandé lUlplo dó 
:J{prte teve seu início déntro das antwas paredes dá J2lcadémia 
Mifitar dé uJest Point. Convém meditarmos sobre esse foto. :J{pte
se que aquelé ttjJo dé ensino já e;ristia/ em ta{ am6ient� em pléno 
sécu/ó Ã7� isto � em uma época em que a pátria dé !l(pbert .L� 
persliÚ!!f Patton/ !íJfadlrtliur e 'Eisenlíower nem i!t!tl!finava que 

foturament� no sécu/ó xt iria dispor dé um uftra podéroso e;rército/ 
dótadó dé co'Plé�os e ificazes recursos cient!ficos e tecno!íf!1icos. 

!l(ecentement� o cinema americano apresentou-nos o jifme �fém 
dá .Linlía 'llermeflía" (The Thin Red Line)/ abordándó as duras 
batallías travadas em yuadá/éaJUl{ em 194� durante a guerra no 
pac!fico. O jí'líne não é dos mellíores dó gênero/ já que deira 
transparecer" nos í"entrequatfros/� certa abomináve{ menstlflem 

pacifista. Poré� em que pese essa restrição/ mostra cenas bem 
interessantes como/ por e�emp [0/ o instante em que o corone{ 



comanáante do batallíão/ ao repreendér um capitaõ seu subordí'
JUldo/ conta que/ no seu tempo dé cadéte em West Point., JUlquefá 
escofá eram [idas para os afunos passagens dá I !tádá ou dá Oáisséia 
em grego. 

J2ls njérências que acima Jizemo� a nosso ver déveriamnos JllZer 
/émbrar dé certos fotos tais como: a importância estratégica dá 
cuftura cient!1ica e a mio menor importância/ também estratégica/ 
dé cu!tura ma! dénominadá (rnumanistica/� ambas traáicioJUlfínente 
mantidas no curnéu/ó dá jórmapio dé um q/icia! dé carreira. 

9{este momento é co'!fortador percebermos que o Instituto 
Mifí'tar dé 'E11f1enliaria estrategicamente continua mantendó em 
seu currtéu/ó cursos tradicionais/ cursos esses que vê� ao /ó11f10 dé 
mut'tas e mut'tas áécaá� entregandó/ mio apeJUlS ao rz:t/rct'to/ Jt1tlS 
sobretudo ao Pa� uma plêiadé dé déáicados e dénodádos e11f1e
nlíeiros mifí'tares. J2l(/uifo que no passado remoto jói obra/ aven
tureira e toscamente pfánqadá/ dos bravos bandéirantes., (/ua! stja: 
a cOJUfuista e a manuteJt{tio (sobretudo a manutenção) áeste pais 
continent� nestes tempos modémos vemsendó rea!izado dé maneira 
racioJUl! e 0'llanizadá por mi/líares dé jovens tenentes e capt'ta� 
e11f1enlíeiros egressos dá venerdve! Casa dá Praia 1/ermellía. !firma
s� por assim áize0 um víncu/ó com o passado/ guardá-se uma 
IíeraJt{a que é umalíonra para o nosso IMtE, 

Por úftimo/ terminanáo este eáitoria! referente ao 3(1 
(/uadrimestre dé 200{2 interva/ó que abra11f1e a época JUltafí'tta/ 
aprovet'tamos o enstjo para áestjar a todos os nossos /ét'tores., am{ffos 
e cofáboradores um mut'to jé!iz :J{pta! e um venturoso novo ano. 




