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'. N" ão seráfalsonemexagero alguf11, dizermos que 'nossa época é infensa ' 
. . '. à l~itura de üv~()s,ao silê~êio, à:ejlexão. Ara.Pidez assombrosa dos 

. _ .melOS de transporte .e mms os nao menos assombrosos recursos dose 
meios de telecomunicações infelizmente têm contribuído para a permanênCia 
dessa atmosfera tãopoucofavorável ao bom e pleno uso da inteligência,. nior
mente no qu~ toc;' ào seujimprecípuoqueIo de contemplara' verdade. Vai 
ficando raro, por exemplo, encontrarmos em nosso país'um autor que alie em ' 
seus escritos: uma sólida culutrafilosófiça; uma redação correta eelegante, 
uma argumentação clara e precisa, e um sadio senso de humor,' que é caracte
rístico dos observadores mais a,tilados . 

. Nesse perturbado cenário da cultura moderna é comum ocorrer uma 
inquieta busca de novidades, em paralelo conr uma subconsciente recusa do ' 
passado; com suas crenças e seus valores .. Até mesmo nas escolas - ,de todos 
os níveis - as quais . deveriam comportar-se como ilhas de refúgio, mantendo
nos ,afastados e protegidos da pe;igosa agitação das ondas exteriores, até 
mesmO nessas veneráveis Casas de Ensino muitas vezes a obsessão pela novi
dade conseg.ue penetrare, penetrando, acába amortecendo o esptrito crítico, 
.entendidoeste adjetivo em. sua acepçáomais nobre. 

Essa perigosa recusa do passado foi o tema de uma recente lúcida pa
lestra realizada na UNESCO, por um pensador brasileiro que vem lutando em' .. 
nosso país em favor do retomo ao bom uso dá inteligência: ' (UOs mais exclu';' 
ídos dos excluídos" - Olavo de Carvalho, em Paris, junho, 1997). 

Algum leitor mais atento e/ou mais curioso poderá perguntar por que 
tal assunto está sendo abordado em uma publicação da área cientifico
tecnológica. A razão disso é muito simples: nós, os dessa áreá,nãogozamos 
de ,imunidades especiaiS contra o vírus do novidadeirismo; 

Nest~ instante talvez fosse bem oportuno procur~rmos; inspiração na . 
'época NÇltalina - esta fase do ano centrada em tomo de uma silencios~ e 
imóvel tría,de de pessoas - para recuperarmos o sentido do novo autêntico, 
istoé: dó sabe~ renovar mantendo-sefiel às coisas êssenciais. 

Com tal esperança desejamos aos que generosamente têm colaborado 
conosco escrevendo artigos, compondo, revisando, imprimindo,Jornando, en- .. 

. fini, possível esta Revista-'a todos os senhores umNatal. verdadei'ro, ' e que em 
1998-cadaagir seja bem, orientado e cada faze r. seja bem sUcçdido. São os 
votos cordiais da Redação da , Revista Militar de Ciência'e Tecnologia. 




