Editorial
O acúmulo de tarefas de editoração proporcionou agregar, num só exemplar da revista, duas comemorações: o trigésimo aniversário da Revista da Escola
Superior de Guerra, que, de acordo com o Ministro Celso Amorim, “simboliza
o comprometimento da Escola Superior de Guerra com o estudo do futuro do
Brasil”, de forma acadêmica e com o olhar científico sempre de soslaio; e ainda o
sexagésimo quinto aniversário da Escola. O volume que ora passamos para apreciação de nossos leitores é um convite à reflexão sobre a defesa e sobre a importância da Escola Superior de Guerra (ESG) nesse cenário, temática recorrente na
agenda nacional.
Essas duas datas instigaram pesquisadores internos e externos a escrever sobre esta Instituição e acerca dos assuntos que orbitam em torno dela e que motivam debates pelos corredores acadêmicos.
A revista inicia com o escrito do Ministro da Defesa, intitulado Defesa e desenvolvimento no Brasil, em que aborda a capacidade de estar sempre em movimento,
sempre pronta, como uma Escola que é, a receber os influxos do contexto atual:
“A ESG tem um papel crucial a desempenhar na reflexão sobre a nova realidade do
mundo e do Brasil. Como outras instituições de Estado, esta é uma casa de muitas
tradições. Talvez possamos aplicar à ESG o adágio de que sua melhor tradição seja
a de saber renovar-se.”
Os dois outros artigos que lhe seguem são republicações que mostram os
caminhos trilhados da criação da Escola até 1986 – A Escola Superior de Guerra:
origens, de Antônio Arruda, e Doutrina e método da Escola Superior de Guerra:
uma visão global, de Juacy da Silva, artigo publicado em 1983. O primeiro discorre
acerca da origem remota da Escola Superior de Guerra, ligada a um curso de Alto
Comando, criado em 1942 pela Lei do Ensino Militar, e que se destinava apenas a
generais e coronéis do Exército. Tal curso não foi adiante. Somente em 1949, foi
criada a Escola Superior de Guerra, cuja missão era ministrar o curso de Alto Comando, aludida pela Lei do Ensino Militar, já agora extensivo aos oficiais das três
Forças. O segundo, Doutrina e método da Escola Superior de Guerra: uma visão
global, de Juacy da Silva, mostra o percurso da elaboração e do aperfeiçoamento
de uma doutrina e um método em surgimento e compatível com o ideário da Escola Superior de Guerra. O autor tenta responder aos questionamentos inicialmente
formulados, por meio “da análise do Manual Básico da ESG, edição de 1986, em sua
versão revisada e atualizada”.
Segue-se o Considerações propedêuticas sobre a Escola Superior de Guerra,
escrito por Jorge Calvario, um artigo com lastro escopo de abrangência, que apresenta as contribuições da ESG à sociedade ao longo de 65 anos e, também, a história do Centro de Estudos Estratégicos (CEE) e suas atividades, num período que
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cobre desde sua criação sob a legitimação da Portaria de 4 de fevereiro de 1991,
até que outra Portaria nº 022/Cmt, de 10 de julho de 1991 revogou o amparo legal
que o instituiu. Daí por diante, já com o nome de CEE outorgado pela Portaria nº
003/Cmt, de 18 de março de 1992, até os dias de hoje com alterações que o próprio
artigo descortina, o Centro continua suas atividades.
O quarto artigo fala sobre O primeiro Curso Avançado de Defesa Sul-Americano (Cad-Sul): reflexões sobre a defesa da Amazônia, de Heleno Moreira, e narra
a criação, o percurso e o perfil dos estagiários: “Esse curso foi destinado aos altos
funcionários de defesa, civis e militares, dos países-membros da União das Nações
Sul-Americanas (UNASUL), com a participação de representantes de onze países,
sendo que oito destes integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Tal iniciativa representa um esforço no âmbito da região para desenvolver um
pensamento sul-americano de defesa baseado na integração, na cooperação e na
confiança mútua, por meio de capacitação e formação de pessoal”.
O quinto artigo – Depois da Guerra Fria: a Escola Superior de Guerra, escrito
por Luiz Claudio Duarte, – faz um balanço acerca do pensamento dos intelectuais
da ESG “em relação à constituição de uma nova orientação para as Forças Armadas brasileiras diante da realidade geopolítica decorrente do final da Guerra Fria e
das ações unilaterais dos Estados Unidos (EUA)”. Questiona-se, ainda, uma possível
ameaça de intervenção estadunidense em território brasileiro e de como defender
soberania nacional diante desse risco potencial.
O sexto artigo, sob o título Relações sutis: Escola Superior de Guerra, pensamento político brasileiro e política externa brasileira em dois “momentos autonomistas”, de João Catraio Aguiar, visa analisar “as relações entre o pensamento
político brasileiro, a Escola Superior de Guerra e a Política Externa Brasileira em dois
momentos cujo enfoque principal era a ‘autonomia’: Política Externa Independente
e Pragmatismo Responsável e Ecumênico”. A criação da ESG será vista em retrospectiva histórica, associada à investigação sobre a formação específica de militares
e diplomatas, e de “esguianos” (os estagiários de ontem e de hoje dos cursos da
ESG) em geral.
O penúltimo artigo, intitulado Matriz SWOT Entrecruzada: uma contribuição
para o aperfeiçoamento do método de planejamento estratégico da Escola Superior
de Guerra, de Eduardo Santiago Spiller, convida a uma reflexão sobre o uso da matriz SWOT entrecruzada, adaptada, de modo a ampliar o processo de investigação
de assuntos correlatos à Defesa Nacional. “Considerando o fato de esta ferramenta
haver sido concebida com o foco dirigido às organizações privadas, foram promovidas alterações na denominação das variáveis, para facilitar o entendimento e o uso
de cada uma, de maneira a adequar a referida matriz ao Método de Planejamento
Estratégico (MPE) empregado na Escola Superior de Guerra (ESG), que visa à formulação de políticas e estratégias nos campos da segurança, do desenvolvimento
e da defesa”.
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O último artigo, A Escola Superior de Guerra sob um novo olhar, escrito por
Dayse Lúcia Alvino Cordeiro, considera que, apesar de toda a trajetória bem-sucedida na formação de militares e civis e de seu reconhecido papel histórico, a Escola
tem sofrido muitos questionamentos “acerca de sua real importância, da validade
de seus propósitos e missão, bem como da necessidade de sua expansão para a
capital brasileira”. O artigo contextualiza a ESG diante das indagações provenientes
de diversos atores ou instituições sociais com o intuito de iluminar a compreensão
e a reflexão quanto à sua relevância para o país e, finalmente, seu aporte para a
disseminação da mentalidade de defesa no meio civil.
Sessenta e cinco anos depois de sua criação, nove textos mostram a ESG viva,
pulsante, instigando escritos reflexivos sobre ela, outrora e agora, o que demonstra
que a Instituição está aberta às acomodações e às mudanças provocadas pelo fluxo
do “jovem” século XXI em curso.
Boa leitura!
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