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A Revista da ESG, nesta edição, se apresenta com nova feição gráfica,
resultante de modernização realizada sob a égide dos princípios que guiam o
processo de evolução da Escola Superior de Guerra. O seu conteúdo, porém,
mantém o que de melhor a tradição da instituição revelou em mais de meio
século de existência: o permanente estudo da projeção do Brasil no contexto
internacional, baseado no conhecimento da realidade do País e na plena
compreensão do panorama geoestratégico mundial.
Neste sentido, esta nova edição da Revista da ESG traz no seu âmago
temas relevantes desenvolvidos a partir de discussão acadêmica crítica e
realista, fruto de estudos empreendidos por parte de estagiários, aí incluídos os
do CGERD, e membros do corpo permanente. Com o objetivo de proporcionar
ao leitor uma visão aprofundada sobre os principais aspectos geopolíticos
e geoestratégicos do mundo contemporâneo, a Revista da ESG segue seu
perfil pioneiro de apresentar trabalhos acadêmicos que condicionam o futuro
do desenvolvimento brasileiro. Com efeito, na era da globalização em que
vivemos, a inserção internacional de um país de dimensões continentais,
como o Brasil, enfrenta necessariamente desafios e obstáculos que deverão
ser antecipados, de modo que, no seu devido tempo, sejam superados e
ultrapassados.
Que seja esta uma edição seminal a produzir nova e importante
contribuição para a criação de um corpo de conhecimento positivo sobre a
realidade do País e suas perspectivas de projeção internacional. Construir
sólido fundamento de um saber teórico assegurador da grandeza geopolítica
do Brasil é o eixo do pensamento acadêmico desta Escola. Nosso lema “Nesta
Casa estuda-se o destino do Brasil” reflete e sintetiza a essência científicofilosófica que norteia todos os segmentos da sociedade que aqui se congregam
e se irmanam na construção de um Brasil soberano e justo.
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