Editorial
A Revista DaCultura inicia, com o sexto número, uma nova fase de sua vida, já de quatro anos. A Fundação
Cultural Exército Brasileiro-FUNCEB assume, agora, a responsabilidade editorial desse veículo de debates e
análises de temas que constituem os variados aspectos da questão cultural. Substituir a Diretoria de Assuntos
Culturais do Exército é um encargo difícil e de grande complexidade, mas possibilitará à FUNCEB dar continuidade
a esse empreendimento, que já ocupa uma posição relevante no cenário das publicações voltadas para a difusão
da cultura no Brasil. O excelente trabalho, de orientação e supervisão da Revista DaCultura, desenvolvido pelo
General-de-Divisão Antônio Gabriel Esper, que, até bem pouco tempo, vinha conduzindo a Diretoria de Assuntos
Culturais-DAC, dificilmente será igualado.
Contamos, para cumprir nossa missão, com a valiosíssima cooperação do UNIBANCO, que expandindo a
parceria já estabelecida com a FUNCEB, está, a partir deste número, apoiando a nossa Revista, o que permitirá
manter o seu excelente padrão gráfico e possibilitará uma tiragem de 30.000 exemplares.
A relação FUNCEB-UNIBANCO será, de certo, um vetor importante no alcance de todos os objetivos que, há
quatros anos, impulsionaram o advento da nossa Fundação. Sobre o assunto, o Dr. Joaquim Francisco de Castro
Neto, Presidente do UNIBANCO Varejo, assina o artigo “Há muito que fazer – queremos colaborar”.
Neste número, relatamos a entrevista com o Excelentíssimo Senhor General-de-Exército Francisco Roberto
de Albuquerque, Comandante do Exército, que ocupa, na história da FUNCEB, uma posição de destaque, pois foi
um de seus idealizadores e organizadores iniciais.
O Dr. Roberto Duailibi, Presidente do Conselho de Curadores da FUNCEB, com sua inteligência e a atualidade
de suas percepções, brinda-nos com o artigo “Em face de novas batalhas”. O Dr. José Mindlin, Curador da FUNCEB,
analisa o conceito de cultura, investigando não só o processo de construção da cultura em geral, mas, o que ele
denominou, os caminhos da cultura brasileira: os caminhos que foram e que deverão ser percorridos.
A Prof.ª Nelly Aleotti Maia, eminente educadora e uma das mais expressivas figuras no panorama
educacional do Exército, analisa as novas tecnologias educacionais disponíveis para o educador militar, ao
mesmo tempo em que faz um retrospecto de alguns episódios e iniciativas, conhecidos por muito poucos, da
recente história da educação no Exército Brasileiro.
O Coronel Luiz Paulo Macedo Carvalho, atual Presidente do Instituto de Geografia e História Militar do
Brasil – IGHMB e ex-integrante do Conselho Técnico-Consultivo da FUNCEB, protagonista importante e destacado
de inúmeros empreendimentos na área cultural do Exército, faz um relato valioso da história do nosso IGHMB,
ressaltando personagens importantes na construção dessa história.
O Dr. Expedito Carlos Stephani Bastos, nosso colaborador habitual e membro do Conselho Consultivo do
Museu Militar Conde de Linhares, apresenta um estudo inédito sobre a história dos capacetes de aço no Exército
Brasileiro, de 1932 até 1940.
A Dr.ª Angela Ancora da Luz, Diretora da Escola de Belas-Artes da Universidade do Rio de Janeiro,
descreve e analisa, com o olhar da história das artes, três batalhas: a de Da Vinci e de Michelangelo no “Gran
Consiglio do Palazzo Vechio”, em Florença; a de Victor Meirelles e Pedro Américo em termo de suas excepcionais
obras, “A Primeira Batalha dos Guararapes” e a “Batalha do Avaí”, e a Terceira Batalha, a ocorrida entre os
partidários de um ou outro desses grandes mestres da pintura brasileira e suscitada pelas duas obras acima
citadas, expostas, pela primeira vez, em 1879, na 25a Exposição Geral da Academia Imperial das Belas-Artes.
Na série sobre os fortes brasileiros, a matéria deste número da Revista DaCultura focaliza o forte Monte
Serrat, situado na baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia, sítio de exuberante beleza natural e palco de
importantes episódios na manutenção da soberania e da identidade do nosso Brasil.
Gen Div Synésio Scofano Fernandes
Vice-Presidente da FUNCEB
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Nossa capa
Forte Monte Serrat, construído em 1586,
na baía de Todos os Santos, em Salvador.
Sua construção deve-se a
importância da posição estratégica,
que oferecia excelentes condições para barrar
qualquer ameaça vinda pelo mar.

