Editorial
No dia 1o de março último, a Fundação Cultural Exército Brasileiro completou cinco anos de existência. As realizações da FUNCEB, nesse período, superaram os mais otimistas prognósticos que poderiam ser
formulados no ano de 2000, quando, após um longo processo de concepção, iniciava as suas atividades.
Nesses cinco anos, a Fundação foi instituída e estruturada, desenvolvendo, com recursos públicos e
privados, 12 projetos de natureza cultural. Além desses projetos, efetivamente realizados, a FUNCEB concebeu oito outros projetos em condições de serem implementados.
Esse desempenho excepcional da Fundação Cultural Exército Brasileiro é o resultado do trabalho
voluntário dos diretores, conselheiros e demais colaboradores e, também, do apoio recebido do nosso Exército.
O entrevistado desta edição é o General Gleuber Vieira, antigo ministro e comandante do Exército,
que orientou os passos iniciais da FUNCEB, além de ter possibilitado todas as condições para a sua instituição
e implantação.
O número oito da revista DaCultura traz a contribuição do Presidente do Conselho de Curadores, Dr.
Roberto Duailibi, com o registro da magnífica apresentação da Banda Sinfônica do Exército no Teatro Municipal de São Paulo, ocorrida em 14 de abril deste ano. O Dr. José Mindlin, curador da FUNCEB, brindanos com um artigo sobre a interação Universidade – Empresa, enfocando, particularmente, o caso brasileiro.
A Profa Suzanna do Amaral Cruz Sampaio apresenta-nos um excelente estudo sobre a evolução da
cidade de São Paulo, desde o assentamento do seu núcleo gerador, em 1554, no Planalto de Piratininga, até
o presente da megalópole. Nesse estudo, procura identificar o patrimônio intangível que se abriga sob a
concretude das edificações, dos espaços e dos monumentos.
O General Jonas Correia Neto desenvolve, magistralmente, uma apreciação sobre o trabalho da
Missão Militar Francesa (MMF), realizado no Brasil, no período de 1921 a 1940. Além de descrever os
aspectos básicos das personalidades dos chefes militares que integraram a MMF nesses vinte anos, aborda,
ainda, as contribuições que os franceses trouxeram ao Exército Brasileiro nos campos da doutrina, do ensino
e da instrução militar.
O Coronel Luiz Paulo Macedo Carvalho privilegia-nos com a sua inteligência, realizando, no seu
artigo “Sessenta Anos Depois”, uma análise aguda da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Faz uma descrição minuciosa e rica do cotidiano e das características da sociedade brasileira na década de
1940. Enfoca aspectos e passagens pouco conhecidos da participação da FEB naquele conflito.
O General Sergio Roberto Dentino Morgado, conselheiro da FUNCEB, um reconhecido estudioso da
História Militar brasileira, aborda os preparativos para a Guerra da Tríplice Aliança, focalizando, particularmente, a figura de Osório.
Na série sobre a história do desenvolvimento dos blindados no Brasil, o Professor Expedito Carlos
Stephani Bastos trata dos blindados sobre lagartas no período 1967-1978, e traz-nos informações valiosíssimas
para o registro e a compreensão do esforço de militares e civis na constituição das bases de uma indústria
nacional de produção de blindados.
Na reportagem sobre fortes brasileiros, o Coronel Paulo Roberto Rodrigues Teixeira, redator-chefe,
resgata parte da história dos fortes de Santo Antônio da Barra, de Santa Maria e de São Diogo, todos eles
localizados na Baía de Todos os Santos.
Com este número, a revista DaCultura atinge o seu quarto ano de existência, firmando-se como
um espaço de reflexão sobre os aspectos relevantes da cultura brasileira, particularmente, aqueles que se
referem ao Exército Brasileiro.
Gen Div Synésio Scofano Fernandes
Vice-Presidente da FUNCEB
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