O

Editorial
número 13 da Revista DaCultura registra a entrevista realizada com o Chefe do Depar-

tamento de Ensino e Pesquisa, General-de-Exército Paulo César de Castro, que aborda aspectos
significativos relacionados à cultura e à educação no Exército Brasileiro. O Gen Castro, além da sua
experiência de Chefe Militar com mais de 45 anos de serviço, exerceu relevantes cargos, em diferentes momentos de sua brilhante carreira, nas áreas educacional e cultural do nosso Exército, o que
reveste de singularidade e importância as suas apreciações.
A Revista DaCultura presta homenagem a um dos maiores militares brasileiros, Almirante
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil, cujo bicentenário foi comemorado em 2007. O ViceAlmirante Armando de Senna Bittencourt, Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha,
brinda-nos com uma exposição extremamente minuciosa e articulada sobre a vida desse valoroso
marinheiro que engrandece a História do Brasil.
O Dr. Roberto Duailibi, Presidente do Conselho de Curadores da FunCEB, refere-se ao
Projeto Banda Sinfônica do Exército, desenvolvido por nossa Fundação e que tem na pessoa do Dr.
Aluizio Rebello, Presidente da FunCEB, um dos seus principais organizadores.
“Reflexões sobre Liderança” é o tema abordado pelo General-de-Exército Gleuber Vieira,

Ex-Ministro e Ex-Comandante do Exército Brasileiro. O Gen Gleuber focaliza, com muita propriedade e agudeza, as características essenciais da personalidade do líder, particularmente o militar.
O Prof. Adler Homero Fonseca de Castro, nosso colaborador freqüente, aprecia, no seu
artigo “Trazias na mão o fio que fala ....”, a importância da figura de Cândido Mariano da Silva Rondon,
que, como Tenente, logo após a sua formatura na Escola Militar, foi designado para a “Comissão de
Linhas Telegráficas de Cuiabá ao Araguaia”. Esse marco inicial de sua carreira profissional sinalizou
o seu futuro de militar, desbravador, pacificador e pesquisador.
O Prof. Marcos Albuquerque, com sua inteligência e competência, apresenta-nos um
primoroso estudo arqueológico sobre o Forte do Brum, enfocando passagens históricas e abordando aspectos estratégicos que motivaram a construção daquela fortificação. Traz-nos, também, a
preocupação e o interesse no prosseguimento das pesquisas para o esclarecimento de pontos da
construção inicial, realizada por Diogo Paes, e da reconstrução pelos holandeses.
Em “A África e o Brasil”, o Embaixador Costa e Silva, membro da Academia Brasileira de
Letras, mostra-nos, com a beleza de seu estilo, a influência positiva e enriquecedora da África sobre
a cultura multidiversificada que se desenvolveu nas terras dos brasis.
O artigo “O Ensino Militar do Exército nas Décadas de 70 a 90” é uma tentativa de registro
das iniciativas ocorridas na Instrução e no Ensino Militar do Exército Brasileiro, que produziram
profundas alterações nas metodologias, nos processos e nos objetivos educacionais, no âmbito da
Força Terrestre.
O Forte de São Marcelo ou Forte do Mar, cuja construção inicial, de madeira, data de 1623,
está localizado na Baia de Todos os Santos. É o único forte, no Brasil, de forma cilíndrica. O texto do
Cel Paulo Roberto Rodrigues Teixeira descreve aspectos característicos da construção desse belíssimo exemplar da arquitetura militar no Brasil, bem como focaliza passagens da nossa história, das
quais o Forte do Mar foi palco de episódios importantes. A Revista DaCultura deseja a todos os seus
colaboradores e leitores um 2008 de felicidades e realizações.
General-de-Divisão Synésio Scofano Fernandes
Vice-Presidente da FunCEB
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Nossa capa
Forte de São Marcelo. O único
de forma cilíndrica da América do Sul.
Localizado na Baía de Todos os Santos,
em Salvador. O Final da sua
construção ocorreu no ano de 1812.

