EDITORIAL

Em nossa segunda edição da Revista Profissional da Força Aérea dos EUA Edição do Continente Americano, apresentamos uma nova série de artigos do Sr.
Nuño Rodríguez, cientista político e analista, sobre “A Guerra pela Mente do
Público”.
Em seu primeiro artigo, publicado nesta edição, Nuño detalha como as notícias
falsas têm sido usadas nas relações internacionais ao longo da historia. Seu segundo artigo, que vamos publicar ainda este ano, centra- se o surgimento da sociedade em massa que marcou um ponto de viragem na necessidade de reorientar
a população pelos novos parâmetros. O terceiro artigo, que publicaremos a partir
de 2020, centra-se na guerra psicológica, que deixou o ambiente de guerra, em
termos clássicos, e foi estabelecida na periferia de conflito e em tempos de paz. O
quarto artigo vai falar sobre a diplomacia pública, que se baseia na manipulação do
pensamento de populações estrangeiras e como esse pensamento pode afetar seus
governos no interesse do remetente. O quinto artigo desta série vai discutir como
a mente do público é um dos elementos mais analisados sobre a face da terra e
como controlar a mente do público é dominar toda uma sociedade por sugestão.
O último artigo será sobre novas técnicas de manipulação e como nem todas
provêm do sistema midiático, como a gestão da própria vida trouxe de volta à cena
conceitos desatualizados como a bio sociologia ou a bio política, e como a análise
da guerra nos obriga a procurar por perspectivas que incorporam toda a humanidade como um único organismo.
Nosso segundo artigo nesta edição, “Uma Proposta para a Sistematização de
Infraestruturas Críticas Nacionais”, do Brigadeiro da Reserva Pedro Arthur Linhares Lima, Professor Doutor da Força Aérea Brasileira, discute como o avanço da
Internet não só trouxe um crescimento sem precedentes no volume de informações disponíveis para os atuais tomadores de decisão, mas também criou uma
grande vulnerabilidade. Portanto, ele defende que é imperativo que o Estado se
organize para enfrentar qualquer ação, natural ou intencional, que coloque em
risco infraestruturas críticas.
Em seu artigo sobre “Oportunidades e Desafios Apresentados pelas Tecnologias Emergentes - A Importância da Indústria Aeroespacial para o Brasil”, o Professor Doutor Ferreira da Silva, Universidade de São Paulo, detalha as tecnologias
emergentes que o setor aeronáutico no Brasil tem conseguido aproveitar. Ele então
explica como uma maior coordenação entre os serviços militares do Brasil poderia
explorar ainda mais seu potencial de forma eficaz.
Finalmente, em seu artigo “Persistente Percepção da Situação Espacial para os
Guardiões dessa Alta Fronteira”, Doutora Roberta Ewart, Cientista Chefe do
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tra a necessidade da nação de implantar uma capacidade persistente de percepção
da situação espacial. Ela descreve ainda como a indústria pode atualmente implantar um sistema posicionado nos polos que sirva de dissuasão e, se a dissuasão
falhar, que forneça vantagem estratégica, operacional e tática para prevalecer em e
através do espaço.
Esperamos continuar a proporcionar um equilíbrio não só dos artigos relacionados com a liderança, tecnologia, estratégia e doutrina aeroespacial das Forças
Aéreas do nosso continente, mas também com temas de grande interesse histórico, social ou profissional. Acreditamos que o diálogo profissional deve incluir
uma ampla gama de ideéias e nos esforçaremos para garantir que nossos artigos
reflitam sempre esse ideal.
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