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No momento em que encerra sua missão como Comandante
da Escola Superior de Guerra - ESG, é dever de justiça louvar o
trabalho realizado pelo General-de-Exército Décio Luís Schons.
Ao longo dos últimos dois anos, nos quais exerceu o
comando deste importante e histórico Estabelecimento de
Ensino, onde se estuda o Brasil, o General Schons manteve a ESG
totalmente alinhada com os pressupostos do Ministério da
Defesa, contribuindo decisivamente para sua projeção em âmbito
nacional e internacional.
Seu período à frente desta Escola foi intenso, profícuo e
coroado de importantes conquistas e realizações, que fizeram
com que a ESG alcançasse patamares, cada vez mais elevados,
de reconhecimento como instituição responsável pelos mais
profundos estudos de Segurança e Defesa, inserida no cenário
atual do país e com projeção para o futuro.
Assim, inicialmente, merece grande destaque sua atuação
visando o fortalecimento do campus Brasília, especialmente com
a criação do Curso de Altos Estudos de Defesa (CAED),
identificando claramente a importância fundamental da presença
e da consolidação da ESG na Capital Federal, centro de gravidade

do processo decisório do País, onde estão concentrados os mais
elevados órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
A criação do Programa de Pós-Graduação em Segurança
Internacional e Defesa, no nível de mestrado, viabilizado pela
contratação

inédita

de

professores

doutores

e

pelo

reconhecimento pela CAPES, constituiu outro importante marco
de sua gestão, fortalecendo a presença da ESG no ambiente
acadêmico e atraindo os melhores recursos humanos, tanto no
corpo docente como no corpo discente. Destaca-se, ainda, a
realização de diversos painéis, conferências, simpósios e
seminários com destaque para o Seminário de Defesa Nacional,
com o tema: “A ESG e a Defesa Nacional” e o Seminário de
“Segurança Pública como Segurança Nacional”.
Ao mesmo tempo, buscou a valorização das Associações
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG),
identificando a oportunidade de projetar os valores da
nacionalidade brasileira ao participar, em todo o território
nacional, como palestrante, de inúmeras atividades programadas
por essas entidades.
Na contexto internacional, o General Schons procurou
inserir a Escola em importantes eventos, dentre os quais se
destacam: a participação em duas conferências entre os diretores
de Colégios de Defesa Iber-americanos (CDCDIA), no México e
na Espanha; a reunião anual dos Colégios de Defesa da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Zagreb,

na Croácia; e de atividades acadêmicas junto ao Colégio
Interamericano de Defesa (CID) e à National Defense University
(NDU), nos Estados Unidos da América.
Fruto deste trabalho e visão de futuro, em 2018, a Escola
Superior de Guerra recebeu o mais importante prêmio conferido
pela National Defense University (NDU), o "PERRY AWARD”,
pela “excelência em educação de segurança e defesa", sendo
motivo de orgulho para a escola, para o Ministério de Defesa e
para o País.
Sua gestão competente e dinâmica permitiu manter nos
níveis mais elevados todos os já tradicionais cursos ministrados
nesta Escola, ao mesmo tempo em que foram executadas ações
que otimizaram recursos humanos e financeiros, além de garantir
a conquista de importantes marcos tais como: a nova organização
da ESG, que passou a valorizar a matricialidade; a criação do
Centro de Capacitação em Aquisições; e a proposta do novo
regulamento da Escola, ratificando todas as evoluções
organizacionais já implementadas e colocadas em prática.
Todos estes resultados são consequência de sua liderança,
força propulsora para o engajamento das pessoas, motivando-as
a fazer as entregas certas e alinhadas com a intenção do
Comandante. Sempre respaldando suas decisões, estudos e
pareceres sob a ótica da ética, do profissionalismo e do
comprometimento, o General Schons exerceu sua autoridade com
a firmeza necessária para o desempenho da ação de comando,

mas sem desprezar o dever do respeito no trato com o ser
humano.
General Schons, ao despedir-se da Escola Superior de Guerra, o
faça com a certeza de que sua tarefa foi integralmente executada
e que suas realizações serão recordadas e seguidas, como
exemplo de eficiência e capacidade de gestão, rumo aos
patamares mais altos da excelência.
Nessa oportunidade de reconhecimentos, se faz importante
destacar o apoio irrestrito da sua esposa Elisabeth, das filhas
Clarissa, Stella e Raissa e dos netos Luis Felipe e Alice, pela
compreensão e todo suporte oferecido para que a sua missão
pudesse ser coroada com o sucesso que destacamos.
Ao retornar ao Exército Brasileiro, para assumir a Chefia do
Departamento de Ciência e Tecnologia, registramos os nossos
agradecimentos pelo legado de realizações que o General Schons
aqui deixou.
Obrigado General Schons!
Brasil acima de tudo!

