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Iniciado em 2001, Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas é um
projeto conjunto de diversos grupos acadêmicos que se dedicam ao estudo dos
assuntos da Defesa e das Forças Armadas na América do Sul. O objetivo central é
contribuir com o debate acerca das temáticas abordadas por meio da produção e
divulgação de informes, tendo como referência as notícias publicadas nos principais
periódicos de ampla circulação nos países integrantes.
No Brasil, o Observatório é desenvolvido a partir do Grupo de Estudos de Defesa e
Segurança Internacional (GEDES), um esforço multidisciplinar e interinstitucional,
coordenado pelo Prof. Dr. Héctor Luis Saint-Pierre. Os informes produzidos
semanalmente pela equipe de graduandos, pós-graduandos e professores podem ser
acessado dentro do site do GEDES. Também é possível solicitar adesão à lista de
contatos e receber os informes via email a cada semana: contato@gedes-unesp.org.
Nesta publicação “Informes Temáticos”, apresentamos análises de assuntos que
ganharam destaque na imprensa brasileira durante o ano de 2019: a presença de
militares no governo Bolsonaro; a participação dos militares na segurança pública; a
questão orçamentária e seus reflexos nos projetos das Forças Armadas e a participação
dos militares no combate às queimadas na Amazônia. Complementamos os resumos
de nossos informes semanais com dados e análises, na expectativa de fornecer uma
reflexão sobre como os jornais brasileiros informam ao grande público temas de
grande importância para a sociedade. Neste momento de retrocessos, compreender
as dinâmicas atuais por meio de sua alocação em um escopo mais ampliado
possibilita uma análise mais embasada, qualificada e, espera-se, crítica.
Boa leitura!
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A temática da crise das queimadas na Amazônia em 2019 recebeu ampla cobertura da mídia
doméstica e internacional. O aumento dos focos de incêndio na região, associado à
ambiguidade nas ações do governo brasileiro para conter a crise, fez com que o país se
tornasse alvo de críticas internacionais e resgatou dúvidas sobre a recorrente preocupação dos
militares brasileiros com a soberania nacional na Amazônia. Após intensas críticas, o presidente
da República, Jair Bolsonaro, que adotou uma postura discursiva de relativização das
queimadas, autorizou, no dia 23 de agosto de 2019, por meio do Decreto nº 9.985, uma
operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que permitia o emprego das Forças Armadas
no combate aos focos de incêndio e ações contra crimes ambientais nos nove estados da
Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e
parte do Maranhão). Porém, a atuação do instrumento militar através da GLO não trouxe
resultados efetivos, tendo em vista que, apesar da queda dos focos de calor, houve aumento
das áreas de desmatamento.

AMAZÔNIA EM CHAMAS
Em agosto de 2019, os incêndios florestais na região amazônica ganharam atenção da mídia
nacional e internacional, tendo em vista o aumento vertiginoso dos focos de queimadas na
maior floresta tropical do mundo. Imagens da floresta em chamas e da fumaça das queimadas
que alcançaram a cidade de São Paulo foram amplamente divulgadas. De acordo com o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), só no mês de agosto foram registrados 30.901
focos de incêndio na Amazônia Legal, o que representa um crescimento vertiginoso se
comparado com os 10.421 focos detectados no mesmo mês do ano anterior.
Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), os registros de incêndios
estavam majoritariamente concentrados no Arco do Desmatamento – região que possui os
maiores índices de desflorestamento da Amazônia, oriundos da expansão da agricultura,
pecuária e mineração – ou seja, há uma relação direta entre o crescimento do desmatamento
e o aumento dos focos de queimadas. Em consonância com esses dados, o IPAM identificou
que os dez municípios amazônicos com as maiores taxas de desmatamento em 2019 (cerca de
43% em julho, mês anterior ao ápice das queimadas) foram os mesmos que registraram o
maior número de focos de calor. Outro alerta foi para o aumento do registro de queimadas em
áreas protegidas e terras indígenas.
Neste cenário, o Brasil passou a receber críticas tanto domésticas quanto internacionais, não
somente em relação às queimadas em si, mas também à falta de ação do governo brasileiro
para contê-las.
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Os posicionamentos do presidente Bolsonaro quanto ao tema passaram por três momentos:
primeiro, relativizou as queimadas; depois acusou, por meio de suas redes sociais , que
Organizações Não-Governamentais (ONGs) eram responsáveis pelas queimadas na Amazônia;
por fim, decretou uma operação de GLO cujo objetivo era combater os focos de incêndio e
atuar contra delitos ambientais .
O tema das queimadas, as polêmicas declarações e posicionamentos de Bolsonaro e o
acionamento dos militares para tratar da questão ganharam ampla repercussão na imprensa
brasileira. De forma geral, os jornais analisados – Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O
Estado de S. Paulo – tomaram o decreto da GLO como uma ação bastante efetiva do governo
federal para tratar da crise ambiental, reforçando o discurso do governo de que a presença
militar na Amazônia contribuiu para a redução dos incêndios e dos crimes ambientais. Porém,
contrapondo-se às informações circuladas pela imprensa, o INPE divulgou que, durante a
vigência da GLO, houve aumento de áreas de desmatamento.

BRASIL COMO VILÃO AMBIENTAL
Segundo os jornais analisados, o cenário da crise das queimadas na Amazônia fez com que o
Brasil se tornasse alvo de críticas, tendo ampliado a repercussão internacional após Emmanuel
Macron, presidente da França, classificar os incêndios como uma crise global. Macron também
propôs levar a discussão da temática amazônica para o G7, levantando dúvidas sobre a
continuidade do acordo comercial Mercosul-União Europeia, além de resgatar a imagem do
Brasil como vilão ambiental mundial, com implicações econômicas para o país .
Em resposta às reações internacionais e da
opinião pública, Jair Bolsonaro buscou
relativizar as queimadas, afirmando que os
dados divulgados pelo INPE sobre o aumento
do desmatamento – e, consequentemente,
dos focos de queimadas – no primeiro ano do
seu mandato eram mentirosos. A atitude do
presidente quanto ao assunto ficou marcada
no ato de exoneração do então presidente do
Instituto, o cientista Ricardo Galvão.

Matérias e infográficos
Mapa do desmatamento
Infográfico com os dados do
INPE

Bolsonaro também afirmou que as queimadas não deveriam ser usadas como pretextos para
sanções econômicas, reforçando seu discurso de que os focos de incêndio estavam dentro da
normalidade para o período de seca da região. Já em relação às críticas do presidente francês,
o jornal O Estado de S. Paulo noticiou que Bolsonaro entendia as falas de Macron como
ataques à soberania nacional do Brasil, destacando ainda que os militares brasileiros
compartilhavam da mesma percepção.
Adicionalmente, a mídia analisada destacou que Bolsonaro apontou as ONGs presentes na
Amazônia como suspeitas de colocarem fogo na floresta, além de lançar críticas aos países
europeus quanto às políticas ambientais de seu governo e à suspensão de verbas para o
Fundo Amazônia.
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A GLO AMBIENTAL
No cenário de críticas, estabeleceu-se uma corrida para conter danos à imagem do país. Para
contornar a crise ambiental, o governo federal organizou uma Força Tarefa com a participação
dos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, além da Secretaria
Geral e Casa Civil . Adicionalmente, Jair Bolsonaro autorizou, no dia 23 de agosto de 2019,
através do Decreto nº 9.985, uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que permitia
a incursão de militares em áreas de fronteiras, terras indígenas e unidades de conservação da
Amazônia Legal. A GLO possuía validade até 24 de setembro, mas foi prorrogada até 24 de
outubro de 2019.
A ação das Forças Armadas envolveu coordenação com órgãos de segurança pública, Força
Nacional, Corpo de Bombeiros e equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (Censipam). Esse esforço conjunto foi denominado de Operação Verde Brasil e teve
como objetivo combater focos de incêndio e identificar áreas suscetíveis a novos focos de calor,
além de fiscalizar e reprimir crimes ambientais.
Para as ações, cerca de 10 mil
pessoas, tanto militares quanto
civis,
foram
colocadas
à
disposição da Operação. Já para o
apoio logístico, foram designadas
aeronaves da Marinha e da Força
Aérea, usadas para deslocamento
de
pessoal,
reconhecimento
aéreo de áreas com fogo e
lançamento de água nos focos
de incêndio. Também foram
realizadas
atividades
de
inteligência com coordenação do
Censipam a fim de mapear
– através de imagens de satélite – os focos de calor. Efetivamente, a Operação interagências agiu
no combate direto aos incêndios e em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais,
tais como aplicação de multas e apreensão de madeira ilegal.
A mídia analisada destacou que, para a realização da GLO, foram liberados recursos do
Ministério da Defesa que estavam contingenciados, além de verbas do Fundo Amazônia. O
jornal Correio Braziliense também noticiou que o então Ministro da Justiça, Sérgio Moro,
autorizou o envio da Força Nacional para ações no combate ao desmatamento, tendo em vista a
necessidade de reforçar a fiscalização na região.
Nas reportagens analisadas, é possível perceber a avaliação de que, frente ao negacionismo do
presidente Bolsonaro, as Forças Armadas exerciam o papel de ator racional no meio da crise.
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O jornal Folha de S. Paulo assinalou que “caberá ao Exército, que se considera guardião da região,
dar a principal resposta à opinião pública”. Em outros momentos, o jornal explicou que o
protagonismo das Forças Armadas no enfrentamento do problema seria justificado pela origem
militar de Bolsonaro e pela tradicional defesa da soberania da Amazônia por parte do Exército: “a
defesa da soberania nacional sobre a Amazônia é um ponto central que remete ao começo da
República”. A Folha também relembrou que o temor dos militares brasileiros em relação às
ameaças à soberania nacional sobre a Amazônia ganhou, desde a ditadura, “contornos
paranoicos”, e assinalou que a ameaça de uma ingerência internacional que permeia o
pensamento militar assentou a ideia do “integrar para não entregar”.

Apagar incêndio para esconder problemas
A principal função das Forças Armadas de um país é a defesa contra agresões externas. No Brasil,
os militares podem ser acionados pelo presidente da República para atuarem na segurança
pública, conforme disposto no artigo 142 da Constituição Federal de 1988 e na Lei
Complementar 97/99 – que estabelecem os critérios de destinação das Forças Armadas para
operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).
Conforme estabelecido nos dispositivos legais, tal emprego do instrumento militar deve ser
utilizado apenas sob condições de excepcionalidade e quando esgotados todos os recursos,
além de agirem em área delimitada e por tempo determinado. Todavia, observamos que, nos
últimos anos, o emprego das GLOs tem sido banalizado.
No âmbito das queimadas da Amazônia em 2019, a crise era ambiental e não de segurança
pública – setor em que são comuns as GLOs. A operação autorizada pelo presidente Jair
Bolsonaro foi a primeira do tipo ambiental e, portanto, abre espaço para o questionamento
sobre a adequação de tal experiente voltado a situações de excepcionalidade para responder a
uma crise na qual o próprio governo teve sua parcela de participação ao menosprezar a agenda

OUTRAS PUBLICAÇÕES
Who will save the Amazon (and how)? Stephen M. Walt. Foreign Policy.
Brazil Is a Bigger Threat Than Either Iran or China. Tyler Bellstrom. New
Republic
As imaginadas ameaças à Amazônia: a perspectiva militar sobre a
preservação ambiental e os povos amazônicos. Leonardo Dias de Paula e
Débora Reis. ERIS-GEDES.
Amazônia e soberania nacional. Adriana Erthal Abdenur e Robert Muggah. Le
Monde Diplomatique Brasil.
GLO preventiva? A “policialização” das Forças Armadas no Brasil. David Succi
Jr. ERIS-GEDES.
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ambiental. Ao que parece, as operações de GLO ambientais serão recorrentes no governo
Bolsonaro, pois o decreto n° 10.341, de 06 de maio de 2020, autoriza nova incursão das Forças
Armadas via GLO para tratar dos mesmos problemas vivenciados em 2019.
Observamos que o cenário de crise foi oriundo da postura confrontacionista do governo
Bolsonaro que, desde a campanha presidencial, usa o discurso de exploração econômica da
Amazônia, corroborando, inclusive, com o favorecimento de atos ilícitos que promovem o
desmatamento da região.
As ações do atual governo para o desmantelamento da política ambiental vão desde redução
das multas ambientais, enfraquecimento da fiscalização de garimpos ilegais e crimes
ambientais, cortes nos orçamentos de órgãos como Ibama, Funai e ICMBio, propostas de
redução de Terras Indígenas e áreas conservação, até um ministro do Meio Ambiente que
defende os interesses do agronegócio e age contra a governança ambiental.
Ainda, com a mudança no discurso ambiental, o país passou a ser visto mais uma vez como
vilão do meio ambiente. E, enquanto o presidente relativizava as queimadas e questionava os
dados de desmatamento divulgados pelo INPE, a questão amazônica ganhou atenção no
cenário internacional e na opinião pública.
Ao contrário do discurso da imprensa brasileira, que de maneira geral considerou o
acionamento dos militares uma resposta efetiva para a crise ambiental, sugerindo inclusive
que as Forças Armadas seriam a tradicional instituição guardiã da Amazônia brasileira,
verificamos que a operação de GLO não teve resultados efetivos. Mesmo com o deslocamento
dos contingentes militares para atuar na diminuição dos focos de calor e em ações de
fiscalização contra crimes ambientais, houve, no período de vigência da operação, o aumento
de áreas de desmatamento. Por fim, observamos que o problema não é resolver pontualmente
a questão das queimadas, mas o tratamento de descaso da agenda ambiental pelo governo
Bolsonaro.
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GEDES- Grupo de Estudos de
Defesa e Segurança Internacional
Fundado em 2001, o GEDES é um grupo
multidisciplinar que reúne graduandos, pósgraduandos, mestres e doutores dedicados a
analisar questões relativas à Paz, Defesa e
Segurança Internacional, favorecendo a troca de
informações entre seus pesquisadores através
da promoção de reuniões de leitura e discussão.
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