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Apresentação 
O Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas (ObDEF) é um observatório temático 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), constituído por docentes e discentes do curso 
de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen), e tem 
como missão promover o debate público sobre a defesa nacional e as relações civis-militares de 
forma a contribuir com o semear de uma cultura democrática. Trata-se do mais recente integrante 
da rede Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, coordenada pelo Grupo de 
Estudos da Defesa e Segurança (GEDES) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), que neste 
ano comemora 20 anos de atividades. 

O ObDEF é um instrumento de monitoramento da política de defesa brasileira e do papel das 
forças armadas na sociedade e entre seus campos prioritários de observação estão os materiais 
veiculados pela grande imprensa brasileira sobre o tema. Nesta publicação "Informes 
Temáticos", apresentamos análises de assuntos que ganharam destaque na imprensa brasileira 
ao longo de 2020, os quais foram identificados a partir da sistematização dos resumos semanais 
do "Informe Brasil". Tal publicação abarca o período de sete dias de trabalho de redatores e 
redatoras (de sábado à sexta-feira) e nele os materiais selecionados nos jornais Folha de S. Paulo, 
O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense são agrupados de acordo com a temática e 
transformados em resumos, nos quais são destacadas as informações atinentes ao enfoque do 
ObDEF. Diferentemente dos resumos dos Informes, que reportam expressamente os conteúdos 
e as declarações expostas nos jornais, os "Informes Temáticos", tomam a grande imprensa 
como objeto de análise, com o intuito de oferecer reflexões a respeito da forma como a grande 
imprensa constrói as funções dos aparatos de defesa e das forças armadas perante o imaginário 
social. Assim, buscamos observar os veículos de comunicação mais como uma fonte de análise 
da representação política e social do que de leitura fidedigna do factual. 

Na produção dos "Informes Temáticos", contamos com o trabalho sério e competente de 
docentes e discentes da EPPEN-Unifesp e da Unesp-Franca e de pesquisadoras, pós-graduandos 
e pós-graduandas do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas 
e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Unicamp.  

Convidamos toda a comunidade para apreciar os "Informes Temáticos" dos oito temas de maior 
destaque em 2020 na área de defesa e forças armadas: Ameaças à democracia; As forças 
armadas e a pandemia; As forças armadas e as queimadas na Amazônia; As forças armadas e a 
segurança pública; Documentos de defesa; Os militares no governo Bolsonaro; Orçamento e 
indústria de defesa; Relações com grandes potências 
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No ano de 2020, as controversas medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus adotadas 
pelo governo de Jair Bolsonaro foram cotidianamente reportadas por jornais de grande circulação 
no Brasil. De forma geral, tais medidas envolveram a instrumentalização das forças armadas em 
três esferas principais: na mobilização de laboratórios do Exército para a superprodução do fármaco 
cloroquina como possível tratamento da covid-19, sem qualquer evidência científica que 
respaldasse tal decisão; na militarização do Ministério da Saúde, no qual a interferência do 
presidente se intensificou após a nomeação do general Eduardo Pazuello como ministro da pasta; 
e na mobilização de militares em ações subsidiárias e de apoio humanitário conduzidas no âmbito 
do Ministério da Defesa por meio da Operação Covid-19. Ao longo do ano, reportagens e colunas 
opinativas dos jornais Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo foram 
progressivamente aumentando o tom da crítica à associação cada vez mais estreita das forças 
armadas com a conduta omissiva e irresponsável do governo federal no enfrentamento da 
pandemia. 

 

A operação covid-19 
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as forças armadas brasileiras foram acionadas 
para prestar suporte logístico-operacional a atividades subsidiárias e de apoio humanitário. A 
primeira delas ocorreu em fevereiro de 2020, com a Operação Regresso, quando dois aviões 
da Força Aérea Brasileira (FAB) resgataram 34 brasileiros que estavam isolados na cidade 
chinesa de Wuhan, então epicentro da pandemia. Em março, o Ministério da Defesa deu início 
à Operação Covid-19, estabelecendo um centro de operações para coordenar as atividades 
de dez comandos conjuntos em todo território brasileiro. Parte dessas ações envolveu países 
do entorno geográfico do país, a exemplo dos 6,5 mil brasileiros que foram repatriados da 
Bolívia. 

Em abril, o governo federal cogitou enviar novas aeronaves da FAB para a China, com a 
finalidade de buscar equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais de saúde 
expostos ao vírus. Naquele momento, diversos percalços impunham dificuldades à importação 
de tais equipamentos, entre eles a capacidade de produção chinesa e a necessidade de 
minucioso estudo de rotas aéreas para evitar confisco de mercadorias. A operação se 
concretizou com a utilização de voos comerciais, a cargo do Ministério da Infraestrutura.   

Ainda nos primeiros meses da pandemia, já indicando que o pior estava por vir, o Exército 
Brasileiro monitorou os sepultamentos em cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 
e pediu informações acerca da quantidade de cemitérios e do número de sepulturas existentes, 
com a justificativa de traçar cenários hipotéticos. Na avaliação do prefeito da cidade de Três 
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Rios, no Rio de Janeiro, “se o Exército está perguntando isso é porque estão fazendo o 
levantamento estatístico sobre a possibilidade de um caos na nossa Saúde pública”. 

Outra vertente da Operação Covid-19 
envolveu iniciativas conjuntas dos 
ministérios da Defesa e da Saúde para a 
prestação de serviços de saúde em 
regiões de difícil acesso, como as 
comunidades indígenas do Alto do 
Solimões, no estado do Amazonas, 
habitada por mais de 63,8 mil indígenas, 
sendo a segunda área de maior 
concentração de pessoas originárias no 
país. No entanto, o atendimento médico 
em hospitais das forças armadas, como 
no Hospital de Guarnição de Tabatinga, 
no Amazonas, foi alvo de questionamentos do poder judiciário pela falta de atualizações sobre 
o estado de saúde de indígenas atendidos na instalação. Ademais, em maio a justiça federal 
determinou, em caráter liminar, que tal hospital prestasse atendimento "universal e igualitário, 
independentemente da classificação do público como civis (inclusive, indígenas) ou militares, 
enquanto perdurar o cenário de calamidade pública do coronavírus".  

Em meados de setembro, o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, 
apresentou um balanço das ações das Forças Armadas no âmbito da Operação Covid-19, 
contabilizando “6,2 mil descontaminações em locais públicos; 11 mil ações nas faixas de 
fronteira; montagem de cerca de 2,5 mil postos de triagem; criação de 4,8 barreiras sanitárias; 
6.722 campanhas de conscientização da população; e 33 mil doações de sangue”. Além disso, 
destacou que todas as viagens aéreas realizadas para provimento de insumos e materiais 
relacionados ao combate da covid-19 equivaliam a “20 voltas ao mundo”. Segundo Azevedo 
e Silva, dados de julho indicavam o emprego diário de cerca de 34 mil militares em ações de 
combate à pandemia, contingente maior do que a Força Expedicionária Brasileira que lutou na 
Segunda Grande Guerra.  

Em termos financeiros, cabe destacar que em maio o Ministério da Defesa solicitou 
aproximadamente R$ 520 milhões ao Ministério da Economia para a atuação das forças 
armadas durante a pandemia. Deste montante, cerca de R$ 68 milhões seriam direcionados ao 
emprego de aeronaves e R$ 37,7 milhões na contratação de serviços de manutenção.  

O auxílio emergencial irregular 
Em maio de 2020, os jornais divulgaram que cerca de 73 mil militares, pensionistas, 
dependentes e anistiados receberam indevidamente o auxílio emergencial, que começou a ser 
pago pelo governo federal no mês anterior, em parcelas de R$600,00, para beneficiários do 
Bolsa Família e inscritos no cadastro único, no caso de desempregados e trabalhadores 
informais. O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou uma investigação para averiguar o caso, 
alegando que o governo afrouxou os mecanismos de controle para privilegiar os militares. 
Além disso, o TCU determinou a devolução integral do auxílio para aqueles que foram 
beneficiados irregularmente. 

Fonte: Ministério da Defesa 
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O presidente da República, Jair Bolsonaro, justificou que os militares que obtiveram o auxílio 
eram jovens que prestavam o serviço militar obrigatório, além de serem oriundos de famílias 
de baixa renda. Também afirmou que todos aqueles que receberam o benefício 
indevidamente deveriam devolvê-lo e seriam punidos. Todavia, de acordo com a Folha de S. 
Paulo, em julho, o montante recebido indevidamente pelos militares ainda não havia sido 
devolvido à União. A reportagem também destacou que apesar da determinação do TCU, o 
Ministério da Defesa não se pronunciou sobre as possíveis penalidades aplicadas aos militares 
investigados. Em dezembro, o Ministério apresentou um balanço indicando que o benefício 
foi depositado indevidamente para 50.645 militares e pensionistas, sendo que 43.974 
devolveram voluntariamente. 

A militarização do Ministério da Saúde 
Desde o surgimento de publicações 
acadêmicas preliminares sobre o possível 
uso do fármaco cloroquina no combate à 
covid-19, o presidente Bolsonaro, junto ao 
então ministro da Defesa, Azevedo e Silva, 
mobilizaram o Exército para aumentar a 
produção do medicamento nos laboratórios 
das forças armadas, ainda que sem 
comprovação de sua eficácia contra a covid-
19. O primeiro pronunciamento oficial do 
presidente após a confirmação de que o vírus 
estava se propagando no Brasil, em 24 de 
março de 2020, já registrava o tom de 
menosprezo do impacto da pandemia para o sistema de saúde do país, uma vez que Bolsonaro 
se referiu à covid-19 como uma “gripezinha”, questionou o “pânico” e a “histeria” da 
população, e indicou a existência de pesquisas em curso sobre o uso da cloroquina no 
tratamento da doença.  

Segundo os jornais, as pressões do governo federal para que o Ministério da Saúde inserisse 
em seus protocolos o uso da cloroquina desde os primeiros sintomas da covid-19, contrariando 
as recomendações das autoridades de saúde, estiveram entre os principais motivos das 
alterações repentinas no comando da pasta. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos 
médicos, deixaram o cargo –o primeiro exonerado e o segundo mediante pedido de 
demissão– por se oporem às posições de Bolsonaro quanto ao enfrentamento da pandemia, 
que em grande medida eram contrárias às recomendações de especialistas em saúde pública 
e da própria Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao isolamento social e aos 
protocolos de prevenção e tratamento da covid-19. 

Em 3 de junho de 2020, o general da ativa Eduardo Pazuello foi nomeado ministro interino da 
Saúde, porém, na prática ele já ocupava a função desde meados de maio, quando Teich deixou 
o cargo antes de completar um mês de gestão. Na época, Mandetta declarou que a nomeação 
de alguém com “cultura militar” de “lealdade e cumprimento de missão” em detrimento da 
ausência de compromisso com a saúde pública, facilitaria as intervenções e manipulações de 
Bolsonaro. 

Fonte: Marcelo Camargo/ Agência Brasil 
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Os jornais deram ampla cobertura ao movimento de militarização do Ministério da Saúde, 
sendo o traço mais evidente a substituição de funcionários técnicos da pasta por militares sem 
qualquer formação ou experiência na área. A decisão de Bolsonaro de nomear um general da 
ativa para o comando do órgão central no enfrentamento da pandemia foi comparada às 
políticas da época da ditadura militar (1964-1985) quando houve ocultação de dados sobre a 
epidemia de meningite em 1975. Isso porque um dos primeiros atos de Pazuello consistiu na 
alteração do modelo de contagem de óbitos pela covid-19 e na manutenção de cerca de 20 
militares na secretaria executiva do Ministério da Saúde, nomeados desde a saída de 
Mandetta. 

Ao ser convocado para prestar esclarecimentos em audiência pública na Câmara dos 
Deputados, em 9 de junho de 2020, Pazuello justificou que todas as alterações que promoveu 
no ministério visavam dar “transparência aos dados” e que as nomeações seguiam o padrão 
de todas as secretarias executivas de órgãos do governo, concentrando-se na capacidade de 
gestão. O ministro interino teve sua conduta questionada em ação movida pelos partidos Rede 
Sustentabilidade, PSOL e PCdoB, que motivou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
para que o Ministério da Saúde voltasse a informar os números de óbitos da forma como 
procedia desde o início da pandemia.  Segundo a liminar do ministro Alexandre de Moraes, a 
nova metodologia implementada por Pazuello suprimia e omitia dados epidemiológicos 
fundamentais para a tomada de decisão de autoridades públicas e para o conhecimento geral 
da população. 

A questão da transparência dos dados sobre a covid-19 no Brasil não foi a única polêmica dos 
primeiros meses da gestão do general no Ministério da Saúde. Em meados de agosto de 2020, 
Pazuello teve que explicar a superprodução de cloroquina pelo Exército brasileiro, que 
acumulava cerca de 1 milhão de comprimidos em estoque, sem qualquer nova demanda para 
distribuição. Além disso, o TCU apurava, desde o mês a nterior, um possível superfaturamento 

na produção do referido medicamento pelo 
Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército 
(LQFEX), uma vez que o Comando do Exército 
adquiriu a matéria-prima, sem licitação, por valor 
seis vezes maior do que o habitual. O TCU 
também averigua a eventual responsabilidade do 
presidente da República na decisão de aumentar 
em 84 vezes a produção de cloroquina no 
primeiro semestre de 2020, em comparação com 
o mesmo período de 2017 a 2019, considerando 
a inexistência de comprovação científica de seu 
uso para o tratamento da covid-19. 

Os jornais cada vez mais indicavam que a militarização do Ministério da Saúde representava a 
subordinação da pasta às condutas negacionistas do presidente. Enquanto o número de 
infectados e de mortos pela covid-19 crescia no Brasil, Bolsonaro participou de eventos 
públicos que geravam aglomerações e contrariavam todas as recomendações da OMS. Destas 
aparições, muitas ocorreram em eventos das forças armadas, a exemplo da cerimônia de 
transmissão de cargo de comandante militar do Sul ou em manifestações antidemocráticas.  

Fonte: Marcelo Camargo/ Agência Brasil 
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Em junho, mês que antecedeu o pico da pandemia no Brasil no ano de 2020, quando se 
ultrapassou a marca de 2,6 milhões de casos de infectados pelo vírus e 92 mil mortes por covid-
19, o governador do estado de São Paulo, João Doria Junior, anunciou a parceria entre o 
Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac para a produção da vacina Coronavac. Tal 
anúncio inaugurou um novo capítulo de disputas políticas entre Bolsonaro e Doria, que 
também envolveu o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 A imprensa indicou que inicialmente avesso ao que chamou de “vacina chinesa”, Bolsonaro 
passou a concordar com oficiais do alto escalão das forças armadas e com o vice-presidente, 
general Hamilton Mourão, que avaliavam que, caso a Anvisa aprovasse o imunizante, o 
governo federal não teria opção a não ser adquiri-lo. Porém, antes disso, o presidente 
desautorizou Pazuello quando este anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac 
e, em mais um passo que foi visto como uma tentativa de controle da política nacional de 
imunização e de militarização da área da saúde, indicou o tenente-coronel reformado Jorge 
Luiz Kormann para um dos cinco cargos na diretoria da Anvisa. Até janeiro de 2021 o Senado 
federal não havia analisado a nomeação. Todavia, alguns senadores apontaram que seria mais 
adequada a nomeação de um pesquisador ao invés de um militar sem formação na área da 
saúde. Os jornais noticiaram que Kormann concordava com o presidente nas críticas à OMS e 
à vacina Coronavac, e na defesa da cloroquina para o tratamento da covid-19. 

Embora Bolsonaro tenha mantido críticas à eficácia das vacinas contra a covid-19 e declarado 
que o imunizante deveria ser opcional para a população brasileira, o Ministério da Defesa 
publicou nota no Diário Oficial da União informando que a vacinação seria obrigatória para 
todos os integrantes das forças armadas, prevendo inclusive a possibilidade de “estoque 
estratégico”.  

Em dezembro de 2020, uma pesquisa elaborada pelo instituto Datafolha indicou que, entre os 
ministros da Saúde do governo Bolsonaro, a aprovação da população à gestão de Pazuello era 
a mais baixa, sendo que 27% a considerava ruim ou péssima, 36% regular e 35% boa ou ótima. 
A Folha de S. Paulo, ao noticiar a pesquisa, relembrou que enquanto os ex-ministros Mandetta 
e Teich enfrentaram discordâncias com Bolsonaro, Pazuello se manteve fiel às convicções do 
presidente e agiu vagarosamente na elaboração de um plano nacional de imunização. 

Além de evidenciar o despreparo do general para ocupar um cargo de tamanha importância 
para o momento pelo qual o Brasil e o mundo enfrentam, a cobertura dos jornais a respeito da 
militarização do Ministério da Saúde apontou para a completa ausência de um plano nacional 
de enfrentamento da pandemia. 

“A farda a serviço da farsa” 
A grande imprensa adotou certa neutralidade ao noticiar as ações subsidiárias e de apoio 
humanitário levadas a cabo pelas forças armadas no contexto da pandemia, dando ênfase a 
dados sobre orçamento, equipamento, logística e efetivo militar empregados nestas ações. 
Destoando deste padrão, chamou a atenção a matéria da Folha de S. Paulo que reportou o 
tratamento desigual dispensado a pacientes militares e civis no Hospital de Guarnição de 
Tabatinga, do Exército, e destacou a necessidade de melhorias estruturais da instalação, dado 
que esta também atende aos povos indígenas da região.  
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No que se refere ao auxílio emergencial 
recebido indevidamente por militares, a 
imprensa adotou um tom crítico, 
principalmente em relação ao presidente 
Bolsonaro, que procurou justificar os 
benefícios que membros das forças 
armadas obtiveram. Além do mais, os 
jornais evidenciaram a morosidade do 
Ministério da Defesa em restabelecer 
uma diretiva para a devolução dos 
recebimentos indevidos e punir os 
envolvidos no episódio, apesar da 
determinação do TCU.  

O tom da crítica foi mais elevado para tratar da instrumentalização das forças armadas pelo 
presidente Bolsonaro para respaldar seu controverso posicionamento. As colunas opinativas 
publicadas pelos jornais muitas vezes associaram a postura de Bolsonaro e de militares com 
atos ilícitos. O jornalista Jânio de Freitas declarou que a determinação de Bolsonaro para que 
os laboratórios do Exército fabricassem milhões de comprimidos de cloroquina incorria em ato 
de improbidade administrativa. Ruy Castro, ao comentar que Bolsonaro fora denunciado no 
Tribunal Penal Internacional de Haia por conduta omissiva e irresponsável durante a pandemia, 
a qual configuraria crime contra a humanidade, argumentou que Pazuello também deveria ser 
objeto da peça jurídica, uma vez que o general “pôs a farda a serviço da farsa”.  

A jornalista Denise Rothenburg destacou o clima tenso entre militares quando Bolsonaro 
advertiu Pazuello em redes sociais por ter acordado a compra de vacinas do Instituto Butantan. 
Rothenburg destacou que a impressão deixada foi de que o presidente expôs o general a um 
“constrangimento desnecessário”.  

Embora os periódicos tenham destacado alguns pontos de tensão entre o presidente e 
militares que apoiam seu governo, é possível afirmar que a cobertura da grande imprensa 
indicou a instrumentalização das forças armadas como um elemento central da legitimidade 
que Bolsonaro buscou atribuir a seu posicionamento sobre a pandemia. A maioria das vozes 
de militares que apareceram nos jornais indicavam anuência às posições do presidente, a 
exemplo da entrevista do general da reserva Eduardo Villas-Bôas ao jornal O Estado de S. 
Paulo, na qual manifestou preocupação com a economia e com os ‘panelaços’ que ocorriam 
em protesto às ações de Bolsonaro, e declarou que o presidente sairia “por cima”. As críticas 
mais duras da imprensa às forças armadas ocorreram justamente nos momentos em que a 
instituição foi utilizada pelo presidente para ratificar ou executar suas controversas decisões. 

“O Exército está se associando a esse genocídio” 
O ponto alto das críticas à gestão de Pazuello no Ministério da Saúde em 2020 veio na 
sequência das falas do ministro do STF, Gilmar Mendes, que declarou, em videoconferência 
organizada pela revista IstoÉ e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, no dia 11 de julho 
de 2020, que o Exército estaria se associando ao “genocídio” promovido pelo governo federal, 
o que provocava enorme desgaste à imagem das forças armadas brasileiras. 

Fonte: Ministério da Defesa 
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As declarações de Mendes causaram grande repercussão no ambiente político e abriram 
amplo atrito entre representantes do judiciário e militares. O então ministro da Defesa, 
Azevedo e Silva, e os comandantes das forças armadas à época–Edson Leal Pujol (Exército), 
Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica) e o Ilques Barbosa Júnior (Marinha) – decidiram entrar 
com representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra as declarações do 
magistrado, considerando-as “completamente afastadas dos fatos’’. A nota do Ministério da 
Defesa divulgada um dia antes da representação na PGR afirmava que Mendes proferiu 
“acusação grave, além de infundada, irresponsável e sobretudo leviana” e que genocídio 
“trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional, como na justiça internacional, o 
que, naturalmente, é de pleno conhecimento de um jurista”.  

Os jornais destacaram amplamente a crise instaurada entre os poderes, pontuando que, na 
representação à PGR, o Ministério da Defesa fez uso de trechos da Lei de Segurança Nacional 
e do Código Penal Militar que podem ser aplicados a civis. Nos bastidores, o então presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli, passou a atuar na tentativa de controle da escalada de tensão 
entre a corte e a Defesa, ressaltando que a opinião de um dos integrantes do STF não 
representava a corte como um todo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 
general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, descreveu as falas de Mendes como ‘’injusta 
agressão’’. Hamilton Mourão juntou-se às críticas de Heleno e declarou que aguardava uma 
retratação de Mendes, que por sua vez divulgou nota afirmando que respeitava as forças 
armadas, mas refutava “a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de 
uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de 
brasileiros”. Segundo os jornais, Mourão ficou particularmente incomodado com o fato do 
magistrado propagar a ideia de que havia uma interferência das forças armadas no Ministério 
da Saúde. 

As discussões suscitadas pelas falas de 
Mendes aumentaram as especulações sobre 
o destino de Pazuello. O jornal O Estado de 
S. Paulo considerou que ou o ministro 
interino iria para a reserva para ser efetivado 
no cargo, de forma a minimizar a associação 
entre as forças armadas e as políticas de 
saúde, ou então se manteria na ativa e 
deixaria o Ministério da Saúde. Ao final, 
Bolsonaro não fez qualquer modificação 
imediata e, quando os ânimos da crise com 
o ministro do STF se acalmaram, e tentando 
se afastar de novas polêmicas, o Correio 

Braziliense reportou a declaração de Pazuello: “Na hora que achar que a missão acabou, vou 
falar para o presidente que a missão dada inicialmente foi cumprida. Se ele quiser que eu 
permaneça, eu vou permanecer. Se ele disser ‘muito obrigado’, volto para o quartel”.  

Em 14 de setembro de 2020, quando o Brasil atingiu a marca de 132 mil mortes por covid-19, 
Bolsonaro efetivou Pazuello no Ministério da Saúde, tecendo elogios ao general –que 
permaneceu na ativa– e à quantidade de militares designados junto a ele na pasta. Por outro 
lado, o Correio Braziliense avaliou que Pazuello sentia-se incomodado pela resistência que 

Fonte: Marcelo Camargo/ Agência Brasil 
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havia entre comandantes das forças armadas quanto à sua nomeação, temendo que uma 
“gestão desastrosa” impactasse negativamente a imagem da instituição.  

Desmilitarizar e responsabilizar 
A presença de militares da reserva e da ativa em postos chave do governo de Jair Bolsonaro 
não é uma novidade. Trata-se inclusive de uma promessa de campanha que alguns duvidaram 
que seria cumprida, alegando principalmente um instinto de autopreservação da imagem das 
forças armadas, instituição que desfruta de alto índice de confiabilidade da população.   

A grande imprensa brasileira tenta, desde o início do novo governo, traçar uma linha que 
delimita a “ala militar”, a qual é reportada para a sociedade como competente, nacionalista, 
pragmática e moderadora. A gestão de Pazuello no Ministério da Saúde em 2020, encerrada 
em meio a controvérsias em 23 de março de 2021, quando o Brasil ultrapassou a marca de 300 
mil mortos pela covid-19 e já encarava a segunda onda da doença sem qualquer plano 
concreto de cobertura vacinal para a população, contribuiu para o início da desconstrução da 
imagem da “ala militar”, pelo menos no que se refere ao argumento da competência. O 
general-ministro da Saúde teve sua saída da pasta adiada até que Bolsonaro e seus aliados 
encontrassem uma posição na ativa que lhe garantisse foro privilegiado, uma vez que existe 
uma investigação em curso no STF para apurar se houve omissão por parte de Pazuello na falta 
de oxigênio em Manaus, que vivenciou um colapso na saúde no início de 2021. 

Se por um lado a imprensa passou a apontar a necessária desmilitarização do Ministério da 
Saúde, por outro ainda eram tímidos, ao final de 2020, os questionamentos sobre a 
responsabilização do general-ministro e seu chefe pela implementação de uma política 
orientada à disseminação do coronavírus no Brasil e frontalmente contrária às recomendações 
das autoridades na área da saúde pública. A gestão de Pazuello esteve em plena sintonia com 
a posição de Bolsonaro: ampliou o protocolo de uso da cloroquina no combate à covid-19 e 
fez ampla divulgação ao tratamento precoce da doença, com medicamentos sem eficácia 
comprovada cientificamente; tentou omitir e mascarar os dados oficiais do avanço da doença 
no país; e recusou-se a disseminar, via canais oficiais do Ministério, recomendações sobre o 
isolamento social. 

Desta forma, desmilitarizar o 
Ministério da Saúde e discutir a 
responsabilização sobre a conduta 
do governo federal no 
enfrentamento da pandemia é 
essencial, principalmente sob o 
prisma da instrumentalização das 
forças armadas como um elemento 
central da legitimidade que 
Bolsonaro atribuiu à política levou o 
Brasil ao maior colapso sanitário e 
hospitalar da história do país.  
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