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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, a cobertura midiática sobre segurança pública, o envolvimento das forças 
armadas no seu provimento e sua relação com outros agentes de segurança focou em três 
pontos: as novas propostas para a legislação que regula as armas e munições no país, a 
continuidade das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), e uma maior capilaridade 
de militares e policiais na vida política e civil. Ainda que a imprensa tenha fomentado críticas a 
respeito desses elementos, sobretudo quando se relacionam com a figura do presidente da 
República, um contexto de fundo que conecta esses fenômenos em nossa segurança pública 
permanece pouco explorado, que é o processo de militarização em voga no país. Neste 
informe, apresentamos os principais eventos deste quadro em 2020: o desmonte do Estatuto 
do Desarmamento, as GLOs no Ceará, na Amazônia e nas eleições municipais, o aumento da 
candidatura de agentes de segurança para cargos de executivo, o avanço das escolas cívico-
militares e o aniversário da Pacificação no Complexo do Alemão. Complementamos a 
exposição com um diagnóstico dos posicionamentos da imprensa sobre a temática e com 
nossa análise crítica sobre a militarização no Brasil.  

 

“Eu quero todo mundo armado!” 
Desde a campanha presidencial de 2018, Jair Bolsonaro (sem partido) e sua base ideológica 
se valem da estética bélica como símbolo de autoridade, frequentemente mimetizando 
pistolas com os dedos – a famigerada arminha com a mão – prometendo flexibilizar a legislação 
sobre armas. Um dos destaques da mídia em 2020 foi a questão do aumento da compra de 
munições, que visava modificar substancialmente o conteúdo do Estatuto do Desarmamento.  

O Ministério da Defesa e Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram, no dia 27 de 
janeiro de 2020, a Portaria interministerial nº 412/GM-MD, documento que aumentaria para 
200 o limite de munições para civis, mantendo as 600 unidades permitidas para agentes de 
segurança, porém agora este limite seria mensal. Três meses depois, ela foi substituída pela 
Portaria n° 1.634/GM-MD, também assinada por ambos Ministérios, desta vez aumentando 
para 550 o total de munições mensais para civis autorizados, e 650 para agentes de segurança. 

Em junho, a Justiça Federal decidiu revogar esta portaria mediante pedido do deputado Ivan 
Valente (PSOL-SP) e intimou o presidente da República a prestar explicações dentro do prazo 
de 72 horas. A Advocacia Geral da União afirmou que não havia nenhuma irregularidade no 
texto e tentou arquivar o processo iniciado pelo deputado. Além das críticas ao aumento 
desproporcional da quantidade de munições, levantou-se suspeita pelo parecer desta portaria 
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ter sido feito pelo general Eugênio Pacelli Vieira Mota, já exonerado do cargo de Fiscalização 
de Produtos Controlados do Exército, ao invés de consultar o Comando do Exército. 

Em meio à nebulosidade sobre a legislação, que no ano de 2021 já está sob novas propostas, 
destacamos as principais mudanças em relação ao Estatuto do Desarmamento que estão 
vigentes: 

Quadro 1: dois projetos em contraste 

 Estatuto do Desarmamento 
(2003) 

Mudanças sob governo Bolsonaro 
(2019-2020) 

Quem pode ter posse 
Cidadão idôneo acima de 25 
anos que comprovar efetiva 

necessidade 

Cidadão idôneo acima de 25 anos 
que autodeclarar efetiva necessidade 

Quem pode portar 

Forças Armadas, Polícia 
Federal, Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Rodoviária, 

Polívia Ferroviária, Guardas 
Municipais, Força Nacional 

de Segurança Pública, Corpo 
de Bombeiros, Agentes 

Penitenciários, Agentes do 
Judiciário, Funcionários de 

Empresas de Segurança 
Privada e de Transporte de 

Valores 

Idem. 

Inclusão: Caçadores, atiradores e 
colecionadores (CACs) 

Validade do registro de 
posse para o cidadão/civil 

5 anos 10 anos 

Limite de aquisição de 
armas por civil autorizado 

6, sendo que: 
4 armas longas, de caça 

2 armas curtas 
4, sem especificações 

Fonte: elaborada pelos autores com base no Estatuto do Desarmamento e Instrução Normativa 174-
2020, que regulamenta os decretos presidenciais de 2019. 

 

O que é o Estatuto do Desarmamento 
 
Com o objetivo de frear os índices de violência no Brasil, o Estatuto do Desarmamento (2003) 
buscou regulamentar a circulação de armas no país, proibindo seu porte em todo território 
nacional, salvo as exceções dos agentes de segurança. Civis autorizado podem ter posse (o 
direito de ter em casa) de armas, quando comprovarem efetiva necessidade. Seus marcos legais 
são a Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Decreto N° 5.123, de 01 de Julho de 2004, 
que separa as atribuições do Ministério da Justiça e da Defesa, e a Portaria Normativa MD nº 
1.811, de 18 de dezembro de 2006, que limita a aquisição de munições para civis em até 50 
unidades por ano para cada arma registrada. Para os agentes de segurança, o limite anual é de 
600 unidades de munição. 
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Os resultados dessas alterações foram expressivos, principalmente para caçadores, atiradores 
e colecionadores (CACs), pois o registro de armas nesta categoria aumentou em 120% no ano 
de 2020, em relação a 2019. Segundo o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas de Fogo 
(Sigma), mais de 1 milhão de armas foram registradas no ano de 2020, sendo quase metade 
oriundas de CACs. Um dos problemas desse sistema é que sua função é centralizar os dados 
oriundos das próprias Forças Armadas, da Polícia Federal, das Polícias Militares, da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) e dos CACs, e deveria ser unificado com o Sistema Nacional 
de Armas (Sinarm), próprio da Polícia Federal, porém não há compartilhamento de 
informações, o que dificulta o controle sobre a situação das armas.  

Nas funções estabelecidas pela Estatuto do Desarmamento, cabe ao Comando Logístico 
(COLOG) do Exército publicar portarias referentes ao controle e fiscalização de armamentos 
controlados. Em março, as portarias n. 46, 60 e 61 do COLOG visavam, respectivamente, 
controlar o rastreamento, marcação e identificação de armas de fogo e de cartuchos de 
munições. No mês de maio, o Exército revogou as portarias por decisão do presidente da 
República. 

Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o Ministério Público sugeriu “a ocorrência de 
desvio de finalidade, caracterizando flagrante e grave violação aos princípios administrativos 
da impessoalidade e da moralidade”, porque o presidente Bolsonaro teria tomado para si 
atribuições exclusivas do Exército. Dessa forma, ainda segundo o documento do MP, o 
presidente teria interferido politicamente na força ao atender à reivindicação de clubes de 
colecionadores, atiradores e caçadores. O Exército alegou preocupação econômica ao aceitar 
revogar as portarias, argumentando que as mesmas poderiam gerar entraves para 
importações. 

O Instituto Sou da Paz chegou a solicitar, pela Lei de Acesso à Informação, que o Exército 
Brasileiro fornecesse os documentos que embasaram a elaboração das Portarias que foram 
revogadas, no entanto, a força  se recusou a liberar, chegando a indeferir três vezes a 
solicitação.  

A persistência das GLOs 
Desde 1996, não houve um ano em que não tenha sido deflagrada uma, ou mais, operações 
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no país. 2020 não foi diferente. Em meio à insegurança 
associada ao crime organizado, a pandemia da covid-19, seus desdobramentos nas estruturas 
sociais, econômicas e políticas, e as queimadas na Amazônia, houve amplo engajamento militar 
interno.  

Em fevereiro, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, solicitou uma GLO 
de caráter preventivo cujo objetivo era reforçar a segurança da Penitenciária Federal de 
Brasília, onde se encontrava encarcerado um dos líderes do Primeiro Comando da Capital 
(PCC), Marcos Camacho. Sérgio Moro reiterou que se tratava de uma medida importante para 
enfatizar os esforços do governo em combater o crime organizado. A operação teve início no 
dia 07 de fevereiro de 2020 e durou até 06 de maio do mesmo ano. 

Alguns dias depois do início dessa GLO, uma nova operação foi deflagrada no estado do Ceará 
para garantir a segurança durante a paralisação da Polícia Militar do estado (PMCE). Ao 
classificar as operações de GLO, o Ministério da Defesa inclui esta e outras operações 
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semelhantes como situações de “Greve da 
Polícia Militar” que representam pouco 
menos de 1/5 do total de GLOs deflagradas 
nos últimos 20 anos. Contudo, por lei, os 
agentes das forças armadas e das forças de 
segurança pública não possuem direito à 
greve: além da essencialidade do serviço, 
trata-se de uma categoria com especialização 
na administração da violência, possuem 
acesso legítimo às armas do Estado e, por 
isso, detêm considerável poder de coação. 
Esta questão é notadamente ilustrada pelo 
disparo contra o deputado Cid Gomes (PDT), 
que tentara atravessar as barricadas da PMCE 
com uma retroescavadeira. A GLO teve início 
em 21 de fevereiro de 2020 com duração 
prevista de uma semana, prorrogada até 06 
de março.  

Nesse cenário, o presidente da República 
defendeu a importância da aprovação do 
Excludente de Ilicitude para os agentes de 
segurança em operações de GLO. Explicamos esse processo, desde as propostas iniciais do 
então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no Informe Temático de 2019. O 
texto proposto por Bolsonaro segue em discussão no Congresso e destacamos, aqui, as 
principais informações sobre o conteúdo destas propostas: 

Além da operação deflagrada no Ceará, o ano de 2020 contabilizou mais duas GLOs: em 
outubro, para cobrir a segurança das eleições municipais, e uma nova Operação Verde Brasil 
iniciada no mês de maio, prevista até abril de 2021, com o objetivo de conter as queimadas 
na Amazônia e combater delitos ambientais. Essa Operação já teve uma edição em 2019, que 
discutimos em nosso informe. Em agosto, o vice-presidente general Hamilton Mourão (que 
também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia) afirmara que a Operação é a melhor 
resposta que o país pode dar. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, solicitou 

 A proposta de Sérgio Moro para o Código Penal 
 
• Alteração no Artigo 25 para incluir, na qualificação de legítima defesa: "o agente de 

segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, 
previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem; o agente de segurança 
pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática 
de crimes". 

• Inclusão de um novo parágrafo: "o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de 
aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção". 

 

O que é o excludente de ilicitude 
 
• Segundo o artigo 23 do Código Penal 

Brasileiro, a exclusão de ilicitude significa 
desqualificar uma determinada ação 
enquanto criminosa, como um homicídio, 
por exemplo, em quatro contextos: em 
estado de necessidade; em legítima 
defesa; em estrito cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de direito.  

• O artigo 25 frisa que age em legítima 
defesa aquele que “usando 
moderadamente dos meios necessários, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, 
a direito seu ou de outrem”.  

• O Parágrafo Único determina que, em 
qualquer das hipóteses, caso seja 
entendido que houve excesso culposo ou 
doloso, a exclusão da ilicitude não atenua 
ou extingue a punição sobre o excesso. 
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esclarecimento dos dados relativos à Operação 
mediante pedido do Partido Verde (PV) a partir 
de investigações sobre a transparência das 
informações e fiscalização das ações militares. 

Além das GLOs citadas, quando o Brasil 
começou a registrar número galopantes de 
casos de covid-19 e iniciou as medidas de 
contenção, as forças armadas se mobilizaram, 
lançando a Operação COVID-19 ao final do mês 
de março. Essa ação conjunta do Exército, 
Marinha e Aeronáutica não foi considerada uma 
GLO, pois não inseriu as forças armadas na 
função de policiamento interno. Contudo, é uma 
forma de atuação subsidiária que visa prover 
segurança, além de ampliar a capilarização das 
forças armadas no território nacional por meio 
da higienização e descontaminação de 
ambientes, campanhas de conscientização, 
como costumeiramente fazem nas Ações Cívico-
Sociais (ACISOs), sobretudo nas comunidades 
ribeirinhas, indígenas e quilombolas.  

Apesar de distintas em tese, essas operações se 
aproximam no preparo operacional e tático dos militares por se tratarem de missões “não-
convencionais”. Um exemplo ocorrido durante o ano de 2020 é bem ilustrativo: em agosto, a 
Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o Exercício Tápio, que capacita seus militares para guerras 
irregulares. Segundo a própria FAB, o exercício era necessário para atender ambas Operação 
Verde Brasil e Operação COVID-19.  

Um formato de atuação semelhante são as operações de pacificação. Em 2020, foi destaque 
na mídia o marco de dez anos da pacificação no Complexo do Alemão, da qual participaram 
o Exército e Marinha para instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). À época, as 
UPPs eram acompanhadas de promessas de planejamento em longo-prazo e desenvolvimento 
de estruturas sociais e econômicas para as favelas. Contudo, dez anos depois, a região ainda 
testemunha altos índices de violência em decorrência dos conflitos entre o Comando Vermelho 
(CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), e a população sofre com uma alta nas mortes cometidas 
por agentes de segurança, como Ágatha, de 8 anos, vítima de um tiro de fuzil disparado por 
um PM.  

A capilarização militar na vida civil 
Um efeito dessas políticas de segurança empreendidas nos últimos anos, junto ao belicismo 
galopante proporcionado pela campanha das armas e à crescente ocupação de cargos por 
militares, foi o aumento da candidatura de agentes de segurança para cargos políticos. O 
número de membros da ativa e da reserva das forças armadas, assim como de policiais civis e 
militares candidatos em eleições municipais quase dobrou no ano de 2020, sobretudo no 
âmbito do Executivo. 

O Projeto de Lei de 
Bolsonaro para as GLOs 
 
Ampliar a qualificação de Legítima Defesa 
para ações nas hipóteses de: 
I - a prática ou a iminência da prática de: a) 
ato de terrorismo nos termos do disposto 
na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; 
ou b) conduta capaz de gerar morte ou 
lesão corporal; 
II - restringir a liberdade da vítima, 
mediante violência ou grave ameaça; ou 
III - portar ou utilizar ostensivamente arma 
de fogo. 
 
Eximir o agente de segurança do conteúdo 
do Parágrafo Único do Código Penal 
“o militar ou o agente responderá somente 
pelo excesso doloso e o juiz poderá, ainda, 
atenuar a pena”. 
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Quadro 2: candidaturas de agentes de segurança nas eleições municipais 

 Cargos do Executivo Cargos do Legislativo 

2016 188 candidaturas 6,035 candidaturas 

2020 388 candidaturas 6.723 candidaturas 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

Este aumento relaciona-se à presença de Jair Bolsonaro na presidência da República e sua 
defesa de uma pauta conservadora, havendo assim “um corporativismo militar e policial”, disse 
Carlos Melo ao O Estado de S. Paulo. Já para Glauco Peres da Silva, professor da Universidade 
de São Paulo (USP), o fenômeno seria melhor entendido prestando atenção a dois grupos: 1º) 
aqueles que realmente desejam se inserir na política para mudar de carreira; e 2º) aqueles que 
já eram candidatos em eleições anteriores, “mas não usavam essa bandeira”. Por fim, o 
Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sério de Lima, argumentou que 
o discurso destes candidatos se valem, também, de um discurso da ordem muito presente em 
grupos (neo)pentecostais. 

Além das candidaturas nas eleições, houve um avanço no Programa Nacional das Escolas 
Cívico-Militares (PECIM). Em fevereiro, o então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
publicou uma primeira lista com 54 escolas selecionadas, distribuídas por região: 

 
Fonte: elaborado pelos autores, com base em dados fornecidos pelo Ministério da Educação em 26 

de fevereiro de 2020. 

O PECIM tem como objetivo criar escolas cuja gestão seja feita por oficiais reservistas das 
forças armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros estaduais, criando um ambiente 
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disciplinar que aumente o rendimento escolar e socialize as crianças e jovens de modo a afastá-
las de comportamentos delinquentes, como o consumo de drogas. Apesar de, pela lei, a 
adesão estadual ao PECIM ser voluntária, o presidente Bolsonaro defende sua imposição. 
Pesquisadoras do GEDES reiteram que já existem projetos de escolas militarizadas feitas em 
parceria direta pelos entes federativos e as secretarias de segurança pública, de modo que o 
PECIM não é, na prática, uma novidade. Contudo, ressalta-se que há uma mudança em relação 
às iniciativas estaduais, pois ao se tratar de um projeto federal que mobiliza oficiais da reserva, 
há uma transferência da verba da Educação para o Ministério da Defesa.  

2020: o Brasil em meio às armas, vírus e fardas 
Na leitura das reportagens publicadas pelos jornais Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O 
Estado de S. Paulo em 2020, parece haver um denominador comum na cobertura midiática: 
associar a campanha pró-armas à família Bolsonaro e sua base ideológica, desvincular a 
imagem de Sérgio Moro e trazer algum grau de criticidade sobre o armamento da população 
e emprego das forças armadas, porém sem tensionar a narrativa geral de uma crise na 
segurança pública e da ocorrência de uma “guerra”.  

Sobre a flexibilização da aquisição de munições, em coluna opinativa na Folha de S. Paulo, o 
jornalista Álvaro Costa e Silva fez crítica à primeira versão da Portaria em seu texto intitulado 
“Morte no Churrasco”, afirmando que até escritores de romances criminais que imaginam os 
piores cenários fictícios ficariam estarrecidos com as propostas no Brasil. O jornal também 
veiculou uma coluna de opinião caracterizando Jair Bolsonaro como responsável por tornar o 
país um “Eldorado” da indústria armamentista, frisando a imoralidade da família do presidente. 

O Estado de S. Paulo também destacou os pedidos do deputado Ivan Valente (PSOL) à Justiça 
Federal para que a portaria n.1634/MD fosse esclarecida. A reportagem frisa o posicionamento 
da Justiça Federal de que o Exército deveria ter sido oficialmente consultado, o que não foi 
feito. Após saída de Sérgio Moro do Ministério, mesmo periódico destacou que o ex-ministro 
havia assinado esta portaria por pressão do presidente, para evitar maiores desgastes.  

Quando o assunto são as forças armadas, parece que ainda perdura uma postura jornalística 
do ano anterior de separar a instituição do presidente da República e distinguir alas mais 
radicais e moderadas. Na situação envolvendo a revogação das portarias do Exército, houve 
maior atenção do Estado em destacar a possível interferência presidencial em decisões 
internas à caserna e a uma possível confusão intra-oficialato. O periódico informou que as 
portarias n.40, 60 e 61 foram redigidas pelo general Eugênio Pacelli Vieira Mota na função de 
chefe do Comando Logístico que não desejava atender aos anseios armamentistas, e que o 
novo chefe, general Laerte de Souza Santos, estaria contrariando seu antecessor. Isso não é 
verdade. Eugênio Mota foi chefe da Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército, 
subordinado à Laerte Santos, que aprovou as portarias quando foram lançadas. Além disso, o 
general Eugênio foi o oficial responsável por atestar a Portaria que aumentava a quantidade 
de munições para civis. Não obstante, o período destacou a negação dos pedidos ao Instituto 
Sou da Paz. 

A vinculação da agenda armada à Bolsonaro também se verifica na cobertura sobre as 
candidaturas nas eleições municipais. O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo frisaram o 
aumento nas candidaturas para os cargos de executivo, enfatizando que se tratava de um 
resultado do avanço das pautas conservadoras promovidas por Bolsonaro. O Estado, por sua 
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vez, oferece uma perspectiva mais ampla em relação à agência dos militares e policiais, 
ponderando sobre a possibilidade de estarem defendendo ativamente seus interesses e não 
apenas se radicalizando. O periódico também foi mais enfático na crítica ao PECIM, apontando 
as críticas feitas por especialistas sobre a ineficiência do projeto em relação ao rendimento 
escolar, e sua falta de planejamento, porém não abordou a questão da participação de 
militares e policias. Ainda, notamos que houve pouca cobertura, no geral, sobre esse projeto. 

No âmbito das operações de Garantia da Lei e da Ordem, as críticas parecem crescer no tom 
no decorrer do ano. No período pré-pandemia,  o Estado e a Folha enfatizaram as falas do ex-
ministro Sérgio Moro sobre a importância do combate ao crime organizado e da ilegalidade 
da paralisação policial, com pouco questionamento sobre as operações de GLO em Brasília e 
no Ceará. O Correio Braziliense destacou as falas de Bolsonaro sobre a importância da 
presença ostensiva dos militares a fim de demonstrar que “o bicho vai pegar”.  

Contudo, já nos meses subsequentes, muito se questionou em relação à Operação Verde 
Brasil, apontando, sobretudo, a falta de resultados concretos e a falta de transparência. Em 
coluna no Estado, Marcelo Godoy fez críticas contundentes à atuação militar na segurança 
pública, trazendo os exemplos do México e Colômbia como países que optaram por 
estratégias militares para combater o crime organizado com resultados pouco favoráveis. 
Godoy reiterou que há dois problemas: 1) para as forças armadas, gera-se desgaste, maior 
incidência de corrupção entre os agentes, e desvio de função, 2) para a democracia, visto que 
há um desequilíbrio entre o poder civil e o militar, na medida em que a participação nessas 
operações tem sido acompanha da ocupação de cargos públicos. Também sobre as GLOs, o 
jornal criticou que, apesar da crise gerada pela covid-19, a Força Aérea optou por manter o 
Exercício Tápio. Contudo, as críticas às GLOs não acompanharam, por exemplo, a GLO 
deflagrada para cobrir as eleições, algo que se tornou de praxe desde o pleito eleitoral de 
2002.  
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Sobre as operações de Pacificação, o general Otávio Santana do Rêgo Barros, ex-porta voz da 
Presidência, publicou uma coluna opinativa no Correio Braziliense promovendo um ode ao 
profissionalismo militar que “iluminava uma nova vida” para o povo até então sequestrado 
pelos traficantes e criminosos. Estabelecendo uma ponte com as ações empreendidas na 
Missão de Estabilização no Haiti, o oficial repetiu falas salvacionistas sobre a mudança 
comportamental dos jovens e dos trabalhadores, que seriam muito gratos aos soldados da 
Pacificação. Já a Folha de S. Paulo, na reportagem de Julia Barbon, apresentou a violência 
cometida pelos agentes de segurança (policiais e militares) nos primeiros dias da ocupação. 
Em outra matéria, o jornal evidenciou os elefantes brancos e frustrações deixados no Complexo 
do Alemão, devido aos serviços e estruturas que não foram desenvolvidos após a operação 
militar, e o retorno das atividades do tráfico. Assim, apesar de criticarem a conduta da 
Pacificação, as reportagens não criticam a Pacificação em si, tampouco o fato das forças 
armadas terem sido responsáveis por seu planejamento, as colocando numa posição de 
cumprimento de ordens, quando, na prática, detêm altos graus de autonomia. 

Militarização em curso 
As notícias nos mostram que estamos diante do fortalecimento de um fenômeno já corrente 
no Brasil: o da militarização. Um processo de militarização é qualificado por alguns elementos 
relacionados, sendo o primeiro deles a ocupação de cargos civis por militares e outros agentes, 
como as polícias, pois também compõe o aparelho de segurança estatal. Contudo, em tese, 
há uma distinção no formato da força utilizada por esses agentes: a força do combate e 
eliminação de ameaças, empregada pelas forças armadas, e aquela ordenadora, empregada 
pelas polícias. Daí se distingue as questões de Defesa Nacional daquelas de Segurança 
Pública.  

No Brasil, a confusão entre ambas se deve à construção histórica da organização militar como 
responsável pela conservação da ordem interna, por razões próprias da formação sociológica 
brasileira e por influência de potências no sistema internacional a fim de manter a concepção 
de ameaça no sul global dentro das fronteiras. Assim, as polícias também são profissionalizadas 
para combater inimigos, treinando-as e equipando-as para o combate ostensivo.  

Por isso, elementos correlatos à ocupação de cargos são a transposição dos interesses dessas 
organizações para a administração pública, e a transferência da lógica de segurança e do ethos 
militar para a condução política. A busca pelo excludente de ilicitude no contexto das GLOs e 
a aquisição de verbas por meio das escolas cívico-militares refletem bem a perseguição dos 
interesses próprios.  

Sobre a lógica da segurança, trata-se de uma lente do combate, da antecipação de ameaças 
e do ordenamento disciplinar, que passa a ser utilizada para enxergar as questões da 
sociedade. Nesse processo, a discordância e o conflito de ideias que seriam basilares para o 
funcionamento democrático passam a ser vistos como alteridade, ou seja, sob uma ótica de 
amigo x inimigo. Onde tudo é ameaça, a violência armada se torna a solução para todo e 
qualquer problema, e ter arma se torna um símbolo de poder e garantia de segurança – apesar 
dos índices de violência apontarem precisamente o contrário.  

A grande questão que escapa na cobertura midiática sobre todo esse processo é o quanto 
contribuem para sua continuidade ao se valerem das narrativas de guerra às drogas e combate 
ao crime organizado e, atualmente, vincularem a militarização estreitamente à figura 
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presidencial. Na ocasião da Pacificação no Alemão, a Globo chegou a receber um prêmio 
Emmy pela cobertura das operações, sempre com o discurso de guerra, de combate, o que 
apenas reforça a distinção de amigos versus inimigos e que, inevitavelmente, pessoas vão 
morrer. É verdade que Bolsonaro e a guinada conservadora agudizam esse processo, contudo, 
suas raízes são profundas e é preciso um esforço coletivo igualmente substantivo para 
desconstruir o apego ao combate, e construir o apreço pela convivência democrática.  

É estratégico construir um bom senso de que a ocupação do espaço público, a 
elevação da convivência com a diversidade, a garantia de cidades com mais 
direitos em todos os aspectos, são elementos centrais na garantia da 
segurança. Questões fundamentais na garantia da vida, para programas que 
apostam na juventude e que possam quebrar o quadro mórbido de mortes 
crescentes da juventude negra em todo o país. Não é o poder armado, violento 
e bélico do Estado que assegura bases do reforço da segurança, muito pelo 
contrário, só serve para ampliar a repressão e a dominação de classe. Trata-se 
principalmente da garantia dos direitos sociais, políticos, econômicos e 
humanos em todos os aspectos (FRANCO, 2015, p.121) 
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