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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. 

 

Desejamos uma ótima leitura! 

 

Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas 
Héctor Luis Saint-Pierre (IPPRI/Unesp) 

 

Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas 
Juliana de Paula Bigatão (EPPEN-Unifesp) 
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O primeiro semestre de 2020 foi marcado por uma série de acontecimentos e discursos que 
sinalizaram o risco de quebra grave da institucionalidade democrática no Brasil. A situação da 
pandemia serviu como conjuntura para a expressão, por parte da presidência da República e 
de ministros militares, de uma narrativa golpista: o Judiciário – e em menor medida o 
Legislativo – estariam usurpando as atribuições do Executivo, levando o Brasil à uma crise 
institucional. Nessa hipótese, a constituição brasileira, de acordo com a narrativa, habilitaria às 
forças armadas a restabelecerem a harmonia entre os poderes. A adesão de parte importante 
da ala militar a um discurso incompatível com o regime democrático causou perplexidade na 
grande imprensa pela contradição entre tais prédicas autoritárias e a imagem que os jornais 
traziam de 2019 a respeito dos militares como o grupo moderado dentro do governo 
Bolsonaro. Os embates do governo contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso 
reviveram o debate sobre a missão das forças armadas brasileiras, consagrado no polêmico 
artigo 142 da constituição. 

 

Instigando um autogolpe 
O começo do ano de 2020 foi marcado por uma série de manifestações de cunho autoritário, 
com mensagens pedindo intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Congresso Nacional. Esses tipos de protestos, numericamente pouco expressivos, são 
frequentes desde 2013, anos antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, embora 
as manifestações não tenham tomado a dimensão de movimentos de massas, ocorreu uma 
mudança importante: o presidente, democraticamente eleito, bem como membros militares 
do seu gabinete, se juntaram aos protestos. Os grupos organizadores dos atos têm um 
histórico de ataques ao STF e ao Congresso. A novidade em 2020 foi a situação de maior 
fricção entre os poderes gerada a partir da gestão que o governo federal fez da pandemia. Ao 
redor dessas tensões foi se criando uma narrativa com desdobramentos muito preocupantes 
para a ordem constitucional democrática. 

Desde o começo da pandemia, o poder executivo adotou uma política contrária às medidas 
de isolamento social e combate ativo contra a covid-19, se abstendo de coordenar no nível 
federal quaisquer estratégias de enfrentamento à doença. Pontualmente, o presidente reagiu 
fortemente contra a decisão do STF que confirmou o poder de estados e municípios para 
decretar medidas de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Da mesma 
forma, o presidente interpretou como uma invasão das suas prerrogativas a decisão da corte 
que barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. 
Quando se viu contrariada pelas cúpulas dos outros dois poderes, a presidência adotou uma 
narrativa golpista, em sintonia com as pautas de intervenção militar e ataque aos poderes 
constitucionais dos protestos. 
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A primeira manifestação antidemocrática de 2020 apoiada pelo governo Bolsonaro ocorreu no 
dia 15 de março. Segundo o periódico Folha de S. Paulo, a manifestação em defesa dos 
militares e do atual governo teve como incentivo vídeos que o próprio presidente compartilhou 
em suas redes sociais. Em seguida, em abril de 2020, a deputada estadual Janaina Paschoal 
(PSL-SP) fez uma declaração alegando que o presidente Jair Bolsonaro, estava em um 
"isolamento político" por conta de suas ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus 
e que este fato poderia levar os militares a tirá-lo do cargo, citando o artigo 142 da Constituição 
Federal de 1988 como dispositivo legal que permitiria a remoção.  

No dia 19 de abril, data na qual celebra-se o Dia do Exército Brasileiro, ocorreu outra 
manifestação autoritária em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, onde os 
manifestantes pediam pela intervenção militar e a publicação de um novo AI-5. Dessa vez, o 
protesto contou com a participação do presidente Bolsonaro no local, acendendo alarmes em 
relação ao comportamento antidemocrático do líder do país.  

Pressionado pelos membros do judiciário e do legislativo e, também sob pressão da ala militar 
do governo (segundo o periódico Folha de S. Paulo) Bolsonaro tentou justificar sua presença 
na manifestação declarando que a “democracia e a liberdade” estão acima de tudo. Além 
disso, o general Fernando Azevedo e Silva, então ministro da Defesa, divulgou uma nota  oficial 
onde afirmava que “ as Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a ''paz e 
''estabilidade”, em consonância com a Constituição Federal.”  

Por sua vez, os magistrados do STF reagiram com grande preocupação. O ministro Dias Toffoli 
repudiou o envolvimento do presidente nas manifestações e classificou a presença como 
‘’escalada autoritária nefasta’’. Já o ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura de um 
inquérito para investigar as manifestações do dia 19 de abril de 2020, com o objetivo de  apurar 
uma possível violação da Lei de Segurança Nacional  por “atos contra o regime da democracia 
brasileira por vários cidadãos [...]”. 

No dia seguinte à manifestação, o presidente baixou o tom e declarou para os jornalistas que 
‘’no que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo. Eu 
sou, realmente, a Constituição’’. Além disso, o presidente tentou justificar que havia 
“infiltrados” na manifestação e eles foram os responsáveis pelos clamores ilegais e 
antidemocráticos.  

A abertura do inquérito não intimidou o presidente. No mês seguinte, no domingo dia 03, Jair 
Bolsonaro participou de uma nova manifestação, durante a qual inclusive endureceu o 
discurso, declarando que ele “chegou no limite” e “daqui pra frente não tem mais conversa”, 
além de afirmar que as forças armadas estariam ao lado de seu governo no embate. Poucos 
dias depois, no dia 17 de maio , o presidente, juntamente com 11 de seus ministros, voltou a 
participar de um ato de apoio ao seu governo e ameaças de fechamento do legislativo e do 
judiciário, embora nesta manifestação Bolsonaro tenha adotado um discurso mais ameno.  

Além da participação em manifestações contrárias aos outros poderes, as tensões entre o 
executivo e o judiciário se acirraram após a divulgação da gravação da reunião ministerial de 
22 de abril, mencionada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como evidência das 
tentativas presidenciais de interferir na Polícia Federal. Ao apreciar três notícias crime 
apresentadas por partidos da oposição, o ministro Celso de Mello solicitou à Procuradoria 
Geral da República a apreensão para perícia do celular do presidente no intuito de apurar a 
suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Apesar de se tratar de um procedimento 
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de rotina, o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 
reagiu imediatamente com palavras duras que sinalizavam uma ameaça de enfrentamento com 
a suprema corte. O general divulgou nota em que caracterizou a medida como "inconcebível" 
e "inacreditável", uma decisão que poderia trazer “consequências imprevisíveis”. Além disso, 
segundo a Folha de S. Paulo, no dia 22 de abril, Bolsonaro teria se reunido com os chefes das 
três forças e com generais que fazem parte da sua equipe ministerial para comentar sobre as 
dificuldades que estaria enfrentando por conta da “constante interferência do Judiciário” e 
teria ameaçado descumprir determinações futuras do STF.  

Convocando o “poder moderador” 
Rapidamente, outros membros do círculo presidencial começaram a replicar publicamente a 
narrativa da usurpação de poderes presidenciais por parte do STF, incluindo referências ao 
papel que as forças armadas deveriam jogar na hipótese de o impasse continuar.  

Em 29 de abril, segundo o periódico Folha de S. Paulo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho 
do presidente da República, defendeu a atuação das forças armadas como um poder 
moderador, afirmando que seria natural que a população recorresse à instituição caso estivesse 
insatisfeita com o STF. Em resposta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
afirmou que os militares têm responsabilidade e sabem que o seu papel não é aquele muitas 
vezes defendido pelo deputado. No dia 14 de maio de 2020, em coluna opinativa para o 
periódico O Estado de S. Paulo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avaliou que 
a pandemia do novo coronavírus estava levando o Brasil ao caos e conjecturou sérias 
consequências não apenas sociais e econômicas, mas também de segurança. Sob o título 
“Limites e responsabilidades”, o texto mostrava adesão à narrativa de embate do judiciário 
sobre o executivo ao apontar que o “estrago institucional” se tornava cada vez mais evidente, 
contrapondo os estados à União e “a usurpação das prerrogativas do Poder Executivo”. Poucas 
semanas depois, os jornais noticiaram a divulgação de uma nota de militares da reserva em 
apoio ao governo Bolsonaro, na qual criticavam a suposta interferência do STF. Entre as notas, 
as mais enfáticas partiram da turma de 1977 da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 
– turma a qual Bolsonaro integrou – e do Clube Naval.  

A narrativa de convocação das forças armadas para resolver o suposto impasse entre o 
executivo e o judiciário provocou alerta entre alguns partidos políticos. Em 16 de junho, o 
ministro do STF Luiz Fux proferiu decisão liminar sobre o uso das forças armadas pelos poderes 
constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário), em resposta à ação movida pelo Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) contra "eventual intervenção militar". No texto, o ministro 
afirmou que "a chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer 
interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente 
funcionamento dos outros Poderes". Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, no que diz 
respeito ao artigo 142 da Constituição Federal, Luiz Fux afirmou que a garantia da lei e da 
ordem prevista no texto "presta-se ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação 
à segurança pública interna" e que estaria "sujeita ao controle permanente dos demais 
poderes", eliminando a interpretação de que as forças armadas poderiam atuar como "poder 
moderador". 

Longe de acalmar a posição do poder executivo e dos militares, a liminar do ministro Fux foi 
respondida com uma dura nota assinada pelo presidente Bolsonaro, conjuntamente com 
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Mourão e o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. No texto, o 
presidente afirmou que "as Forças Armadas estão sob autoridade suprema do Presidente da 
República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal", e que "as Forças Armadas 
do Brasil não cumprem ordens absurdas, como por exemplo a tomada de poder. Também não 
aceitam tentativas de tomada de poder por outro Poder da República, ao arrepio das leis, ou 
por conta de julgamentos políticos". 

Bate-boca entre o ministro da Corte e as forças armadas 
O segundo semestre de 2020 iniciou-se com afrontas e polêmicas que envolveram 
pronunciamentos em videoconferência organizada pela revista IstoÉ e pelo Instituto Brasiliense 
de Direito Público, no dia 11 de julho, do ministro do STF, Gilmar Mendes, o qual afirmou: 
“Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito 
clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso.” 
O contexto de sua fala estava envolto às críticas sobre a falta de um ministro da Saúde em 
meio à crise sanitária do coronavírus, bem como ao fato de o Ministério da Saúde passar a ser 
dirigido interinamente pelo general da ativa Eduardo Pazuello. 

Houve, portanto, reações provenientes do Ministério da Defesa, do poder Executivo e do 
próprio STF em razão de tais colocações. De acordo com o Correio Braziliense, os dizeres de 
Mendes ocasionaram grande repercussão nas forças armadas. Primeiramente, Fernando 
Azevedo e Silva, então ministro da Defesa, e os comandantes da Marinha, almirante Ilques 
Barbosa, da Aeronáutica, Carlos Bermudez, e do Exército, general Edson Pujol, divulgaram 
uma nota no dia 13 de julho, na qual afirmaram que “Trata-se de uma acusação grave, além 
de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado 
não fortalece a democracia”. Ademais, a nota anunciava que os comandantes iriam acionar a 
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o magistrado, uma vez que alegava que este fez 
acusações ilegais. O Correio apontou o caráter excepcional da emissão desta nota, a qual 
obteve aprovação do presidente Jair Bolsonaro antes de sua publicação.   

Em relação a outras reações do poder Executivo, enquanto o presidente se absteve de um 
pronunciamento público, o vice-presidente, Hamilton Mourão, se manifestou sobre o assunto, 
entendendo que Mendes “forçou uma barra aí que, agora, está criando um incidente com o 
Ministério da Defesa. Acho que a crítica vai ocorrer, tem de ocorrer, ela é válida, mas o ministro 
ultrapassou o limite da crítica”. Por sua vez, através do Twitter, o general Augusto Heleno 
posicionou-se a favor dos militares, afirmando seu apoio à nota oficial emitida pelo ministro da 
Defesa e pelos comandantes das forças. 

Já o presidente do STF, Dias Toffoli,  tentou atuar como mediador do conflito telefonando 
para Azevedo e para Luiz Eduardo Ramos, então ministro-chefe da Secretaria de Governo. 
Além disso, apontou que a visão de apenas um ministro não se refere à perspectiva de toda a 
Corte, ressaltou a ação conjunta do Supremo e dos outros poderes para a mitigação das 
consequências da pandemia, e salientou a necessidade de haver respeito entre os poderes. 

A tentativa de acalmar as forças realizada por Tóffoli não impediu que, no dia  14 de julho, o 
Ministério da Defesa remetesse representação à PGR contra o ministro Mendes, utilizando 
artigos da Lei de Segurança Nacional e do Código Penal Militar. De acordo com o jornal Folha 
de S. Paulo, que avaliou toda a situação por meio de editorial, o conflito demonstrou “o 
absurdo de um Ministério da Saúde sob comando interino e fardado”, além de que relembrou 
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que é comum que membros do STF se manifestem politicamente. A Folha também pontuou o 
histórico de fricções entre a corte brasileira e o governo Bolsonaro. 

 

Dificuldades para enxergar o autoritarismo das forças armadas 
As ameaças à democracia decorrentes da narrativa sobre a usurpação de poderes do executivo 
e o papel das forças armadas nessa hipótese foi um dos temas mais noticiados no Informe 
Brasil, de acordo com a análise qualitativa realizada no nosso Anuário 2020. Interessa em 
particular entender como a imprensa interpretou a relação das forças armadas com as tensões 
entre os poderes considerando que, como analisamos no informe “Militares no governo 
Bolsonaro” durante 2019, os jornais tenderam a dissociar a ala militar dos elementos mais 
problemáticos do governo, dentre ele, as tendências autoritárias. 

Com certa demora, a imprensa começou a identificar contradições entre a imagem da ala 
militar moderada e as ações dos ministros militares que seguiram a tônica de ataque ao 
judiciário marcada pelo presidente. Os atos antidemocráticos com participação de Bolsonaro 
tiveram impacto sobre a visão da imprensa, bem como a divulgação do vídeo da reunião de 
22 abril. Ambos os fatos parecem ter alertado os jornais a respeito de uma maior sintonia dos 

Instrumentalização das forças armadas? 
 
Durante 2020, o presidente Bolsonaro manteve sua rotina de participar de celebrações militares, 
ocasiões nas quais costuma realizar declarações controversas sobre o papel das forças armadas 
na democracia. Selecionamos alguns trechos que sinalizam o entendimento do presidente de 
que os militares são agentes do seu governo e que atuam como guardiões da democracia. 

Agosto - Em evento de promoção de oficiais-generais, Clube do Exército: “O que o povo sempre 
teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade”. O 
evento ocorreu um dia após a revista Piauí divulgar que, na reunião realizada em maio, o 
Presidente teria citado que iria enviar tropas para “intervir” no STF.  

Setembro - Formatura do Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento, no Centro 
de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), RJ.Sobre a comunidade militar brasileira: “O povo 
bem comprova que nós estamos no caminho certo e que nós somos os verdadeiros guardiões 
da nossa democracia e tudo faremos pela nossa liberdade”. 

Outubro - Nas celebrações do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, na Base Aérea de 
Brasília. “Quando tudo se diz parecer incerto, lembre-se das Forças Armadas. Como bem diz a 
história, elas sempre estarão prontas para defender a pátria e para garantir a nossa liberdade”. 

Novembro - Cerimônia de promoção à graduação de sargentos da Escola de Especialistas de 
Aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo: “(...) as Forças Armadas são "o oxigênio" do país, e 
que a elas "também devemos lealdade e reconhecimento". 

Dezembro - Solenidade de declaração dos novos aspirantes da Força Aérea Brasileira (FAB) em 
Pirassununga, no estado de São Paulo, no dia 04/12/20: "Mais do que bem servir a pátria, devem 
se preocupar com tudo, porque não faltam sempre alguns maus brasileiros, que querem roubar 
aquilo de mais sagrado que existe entre nós, a nossa liberdade. Hoje, não basta apenas nos 
preocuparmos com a carreira militar. Devemos nos preocupar com tudo que está ao nosso lado". 
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militares com os acenos do presidente ao autoritarismo. No entanto, entendemos que a 
imprensa continuou relativizando a adesão das forças armadas ao tensionamento das 
instituições democráticas comandado pelo presidente, apesar de múltiplos sinais de 
alinhamento entre governo e militares. 

A expectativa dos jornais – e de outros atores sociais e políticos brasileiros – de que os militares 
moderariam  Bolsonaro tem relação com o entendimento generalizado – expresso em peças 
opinativas – de que, após o fim do regime militar, as forças armadas brasileiras teriam evoluído, 
se adaptando aos moldes da democracia. Certamente, essa esperança de tutela supostamente 
exercida pela ala militar sobre Bolsonaro parte de uma preocupação dos jornais com as 
potenciais consequências das tentativas autoritárias. Entretanto, é necessário notar que tal 
prática vai contra a necessária denúncia da outra tutela: o fato de as forças armadas se 
outorgarem o direito de dizer qual é o correto funcionamento do sistema político brasileiro, 
como a interação entre os poderes. 

Conforme o presidente foi insistindo nos ataques contra as instituições, a imprensa começou 
a perceber os sinais de apoio por parte da ala militar aos embates do executivo contra os 
outros poderes. Por exemplo, em matéria publicada em 3 de maio, a Folha de S. Paulo afirmou 
que a ala militar do governo, constantemente vista como uma conciliadora das atitudes mais 
“extremadas”, teria demonstrado incômodo com as decisões tomadas pelo STF. Algumas 
semanas mais tarde, o mesmo jornal publicou uma matéria integralmente dedicada à 
identificação do “alinhamento de militares às condutas do presidente” que “teria aumentado 
a tensão entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal 
(STF)”. 

Apesar da mudança na avaliação a respeito da atitude dos militares do governo, a cobertura 
da imprensa coincidiu em pontuar que esses fatos não necessariamente significavam 
disposição das forças armadas a intervir militarmente ou apoiar um autogolpe do presidente. 
Exemplo disso são duas colunas publicadas por articulistas regulares da Folha de S. Paulo, uma 
no dia 3 de maio e outra em 20 de junho. 

A partir da constatação de atitudes claramente antidemocráticas da parte de membros 
militares do governo, os jornais começaram a incluir nas reportagens, colunas e editoriais uma 
série de hipóteses para dar sentido a essa contradição entre o que eles entendiam que era o 
compromisso democrático das forças armadas brasileiras e o que acontecia diariamente. 

Uma dessas hipóteses é que os militares do governo teriam ficado com receio de se contrapor 
ao presidente após a conturbada demissão do general Santos Cruz, em junho de 2019. Outra 
explicação foi que no momento estaria vigorando a linha mais bolsonarista dentro das forças 
armadas, mas que ela não seria a visão majoritária e certamente não a única, existindo 
supostamente generais moderados, democráticos, mas que simplesmente, no momento não 
teriam força suficiente para enfrentar o setor alinhado a Bolsonaro. Nessa linha, enquadramos 
os  editoriais publicados pelo O Estado de S. Paulo – nos dias 23 de maio e 14 de novembro. 
O primeiro foi uma reação contra a nota publicada pelo general Heleno falando em 
“consequências imprevisíveis” em relação ao pedido de celular. Na ocasião, o jornal opinou 
que “urge que os comandos militares desvinculem as Forças Armadas desses inconformados 
com a democracia”. Já no segundo, intitulado “O papel das Forças Armadas”, o jornal voltou 
a diferenciar as lideranças das forças da política presidencial, citando com palavras elogiosas 
as declarações dos três comandantes as forças, todas no sentido de respeito à Constituição, 
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supostamente resistindo às tentativas de Bolsonaro de politizar as forças armadas e convencê-
las de uma aventura autoritária. 

Por outro lado, o material jornalístico analisado inclui a interpretação de que Bolsonaro teria 
seduzido as forças armadas, o que explicaria ações e discursos militares incompatíveis com a 
democracia, condutas consideradas pela imprensa como inéditas nos anos recentes. Por fim, 
outros opinaram que existem esforços das forças armadas para moderar os impulsos do 
presidente, mas que simplesmente ainda não foram bem-sucedidos. 

Chama a atenção a ausência no material jornalístico aqui analisado  de uma hipótese a respeito 
da sintonia entre o presidente e os militares do seu governo nos ataques: a existência de uma 
comunhão de ideias entre o Bolsonaro e as forças armadas, muito anterior à eleição do capitão, 
e muito mais independente da sua figura do que se pensa. Não é necessário pensar – 
erradamente – que todos os militares são bolsonaristas para saber que a interpretação sobre 
o papel moderador das forças armadas em hipótese de impasse entre os poderes – um tipo 
de influência indevida nas instituições que não precisa da tomada do poder por parte dos 
militares – é uma ideia de ampla circulação entre o público militar, bem antes do presidente 
ter invocado-a. A impossibilidade de pensar nessa hipótese tem relação com outras duas 
falhas. Por um lado, não entender a ligação entre o processo de interferência política iniciado 
pelas forças armadas brasileiras e os acontecimentos políticos dos últimos cinco anos no país. 
Por outro, superestimar o grau de submissão dos militares ao regime democrático. 

Se em 2019 a imprensa via com bons olhos a participação das forças armadas no governo – 
pelo suposto efeito moderador, neutralizador da ideologia olavista, pelo nacionalismo e 
competência dos militares – em 2020 os jornais passaram a cobrar das forças armadas o 
distanciamento e a despolitização. Da mesma forma que muitos atores políticos, a imprensa 
apela para o sentido corporativista dos militares e o valor dado por estes ao prestígio e 
credibilidade da instituição, apontando que o afastamento do governo seria fundamental para 
evitar o descrédito da instituição e o surgimento de facções políticas que enfraqueçam a 
disciplina e a hierarquia. Por enquanto, esses apelos não têm sido bem-sucedidos. 

As forças armadas e a democracia: problemas além de Bolsonaro 
O fato de o Brasil ter hoje um presidente eleito democraticamente que participa regularmente 
de protestos contra as instituições da democracia, incitando as forças armadas a apoiar uma 
ruptura da institucionalidade é, certamente, muito preocupante. No entanto, consideramos 
imprescindível salientar a existência de elementos problemáticos nas normas e na cultura 
política do país em relação aos militares para entender que as ameaças à democracia não 
começam nem acabam em Bolsonaro. 

É necessário apontar que o apelo da narrativa sobre o papel de fiel da balança a ser exercido 
pelas forças armadas em situações de impasse entre os poderes não é exclusivo dos partidários 
do presidente. Trata-se de uma leitura distorcida da constituição, possibilitada por uma 
cláusula constitucional propositalmente ambígua herdada da transição pactuada, que o 
sistema político sequer tentou modificar nas mais de três décadas de regime democrático.  

Na constituição brasileira, o papel das forças armadas é estabelecido no artigo 142, que diz: 
“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 



INFORMES TEMÁTICOS 2020 – Ameaças à democracia 

OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS - GEDES 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem”. 

O trecho em destaque contradiz os pressupostos 
do modelo democrático de relações civis-militares 
segundo o qual as forças armadas não devem ser 
empoderadas pela constituição para garantir a 
institucionalidade democrática, no intuito de se 
evitar situações nas quais os militares precisariam 
tomar posição em favor de algum dos poderes, 
exercendo um papel político. É necessário lembrar 
que o trecho foi uma demanda explícita das forças 
armadas durante a constituinte, sendo que o 
ministro do Exército da época, general Leônidas 
Pires Gonçalves, ameaçou colocar fim aos trabalhos 
da Assembleia Constituinte caso o artigo não 
incluísse tal função. 

Quando interpretado isoladamente, o artigo 142 
pareceria indicar que a Constituição brasileira 
admite que as forças armadas atuem como árbitros 
dos conflitos entre os poderes, como seria o caso 
alegado pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores diante o gerenciamento da pandemia. 
Essa interpretação costuma aparecer nos fóruns de discussão de militares da reserva e sites 
que divulgam esse pensamento. Mas ela também foi apresentada pelo vice-presidente 
Hamilton Mourão durante uma entrevista dada na GloboNews, em 2018, quando era ainda 
candidato.  

No entanto, trata-se de uma interpretação que contradiz as normas básicas de um regime 
democrático: é incompatível com as regras democráticas da escolha das autoridades e 
resolução dos conflitos políticos dar a uma corporação o poder de decidir quem tem razão. 
Chama a atenção que inclusive críticos do governo – como o caso da deputada Janaína 
Pascoal, mencionado na primeira seção – contemplam a convocação dos militares sobre a base 
desse artigo para colocar freios às decisões da presidência. O fato de existir entre os militares, 
mas também entre atores políticos e a própria cidadania o entendimento de que cabe às forças 
armadas avaliar em que circunstâncias as instituições não estão funcionando corretamente – 
seja por casos de corrupção, caos social ou a suposta falta de harmonia entre os poderes – 
coloca a institucionalidade democrática sob grande ameaça de intervenção militar. Pode não 
necessariamente significar a substituição do governo por um regime militar, mas constitui um 
golpe de estado militar na medida em que as forças armadas atuam como o fiel da balança, 
tomando posição por algum setor político. Seria um exercício de tutela a imposição de um 
estado de exceção decidido pela corporação armada por fora de qualquer lei, com início e 
final definido apenas por vontade das forças armadas. 

Nesse quadro de persistência de narrativas autoritárias sobre o papel das forças armadas no 
Brasil, o GEDES insiste na sua posição histórica de demanda de reforma do artigo 142 da 
Constituição federal, convocando as forças democráticas do país a eliminar esse e outros 

Preocupação da ONU com a 
democracia brasileira 
 

Setembro de 2020- A alta comissária da 
Organização das Nações Unidas para 
Direitos Humanos e ex-presidente do Chile, 
Michelle Bachelet, durante o primeiro dia de 
Conselho de Direitos Humanos da ONU 
advertiu a alta, e crescente, atuação das 
Forças Armadas e/ou polícias militares na 
administração pública brasileira, no que se 
refere aos três níveis do atual governo. 
Michelle Bachelet, também comentou sobre 
o aumento da violência contra defensores de 
direitos humanos jornalistas, comunidades 
sem-terra e ativistas envolvidos em pautas 
de direito à terra e ao meio ambiente. 
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elementos do legado autoritário da transição, bem como a realização de outras reformas 
necessárias para a subordinação das forças armadas brasileiras à regra da subordinação 
incondicional dos militares às instituições democráticas.  

 

 

 

Materiais recomendados 
 

Alexandre Fuccille e Lucas Rezende 

Só uma reforma nas Forças Armadas pode pôr fim ao espírito golpista de nossos militares  

Ernesto López 

El papel tutelar de los militares en Brasil 

Hector Luis Saint-Pierre 

Formas não-golpistas de presença militar no estado 

Maria Celina D’Araújo Castro 

A persistente primazia política da corporação militar 

Samuel Alves Soares 

Da Constituinte à Comissão Nacional da Verdade: a questão militar como entrave perene ao 
Estado de Direito e à democracia no Brasil 

Suzeley Kalil Mathias 

50 anos depois... e os militares, ainda são os mesmos? 

 



Fundado em 2001, o GEDES é um grupo multidisciplinar
que reúne graduandos, pós-graduandos, 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.

GEDES- Grupo de Estudos de Defesa e
Segurança Internacional

Observatório de Política Exterior

Observatório Sul-Americano de Defesa e FA

Observatório de Conflitos 

Cenários Prospectivos

ERIS – Defesa e Segurança Internacional

ATLAS da Defesa Sul-Americana

Rede Nacional de Estudos Estratégicos

Dicionário de Segurança e Defesa

Nossos produtos

ObDEF- Observatório Brasileiro de
Defesa e Forças Armadas

O 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

https://gedes-unesp.org/observatorio-de-politica-exterior/
https://gedes-unesp.org/observatorio-sul-americano-defesa-forcas-armadas/
http://200.145.6.17/
https://gedes-unesp.org/cenarios-prospectivos/
https://gedes-unesp.org/eris/
https://gedes-unesp.org/eris/
http://apps.unesp.br/renee/br/
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788595463004,dicionario-de-seguranca-e-defesa
http://www.unifesp.br/campus/osa2/
https://gedes-unesp.org/
https://www.facebook.com/GEDESORG
https://twitter.com/GEDES_DEFESA
http://gedes-unesp.org/

