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As forças de segurança nos dois anos da pandemia:

violência e gestão da morte no Brasil

Em 26 de fevereiro de 2022 completou-se, no

Brasil, os dois anos do primeiro caso

conhecido de contaminação pelo novo

coronavírus em sua primeira cepa. Desde

então, foram contabilizados mais de 26

milhões de casos e 633 mil mortes. Como o

LASInTec já indicou, entendemos que a

pandemia não é apenas um fato

epidemiológico, mas um evento político e

social que se constitui pela sobreposição de

um conjunto de elementos precedentes das

tecnologias de controle biopolítico, movido

por um discurso de guerra em busca da

unidade contra um inimigo comum e um

acelerador das contemporâneas tecnologias de

monitoramento e segurança da ecopolítica.

Desde 2020, em nossos boletins da pandemia,

nos debruçamos sobre as várias manifestações

de autoritarismo, o inflacionamento da

segurança e das tecnologias de monitoramento

e vigilância, agudização de políticas de

opressão e massacre contra grupos sociais

marginalizados e, em meio às revoltas contra

as forças policiais, dedicamos este espaço para

refletir criticamente sobre a perigosa

centralidade da segurança nos regimes atuais

nos boletins (anti)segurança, partindo da

urgência em se abolir a polícia e desativar os

dispositivos securitários.

Especialmente no Brasil,

acompanhamos o envolvimento direto das

forças armadas e demais forças de segurança

na pandemia, sublinhando que o presente

quadro autoritário de inchaço militar no

governo não se deu por rupturas na

democracia, mas pela operacionalização das

regras do seu próprio jogo e da ativação,

mobilização e espetacularização dos

dispositivos jurídicos constitucionais. Um dos

eventos que atravessou o ano de 2021 foi a

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da

pandemia que, ao apurar a conduta do

Governo Federal, evidenciou a participação

ativa de militares nas políticas que levaram à

morte das mais de 630 mil pessoas no país. A

própria realização da CPI é um exemplo da

combinação de judicialização e espetáculo,

para o qual todos são convocados a participar

por meio das redes sociais digitais, que

normaliza o fato de militares comporem o

primeiro escalão de um governo civil e, além

disso, usarem essas posições em favor de

interesses pessoais e corporativos, ao passo

que produz a sensação de que questões
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políticas sistêmicas se resolvem com

investigações espetaculares que se perdem nas

tais disputas de narrativa e inúmeros canais de

mídia segmentada que se assemelham aos

aficionados por reality shows.

Apesar de boa parte da cobertura

midiática ter buscado investir em uma

narrativa que distingue militares

pró-Bolsonaro de militares profissionais e

moderados, é de suma importância enfatizar

que as forças armadas estão envolvidas

enquanto organização, institucionalmente

geminadas ao governo de turno, o que leva

alguns analistas a caracterizarem essa atuação

como força partidária que aplica uma política

elaborada de dentro da caserna pelos fardados.

Apenas no Exército, foram empregados mais

de R$1,5 milhão na produção da

hidroxicloroquina em seus laboratórios , e os1

2,8 milhões comprimidos foram amplamente

distribuídos, também pela Marinha e Força

Aérea, inclusive em comunidades indígenas ,2

sobre as quais o controle militar aumentou nos

últimos anos, com oficiais do exército

assumindo a coordenação de Distritos

Sanitários Especiais. Esta distribuição da

cloroquina foi feita ao longo de 2020 e 2021,

2 Em Roraima, distritos de saúde indígena têm
mais cloroquina do que pacientes. Revista Piauí.
24/03/2021.

1 O Mapa da cloroquina: como governo Bolsonaro
enviou 2,8 milhões de comprimidos para todo o
Brasil. Agência Pública. 01/03/2021

desde o início do ano, quando 2.500 pessoas

morriam no Amazonas por falta de oxigênio e

de leitos para internação.

Além da gestão militarizada do

Ministério da Saúde investir na cloroquina, as

forças armadas negaram a abertura de leitos

nos hospitais militares para o Sistema Público

de Saúde (SUS), sob a justificativa de proteger

própria organização e da “família militar”,

pois os leitos deveriam ficar disponíveis para

militares e seus dependentes. O Tribunal de

Contas da União (TCU), responsável por3

averiguar a possibilidade de transferência dos

leitos, reiterou o óbvio: os hospitais militares

são majoritariamente mantidos com recursos

públicos e, em uma situação de emergência

sanitária em que há estrangulamento da rede

pública e disponibilidade de leitos em

instalações militares, os mesmos deveriam ser

incorporados ao SUS.

Não obstante, fora o argumento da

crise e da guerra contra o vírus no ano

anterior que contribuiu, em parte, para a ampla

mobilização militar no que denominaram de

“Operação Covid-19”, a qual ativou centros

militares por todo território a fim de garantir

pronta-resposta à situação de emergência. A

partir de então, a mobilização se estendeu e

deu-se início à ocupação paulatina de cargos

3 Leitos disponíveis em unidades militares de saúde
devem ser ofertados ao público civil em situações
de crise. Portal TCU. 02/07/2021

https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/
https://dev1-piaui.folha.uol.com.br/em-roraima-distritos-de-saude-indigena-tem-mais-cloroquina-do-que-pacientes/
https://dev1-piaui.folha.uol.com.br/em-roraima-distritos-de-saude-indigena-tem-mais-cloroquina-do-que-pacientes/
https://dev1-piaui.folha.uol.com.br/em-roraima-distritos-de-saude-indigena-tem-mais-cloroquina-do-que-pacientes/
https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/
https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/
https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-a-nao-oferta-ao-publico-civil-de-leitos-disponiveis-em-unidades-militares-de-saude.htm#:~:text=RESUMO%3A,pandemia%20decorrente%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-a-nao-oferta-ao-publico-civil-de-leitos-disponiveis-em-unidades-militares-de-saude.htm#:~:text=RESUMO%3A,pandemia%20decorrente%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-a-nao-oferta-ao-publico-civil-de-leitos-disponiveis-em-unidades-militares-de-saude.htm#:~:text=RESUMO%3A,pandemia%20decorrente%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-a-nao-oferta-ao-publico-civil-de-leitos-disponiveis-em-unidades-militares-de-saude.htm#:~:text=RESUMO%3A,pandemia%20decorrente%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-a-nao-oferta-ao-publico-civil-de-leitos-disponiveis-em-unidades-militares-de-saude.htm#:~:text=RESUMO%3A,pandemia%20decorrente%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.
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na saúde por oficiais das forças armadas, o que

antecedeu a nomeação do general Eduardo

Pazuello para a pasta do ministério.

Este duplo movimento - ativação pelo

território e protagonismo na administração

pública - garantiu às forças armadas que, na

pandemia, prevaleceram suas prioridades em

termos organizacionais, orçamentários,

político-corporativos, e de conservação e

expansão administrativa na máquina estatal. O

gasto público com as forças armadas4

ultrapassou os 90 bilhões neste último ano e

mais de 40 milhões destinados à Covid-195

foram desviados para cobrir gastos de rotina.

Ao assumirem postos e campanhas de

vacinação – o que não é exclusividade do atual

contexto, pois há um engajamento militar

padrão nas denominadas ações cívico-sociais,

essencialmente voltadas para o controle social

e com foco em comunidades ribeirinhas ou em

locais de difícil acesso – houve registros de

militares censurando aqueles que se

manifestassem politicamente, e até mesmo

impedindo a vacinação .6

No início das investigações da CPI, o

Clube Militar publicou uma nota intitulada

6 Mulher diz que militares do Exército a
impediram de entrar com cartaz contra Bolsonaro
em vacinação em SP. G1. 08/07/2021

5 TCU aponta uso indevido de R$4,1 milhões de
verbas das forças armadas para combate à Covid
19. O Globo. 14/07/2021

4 Ministério da Defesa. Portal da Transparência.
Acessado em 16/03/2022.

“Pensamento do Clube Militar: o Poder das

Trevas no Brasil” , acusando a Comissão e os7

poderes legislativo e judiciário de perseguirem

o presidente. O mais importante da nota não

está na defesa de Jair Bolsonaro, mas nos

elementos que reafirmam a postura autoritária

histórica das forças armadas, como a

concepção do cristianismo como valor militar

e patriótico, a visão de que as demais elites

políticas são auto-interessadas e incapazes de

trabalhar para o bem comum, e de que falta

moralidade e coragem do restante da

população e suas instituições. Mesma tônica

esteve presente nas várias – e intoleráveis –

manifestações militares em defesa do Golpe

de 1964 , incorporado como celebração oficial8

por meio do Ministério da Defesa, chefiado

pelo General Braga Netto, ex-interventor

Federal no Rio de Janeiro (2018) e ex-chefe da

Casa Civil (2020-2021). Apesar de Braga

Netto e Eduardo Pazuello terem sido

indiciados pela CPI, o relatório da Comissão

sublinha que se trata de um indiciamento

quanto à conduta individual, não implicando

as forças armadas enquanto instituição. Sem

entrar no mérito jurídico desta ação, é

importante refletirmos sobre a tendência que

se mantém: o comportamento interventor,

nocivo e exploratório da organização militar é

8 Boletim AntiSegurança 11. LASInTec.
01/04/2021.

7 Pensamento do Clube Militar: O Poder das
Trevas no Brasil. Defesanet. 29/04/2021

https://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores/52000-ministerio-da-defesa
https://oglobo.globo.com/politica/tcu-aponta-uso-indevido-de-41-milhoes-de-verbas-das-forcas-armadas-para-combate-covid-19-25107602
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/08/mulher-diz-que-militares-do-exercito-a-impediram-de-entrar-com-cartaz-contra-bolsonaro-em-vacinacao-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/08/mulher-diz-que-militares-do-exercito-a-impediram-de-entrar-com-cartaz-contra-bolsonaro-em-vacinacao-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/08/mulher-diz-que-militares-do-exercito-a-impediram-de-entrar-com-cartaz-contra-bolsonaro-em-vacinacao-em-sp.ghtml
https://oglobo.globo.com/politica/tcu-aponta-uso-indevido-de-41-milhoes-de-verbas-das-forcas-armadas-para-combate-covid-19-25107602
https://oglobo.globo.com/politica/tcu-aponta-uso-indevido-de-41-milhoes-de-verbas-das-forcas-armadas-para-combate-covid-19-25107602
https://oglobo.globo.com/politica/tcu-aponta-uso-indevido-de-41-milhoes-de-verbas-das-forcas-armadas-para-combate-covid-19-25107602
https://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores/52000-ministerio-da-defesa
https://lasintec.milharal.org/files/2021/04/AntiSeguranca-11.pdf
https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/40476/TFBR---Clube-Militar--O-Poder-das-Trevas-no-Brasil/
https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/40476/TFBR---Clube-Militar--O-Poder-das-Trevas-no-Brasil/
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caracterizado como não-profissional e

localizado em pequenos grupos ou indivíduos,

permitindo que o aparelho corporativo se

mantenha no jogo político sem maiores

repercussões. Historicamente, o que se

observa é que o comportamento interventor e

autoritário é a regra e não a exceção do

sistema político brasileiro.

O ano de 2021 também concentra

eventos urgentes para repensar o aparato

policial, como a incipiente movimentação por

maior autonomia das polícias e as chacinas no

Jacarezinho e em São Gonçalo, no Rio de

Janeiro. No início do ano, houve uma

articulação de agentes de segurança para

reativar um antigo projeto de lei, o PL

4363/2001, que visava reorganizar a legislação

das polícias militares, a fim de conceder-lhes

maior autonomia frente aos governadores9

civis. No dia 15 de março, a Câmara dos

Deputados apontou o deputado Capitão

Augusto (PL) – policial militar de São Paulo –

como relator do processo. Contudo, ele não

teve movimentações públicas no decorrer do

ano. Recentemente, no dia 18 de novembro, o

deputado Léo Moraes (Podemos) solicitou que

o PL retornasse à ordem do dia. As polícias

militares, civis e o corpo de bombeiros

militares têm crescido politicamente, com um

9 A proposta de Bolsonaro para uma nova lei
orgânica das polícias. Le Monde Diplomatique
Brasil. 15/02/2021

aumento substantivo de candidaturas ao10

executivo e legislativo oriundos destas

corporações, cujas demandas por maior

retorno salarial e benefícios de carreira são

frequentes, inclusive sob o formato de

paralisações – o que não é permitido, porém,

as próprias forças armadas já criaram uma

modalidade de operações de Garantia da Lei e

da Ordem (GLO) especialmente para atender

às “Greves de PMs”. Ao conferir maior

autonomia às corporações policiais/militares,

exacerba-se seu potencial de ação política,

colocando-os em posições capazes de cooptar,

contornar e chantagear outros atores políticos,

garantindo poder de decisão sobre a própria

organização, protegendo seus membros e

fazendo prevalecer seus interesses – como

acontece com as forças militares.

O caso das polícias possui um

agravante em relação às forças armadas, pois

apesar destas últimas serem as administradoras

clássicas da violência estatal letal, as forças

policiais são suas executoras do cotidiano. O

massacre da Polícia Civil na favela do

Jacarezinho demonstra, virulentamente, os11

efeitos de sua autonomia. Mesmo com uma

decisão do STF de suspender operações nas

favelas durante a pandemia, deflagrou-se a

11 Boletim AntiSegurança 15. LASInTec.
09/07/2021.

10 Eleições 2020 terão o maior número de
candidatos militares dos últimos 16 anos. G1.
01/10/2020.

https://diplomatique.org.br/a-proposta-de-bolsonaro-para-uma-nova-lei-organica-das-policias/
https://diplomatique.org.br/a-proposta-de-bolsonaro-para-uma-nova-lei-organica-das-policias/
https://lasintec.milharal.org/files/2021/07/Boletim-AntiSeguranca-15.pdf
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/10/01/eleicoes-2020-terao-o-maior-numero-de-candidatos-militares-dos-ultimos-16-anos.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/10/01/eleicoes-2020-terao-o-maior-numero-de-candidatos-militares-dos-ultimos-16-anos.ghtml
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“Operação Exceptis”, na qual 29 pessoas

morreram. Não houve justificativa formal para

a operação, na medida em que não há

sustentação para o argumento de aliciamento

de menores, propalado em coletiva de

imprensa pelo delegado que comandou a

operação. As reações dos policiais, e até

mesmo do vice-presidente general Mourão,

mantiveram a postura de que é necessário

atuar desta forma nas favelas para combater o

crime organizado. Na manhã do dia 22 de

novembro, moradores de Palmeiras, São

Gonçalo, retiraram corpos do mangue após

uma ação policial perpetrada durante a

madrugada, possivelmente em retaliação à

morte de um sargento da PM no sábado, dia

20. Enquanto isso, a 500 metros do mangue

onde os corpos foram encontrados, um bar que

havia sido invadido por PMs , desde sábado,12

estava em festa.

A articulação dos agentes de segurança

também se dá por outras vias, muitas vezes

consideradas mais palatáveis por serem

aparentemente menos brutais, voltadas para a

prevenção de comportamentos disruptivos,

gestão dos indesejáveis, sua higienização e

ressocialização.

Assim, às vésperas de um ano eleitoral

em que se antecipam articulações das mais

diversas que pressionam imediatismos,

12 Moradores relatam festa de PMs em piscina
antes e depois de chacina no RJ. Uol. 22/11/2021.

concessões e apaziguamentos, o LASInTec

sublinha a nocividade dos operadores de

segurança e suas tecnologias em nossas vidas.

Em um contexto que demandou cuidado e

proteção, como foi o da pandemia, as forças

de segurança atuaram de forma

diametralmente oposta. O discurso de

emergência, crise e guerra serviu para estofar a

ampla mobilização militar sobre a política e o

território, porém esta mesma mobilização se

traduziu em maiores intervenções sobre os

povos originários, distribuição de

hidroxicloroquina, ocupação de cargos,

angariação de verba, censuras e recusa em

compartilhar leitos.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/11/22/moradores-denunciam-festa-de-pms-em-piscina-antes-e-depois-de-chacina-no-rj.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/11/22/moradores-denunciam-festa-de-pms-em-piscina-antes-e-depois-de-chacina-no-rj.htm

