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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem por finalidade verificar de que forma o Exército Brasileiro 
pode contribuir na Defesa Nacional, no tocante à guerra cultural promovida nas mídias 
pela ameaça globalista, com vistas a garantir o cumprimento da sua missão 
constitucional. Para tanto, a pesquisa inclui uma revisão bibliográfica acerca do 
globalismo, do poder da mídia e do papel constitucional do Exército Brasileiro, 
baseada em livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, jornais e revistas. A partir 
do entendimento do globalismo como um fenômeno político conduzido por 
metacapitalistas, este trabalho relaciona os interesses particulares dos globalistas ao 
poder da mídia na estratégia de esvaziar as soberanias nacionais. A formação de um 
governo supranacional é o objetivo final do globalismo, que somente será atingido por 
meio de uma progressiva guerra cultural em detrimento dos valores judaico-cristãos 
ocidentais. Os riscos à nação brasileira advindos do movimento globalista afeta a 
missão constitucional do Exército Brasileiro e motiva a adoção de ações, por parte 
dessa Força Armada, para mitigar as ameaças à defesa da Pátria. Este estudo 
identificou que a comunicação estratégica é uma ferramenta adotada pelo EB que 
gera contribuições relevantes para fazer face aos efeitos nocivos do globalismo. 
 

 

Palavras-chave: Globalismo. Mídias. Exército Brasileiro. Comunicação Estratégica. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
This paper aims to verify how the Brazilian Army can contribute to National Defense, 
with regard to the cultural war promoted in the media by the globalist threat, with a view 
to guaranteeing the fulfillment of its constitutional mission. Therefore, the research 
includes a bibliographical review about globalism, the power of the media and the 
constitutional role of the Brazilian Army, based on books, scientific articles, academic 
works, newspapers and magazines. From the understanding of globalism as a political 
phenomenon led by metacapitalists, this paper relates the particular interests of 
globalists to the power of the media in the strategy of emptying national sovereignty. 
The formation of a supranational government is the ultimate goal of globalism, which 
will only be achieved through a progressive culture war to the detriment of Western 
Judeo-Christian values. The risks to the Brazilian nation arising from the globalist 
movement affect the constitutional mission of the Brazilian Army and motivate the 
adoption of actions by this Armed Forces to mitigate threats to the defense of the 
Homeland. This study identified that strategic communication is a tool adopted by the 
Brazilian Army that generates relevant contributions to face the harmful effects of 
globalism. 
 

 

Keywords: Globalism. Media. Brazilian Army. Strategic Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa relacionou a emergência do globalismo no mundo e os 

reflexos para o Brasil. O movimento globalista é o fenômeno político caracterizado 

pela intenção de determinadas forças de esvaziarem as soberanias das nações, 

estabelecendo uma direção única para os destinos do mundo, em uma espécie de 

governo supranacional. 

Os ativistas antiglobalistas identificam essas forças como sendo agentes 

bilionários metacapitalistas que influenciam os rumos de Organizações Internacionais, 

como a ONU e a OMS. 

No contexto atual da Nova Ordem Mundial, Gordon (2020) aponta que o 

globalismo seria uma vertente da ideologia liberal-capitalista relacionada a um projeto 

imperialista que pode ser observado em outras correntes políticas ao longo da história. 

Tonietto (2020) afirma, ainda, que hoje o que se pode ver, infelizmente, é a 

soberania nacional fragilizada, evidentemente por conta do avanço dos princípios 

globalistas. E, então, o que seria o globalismo? Seria uma tentativa de uniformização 

da moral, do psicológico, do comportamento humano. 

 Dentre as estratégias globalistas, a revolução cultural vai de encontro aos 

interesses e costumes dos estados-nação, com o uso das mídias como instrumentos 

para a propagação da ideologia globalista. 

O duplo padrão da mídia tradicional é facilmente identificado em ataques 

constantes a líderes de nações assumidamente antiglobalistas, como é o caso do ex-

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente do Brasil, Jair Messias 

Bolsonaro. Ações semelhantes às tomadas pelos mandatários supramencionados, 

quando adotadas por outras autoridades alinhadas ao globalismo, são ignoradas pela 

mesma mídia. 

Os globalistas utilizam a agenda progressista para infiltrarem as suas ideias 

com mais facilidade no seio das sociedades, como o abortismo, o ambientalismo e as 

políticas de gêneros e de raças, o que desagrada os conservadores. 

Observa-se um movimento de ascensão do conservadorismo no mundo em 

reação aos efeitos devastadores da ideologia globalista, como a ameaça às 

soberanias nacionais e o enfraquecimento das sociedades devido às cisões entre 

gêneros, raças e povos. 
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As mídias sociais são os meios alternativos de liberdade de expressão que os 

antiglobalistas usam para promover o movimento conservador, que está sob o ataque 

da censura das Big Techs, como o Facebook, o Twitter, o Instagram e o Youtube, 

todas dirigidas por metacapitalistas, que também comandam a mídia tradicional, 

dificultando ainda mais a guerra cultural para os conservadores. 

No Brasil, o Governo Bolsonaro enfrenta críticas internacionais à política de 

preservação ambiental da Amazônia, mesmo com todas as ações tomadas em prol 

da conservação das florestas e dos povos indígenas, como foi o caso da Operação 

Verde Brasil, a cargo do Ministério da Defesa. Ficam evidentes os interesses escusos 

de líderes que tentam impedir o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil 

para evitar a competição internacional com os produtos comercializados por seus 

próprios países. 

Alguns líderes políticos, inclusive, já sugeriram até a internacionalização do 

território amazônico como forma de garantir a sua preservação, como o político 

americano democrata Al Gore e o atual Presidente da França Emmanuel Macron, o 

que fere a missão constitucional do Exército Brasileiro (EB) na defesa da Pátria. 

Interessa saber que esses líderes críticos se colocam a serviço do globalismo 

devido a uma certa relação de dependência com os metacapitalistas, como os 

investidores George Soros e Bill Gates. Apesar de eleitos democraticamente, os 

governantes progressistas ficam na dívida em relação às generosas doações em suas 

campanhas de eleição. 

No decurso dessa guerra cultural, instituições sérias que zelam pela soberania 

nacional, como o EB, são bombardeadas com inverdades pelas mídias no intuito de 

promover a desinformação na sociedade brasileira, interessante aos avanços de 

agendas globalistas (meio ambiente, violência urbana, etc). O uso deturpado de dados 

públicos relativos às aquisições do EB é um modus operandi dos atuais veículos de 

comunicação. 

Nesse contexto, resta evidente o conflito entre a missão constitucional das 

Forças Armadas e a ideologia globalista, que se opõe às ideias de Pátria e de Estado-

Nação. Logo, foi necessário concentrar esforços em verificar de que forma o Exército 

Brasileiro pode contribuir na Defesa Nacional, no tocante à guerra cultural promovida 

nas mídias pela ameaça globalista, com vistas a garantir o cumprimento da sua 

missão constitucional. 
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A pesquisa, portanto, visou determinar de que forma o globalismo impõe 

obstáculos à soberania nacional e como o Exército Brasileiro pode contribuir para frear 

esse fenômeno, no âmbito da guerra cultural promovida nas mídias. Importante 

mencionar que este trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto, tendo em 

vista tratar-se de um problema relativamente inédito para a Força e que é suscetível 

às constantes evoluções institucionais e sociais. 

Para facilitar a consecução desse objetivo geral, fez-se necessário o 

atingimento dos seguintes objetivos específicos: definir globalismo; entender o poder 

da mídia na estrutura global; investigar as estratégias globalistas promovidas por meio 

das mídias para o projeto de poder mundial; compreender a missão constitucional 

do Exército Brasileiro; e identificar as possibilidades de contribuições do Exército 

Brasileiro para o enfrentamento ao globalismo. 

O presente trabalho foi limitado ao estudo do principal movimento globalista da 

atualidade, o Globalismo Ocidental, sua influência sobre a mídia brasileira e a geração 

de responsabilidades para o Exército Brasileiro, baseadas nas missões 

constitucionais das Forças Armadas, das quais faz parte. 

O globalismo é um assunto que, cada vez mais, tem entrado nas 

pautas de discussões em nível mundial. Esse interesse surge das diversas 

manifestações populares e de personalidades importantes  que ratificam a 

sua existência. Esse fenômeno tem se apresentado mais claramente a 

partir dos anos 1990, com o fim da Guerra Fria .  

O antiglobalismo ganhou força nos anos 2010 como reação à perda 

relativa de soberania dos estados-nação, gerando reflexos decisivos para 

eleições americanas, em 2016, e brasileiras, em 2018, que proporcionaram 

as vitórias de dois candidatos avessos aos efeitos danosos da globalização 

desenfreada. 

Talvez, por esse motivo, as maiores investidas globalistas estejam 

sendo direcionadas atualmente ao Brasil, conforme sugere Costa (2018). 

O globalismo ainda é pouco discutido no Brasil. Alguns supostos 

especialistas em Relações Internacionais desdenham desse conceito, 

comparando-o a uma teoria da conspiração, com ampla sustentação nas 

mídias tradicionais. Por isso, provavelmente, o assunto seja pouco 

estudado nas faculdades de Relações Internacionais. O objetivo desse 

trabalho foi suprir esse vácuo, com informação séria sobre esse fenômeno. 
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É importante que a sociedade brasileira reserve maior atenção a esse 

tema, no sentido de entender o atual cenário da Nova Ordem Mundial e 

tirar as suas próprias conclusões sobre o globalismo. 

O presente estudo teve uma abordagem qualitativa com o emprego do método 

indutivo, sendo este um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, 

não contida nas partes examinadas, tendo como objetivo de seus argumentos levar a 

conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais de 

basearam (LAKATOS e MARCONI, 2010). 

Tratou-se, ainda, de uma pesquisa de cunho exploratório, analisando a atual 

situação das mídias quanto ao problema apresentado, somando o interesse do 

pesquisador com mais de 3 anos voltados à observação desse fenômeno. 

O universo do presente estudo foi o movimento globalista mundial. A 

amostra utilizada foi o movimento globalista ocidental, cuja ênfase se deveu ao fato 

de que este é o que mais gera ações veiculadas pelas mídias, em especial no 

Brasil. 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa 

documental bibliográfica, pois baseou sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação sobre os assuntos relacionados ao globalismo e ao comportamento 

das mídias no contexto deste fenômeno, em livros, revistas e trabalhos 

acadêmicos de acesso livre ao público em geral. 

As técnicas de pesquisa foram o levantamento e a seleção bibliográfica, a 

leitura e o fichamento das informações, com o destaque das principais ideias dos 

textos, separadas e registradas em documento separado. 

A ficha de coleta de dados foi o principal instrumento utilizado durante a 

pesquisa bibliográfica. 

Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, foram buscados 

mecanismos que aproximassem os dados obtidos com a real situação das mídias no 

Brasil, alvo do presente trabalho. A pesquisa não se restringiu a uma mera descrição 

da atual conjuntura do globalismo no mundo. Para isso, foi de fundamental 

importância a análise sólida das fichas de coletas de dados confeccionadas em busca 

da identificação dos principais aspectos que conduziram ao resultado proposto para 

este trabalho. 
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A metodologia em questão enfrentou limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo realizado, pois não contemplou, dentre outros aspectos, o 

estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos 

em estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de término de 

curso, realizado em aproximadamente seis meses, o método escolhido foi 

adequado e possibilitou o alcance dos objetivos propostos no presente Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, mostrou-se necessário 

abordar os seguintes assuntos, a título de referencial teórico: o globalismo; o poder 

da mídia; e o papel constitucional do Exército Brasileiro. 

 

2.1 O GLOBALISMO 

 

De acordo com Silva (2019), o globalismo é um movimento espraiado em 

diversos países. Vários conceitos podem ser achados para esse fenômeno. Uma 

definição que resume bem as suas origens e que servirá de referência para o 

desenvolvimento deste trabalho é o extrato da entrevista de Filipe G. Martins ao 

InfoMoney, em 03 de dezembro de 2018: 

 

Globalismo [...] seria uma ideologia […] que acredita que todos os problemas 
que nós temos hoje no mundo são melhor abordados, melhor atacados, se 
feitos desde uma perspectiva global, ou seja, não nas instâncias decisórias 
nacionais, mas nas instâncias decisórias supranacionais. E como que isto se 
dá? Esta ideologia, embora seja anterior a isto, nós temos figuras como 
Kant12 que já falava de algum modo em ideias que poderiam ser classificadas 
como globalistas, mas essas ideias ganham força, sobretudo, após a Primeira 
Guerra Mundial (…) nós temos um saldo até então não conhecido de mortes, 
de fome, de miséria e aquilo causa, evidentemente, um impacto muito grande 
em estudiosos, em empresários e uma série de pessoas que tomam nas suas 
mãos a missão de buscar de algum modo uma paz. E é aí, o diagnostico que 
eles fazem era, basicamente, de que o problema todo da guerra tinha relação 
com os nacionalismos, com as nações, com as soberanias e acreditavam que 
nós havíamos chegado num momento que se justificava a criação de 
organismos internacionais para tomar o destino das nações, das 
relações internacionais, nas suas próprias mãos. A gente tem, dentre as 
coisas mais conhecidas, que influenciam de algum modo, ainda que 
resguardando um pouco a soberania, os 14 pontos do Woodrow Wilson, 
então presidente americano que propunha, dentre outras coisas a criação da 
Liga das Nações, já com essa perspectiva de buscar, dentro de algo que 
remetia muito a Kant, a paz e a prosperidade por meio da distribuição de 
democracias […] o objetivo declarado era basicamente esse, nós queremos 
a paz e para obter a paz, era diagnostico deles, nós precisamos diluir a força 
das nações, por que as nações se chocam, as nações entram em guerra, as 
nações levam aos conflitos e isto não é bom porque agora a guerra tomou 
uma proporção muito grande. Então, eu diria que do ponto de vista teórico-
conceitual a gente tem que classificar o globalismo mesmo como uma 
ideologia, como um projeto de poder.  
[...]  
Interessante notar nisso aí, é que, como eu disse, o objetivo declarado deles 
é alcançar a paz, alcançar a prosperidade, mas segundo alguns críticos já de 
primeira hora, como E. H. Carro e o próprio Churchill eles não conseguiram 
isso, não só não conseguiram isso como causaram uma guerra ainda maior, 
ainda maior do que a Primeira Guerra Mundial, que foi a Segunda Guerra 
Mundial. O saldo de mortes maior, fome maior, problemas econômicos 
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também, [...] Grande Depressão e tudo mais, não diretamente relacionado 
com isso, mas também maior que havia na Primeira Guerra Mundial. Então 
se mostrou bastante ineficaz. A partir desse momento que que eles 
começaram a dizer: então não basta a ideia da paz, não basta a ideia da 
prosperidade, nós precisamos identificar um grupo de problemas 
globais para que esses problemas globais justifiquem também uma 
ação global. Então eles falam num processo de spillover, de 
esparramamento […] Você tem ali, sempre, na base, uma coisa de natureza 
política, eu diria filosófica até, e também um projeto de poder, então não se 
restringe a economia, como muitas vezes algumas pessoas parecem pensar. 
Naquele momento eles começam com esses estudos e dão ali esta 
justificativa, então se tem esse processo de spillover, significa 
basicamente que os problemas começam a se esparramar para além das 
fronteiras e uma vez que os problemas estão para além das fronteiras, 
o argumento deles é que as nações já não dão mais conta de resolver 
esses problemas por conta própria, sozinhas, então precisaria de 
instâncias superiores, em primeiro momento com cooperação dos estados 
para lidar com os problemas. Cooperação com os estados: legal, não tem 
nenhum problema, soberania preservada. Mas a tendência que a gente 
assistiu desde a década de 40, década de 50, foi cada vez consolidar estas 
organizações em torno de uma burocracia permanente[...]vinda de fora, 
muito pouco transparente, não sujeita a nenhum tipo de controle 
democrático, ou seja, nós não votamos para colocar essas pessoas lá, são 
pessoas indicadas e como não há transparência, eu não sei quais são essas 
pessoas, não tenho o mapeamento completo delas […] há algo muito 
parecido no que acontece num sistema de poder interno, algumas poucas 
pessoas tem acesso a elas, seriam ali, digamos, que os lobbystas com 
alcance global, pessoas que tem capacidade de influenciar, de formar o 
pensamento dessas pessoas e é basicamente, que acostuma acontecer, 
via, sobretudo, as grandes fundações internacionais. O caso mais notório 
seria a Open Society do George Soros, que tem todo um aparato pronto 
para dialogar com essas pessoas, dar a elas subsídios do que pensar, do que 
defender, do que dizer, de qual mensagem adotar, e que a longo prazo 
acabam influenciando essas pessoas. Então qual situação que nós temos? 
Nós temos, basicamente, uma tentativa de transferência de poder das 
instâncias representativas das democracias liberais, dentro do pais, 
dentro de uma nação, com representantes eleitos, representantes colocados 
lá pela vontade popular, bem ou mal, e que tem um nível maior de 
transparência, que podem ser afetados em alguma medida pela população, 
para instâncias supranacionais ou transnacionais com poder decisório, 
mas que não são transparentes, não são passíveis de nenhum tipo de 
controle democrático e também são inacessíveis ao cidadão comum. 
(grifos do autor) (MARTINS, 2018, apud SILVA, 2019, p. 25) 

 

Conforme Silva (2019), o entrevistado, ainda, propõe uma definição mais 

genérica do globalismo, no Seminário Globalismo, patrocinado pelo Ministério das 

Relações Exteriores, em sua intervenção Globalismo: teoria da conspiração ou 

fenômeno político observável?, ao expor: 

 

Globalismo é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da 

globalização, com a finalidade de promover uma transferência do eixo do 

poder decisório das nações para um corpo difuso de burocratas cosmopolitas 

e apátridas que responde não às comunidades nacionais de eleitores, mas a 

um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses 
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burocratas, o que, no limite, significa a substituição das democracias 

liberais representativas por um regime tecnocrático e pouco 

transparente no qual o poder decisório está concentrado nas mãos de 

alguns poucos privilegiados. (grifos do autor) (MARTINS, 2018, apud 

SILVA, 2019, p. 27) 

  

O movimento globalista promove ações no sentido da criação de um 

Governo Mundial informal, dirigido pela elite global em termos legais, 

ocasionando o enfraquecimento da soberania dos Estados Nacionais. Esse é 

o plano do Conselho de Relações Internacionais (CFR) representado pela 

estratégia de George Soros e suas fundações (DUGIN, 2012, apud SILVA, 

2019, p. 28). 

George Soros representa o grupo de metacapitalistas (portadores de 

fortunas bilionárias), que têm interesse em afirmar sua dominação estratégica 

e política para preservar o próprio patrimônio e a posição de liderança das 

suas respectivas empresas nos diversos setores da economia mundial. Ao 

buscar o controle do poder global, os metacapitalistas enfraquecem outros 

atores globais, como Chefes de Estados e de Governos não alinhados às 

pautas globalistas. De acordo com Dugin (2012, apud SILVA, 2019, p. 28), 

uma importante estratégia adotada para esse fim é o incentivo à disseminação 

dos valores “universais”: democracia liberal, parlamentarismo, livre mercado, 

direitos humanos, ideologia de gêneros, igualdade racial, ambientalismo, etc. 

Dessa forma, no mundo atual nos deparamos com essa nova força 

geopolítica, em cujo âmago se situam os donos de grandes fortunas e cujos 

alcances das influências econômica, política, tecnológica e informacional 

englobam a maior parte do mundo, especialmente o ocidente. 

 

2.2 O PODER DA MÍDIA 

 

Há diferentes maneiras de se perceber o poder em uma sociedade. Ele pode 

se expressar pelo viés da força física, ou da autoridade constituída, ou mesmo da 

capacidade financeira de um indivíduo, entre outras formas. Porém, existe um símbolo 

de poder que avulta de importância na chamada Era do Conhecimento: a informação. 



16 
 

 

 

As mídias são os meios de comunicação social das massas, pois possuem o 

suporte de difusão da informação para a transmissão de mensagens. 

Lustosa (2005) observa que o poder emana do discurso. Emana do controle 

sobre a produção e circulação de enunciados. A ordem que permeia todos os 

discursos que se proliferam na sociedade determina quem, de que forma e o que deve 

ser pronunciado. 

O discurso, em Foucault (1996, apud LUSTOSA, 2005, p. 13), não é o simples 

pronunciamento, mas é a fala que transmite uma ideologia, que possui autoridade, 

que constrói significados. Ele considera, ainda, que: 

...em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento, esquivar sua pesada e temível materialidade. (grifos 

do autor) (FOUCAULT, 1996) 

  

Dessa forma, Lustosa (2005) sustenta que a possibilidade de exposição 

de ideias está limitada a um grupo de pessoas - aqueles que participam da 

pauta do discurso, utilizando-se dessa condição para manter o controle sobre 

a sociedade. Apenas possui voz quem faz parte do establishment. 

Hodiernamente, o privilégio de tomar parte no processo de construção 

de conteúdos simbólicos reflete um dos bens mais valiosos, dominado por 

metacapitalistas detentores dos meios de comunicação e impulsionadores do 

globalismo no mundo. 

 

2.3 O PAPEL CONSTITUCIONAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

O papel constitucional do Exército Brasileiro possui como referencial 

teórico o Artigo 142 da Carta Magna de 1988: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na 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. (grifos do autor) (BRASIL, 1988, apud SILVA, 2019, p. 19) 
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Evidencia-se o fim constitucional de defesa da Pátria, uma vez que a 

direção tomada pelos movimentos globalistas sinalizam para uma tentativa 

de descrédito dos valores pátrios, indo de encontro, dessa forma, a esse 

dever das Forças Armadas, nas quais o Exército se insere. (SILVA, 2019) 
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3 A IDEOLOGIA GLOBALISTA 

 

A definição de globalismo foi explorada na Introdução e no Referencial Teórico 

deste trabalho. Após isso, o presente capítulo destina-se a verificar mais 

detalhadamente os aspectos da ideologia globalista. 

Para o melhor entendimento do ideário globalista, Constantino (2018) propõe o 

globalismo como “o capitalismo de estado em escala planetária” com nuances de 

socialismo. Ainda, o fenômeno em estudo evidencia “uma elite buscando controlar os 

mercados globais usando as causas progressistas como instrumento.” 

(CONSTANTINO, 2018) 

No mundo atual, é perceptível a movimentação de grandes bilionários 

investindo em organizações não-governamentais e empresas com fins dúbios. Na 

aparência, sempre há uma causa destinada ao bem-estar da humanidade. O 

problema é que essa motivação pode esconder interesses escusos, como o controle 

do mundo nas expressões política e econômica, às custas da promoção de conflitos, 

crises econômicas, divisão de classes, raças e gêneros e do enfraquecimento dos 

estados-nação. 

E como toda essa gama de animosidades poderia servir aos interesses dos 

metacapitalistas? É evidente que criar limitações ao livre mercado e à soberania das 

nações facilitaria a fixação de monopólios por esses bilionários. 

A ideia de centralização do poder trazida pelos globalistas encontra adeptos 

tanto na literatura estrangeira quanto na brasileira, como é o caso, respectivamente, 

do filósofo inglês John Gray e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Na obra Falso Amanhecer: Os Equívocos do Capitalismo Global, Gray (1999) 

sugere a criação de um governo mundial para controlar os “excessos do livre-

mercado”. Conforme explica Treinta (2019), Gray ataca a resistência norte-americana 

em regular com maior veemência o seu comércio e exalta o controle global sobre as 

relações comerciais, as movimentações financeiras, as moedas e ações diretamente 

relacionadas às questões ambientais. 

No plano interno, Cardoso (1998, apud TREINTA, 2019, p. 34) afirma que “a 

globalização precisa de controles, porque está indo para um caminho perigoso [...] 

falta um Estado mundial, uma espécie de Constituição do Mundo, que declare os 

direitos dos povos”. Essa concepção simboliza a convergência dos pensamentos de 

Gray e Cardoso no domínio universal da globalização e na definição de um governo 
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supranacional, rejeitados o livre mercado e o Estado mínimo, num afago ao Estado 

participativo e à manipulação da economia. 

Constantino (2018, apud Treinta, 2019, p. 35) traz à baila as manobras 

artificiosas dos globalistas na construção de argumentos politicamente corretos para 

a criação do governo global: eliminar a fome e a miséria no mundo, conter a 

disseminação de doenças, reduzir o aquecimento global etc. Para solucionar todos 

esses problemas, as nações deveriam hipotecar as suas soberanias nas mãos de 

burocratas não eleitos e de organizações mundiais, ligados à elite progressista 

promovida por metacapitalistas. 

 

3.1 PRINCIPAIS INFLUENCIADORES  

 

A discrição é marca registrada da forma de atuação do movimento globalista. 

Seus patrocinadores lançam mão de instituições e organizações que agem 

sigilosamente para preservar os principais influenciadores globalistas e suas reais 

intenções de controle mundial. Entretanto, Costa (2015) pontua que, apesar de 

comedidas, as ações são perceptíveis. Os meios de inserção da ideologia globalista 

na sociedade abrangem a cultura, as crenças religiosas e as instituições. Essas 

influências são evidentes nas artes, no meio acadêmico, nas igrejas e na literatura. 

Assim, a depreciação é outro artifício necessário para ser usado pelos 

globalistas contra os seus detratores, pois ajuda a manter a discrição.  Nesse sentido, 

as artes possuem grande relevância na construção de falsas narrativas. Costa (2015) 

alerta para o fato de que canções, produções cinematográficas e literárias, programas 

de rádio e televisão passam a menosprezar costumes, pensamentos e pessoas que 

não se encaixem no projeto de poder globalista. O carimbo de teoria da conspiração 

configura-se na narrativa mais comum para a desqualificação de qualquer tentativa 

de debate sério sobre o globalismo. 

Destacam-se entre os principais influenciadores do globalismo, inclusive com 

atuação no Brasil: os Rotschild, os Rockefeller e Soros. (COSTA, 2018, apud 

TREINTA, 2019, p. 40) 

A família Rotschild é proprietária de instituições bancárias, fundos de 

investimento, fundações filantrópicas, controlam parcela do Federal Reserve e tomam 

parte nas decisões que direcionam os recursos financeiros em nível mundial. Isso 
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permite a manipulação de empresas, representantes do povo de diversas nações e 

até governos antipáticos aos seus interesses. 

Os Rockefeller, por sua vez, consistem num grupo econômico ocidental que 

eleva a ideologia esquerdista, investindo nos movimentos comunistas, esperançosos 

pelos benefícios do inchamento da máquina estatal, que garante a concentração dos 

lucros nas mãos das minorias, ou seja, dos Rockefellers, ao mesmo tempo em que 

expandem globalmente seus próprios negócios. 

George Soros é atualmente um dos homens mais ricos do planeta. Ele 

conquistou parte considerável de seu império no mercado acionário. Seu pensamento 

vai de encontro à hegemonia política e econômica norte-americana, empecilho à 

concretização de uma sociedade mundial. Para o bilionário, o nacionalismo 

característico do povo estadunidense atua como que uma cegueira para as mazelas 

do mundo, e isso é razão para instabilidades em todo o planeta. Soros considera que 

a maior participação do Estado na economia tende a consertar os problemas de ordem 

social, mas isso não deve ser responsabilidade dos Estados-Nação, fontes de 

insegurança, e sim de um governo mundial, que possui condições de manter a 

estabilidade global. (BRASIL, 2014) 

 

3.2 ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS  

 

Além dos principais influenciadores do globalismo, existem organizações 

promotoras dessa ideologia, algumas das quais serão apresentadas nos parágrafos 

que se seguem. 

O Conselho de Relações Exteriores, fundado em 1921, é um laboratório de 

ideias fundado pela família Rockefeller que define pautas a serem conduzidas com 

prioridade pelo governo, após serem levadas aos representantes do povo por meio 

dos lobistas que o integram. Curiosamente, o CFR é muito conhecido nos EUA como 

“antessala” da Presidência, devido aos exemplos de presidentes estadunidenses que 

integraram os seus quadros, ou ao menos contaram com seu apoio. (COSTA, 2015) 

A Comissão Trilateral é outra importante organização disseminadora do 

globalismo. Os Rockefeller também são responsáveis pela sua fundação, que se 

destina ao domínio do sistema financeiro mundial, na expressão econômica. 

(COUTINHO, 2010). Depreende-se disso a deduzida de que a Comissão Trilateral 

pretende estimular a base financeira para a criação de um governo mundial. 
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Ademais, a Organização das Nações Unidas (ONU) desponta como a principal 

instituição promotora de um governo supranacional. O Relatório sobre o 

Desenvolvimento Humano, de 1994, da ONU infere que “os problemas da 

humanidade já não podem ser resolvidos pelos governos nacionais. O que é preciso 

é um governo Mundial. A melhor maneira de realizá-lo é fortalecendo as Nações 

Unidas”. CARVALHO (2019, apud TREINTA, 2019, p.52) 

 

3.3 PAUTAS GLOBALISTAS  

 

A Nova Ordem Mundial, sob a égide do globalismo, evidencia uma rota principal 

e uma rota secundária. Na rota principal são realizados os movimentos destinados ao 

estabelecimento do governo supranacional. Os pontos intermediários dessa rota são 

o inchamento da máquina estatal, com o controle da economia e da agenda de 

costumes; a fundação de organizações supranacionais com prevalência sobre os 

Estados-Nações; e, finalmente, o monopólio dos mercados por parte das empresas 

dos metacapitalistas financiadores das organizações supramencionadas. (COSTA, 

2018, apud TREINTA, 2019, p. 56) 

Na rota secundária, os pontos intermediários são atingidos com ações voltadas 

à mutação cultural da sociedade. Nesse contexto, destaca-se o incentivo de ideologias 

que desafiam a realidade. Os principais defensores dessas pautas são os movimentos 

sociais e de defesa dos direitos humanos, as ONG, a academia, as artes e a imprensa. 

(GORDON, 2018). 

De volta à rota principal, observa-se que a busca pela promoção do bem-estar 

aumenta o tamanho do Estado, desencadeando a escalada da cobrança de impostos 

e o endividamento. Configura-se, a partir daí, a necessidade de os países tomarem 

empréstimos, atividade altamente lucrativa para os bancos, comandados pelos 

metacapitalistas. (COSTA, 2018, apud TREINTA, 2019, p. 56) 

Em paralelo a isso, Costa (2018, apud TREINTA, 2019, p. 57) explica que a 

perda crescente da autonomia dos Estados-Nação para as organizações 

supranacionais produz o fenômeno interessantíssimo no qual as vontades dos 

controladores dessas entidades possuem supremacia em áreas nas quais esses 

burocratas não foram eleitos para representar a vontade do povo. Tal fato gera o efeito 

colateral das manifestações antiglobalistas. 
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Para resolver esse problema, o sistema globalista passa a financiar campanhas 

de candidatos simpáticos aos seus interesses, além de ONG que promovam sua 

agenda. O aparato ideológico do establishment é tão forte que o movimento globalista 

tem a capacidade, inclusive, de patrocinar a compra de decisões legislativas que 

dificultam a vida dos pequenos empresários, como regulações e burocracias. 

(COSTA, 2018, apud TREINTA, 2019, p. 57) 

A cereja do bolo do modus operandi globalista é a cooptação da imprensa, de 

forma a controlar a opinião pública, permitindo o necessário respaldo popular às 

arbitrariedades cometidas. (TREINTA, 2019) 

Nesse cenário, os globalistas promovem as pautas progressistas, 

intrinsecamente ligadas ao marxismo cultural, realizando a doutrinação ideológica de 

esquerda em estabelecimentos de ensino, em manifestações artísticas e até dentro 

das igrejas (TREINTA, 2019). 

A concentração de poder é a interseção entre os interesses da elite capitalista 

e o discurso esquerdista. Isso pode ser observado em várias situações nas histórias 

dos países socialistas, quando o poder e a riqueza se concentraram, normalmente, 

com a minoria da população. Dessa forma, os movimentos revolucionários de 

esquerda se tornam atraentes aos olhos de bilionários como os Rockefeller, os 

Rothschild, George Soros, entre outros. (CONSTANTINO, 2018) 

Segundo Brasil (2014), as principais pautas globalistas atuais são: 

 

[...] direitos humanos, redistribuição de renda, promoção de assistencialismo 

social, flexibilização de fronteiras e facilitação da imigração, cortes em 

orçamentos militares, ambientalismo, ativismo feminista radical, 

concentração de poder em organismos supranacionais, legalização do uso 

de drogas, eutanásia, aborto, patrocínio a movimentos revolucionários 

insurgentes [...] e o recrutamento e treinamento massivo de candidatos a 

cargos eletivos, militantes ativistas e lobistas. BRASIL (2014, apud TREINTA, 

2019, p.59) 

 

Ademais, existem outras pautas mais recentes que estão sendo acrescidas às 

principais, a saber: 

 

[...] o proselitismo homossexual, o poliamor (relacionamentos adúlteros 

consentidos), a prostituição, a educação sexual infantil, a ideologia de gênero, 
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a promoção das políticas de cotas, o desarmamento da população, a extinção 

das Polícias Militares e a diminuição do encarceramento. (TREINTA, 2019) 

 

O cenário de caos produzido pelas supracitadas pautas nos Estados-Nação 

fortalece o debate acerca da necessidade de uma Nova Ordem Mundial, que tenha o 

governo mundial como solução para todos os problemas. 

Em síntese, a maioria das pautas globalistas estão direcionadas para a 

destruição da família, o pilar da cultura ocidental que oferece a maior resistência aos 

propósitos globalistas. Assim, a sociedade é bombardeada com pautas progressistas, 

patrocinadas por grandes capitalistas, que controlam as mídias, exercendo o domínio 

artificial das narrativas nos âmbitos da política, das escolas, das academias, das artes, 

da imprensa e dos movimentos sociais. (QUEIROZ, 2018, apud TREINTA, p. 62) 
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4 A RELAÇÃO MÍDIA-GLOBALISMO 

 

O globalismo possui relação de dependência direta com a mídia, notadamente 

a tradicional, para a sua disseminação e consolidação dentro das sociedades atuais. 

 

4.1 A MÍDIA COMO FERRAMENTA DO GLOBALISMO 

 

O processo de moldagem da cultura original de uma nação aos interesses 

globalistas se dá com a normatização de ideias no universo dos costumes, as quais 

são inseridas, paulatinamente, no dia-a-dia dos cidadãos. É aí que entra o papel da 

mídia como ferramenta do globalismo. 

E como esse processo ocorre sem que a população perceba? Uma estratégia 

bastante utilizada atualmente se dá quando o jornalista produz uma matéria em que 

ele emite uma opinião travestida de relato. Está caracterizada a construção de uma 

narrativa. 

A relação mídia-globalismo necessita ser de ganha-ganha para existir. E quais 

os benefícios para os grupos de comunicações em aderir às pautas globalistas? 

De maneira lógica, a reprodução de narrativas globalistas conduz à 

comercialização dos conteúdos jornalísticos. A valorização econômica da transmissão 

desses conteúdos alimenta a indústria de notícias que cresce gradualmente com o 

incremento da quantidade de leitores/assistentes. Isso ocasiona maior produtividade 

e aumento da relevância das propagandas, o que motiva o crescimento da exploração 

comercial dos meios de comunicação, em um movimento cíclico que se retroalimenta 

e gera lucros aos comunicadores. THOMPSON (2004, apud LUSTOSA, 2005, p.14) 

Assim, a opinião da imprensa torna-se padronizada nos grandes veículos de 

comunicação, majoritariamente alinhados aos interesses dos seus patrocinadores, os 

bilionários promotores do globalismo. Importa saber que, por vezes, esses 

metacapitalistas são os próprios donos dos meios de comunicação. 

Lustosa (2005, p. 14) argumenta que: 

 

Estreitadas as relações com o capital, a produção midiática passou a 

constituir, além de vitrine para a exposição de ideais político-sociais, uma 

fonte de acumulação de renda por parte de seus controladores – o que 

ampliou ainda mais seus poderes de atuação social. É preciso lembrar, no 
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entanto, que, mais do que geradora de retorno financeiro aos proprietários 

dos meios de comunicação, a vinculação da publicidade às mídias serviu de 

reforço à ordem mercadológica das elites, ampliando a cultura do consumo 

e dando margem à formação de uma sociedade de consumo. O objetivo 

final, portanto, continuava a ser a transmissão de uma ideologia que vai 

de encontro à manutenção da ordem vigente. (grifo nosso)  

 

No trecho acima, a autora apresenta claramente o objetivo final das elites em 

sua associação com os grupos de mídia, que seria a alteração do status quo vigente 

na sociedade para amalgamá-la aos seus anseios de perpetuação no topo da camada 

social. Esse ambiente é propício para a formação de monopólios nos setores de 

comunicação e entretenimento. 

Segundo Sodré (1981, apud LUSTOSA, 2005, p. 15), 

 

É a ideologia – forma discursiva do exercício do Poder, vale repetir – que 

define aquilo que se pode ou se deve ser. Aos poucos, todos os 

pensamentos, todos os instantes aparentemente livres tornam-se 

produzidos pelo sistema das máquinas reprodutoras da Ordem do 

Consumo. (grifo nosso) SODRÉ (1981, apud LUSTOSA, 2005, p.15) 

 

Não é de se espantar o surgimento de empresas de comunicação compostas 

por núcleos familiares poderosos que congregam dos mesmos valores, geralmente 

voltados aos interesses das elites. Nesse passo, a indústria da informação alavanca 

celeremente. Lustosa (2005, p. 16) indica que “[...] essas grandes empresas vão se 

tornando multimídia e multinacionais e acumulam poderes que emergem da produção 

do conteúdo simbólico transmitido a um número cada vez maior de pessoas”. 

Lustosa, ainda, pontua que: 

 

Os detentores dos meios de comunicação, representantes das classes 

privilegiadas, conseguem, através do instrumento que têm em mãos, 

corroborar o poder desses grupos dominantes. O conteúdo transmitido, 

hoje, pelos meios de comunicação é, sobretudo, feito pela elite e para as 

elites. Revistas, jornais, seriados de televisão, novelas – a maioria segue as 

mesmas tendências modais e carrega o mesmo teor mercadológico. 

Espaço aberto para a venda, tanto de ideologias, como de bens materiais, 

alcançam grande eficácia por estarem presentes de forma marcante no 

cotidiano das pessoas. Como mostra o jornalista e sociólogo Perseu 
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Abramo, as mídias “deixam de ser instituições da sociedade civil para se 

tornar instituições da sociedade política. Procuram representar – mesmo 

sem mandato real ou delegação explícita e consciente – valores e 

interesses de segmentos da sociedade”. Quer dizer, a produção midiática 

atual não está comprometida com as necessidades da sociedade como um 

todo – e sim de um grupo privilegiado que impõe a manutenção das 

estruturas de poder e dominação. (grifo nosso) (LUSTOSA, 2005) 

 

O 4º poder, como é considerada a mídia por muitos, tem a capacidade de se 

colocar informalmente no mesmo patamar dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Em alguns casos, pontua Lustosa (2005), os órgãos de comunicação 

realizam pressão sobre os demais poderes em suas próprias decisões. Tal fato, por 

si só, não deveria ser encarado com receio pela população, levando-se em 

consideração a premissa de que as mídias, pelo menos em teoria, deveriam cumprir 

a função social de representar a vontade do povo. 

Ocorre que não é bem isso o que é visto na prática. À medida que a mídia 

ganha espaço, ela participa do processo de criação de um modelo de vida social por 

meio da inserção de ideias-força constantes das mensagens repassadas por parte 

dos indivíduos, a elite globalista. 

 

4.2 REFLEXOS PARA O BRASIL 

 

Como já mencionado neste trabalho, a padronização de pautas por parte dos 

veículos de comunicação atende aos interesses do globalismo. Importa destacar que 

essa uniformização não se restringe às fronteiras dos países, é algo mais amplo, a 

nível mundial. 

As notícias que são veiculadas no Brasil a respeito de um fato que se passou 

no exterior, via de regra, são transmitidas com o viés adotado pelos principais grupos 

midiáticos dos EUA e da Europa, como a CNN estadunidense e a BBC inglesa, por 

exemplo. É esse o caminho pelo qual a ideologia globalista chegou e se arraigou no 

Brasil, um país importantíssimo do ponto de vista do espectro do seu mercado 

consumidor de informações. 

Nesse sentido, aos poucos, a sociedade brasileira foi sendo moldada, 

reduzindo a sua característica majoritariamente conservadora e calcada nos valores 
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judaico-cristãos. Esse processo se acelerou principalmente a partir da abertura 

política que se deu em meados dos anos 1980, após o fim dos governos militares. 

As ideias mais liberais no campo social, características das pautas globalistas, 

foram se inserindo no seio da sociedade brasileira. Entretanto, esses valores ainda 

são seguidos pelas minorias no país. 

É interessante perceber, porém, que o apelo midiático altera a percepção do 

receptor quanto ao grau de conservadorismo ou progressismo presente na sociedade 

brasileira. Assim, um indivíduo que possui um considerável grau de exposição aos 

programas televisivos da Rede Globo de Telecomunicações, por exemplo, tende a 

perceber o Brasil como um país onde a maioria da população é a favor do aborto e do 

desarmamento, quando, na verdade, a parcela maior da população rechaça essas 

ideias. 

Existe uma linha muito tênue entre a pessoa absorver uma determinada 

percepção sobre as coisas e passar a adotá-la como verdade presente em seu próprio 

cabedal de pensamentos e condutas. É esse processo de mutação de valores e 

costumes manipulado pela mídia que concretiza a moldagem do estilo de vida de uma 

sociedade que é buscada pelos globalistas. Vale salientar que essa situação faz parte 

do atual cenário social do Brasil e tem gerado reflexos para o país. 

É através da mídia brasileira, que está em poder dos grandes grupos 

econômicos e políticos, que são difundidas ideias como a de natureza social em que 

o pobre, negro e morador de periferia é caminho certo para a criminalidade. Ideologias 

impulsionadas com o auxílio do sensacionalismo, que banaliza a violência, a 

sexualidade e o consumo, ridicularizam as pessoas humildes e reforçam o 

preconceito. 

A linguagem utilizada nos meios de comunicação, ao retratar casos 

semelhantes entre crimes realizados por brancos e negros, é o fato que mais 

demonstra o racismo presente no jornalismo para pessoas com maior senso crítico e 

que, muitas vezes, pode passar desapercebido pela massa. 

As exposições diárias às narrativas construídas pelas mídias geram problemas 

na sociedade brasileira. Pegando o exemplo do indivíduo que se encaixa no estrato 

social de baixa renda, independente de raça ou cor, observa-se que apesar dessa 

pessoa ter a possibilidade de realizar seus estudos iniciais em escolas públicas, 

acessar à faculdade por meio de cotas em vestibulares ou fundos de investimentos 

estudantis e ficar em condições de obter sucesso profissional, uma parcela desse 
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universo opta por se direcionar à criminalidade ao se conformar que esse é o seu 

destino natural, por evidente influência da mídia. 

O resultado desse pensamento é a escalada da violência e a criação de 

Estados falidos dentro do país, quando há a incapacidade do Estado Brasileiro de se 

fazer presente com o exercício pleno de suas expressões do poder nacional. E vácuo 

momentâneo de poder em uma sociedade desorganizada é tudo o que os globalistas 

precisam para influenciarem os destinos da nação, mesmo sem possuírem 

representatividade junto ao povo para tal. 

A própria legislação que instituiu as cotas sociais para facilitar o ingresso de 

negros nas universidades pode ser considerada um cumprimento da agenda 

globalista relacionada à promoção das políticas de cotas sociais, extremamente 

exploradas pela grande mídia. Em que pese essa ação ter gerado a inclusão social 

de milhões de brasileiros, há que se considerar outro efeito na sociedade de caráter 

nocivo a longo prazo. É o caso, por exemplo, do aumento dos ressentimentos e 

animosidades entre brancos e negros, dificultando a coesão da sociedade em torno 

do sentimento de pátria, o que enfraquece o Estado-Nação. 

No que tange à pauta globalista de ambientalismo, a mídia brasileira reproduz 

fielmente, sem a mínima análise crítica, a narrativa estrangeira orquestrada por 

metacapitalistas de que há descaso por parte do Estado Brasileiro com as queimadas 

na Amazônia. 

Os lucros auferidos com a comercialização de informações negativas ofuscam 

a busca pela verdade dos fatos, ao se omitir que os grupos críticos à condução da 

política ambiental brasileira possuem interesse de que o Brasil não avance a sua 

fronteira agropecuária, criando dificuldades para o progresso econômico que pode 

gerar maior concorrência para as empresas ligadas a esses próprios críticos. Ou, 

ainda, quando se esconde que o Brasil é um dos países com maior proporção de 

matas originais conservadas no mundo. 

A atitude irresponsável e parcial que a mídia brasileira tem na abordagem da 

questão ambiental apenas causa desserviço à nação, alimentando ideias de 

internacionalização do espaço amazônico para atender aos interesses escusos de 

estrangeiros revestidos de ideais de proteção ao meio ambiente. 

Em consideração à agenda globalista de desarmamento da população, é 

evidente o viés da imprensa no sentido de incutir essa preferência na cabeça do 

cidadão brasileiro, mesmo após o resultado do referendo sobre a proibição da 
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comercialização de armas de fogo, ocorrido em 2005. Na ocasião, a consulta popular 

foi feita com a seguinte pergunta: "O comércio de armas de fogo e munição deve ser 

proibido no Brasil?". As respostas possíveis foram "sim" ou "não", havendo também a 

possibilidade de votos em branco ou nulo. O resultado final foi de 59.109.265 votos 

"não" (63,94%) e 33.333.045 votos "sim" (36,06%) (UOL, 2005). Caso o “sim” tivesse 

ganhado, a dedução natural seria o enfraquecimento da Base Industrial de Defesa 

(BID) do país, reduzindo a autonomia das suas forças armadas e a capacidade de 

defesa externa, além de criar oportunidades de negócios lucrativos entre empresas 

de armas estrangeiras e o Estado Brasileiro. 

No que concerne ao roteiro globalista de costumes, existem diversas iniciativas 

na grande mídia, por meio de ações diretas ou indiretas, promovendo, relativizando 

ou romantizando o ativismo feminista radical, a legalização do uso de drogas, a 

eutanásia, o aborto, o proselitismo homossexual, o poliamor, a prostituição, a 

educação sexual infantil e a ideologia de gênero. Isso tudo ajuda a afastar parcela 

considerável da população brasileira dos valores cristãos outrora tão arraigados na 

sociedade, atingindo em cheio a sua célula mater: a família. Nesse estágio da 

evolução, ocorrem as cisões (ou fraturas) nessa sociedade, gerando segmentos que 

caminham, cada vez mais, em sentidos opostos, rumo à perda da identidade nacional, 

que é um objetivo dos globalistas.  

Em relação aos compromissos globalistas com a manutenção do status quo 

econômico mundial, existem duas políticas bastante incentivadas pelos grupos de 

pressão midiáticos que influenciam as votações do Poder Legislativo do Brasil: a 

redistribuição de renda e o assistencialismo social. A primeira é caracterizada pelo 

cenário das taxas e impostos existentes no país, no qual predomina a transferência 

de recursos da classe média em favor dos mais pobres, mantendo condições 

facilitadas de acesso aos benefícios fiscais para os mais ricos. Dessa forma, os ricos 

– onde se inserem os metacapitalistas – ficam cada vez mais ricos, a classe média 

possui maior dificuldade em alavancar os seus negócios, evitando a concorrência por 

lucros com a classe rica, e os mais pobres – massa de manobra nas mãos nas elites 

econômicas – tornam-se dependentes do assistencialismo social. 

No que diz respeito ao tema globalista de direitos humanos, há uma 

propaganda quase velada na mídia tradicional pela diminuição do encarceramento. 

São comuns reportagens focadas nas condições de vida dos presídios superlotados, 

nos efeitos psicológicos nocivos aos jovens presos, com baixas probabilidades de 
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recuperação social. Outras matérias romantizam os encontros íntimos dos presos e 

as famosas saidinhas da prisão em datas importantes. Essas informações 

sensacionalistas são vendidas com mais facilidade e geram lucros para o transmissor. 

Em que pese a inegável importância da garantia de todos os direitos previstos 

aos cidadãos brasileiros, que se imagina ser o cerne dessas reportagens, percebe-se 

um duplo-padrão na mídia mainstream, que não dá a mesma atenção aos direitos 

humanos negados às famílias das vítimas dos criminosos. De todo o modo, o 

resultado final desse tipo de cobertura jornalística é, sem dúvidas, a maior quantidade 

de criminosos nas ruas, o que ajuda a aumentar a sensação de insegurança nas 

cidades brasileiras.  

Considerando os enfoques globalistas nos cortes em orçamentos militares, na 

extinção das Polícias Militares e no patrocínio a movimentos revolucionários 

insurgentes, a intenção é uma só: implantar o caos na nação brasileira. Isso mina 

diretamente a expressão militar do poder nacional e indiretamente a econômica, a 

política e a psicossocial. Para evidenciar tais pautas, não faltam explorações em 

matérias jornalísticas da grande mídia sugerindo análises críticas sobre o orçamento 

da Defesa, a truculência e a corrupção das polícias militares e a busca por melhores 

condições de vida dos integrantes do Movimento Sem Terra (MST), por ocasião das 

invasões a terras localizadas em propriedades particulares. 

Em consonância com o plano globalista de flexibilização de fronteiras e de 

facilitação da imigração, os grandes jornais e revistas publicam reportagens, via de 

regra, exaltando os lados positivos dessas características da globalização. Mais uma 

vez, esses veículos pecam pela omissão ao não conscientizarem a população 

brasileira dos problemas que podem advir da falta de limites claros à imigração e à 

porosidade das fronteiras. Assim, torna-se mais fácil a perpetuação dos tráficos de 

drogas, de pessoas e de mercadorias em geral, além dos riscos de ameaças 

terroristas.  

Dentro do script globalista, ainda há espaço para o incentivo à concentração de 

poder em organismos supranacionais. Decisões de governantes das três esferas do 

poder e de ministros de Estado, dentro de suas respectivas áreas de atuação, passam 

a serem questionados com veemência quando não estão alinhados às diretrizes de 

organizações globais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). A imprensa é o principal grupo de pressão que acaba 

forçando os decisores a tomarem o rumo de menor interesse para o Estado Brasileiro.  
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4.3 IMPLICAÇÕES PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

O advento do globalismo promoveu uma alteração na natureza dos conflitos. 

As disputas, que eram predominantemente interestatais, são atualmente ocasionadas 

mais por fatores étnicos e religiosos. 

Outra deduzida do fenômeno globalista é a perda gradativa das soberanias dos 

Estados-Nação. Nesse contexto, a provável intensificação das disputas por áreas 

marítimas, pelo domínio aeroespacial e por recursos como fontes de água doce, 

alimentos e energia, cada vez mais escassos, geram preocupações relevantes para a 

área de Defesa Externa no Brasil. 

A crescente interdependência entre os países, marca da globalização 

desenfreada, aliada à centralização de decisões nas mãos de organizações 

supranacionais, característica do globalismo, criaram o ambiente propício à 

interferência estrangeira nas questões internas do Brasil. Algumas pautas globalistas 

disseminadas no país com o auxílio da mídia tradicional geram implicações diretas 

para as suas Forças Armadas, em especial, o Exército Brasileiro. 

O incentivo ao desarmamento da população, por exemplo, conduz ao excesso 

de confiança do meliante que pretende realizar um ato criminoso. A consciência 

situacional de que o cidadão dificilmente possui condições de se defender leva à 

escalada da violência no Brasil. 

Soma-se a isso a atual situação da justiça brasileira, benevolente em relação 

ao criminoso, que ganhou forma após a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Na Carta Magna, há vários dispositivos legais focados nos direitos humanos, 

mais uma pauta globalista, com excessos de normas que burocratizam os trâmites de 

processos criminais, gerando a sensação de impunidade tão comum no país. 

O excesso de violência, retrato das cidades grandes, cria zonas de exclusão 

nas periferias e favelas onde o Estado Brasileiro não se faz presente com a oferta dos 

direitos mais básicos dos cidadãos, como educação, saúde e saneamento básico. 

Esses serviços acabam sendo preenchidos de maneira precária e seletiva por 

iniciativa dos criminosos, caracterizando uma espécie de estado paralelo. 

Nesses casos, as polícias militares estaduais acabam encontrando limitações 

para atuarem no reestabelecimento da ordem, devido ao seu sucateamento 

ocasionado pela falta de prioridade dos governantes. Esse enfraquecimento das 
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forças de segurança estaduais é interessante aos ideais globalistas, que chegam até 

a promover propostas de extinção dessas instituições. Isso acarreta na participação 

do Exército Brasileiro em diversas operações de garantia da lei e da ordem. 

Apenas nos anos 2010, o Exército Brasileiro tomou parte na condução  

seguintes eventos: Operação Arcanjo (Complexos do Alemão e Cruzeiro), de 2010 a 

2012; greves das PM dos Estados do Maranhão, Ceará e Rondônia, em 2011; greve 

da PM da Bahia (2011); Rio +20, em 2012; Copa das Confederações, em 2013; 

Jornada mundial da Juventude, em 2013; Operação São Francisco (Complexo da 

Maré), de 2014 a 2015; greve da PM de Pernambuco, em 2014; Copa do Mundo de 

2014; Olimpíadas 2016; greves das Polícias Militares do Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Espírito Santo (2017); e Intervenção Federal na Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (2018). 

Ainda em consideração aos direitos humanos, Dias e Gomes (2018) apontam 

para o seguinte problema enfrentado pelo EB nesses tipos de operações: 

 

A Lei Penal brasileira destina-se a verificar condutas típicas praticadas por 

todo e qualquer agente, independente de pressuposições de excludentes de 

ilicitude ou de culpabilidade, que só são medidas após o início do processo 

legal. O Direito Internacional Humanitário (DIH), também chamado de 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) não tem ampla 

aplicação no âmbito interno e projetos para a sua internalização pioram mais 

ainda a proteção à legitimidade e à legalidade das ações dos militares 

em operações na área de segurança pública. É preciso prover segurança 

jurídica às tropas federais que operam na segurança pública, sob pena de 

serem os agentes militares protetores dos cidadãos, vítimas de sua própria 

lei interna. É preciso comprometimento de outros entes públicos ao legislar 

ou ao interpretar a juridicidade do assunto. Assim, busca-se mostrar, neste 

artigo, o regime de insegurança jurídica em que operam as Forças 

Armadas quando atuando na segurança pública e que algo precisa ser 

feito a respeito. (grifos nossos) 

 

Outra agenda globalista perpetuada pela mídia brasileira que origina ações do 

Exército Brasileiro é o ambientalismo. A desconstrução da imagem negativa do Brasil 

no exterior, ação ainda em curso, teve início em 2020 na Operação Verde Brasil, com 

a participação de militares na prevenção e combate aos crimes ambientais na 

Amazônia Legal. 
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A interferência política de lobistas financiados por bilionários globalistas no 

Poder Legislativo do Brasil tem direcionado as atuações de parlamentares na criação 

de projetos de lei destinados à facilitação da imigração e à redução da faixa de 

fronteira. Isso tudo aliado aos frequentes cortes nos orçamentos das Forças Armadas 

são empecilhos à geração de capacidades plenas da Força Terrestre no combate aos 

ilícitos transfronteiriços e outras ações ligadas à Defesa Externa. 

Todas essas implicações do movimento globalista são potencializadas pela 

mídia brasileira e se revestem de extrema relevância, uma vez que balizam o cenário 

ao qual o Exército Brasileiro deve se adequar para que esteja em condições de mitigar 

os efeitos nocivos do globalismo para o Estado Brasileiro. 

 

4.4 A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO EB 

  

 O mundo atual é caracterizado por um ambiente complexo e ambíguo. A 

complexidade está relacionada ao volume de informações que tramitam entre as 

pessoas, que possuem cada vez mais dificuldade em processá-las, dada a sua 

grandeza. Por sua vez, a ambiguidade advém do fato de o indivíduo não conseguir 

mais entender completamente uma situação, o que pode ser causado pela recepção 

de mensagens controversas, sem distinção clara entre causa e efeito e carregadas de 

conflitos de interesses. 

 É nesse contexto que se encaixam perfeitamente as fake news (notícias falsas), 

as pós-verdades e a construção das narrativas, ferramentas muito usadas pelos 

globalistas, com o apoio da mídia tradicional, para inserir valores e percepções que 

lhes são interessantes no seio da sociedade brasileira. 

 O recente aumento da percepção, por parte da população brasileira, em relação 

aos reflexos nocivos do globalismo para o Brasil, alguns dos quais foram 

apresentados neste capítulo, tem motivado renomados pensadores, jornalistas e 

cientistas políticos a se debruçarem sobre as possibilidades de mitigação desses 

efeitos indesejáveis. 

 A solução para esse problema pode estar na comunicação estratégica, técnica 

bastante desenvolvida por empresas privadas e que, aos poucos, tem sido absorvida 

pelas instituições públicas. E o que é a comunicação estratégica? 
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A comunicação estratégica pode ser definida como a comunicação 

integrada, sincronizada e alinhada com as ações realizadas por uma 

organização para atingir seus objetivos. Pressupõe a combinação das 

práticas adotadas no âmbito da comunicação social tradicional com 

relações institucionais sistematizadas e com o emprego das mídias 

digitais, aí incluídas as mídias e redes sociais. Tal conceito de comunicação, 

típica do meio corporativo, é perfeitamente aplicável à comunicação no 

âmbito do Exército Brasileiro. (grifos nossos) (NUNES, 2019, p. v-xi) 

 

Tomando como exemplo o Exército Brasileiro, instituição de Estado, 

permanente e regular, que é afetada com as implicações do movimento globalista, 

pode-se observar um grande trabalho de planejamento da sua comunicação 

estratégica, resultando na retomada do controle da narrativa, sempre carreada para o 

lado da verdade, algo que reduz o avanço globalista e ajuda a preservar a soberania 

do Estado Brasileiro. 

A divulgação maciça de atividades em que a Força Terrestre está envolvida 

para a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 

além da participação dos militares em diversas ações subsidiárias em prol da defesa 

civil e do desenvolvimento social do país, são aspectos que justificam a posição do 

EB como a instituição de maior credibilidade junto à população brasileira. 

O Centro de Comunicação Social do Exército (CComSEx), órgão responsável 

por conduzir a comunicação estratégica no âmbito da instituição, adotou uma série de 

medidas que passam pela criação e expansão de estruturas próprias de mídias 

tradicionais e pelo investimento em mídias sociais. 

Nesse contexto, houve a criação em 2021 da TV Verde Oliva e a expansão das 

frequências da Rádio Verde Oliva com cobertura em importantes cidades do país. 

Além disso, foi publicada a Portaria – EME/C Ex Nº 453, de 19 de julho de 2021, que 

aprova as Normas para Criação e Gerenciamento das Mídias Sociais no Âmbito do 

Exército Brasileiro. 

De acordo com a referida portaria, 

 

[...] Art. 3º A gestão de mídias sociais está baseada em um processo de 

quatro fases distintas: planejamento, produção de conteúdo, interação com o 

público e análise de métricas. Ao final desse ciclo, é gerada a 

retroalimentação que auxilia no aprimoramento da gestão. 
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[...] Art. 4º As mídias sociais em vigência, atualmente, no âmbito do EB, são 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e Blog: 

I - Facebook – mídia social com foco no relacionamento interpessoal. [...] 

Pode ser utilizada para dar amplo conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelas organizações militares (OM) [...]; 

II - Instagram – mídia social com foco em imagens e vídeos curtos, podendo 

ser utilizada para a divulgação das atividades operacionais do Exército. [...]; 

III - Twitter – mídia social com foco em notícias e opiniões. [...] É ideal para 

a publicação de notas oficiais e notícias curtas, [...]; 

IV - YouTube – considerado um dos maiores canais de distribuição de vídeos 

do mundo e buscadores da internet. [...] A produção de vídeos deve priorizar 

assuntos voltados a atividades desenvolvidas pelo Exército. [...]; 

V - LinkedIn – mídia social que conecta perfis profissionais. É um excelente 

canal para a divulgação de artigos e eventos, bem como para a divulgação, 

por exemplo, das formas de ingresso no EB; e 

VI - Blog – página voltada para a publicação de artigos, institucionais ou 

pessoais, geralmente com assinatura do autor. [...]. O Blog oficial do Exército 

Brasileiro é chamado de EBlog, que tem por objetivo contribuir para o 

compartilhamento e o debate de ideias, informações e conhecimentos 

inerentes às atividades desenvolvidas pela Força. [...]. (grifos nossos) 

(MINISTÉRIO, 2021) 

 

Essa comunicação efetiva permite que a população brasileira obtenha melhor 

consciência situacional em relação aos mais diversos assuntos em discussão no país. 

No que tange ao meio ambiente, a Operação Verde Brasil, em 2020, 

demonstrou a força do Exército Brasileiro no combate aos crimes ambientais e na 

preservação da fauna e flora da Amazônia, bem como a preocupação do governo 

federal com esse tema, rebatendo as falácias externas de que havia um descaso 

sobre o ambientalismo no plano interno. 

A participação da Engenharia do EB nas grandes obras públicas de construção 

de rodovias, ferrovias, aeroportos, canal de transposição fluvial, entre outros, com o 

máximo de eficiência nos gastos públicos, incrementa o desenvolvimento nacional nos 

campos econômico e social, o que se traduz em melhores condições de vida. Isso 

mostra para a população que a corrupção não precisa ser regra em um governo e não 

deve ser encarada com normalidade.  

A atuação do Exército contra os ilícitos transfronteiriços inibe e causa prejuízos 

milionários ao narcotráfico que sustenta a violência urbana e o consumo de drogas. 
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Tal fato gera impacto positivo na pauta dos costumes, pois reduz as possibilidades de 

desconstrução da família, que é o sustentáculo da sociedade brasileira.  

A Operação Pipa, com a distribuição de água potável nas regiões do semiárido 

nordestino, as Operações de Garantia da Votação e Apuração, a perfuração de poços 

artesianos, os salvamentos realizados por ocasião das calamidades públicas 

causadas por enchentes, as ações cívico-sociais de oferta de serviços básicos às 

populações carentes, tudo isso consiste em ações que retratam o comprometimento 

da instituição Exército Brasileiro com a Pátria, ideia-força diariamente disseminada 

para a população por meio da comunicação estratégica. 

A alta credibilidade da instituição Exército Brasileiro possibilita a alocação maior 

de recursos para o cumprimento das suas missões constitucionais, com reflexos 

altamente positivos para a Defesa Nacional. 

Essa série de benesses trazidas pela comunicação estratégica, se aplicadas 

com correção por parte das demais instituições de Estado e das instituições de 

governo, podem facilitar a criação de barreiras sólidas contra os efeitos nocivos do 

globalismo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho possibilitou entender como o Exército Brasileiro desenvolveu uma 

forma de contribuir para a Defesa Nacional contra os efeitos nocivos da ameaça 

globalista no campo informacional. A adaptação dessa Força Armada ao novo 

ambiente complexo e ambíguo da guerra cultural promovida pelas mídias foi essencial 

nesse sentido.  

Em síntese, o planejamento da comunicação estratégica baseada nos 

instrumentos de mídia adequados é uma contribuição relevante do EB no esforço de 

defesa da Pátria. Essa ação verde-oliva é imprescindível face ao propósito de 

enfraquecimento da soberania brasileira buscado pelo movimento globalista.   

Na construção desse entendimento, houve necessidade de se pesquisar a 

definição de globalismo. Esse conceito ainda é pouco conhecido, por ser 

relativamente novo e desacreditado por quem domina os veículos de comunicação. 

Como resultado, restou evidente que o globalismo é um fenômeno político 

conduzido por metacapitalistas, como George Soros e as famílias Rotschild e 

Rockefeller, entre outros. Esses agentes têm o propósito de sobrepujarem as 

soberanias nacionais e direcionarem os destinos do mundo de acordo com os seus 

interesses particulares. 

Para conseguir o seu intento, esse grupo seleto de pessoas de destacado 

poder aquisitivo vale-se da capacidade de influenciar a população mundial. Isso ocorre 

por meio de organizações internacionais diversas, dentre as quais se destacam a 

ONU, a OMC e a OMS, disseminadas nos diferentes campos de expressão do poder 

mundial. 

De maneira discreta, esses bilionários escolheram as mídias como 

instrumentos de propagação das ideias globalistas. Estas últimas foram sendo 

internalizadas, progressivamente, na cultura e nos costumes da sociedade ocidental. 

A CNN americana e a BBC britânica são exemplos de veículos de comunicação que 

participaram desse processo de moldagem das sociedades no mundo. No Brasil, esse 

trabalho foi executado de maneira destacada pelo Grupo Globo de Comunicação, 

desde meados do século XX. 

Nesse ínterim, houve um esforço no sentido de explicar como funciona o poder 

da mídia na estrutura global, bem como investigar as estratégias globalistas 

promovidas por meio das mídias para o projeto de poder mundial. 
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Verificou-se a adoção da estratégia do esvaziamento gradativo das soberanias 

nacionais para facilitar o domínio do poder global. Isso, necessariamente, levou à 

tentativa de enfraquecimento da célula mater da civilização ocidental: a família. 

As pautas progressistas se encaixaram perfeitamente no projeto de poder 

globalista, focando na cizânia da sociedade ocidental ao colocar brancos contra 

negros, homens contra mulheres, heterossexuais contra homossexuais, etc. 

Como obstáculos à consecução de seus objetivos, os globalistas encontraram 

nações com população de maioria conservadora, de valores judaico-cristãos, com 

destaque para o Brasil e os Estados Unidos da América. Esses países fortaleceram a 

sua resistência ao avanço globalista a partir da disseminação das mídias sociais, 

como o Facebook, o Twitter, o Instagram e o Youtube. 

 Os antiglobalistas, anteriormente, estavam à mercê das informações 

veiculadas nas mídias tradicionais, dominadas pelos empresários metacapitalistas, 

que conduziam as narrativas de acordo com os seus interesses pessoais. Devido a 

isso, apesar de serem maioria dentro da população brasileira, os conservadores não 

conseguiam se articular em prol da defesa dos seus interesses. 

 No transcurso dessa guerra cultural dentro do Brasil, algumas ações foram 

desenvolvidas em consonância com as pautas globalistas. Ocorre que algumas 

dessas atividades se traduziram em empecilhos para que o Exército Brasileiro 

pudesse cumprir a sua missão constitucional. Isso gerou preocupações atinentes à 

Defesa Nacional. 

Na sequência, esse trabalho pontuou o fim constitucional de defesa da Pátria 

atribuído ao Exército Brasileiro. Restou evidente que essa instituição nacional 

permanente deve estar alerta às ameaças do campo informacional, como as 

narrativas globalistas de suposta proteção ao meio ambiente. Tais proposições 

escondem interesses escusos de grandes potências em exercerem influência 

sobre parte do território brasileiro. 

Após mapear essas ameaças, o EB passou a investir no planejamento de 

sua comunicação estratégica. Isso possibilitou a conquista ou manutenção do 

controle da narrativa, pautada na verdade, com vistas a reduzir os efeitos nocivos do 

globalismo e ajudar a preservar a soberania do Estado Brasileiro. 

Algumas das contribuições promovidas pela comunicação estratégica do EB 

foram: o rebatimento às falácias externas de que havia um descaso sobre o 

ambientalismo no plano interno; a exploração do incremento do desenvolvimento 
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nacional por meio das grandes obras públicas a cargo do Exército; a divulgação da 

reduções dos ilícitos transfronteiriços, do narcotráfico, da violência urbana e do 

consumo de drogas após ações específicas do Exército; e o reforço ao 

comprometimento da instituição EB com a Pátria, ao explorar a mão amiga com a 

distribuição de água potável e as ações cívico-sociais, levando esperança à população 

menos assistida. 

Não se pode mais encarar o globalismo como uma mera teoria da conspiração. 

A ameaça globalista é real e têm desestruturado as sociedades ocidentais de diversos 

países, inclusive do Brasil. Nesse contexto, o Exército Brasileiro é peça relevante na 

proteção da nação contra esse mal. A capilaridade dessa Força Armada no território 

nacional potencializa a sua capacidade de manter a opinião pública interna favorável 

aos ideais pátrios. 

Do parágrafo anterior, depreende-se a importância do estudo do assunto. Este 

trabalho realçou os riscos à soberania nacional que podem advir do movimento 

globalista. Apontou, ainda, uma “vacina” já testada pelo EB que pode ser adotada 

pelas demais instituições de Estado e, porque não, de governo, para salvaguardar a 

sociedade brasileira. 

Como essa pesquisa não teve a pretensão de esgotar o assunto, sugere-se 

que mais cabeças se proponham a pensar nas consequências do globalismo para o 

Brasil, bem como quais outros remédios podem ser levantados nas demais 

expressões do Poder Nacional.  

Como resultado final, consubstanciado na seção “A comunicação estratégica 

do EB”, conclui-se que a atividade de comunicação estratégica desenvolvida 

atualmente pelo Exército Brasileiro é uma excelente ferramenta que gera 

contribuições para a Defesa Nacional. No tocante à guerra cultural promovida nas 

mídias pela ameaça globalista, a comunicação estratégica garante o cumprimento da 

missão constitucional do EB. 
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