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RESUMO 

 

 

AMAZÔNIA: ANÁLISE DA PROPAGANDA SOB A ÓTICA DAS OPERAÇÕES PSI-

COLÓGICAS 

 

AUTOR: Helton Brogni Pereira Júnior 

ORIENTADOR: Vinicius Venturini Silva 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo explicar o conceito de Operações Psico-

lógicas, compreender a magnitude da Amazônia para o Brasil, comparando com a visão ex-

terna de outros países juntamente a organizações internacionais. Esse estudo é vital para en-

tendermos a relevância desse tema dentro da análise da propaganda oriunda da região amazô-

nica. Compreender o significado de propaganda e contrapropaganda para entendermos o real 

significado das notícias difundidas pelas principais mídias em territórios internacionais sobre 

o Brasil e seus empecilhos internos.  

Além disso, este trabalho mostrará que ferramentas criadas para o uso em tempos de guerra 

são amplamente utilizadas atualmente, escondidas por trás da disputa por informações privi-

legiadas, furos de reportagens, ações humanitárias e afins. A proposta do trabalho consiste em 

analisar a propaganda existente sobre a Amazônia e o imaginário popular construído a partir 

dela, baseando-se na doutrina de operações psicológicas, e verificar se ela contribui para a Po-

lítica Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END).  

 

Palavras-chave: Operações Psicológicas, Amazônia, Propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

AMAZONIA: ANALYSIS OF ADVERTISING FROM THE PERSPECTIVE OF 

PSYCHOLOGICAL OPERATIONS 

 

AUTHOR: Helton Brogni Pereira Júnior 

 ADVISOR: Vinicius Venturini Silva  

 

This course conclusion paper aims to explain the concept of Psychological Operations, to un-

derstand the magnitude of the Amazon for Brazil, comparing it with the external view of other 

countries together with international organizations. This study is vital to understand the rele-

vance of this theme within the analysis of advertising coming from the Amazon region. Un-

derstand the meaning of advertising and counter-advertising in order to understand the real 

meaning of the news disseminated by the main media in international territories about Brazil 

and its internal obstacles. 

In addition, this work will show that tools created for use in times of war are widely used to-

day, hidden behind the dispute for insider information, scoops, humanitarian actions and the 

like. The purpose of the work is to analyze the existing propaganda about the Amazon and the 

popular imagination built from it, based on the doctrine of psychological operations, and to 

verify if it contributes to the National Defense Policy (PND) and the National Strategy for De-

fense (END). 

 

Keywords: Psychological Operations, Amazon, Advertising 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um relevante assunto nacional que desperta cobiça, atrai o interesse dos países de-

senvolvidos e causa discussões diplomáticas, é a região amazônica. Uma vasta área de rique-

zas quase imensuráveis, onde praticamente tudo é altamente comercializado, da fauna à flora. 

Realizar uma publicidade bem orientada de encontro ao conceito de propaganda, segundo à 

ótica das operações psicológicas, é a melhor maneira de garantir interesses próprios através da 

mudança de ideologia. 

Primeiramente explicamos o conceito de propaganda e contrapropaganda segundo a 

definição do manual de Operações Psicológicas (C45-4), como é utilizada e em quais circuns-

tâncias é empregada. Em seguida, ilustramos a relevância da Amazônia para o Brasil, anali-

samos suas riquezas naturais e fundamentamos a base necessária para entender o interesse ex-

terno no território nacional. Por fim, verificamos o efeito que a mídia produz no seu público-

alvo, transmitindo informações distorcidas em proveito próprio, de acordo com a psicologia 

da propaganda. 

Peneirar informações recebidas é um ato que deve ser feito com um olhar mais críti-

co e preciso. A análise da propaganda sob a ótica das Operações Psicológicas é fundamental 

para entendermos o porquê de um conhecimento ser transmitido para o povo e qual seu real 

motivo. Dessa maneira é possível extrair a verdade absoluta de um fato e não ser persuadido 

segundo a ideia de terceiros, baseados em argumentos não verídicos.  

Tendo em vista esses levantamentos, vale a pena ressaltar: existe uma campanha or-

ganizada sobre a Amazônia? Para quem tais informações interessam? Qual a finalidade dessa 

ação face a propaganda feita? Segundo Sun Tzu: “Não é preciso ter olhos abertos para ver o 

sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso você precisa ver 

o que não está visível.” 

Devido à atenção mundial voltada para a Amazônia, cabe ao futuro oficial do Exérci-

to Brasileiro formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), compreender a 

real intenção das informações divulgadas e analisar como essa notícia pode vir a impactar na 

realidade do país. É de extrema relevância para nós, pois em um futuro não muito distante, ga-

rantiremos a soberania da pátria em territórios fronteiriços no norte do país, em uma região 

cercada de interesses internos e externos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

 

O conceito de Operações Psicológicas não é um assunto tratado de maneira ampla 

dentro da formação da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), embora seja uma fer-

ramenta de guerra não letal usada rotineiramente, principalmente, pela mídia e órgãos que tra-

vam contato direto com o público. Manipular informações com intuito de controlar opiniões é 

uma maneira sábia de vencer conflitos. Entender esse processo e relacionar com acontecimen-

tos atuais é de suma importância para o futuro oficial do Exército Brasileiro da linha bélica 

combatente.  

Esse trabalho de conclusão de curso tem por finalidade transmitir e provar para os fu-

turos oficiais do Exército Brasileiro formados pela AMAN, que a propaganda não carrega sua 

real intenção estampada na imagem, dentro do contexto da ótica das operações psicológicas. É 

de extrema relevância para nós, pois em um futuro não muito distante, garantiremos a sobera-

nia da pátria em territórios fronteiriços no norte do país, em uma região cercada de interesses 

internos e externos. 

  

2.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O escopo da pesquisa consiste em analisar se a propaganda existente sobre a Amazô-

nia contribui para a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 

(END), baseando-se na doutrina de operações psicológicas.  

 

2.3 PROBLEMA 

 

Desde que os primeiros colonizadores desbravaram a floresta amazônica, perceberam 

que poderiam lucrar com a região e isso despertou a cobiça de todos que por ali passavam ou 

tomavam ciência da existência. Quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal, a região 

norte ainda estava sob o domínio espanhol. O primeiro homem branco a cruzar toda a exten-

são do atual Rio Amazonas foi o espanhol Francisco de Orellana que foi dos andes até o oce-

ano atlântico, de jusante para montante, respectivamente, em busca de ouro. (OLIVEIRA, 

2010). 
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Com o sucesso espanhol, outros países europeus despertaram ambição e sentiram-se 

livres para explorar e ir atrás de especiarias no novo território. Inicialmente foi o ouro junta-

mente com especiarias, depois veio o ciclo da borracha do látex das seringueiras, independen-

temente da época ou do produto, a hileia latifoliada foi e sempre será motivo de ganância. 

Possui uma área de aproximadamente cinco milhões e meio de quilômetros quadra-

dos que corresponde a 56% do território nacional, uma faixa de fronteira totalizando 11.250 

quilômetros, possui riquezas imensuráveis no seu sobsolo, é o berço da fauna e da flora mun-

dial, possui 20% da água doce total do globo, é bacia do maior rio em volume de água do 

mundo. Abrange nove países da América do sul (Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, 

Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa) a chamada Amazônia Internacional, já á Na-

cional é representada por nove estados brasileiros (Tocantins, Amazonas, Roraima, Pará, 

Amapá, Acre, Maranhão e parte do Mato Grosso), o termo foi criado pelo governo como for-

ma de incentivar o desenvolvimento da região.(BBC, 2009) 

Tendo em vista a crescente atenção dada as operações psicológicas no âmbito do 

Exército Brasileiro, este trabalho pretende utilizar a doutrina militar existente para analisar a 

propaganda sobre a Amazônia, responder perguntas importantes que permitam identificar qual 

a contribuição dessa propaganda ou seus reais objetivos. Questões como: existe uma 

campanha organizada sobre a Amazônia? Quais as ideias-força? Qual o público-alvo? Quais 

são os principais vetores de informação? De que forma isso auxilia ou prejudica a defesa 

nacional? 

Por fim, visando preencher as lacunas existentes no conhecimento e aprofundar 

questões importantes como as abordadas acima, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: 

“a propaganda existente sobre a Amazônia contribui para o sucesso da Política Nacional de 

Defesa? E em caso negativo, qual seu objetivo?” 

 

2.4 HIPÓTESES 

 

Buscando a solução do problema e atender ao objetivo principal deste trabalho, 

podemos evidenciar nossas hipóteses da seguinte maneira: 

H0 - As informações veiculadas sobre a Amazônia contribuem para a Política Nacio-

nal de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

H1 - As informações veiculadas sobre a Amazônia não contribuem para a Política 

Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END). 
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2.5 OBJETIVOS 

 

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos: 

 

2.5.1 Objetivos gerais 

 

Analisar as principais informações veiculadas sobre a Amazônia de acordo com a 

doutrina das Operações Psicológicas, concluindo sobre seus objetivos e reflexos.  

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 

Serão observados os seguintes objetivos específicos: 

a) Compreender a doutrina das Operações Psicológicas e o ambiente informacional, 

com ênfase em propaganda, desinformação, narrativa dominante e opinião pública;  

b) Realizar uma pesquisa documental quanto a propaganda sobre a região amazôni-

ca, especialmente as relacionadas a preservação, desenvolvimento, exploração de recursos e 

presença estrangeira, verificando as ideias-força, público-alvo, principais produtores e disse-

minadores, efeitos psicológicos. 

c) Concluir sobre como as informações veiculadas sobre a Amazônia contribuem pa-

ra a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END), discorrendo 

sobre seus possíveis efeitos. 
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 3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Definiremos aqui os parâmetros da pesquisa e a sequência das atividades. Os 

procedimentos metodológicos serão os seguintes: leituras preliminares para aprofundamento 

do tema; definição e elaboração da definição das etapas de análise do material. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Durante a pesquisa, realizaremos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa documental relativa ao conceito de Operações Psicológicas. Os principais dados 

desta pesquisa encontram-se no manual de campanha C45-4. 

Em seguida, definiremos o conceito de propaganda e contrapropaganda, abordando 

notícias e informações oriundas da região amazônicas que foram divulgadas através das 

plataformas de maior renome da rede nacional e internacional. Através dos resultados obtidos, 

poderemos definir o real motivo da informação que está sendo repassada para o público e 

quais as consequências que ela pode trazer para a população nacional e internacional como 

um todo.  

Por fim, faremos a contraposição dos resultados obtidos com a Política Nacional de 

Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END), para entender como a região 

amazônica pode ser afetada e se a soberania nacional pode ser colocada em risco como 

consequência das diversas fontes de divulgação. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Utilizamos para a pesquisa um universo de imprensa amplo com duas vertentes, na-

cional e internacional. Jornais de grande repercussão na mídia como “O Globo” nos deixam 

conectados com a opinião interna da mídia sobre o assunto em pauta. Fontes como “The New 

York Times”, americano, e “El País”, espanhol, mostra a ótica externa diante de um fato naci-

onal com repercussão mundial. Informações distintas sobre o mesmo assunto geram conse-

quências diversas para a população local, nacional e internacional, gerando conflito de ideias 

e divergência de opiniões. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para sistematizar os dados, utilizamos o fichamento tanto do conteúdo apresentado 

na bibliografia dos manuais de campanha do Exército, C45-4 Operações Psicológicas, EB20-

MC-10.212 Operações Especiais, EB20-MC-10.213 Operações de Informação, EB70-MC-

10.307 Planejamento e Emprego da Inteligência Militar, citações de revistas nacionais que 

abordam o assunto como “Veja” e “Superinteressante”, vídeos e programas televisivos, livros 

que tratam do tema em questão, notícias de jornais nacionais e internacionais que influenciam 

na opinião pública mundial, e os objetivos e premissas preconizados na Política Nacional de 

Defesa (PND) e segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END). Será priorizado o uso de 

fichas de resumo, de transcrição para citação e de apreciação. 
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4. OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS 

 

Desde que o homem começou a se comunicar e viver socialmente, cresce de forma 

exponencial a utilização da persuasão. Diversos são os intuitos dessa ação: conduzir pensa-

mentos, alinhar ideias ou, até mesmo, ganhar conflitos sem pegar em armas. O combate ar-

mado entre dois lados com divergência de vontades é o último recurso da política. Segundo 

Carl Von Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios.  

Operações Psicológicas são técnicas de combate que têm por objetivo convencer e 

influenciar grupos, indivíduos ou nações, através da persuasão, de transformar suas crenças, 

visando fins políticos, econômicos ou de guerra. (BRASIL, 1999). Vários foram os conflitos 

em que esse tipo de recurso foi empregado, a atuação do Brasil no Haiti é um exemplo disso, 

pois o país precisava contar com o apoio da população haitiana para melhor cumprir suas mis-

sões locais.    

Outro exemplo que prova a utilização dessas técnicas desde os tempos mais antigos é 

o imperador Genghis Khan. Antes de atacar uma nova aldeia, ele reunia os líderes e oferecia a 

oportunidade de submissão ao novo comandante; após concluir o ataque, os sobreviventes 

eram dizimados e essa fama foi se espalhando como poeira, tornando mais fácil a rendição de 

povos futuros devido ao medo psicológico prévio.(MARTON, 2020)  

Em suma, esse tipo de operação visa a obtenção de vantagens, militares ou civis, so-

bre o oponente, entretanto, de forma pacífica, sem utilização de quaisquer tipos de força bruta. 

Uma das consequências benéficas para ambos os lados é a preservação do material e, princi-

palmente, da vida humana que é inigualável. Conforme Aristóteles: “O valor final da vida de-

pende mais da consciência e do poder de contemplação que da mera sobrevivência”, esse pen-

samento confirma a importância da manutenção do recurso humano. 

 

4.1 PROPAGANDA E CONTRAPROPAGANDA   

 

Esses dois termos, por mais parecidos que sejam, possuem significados bem opostos 

na abordagem de um mesmo assunto. Convencer é a intenção principal de ambos, porém o 

método de divulgação e propagação vai definir a ideia central da notícia. A mudança de ótica 

se desdobra em inúmeras possibilidades, com mensagens completamente diferentes sobre um 

mesmo fato. A propaganda e a contrapropaganda são os principais instrumentos utilizados pe-

las operações psicológicas. 
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A propaganda é a disseminação de qualquer ideia, crença, opinião ou apelo a respeito 

de um fato e possui algumas consequências, tais como: influenciar opiniões, exaltar qualida-

des, anunciar produtos específicos, até mesmo canalizar o comportamento de indivíduos ou 

grupos.  

Geralmente é realizada para beneficiar, de alguma maneira, quem a propagou e nor-

malmente oculta o seu real cunho político, econômico ou social. É bastante raro encontrar 

uma disseminação que não possua interesses próprios com segundas intenções. A propaganda 

representa a ferramenta mais poderosa para influenciar a opinião pública. (BRASIL,1999). 

Segundo o manual C45-4 (1999), toda propaganda é composta por quatro elementos 

essenciais, são eles:  

 

a) Ideia-Força: É um valor ou conceito abrangente, que constitui forte apelo capaz 

de conduzir à consecução do objetivo das ações de Op Psico. 

b) Tema: É o assunto ou a proposição que serve para orientar as ações de Op Psico 

destinadas a concretizar uma ideia-força. 

c) Frase-Síntese (‘slogan’): É uma pequena frase que resume um tema e facilita a 

aceitação da ideia pelo público-alvo. 

d) Símbolo: O símbolo é uma síntese, visual ou auditiva, destinada a transmitir uma 

ideia-força, facilmente identificado por todos, como, por exemplo, a cruz cristã, 

a suástica nazista, a foice e o martelo comunistas. (BRASIL,1999) 

 

Com base nesse quarteto elementar é que a propaganda é criada com uma mensagem 

fim, cujo intuito e objetivos finais são previamente estabelecidos na sua construção. Confor-

me as palavras de George Orwell (1949): “Toda propaganda de guerra, toda a gritaria, as 

mentiras e o ódio vêm invariavelmente das pessoas que não estão lutando”. O choque psico-

lógico produzido pela mensagem propagada é maior do que o da realidade em si.  

A contrapropaganda possui algumas definições similares, dependendo do contexto 

em que é realizada. Pelo viés comercial, é uma das medidas que defende o comprador da pu-

blicidade falsa ou imprópria, conforme o código do consumidor. Pela vertente das Operações 

Psicológicas, a contrapropaganda é uma propaganda que tem por objetivo neutralizar ou reba-

ter a publicidade contrária, podendo até mesmo ser anterior a mesma. 

A Contrapropaganda é uma publicidade que visa contestar e desarmar a divulgação 

adversa, baseia-se nos mesmos princípios, nas mesmas técnicas e atende ao mesmo ciclo da 

propaganda. (BRASIL,1999). Precisa ser feita em um período de tempo adequado para que a 

explanação inicial não consiga concretizar as ideias chave na cabeça do público alvo.  

Um exemplo claro foram os panfletos lançados sobre os soldados da FEB (Força Ex-

pedicionária Brasileira) durante a segunda guerra mundial (2GM), onde fustigavam os brasi-
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leiros a retornarem para casa inteiros enquanto fosse possível. A ideia foi uma tentativa inteli-

gente, mas não causou o efeito desejado pois estava escrito em português de Portugal, com gí-

rias e dialetos incoerentes com a realidade brasileira do soldado na linha de frente. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE DIVULGAÇÃO 

 

Qualquer veículo ou plataforma capaz de difundir mensagens e garantir que ela che-

gue ao destinatário é considerada como um instrumento de divulgação. Várias são as ferra-

mentas utilizadas para a divulgação de uma ideia ou conjunto de pensamentos. Esses utensí-

lios classificam-se como:  

 

a) áudio, como alto-falantes e rádio (hora do Brasil às 19:00) 

b) visual, como cartazes e panfletos (outdoors em cidades e panfletagem em mo-

mentos políticos) 

c) audiovisual, como televisão, cinema e internet (meio de difusão mais utilizado 

atualmente devido ao fácil acesso de todos a tecnologia e eletrônicos, jornais e 

vídeos informativos são exemplos) 

d) contato pessoal, como palestras e contato olho no olho (conferências e congres-

sos universitários). (BRASIL,1999) 

 

Uma das diferenças entre eles é a mão de obra qualificada necessária a produção, o 

que influencia diretamente no dinheiro gasto e no tempo de conclusão do material. Não é de 

hoje que esse tipo de comunicação é utilizado, tanto na esfera pública quando na privada. 

O Presidente Getúlio Vargas fazia uso amplo e frequente do rádio para se comunicar 

com o povo. O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado durante o mesmo go-

verno, trabalhava justamente com o foco de produzir e propagar as mensagens do governo. 

 

4.3 EXEMPLOS DE OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS 

 

4.3.1 Cartaz da 2ª Guerra Mundial 

 

O cartaz a seguir foi elaborado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

do Governo Vargas, e faz alusão a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, exal-

tando o soldado de forma positiva: 
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Figura 1 - Cartaz da 2ª Guerra Mundial 

Fonte: BRASIL, 1999 

 

O panfleto abaixo foi produzido pelas tropas alemãs para operar mentes e intimidar 

os soldados brasileiros durante a segunda guerra mundial, atingindo diretamente o porquê do 

conflito e o motivo de defender objetivos alheios no campo de batalha. 

 

Figura 2 - Propaganda da FEB 

 

Fonte: BRASIL, 1999 
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4.3.2 Cartaz da Guerra do Vietnam (1955-1975) 

O panfleto que se segue foi produzido pelos norte-americanos e utilizado na Guerra 

do Vietnã, com objetivos de levar intimidação ou para causar pânico.  

 

Figura 3 - Propaganda Guerra do Vietnã 

 

Fonte: BRASIL, 1999 

 

Nele constavam as seguintes inscrições: “Tome cuidado Vietcongue!”. No verso: 

“Não há para onde correr, nenhum lugar para se esconder! Os blindados do Regimento 

Blackhorse o encontrarão e o destruirão! É tarde demais para lutar. Tome cuidado vietcongue, 

nós estamos em todos os lugares”. (BRASIL,1999). 
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5. CONTEXTO AMAZÔNICO 

 

5.1 A REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Desde que os primeiros colonizadores desbravaram a floresta amazônica, perceberam 

o potencial econômico da região. Isso despertou a cobiça dos que por ali passavam ou toma-

vam ciência da existência. Quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal, a região norte 

ainda estava sob o domínio espanhol. O primeiro homem branco a cruzar toda a extensão do 

atual Rio Amazonas foi o espanhol Francisco de Orellana que foi dos Andes até o oceano 

Atlântico, de jusante para montante, respectivamente, em busca de ouro.  

Seguindo o sucesso espanhol, outros países europeus resolveram desbravar as terras 

sul-americanas em busca de riquezas, especiarias e o que mais o novo continente pudesse ofe-

recer ao velho mundo. Iniciou-se, assim, uma sequência de ciclos de exploração, liderado pela 

busca de ouro e especiarias, seguido pelo ciclo da borracha (látex das seringueiras), exploran-

do a fauna e a flora da região. Independentemente da época ou do produto, a hileia latifoliada 

foi e ainda é motivo de ganância. ‘A tribo dos brasileiros não aprendeu com os índios do pas-

sado que uma vastidão abandonada desperta a cobiça de invasores aventureiros’. (JORNAL 

DO BRASIL, 2007). 

A Amazônia Brasileira possui uma área de aproximadamente cinco milhões e meio 

de quilômetros quadrados, o que corresponde a 56% do território nacional, com uma faixa de 

fronteira totalizando 11.250 quilômetros. Possui riquezas imensuráveis no seu subsolo, é o 

berço da fauna e da flora mundial, possui 20% da água doce total do globo, é bacia do maior 

rio em volume de água do mundo. Como quase metade do território amazônico tem sua ori-

gem na era pré-cambriana, sua formação sedimentar e seus complexos rochosos possuem um 

grande potencial de depósitos de recursos minerais. (FERNANDO, 2013).  

 

“Por volta de 40% do território da Amazônia estão em áreas que apresentam grandes 

potencialidades para os depósitos minerais de ferro, manganês, cobre, alumínio, zin-

co, níquel, cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, no Estado do Amazonas, por 

exemplo, o nióbio (raro e estratégico minério de alto valor comercial, indispensável 

nas indústrias espacial e nuclear) e o potássio, exemplificam esta riqueza mineral”. 

(MACHADO, 2019).  

 

A Amazônia Internacional abrange nove países da América do Sul: Brasil, Peru, Co-

lômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Já a Amazônia 

Nacional ou Legal é representada por nove Estados Brasileiros (Tocantins, Amazonas, Ro-
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raima, Pará, Amapá, Acre, Maranhão e parte do Mato Grosso). O termo foi criado pelo go-

verno como forma de incentivar o desenvolvimento da região. 

 

Figura 4 - Amazônia Brasileira/Legal 

 

 Fonte: JORNAL DE GOIÂNIA, 2020 

 

5. 2 INFLUÊNCIAS EXTERNAS SOBRE A AMAZÔNIA 

 

Agora que já compreendemos um pouco a dimensão da riqueza da região, podemos 

falar a respeito dos problemas regionais e da influência externa em problemas internos.  

 

“Não é segredo para ninguém: a região amazônica brasileira é a última fronteira na-

tural com alto potencial econômico a ser explorada no mundo. A biodiversidade, o 

conhecimento dos povos nativos sobre o uso farmacológico da flora, a diversidade 

da fauna, a capacidade florestal de contribuir para a estabilização do clima e o regi-
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me natural de regulação de precipitações hídricas no planeta, são bens de interesse 

mundial. O volume fantástico de água doce, estratégico em todos os sentidos, atrai 

enorme interesse ambiental e econômico. Porém, no subsolo, encontram-se reservas 

minerais preciosíssimas – um grande recurso estratégico a ser protegido e, também, 

devidamente explorado em prol do Brasil”. (FERNANDO, 2013). 

 

De acordo com a Seção de Instrução Especial da AMAN (2007), a Amazônia desper-

ta interesse internacional devido a sua grande riqueza territorial, à flora e à fauna, e apresenta 

uma série de problemas de jurisdição nacional, conforme se segue:  

 

a) Tentativas de intervenção de organismos estrangeiros na Amazônia. 

b) Temas relativos à cobiça internacional em relação à Amazônia. 

c) Principais problemas da área: 

c1: Garimpo 

c2: Demarcação de Áreas Indígenas e Áreas de Preservação Ambiental 

c3: Narcotráfico 

c4: Movimentos Rurais 

c5: Movimento Religioso 

c6: Situação em Grandes Centros Regionais. (SIESP/AMAN,2007) 

 

As maiores reservas minerais da região no subsolo estão contidas dentro de áreas de 

demarcação indígenas, fazem parte de corredores ecológicos ou são de proteção ambiental e 

existe toda uma burocracia imensurável para autorizar a sua exploração. “A reserva de nióbio 

está entre as maiores do mundo, mas, apesar da alta viabilidade mercantil, não pode ser explo-

rada comercialmente porque está localizada em território indígena ou dentro de áreas de pro-

teção ambiental”. (MACHADO, 2019). 
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Figura 5 - Áreas de Terras Indígenas 

 

Fonte: EMBRAPA, 2011 

 

Conforme escrito no artigo 20, inciso XI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), as 

terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são bens da União, ou seja, cabe a ela deci-

dir o que fazer com ou não com recursos ali existentes, e não ao índio. Complementando essa 

ideia, o artigo 225, §4 da CF/88 diz que ‘...a floresta amazônica é patrimônio nacional...’. 

Vivemos todos em uma única nação, somos todos brasileiros, é errônea a ideia de 

termos uma nação dentro de outra nação. É um gerador infindável de problemas porque outros 

se aproveitam da situação e extraem o máximo que conseguem sem a fiscalização correta por 

parte do Brasil. 
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Figura 6 - Recursos Minerais na Região Norte 

 

Fonte: FERREIRA, 2010 

 

O problema ambiental consequente das queimadas é outra acusação dos países que 

possuem interesse na área. As queimadas estão diretamente relacionadas a duas pautas tradi-

cionais dos ambientalistas: a liberação excessiva de dióxido de carbono (CO2) e os prejuízos 

a biodiversidade. 

A liberação excessiva de dióxido de carbono está diretamente associada ao “efeito 

estufa” ou ao “aquecimento global”. Porém, considerando que os maiores causadores desse 

efeito são os países desenvolvidos que não respeitam o Protocolo de Kyoto, observa-se um 

discurso duvidoso. “Mais de 90% do CO2, gás causador do efeito estufa, é lançado na atmos-

fera pelos países desenvolvidos e pela China”. (ROSA, S/A). Esses países costumam conde-

nar e cobrar medidas do Brasil por erro de menores proporções do que os que cometem.  

Soma-se a isso o fato de que a parte setentrional do Brasil é a região que mais possui 

Organizações Não Governamentais (ONGs) do país, com motivações diversas e fácil acesso à 
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mídia. “Atualmente, muitas destas ONGs investem tempo e dinheiro para promoverem uma 

campanha ‘alertando’ o mundo que o atual governo não tem consciência ambiental e promove 

o desmatamento sem controle na região”. (MACHADO, 2019).  

Um ponto relevante que deve ser questionado é o interesse estrangeiro no solo nacio-

nal. Não é de hoje que países estrangeiros tentam ganhar espaço na América do Sul, em parti-

cular na região amazônica. Ciente dessa linha de pensamento, é possível que toda a preocupa-

ção (estrangeira inclusive) de proteção da Amazônia seja uma falácia para, de fato, expandir 

seus domínios dos recursos da região? Pois caso o interesse fosse realmente com a proteção 

ambiental, eles seriam os primeiros a darem o exemplo em vez de apontar falhas e incentivar 

campanhas. (MACHADO, 2019). 

 

“A questão ambiental permanece como uma das preocupações da humanidade. Paí-

ses detentores de grande biodiversidade, enormes reservas de recursos naturais e 

imensas áreas para serem incorporadas ao sistema produtivo podem tornar-se objeto 

de interesse internacional”. (BRASIL, 2012). 

 

Em 1949 houve a tentativa de criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica 

com o apoio da UNESCO, na época o presidente do Brasil era Getúlio Vargas e em conse-

quência dessa tentativa, ele criou o plano de desenvolvimento nacional (PIN) e a rodovia tran-

samazônica que tinha o objetivo de povoar a região norte do país.  

Sabe-se ainda que em 1967 houve a “tentativa de implantação do Sistema de Grandes 

Lagos Amazônicos pelo ‘Hudson Institute’”, e, em 1981, “a tentativa de atuação do Conselho 

Mundial de Igrejas Cristãs”. Mais adiante, em 1989, houve a “tentativa da Comunidade Eco-

nômica Europeia de irromper o Projeto Grande Carajás” (SIESP/AMAN, 2007). 

A última tentativa foi em 2018 com a criação do triplo A, AAA ou corredor Andes-

Amazônia-Atlântico, uma galeria ecológica multinacional que ligaria o Atlântico às Cordi-

lheiras dos Andes passando pelo Rio Amazonas.  

Agora que estamos ambientados com as operações psicológicas e com o contexto 

amazônico, fica mais fácil entendermos os objetivos da mídia internacional. Devemos tomar 

por base perspectivas diferentes durante essa análise, cientes de que nem sempre os editoriais 

estão ideologicamente alinhados aos governos. Muito frequentemente, inclusive, verifica-se a 

existência de correntes internacionais de pensamento que promovem a mesma agenda. No en-

tanto, para facilitar a análise, dividimos o estudo de acordo com a nacionalidade. 
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5.3 PROPAGANDA INTERNACIONAL SOBRE A AMAZONIA 

 

5.3.1 Estados Unidos da América 

 

O jornal americano The New York Times publicou, no dia 19 de abril de 2020, uma 

matéria com o seguinte título: ‘As Bolsonaro Keeps Amazon Vows, Brazil’s Indigenous Fear 

Ethnocide’ (Enquanto Bolsonaro consegue votos na Amazônia, o medo do indígena brasileiro 

é o 'etnocídio'). Na matéria, fala-se sobre a abertura da Amazônia para um maior desenvolvi-

mento comercial, aproveitando melhor os recursos disponibilizados pela região. No entanto, a 

mensagem deixada pela reportagem foi negativa em relação as ações do poder executivo.  
Segundo a mesma reportagem, o presidente Jair Bolsonaro atua de forma agressiva 

para abrir a floresta amazônica ao desenvolvimento comercial e representa uma ameaça exis-

tencial para as tribos da região. (LONDOÑO, 2020). Porém, sabendo que os recursos mine-

rais no norte do país coincidem com zonas de demarcação de terras indígenas, é paradoxal 

explorar a área sem afetar as terras indígenas. Segundo declaração do Presidente Jair Bolsona-

ro, “onde há terra indígena, há riqueza embaixo”, denotando que, segundo o entendimento do 

mesmo, o interesse nas riquezas da Amazônia é maquiado pela preocupação com a preserva-

ção das tribos. 

Na sequência, ao falar do território uru eu wau wau, diz que  “o cartaz na entrada de 

uma pequena aldeia indígena na Amazônia se tornou uma relíquia em menos de uma década, 

e não reflete mais uma realidade; ‘aqui tem investimento do governo federal’, proclama a pla-

ca, erguida em 2012, agora coberta por folhas de palmeiras caídas. (LONDOÑO, 2020). Nes-

se trecho, fica evidenciada novamente a intenção de denotar o abandono e descaso do governo 

federal em relação a região, ao mesmo tempo em que defende a não interferência do governo 

na mesma. A ideia-força que persiste na reportagem é a da incompetência do governo brasilei-

ro de administrar e garantir a preservação da região amazônica.  

Essa reportagem, quando difundida no público interno do país, gera dois efeitos pro-

váveis: quem possui conhecimento sobre o assunto e está bem informado consegue perceber o 

conteúdo apelativo da matéria e não é induzido pelos argumentos parciais; quem não está in-

teirado do assunto compra a ideia-força da matéria, acreditando na incapacidade do governo 

brasileiro de administrar e garantir a preservação da região amazônica. 

Esse é um exemplo de propaganda branca, que não nega suas origens. O meio de di-

vulgação foi a mídia digital. Pode-se considerar que esse tipo de reportagem cumpre muito 
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bem com o objetivo de modificar opiniões e embasar pensamentos contrários aos interesses 

nacionais brasileiros. Ignorando os efeitos positivos da exploração financeira de região, da ge-

ração de recursos, dos benefícios que podem ser revertidos para o Brasil, a reportagem focou 

nos problemas e nas consequências desse ato. Em última análise, corrobora e fomenta o dis-

curso de que é preciso uma “governança internacional” para preservar e proteger a Amazônia, 

uma vez que o governo brasileiro não tem condições ou interesse de fazê-lo. Notícias direcio-

nadas como essa não ratificam premissas básicas do Política Nacional de Defesa (PND) e da 

Estratégia Nacional de Defesa (END). 

 

“Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e integridade 

territorial, promover seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garan-

tir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais”. (BRASIL, 

2012)  

 

O jornal promove a criação de empecilhos para inviabilizar que o Brasil explore a 

região amazônica. Ao mesmo tempo que impedem o país de aproveitar seus próprios recursos, 

incentiva a internacionalização da área. Apostar na manutenção da cultura do índio e na pre-

servação ambiental permite, dessa forma, embargar e protelar o efetivo entrosamento daquela 

região ao restante do Brasil com um discurso muito mais persuasivo e agradável, atendendo 

aos anseios de diversas organizações e entidades mundo a fora. 

 

5.3.2 França 

 

O jornal francês ‘Le Monde’ escreveu uma matéria no dia 22 de agosto de 2019 com 

o rótulo: ‘Incendies en Amazonie: un fléau saisonnier amplifié par les prises de position de 

Jair Bolsonaro’ (Incêndios na Amazônia: uma praga sazonal amplificada pelas posições de 

Jair Bolsonaro), na qual o jornal aborda a queimada na Amazônia e aponta o atual presidente 

como principal responsável pelo ocorrido. 

Segundo a reportagem, por várias semanas, os cidadãos estão se movendo pelas re-

des sociais por causa de incêndios florestais que estão devastando a região; segundo o Institu-

to Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as queimadas aumentaram 83% desde o início de 

2019 em relação ao ano anterior. (LE MONDE, 2019). 

Porém os dados estatísticos utilizados pelo jornal não condizem com a realidade, 

conforme o gráfico a seguir, que mostra o levantamento de focos de incêndio na região da 

Amazônia Legal de junho de 1998 a 25 de maio de 2020. 
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Figura 7 - Focos de Incêndio na Amazônia Legal 

 

Fonte: INPE, 2020 

 

No entanto, por mais que os dados revelem uma situação não tão alarmante se com-

parado com o histórico, o efeito atingido nas redes sociais foi devastador. Ao longo de vários 

dias, o Brasil foi apontado como irresponsável, inconsequente, incompetente, e portanto, in-

capaz de definir políticas e ações na área. Todo esse discurso em prol de um bem maior, que é 

a preservação da Amazônia. 

Para Catherine Aubertin, economista ambiental e diretora de pesquisa do Instituto de 

Pesquisa para o Desenvolvimento, esses incêndios podem exacerbar de maneira duradoura os 
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efeitos do aquecimento global. (LE MONDE, 2019). O acaloramento mundial foi um dos ar-

gumentos utilizados pela colunista. 

Efeito estufa é um processo natural e garante uma temperatura condizente para a 

existência de vida na terra. O aquecimento global é a consequência da ampliação do efeito es-

tufa, ocorrendo o hiperaquecimento planetário. O principal causador desse efeito é o gás car-

bônico (CO2), oriundo, principalmente, das atividades industriais, da queima de combustíveis 

fósseis e uma singela parcela das queimadas/desmatamentos.  

 

Figura 8 - Gráfico de Emissão de CO2 

 

Fonte: BBC News Brasil, 2018 

 

Em 2018, o Brasil foi o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono (CO2), o prin-

cipal gás responsável pelo efeito estufa, no mundo. (BBC, 2019). É uma contribuição signifi-

cativa para o mundo, mas quase insignificante frente à China, Estados Unidos e União Euro-

peia, da qual a França faz parte.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil
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Emmanuel Macron, em suas redes sociais, compartilhou uma foto da Amazônia pe-

gando fogo, convincente à primeira vista, mas foi refutado pela própria imprensa brasileira. 

 

“A imagem é bem antiga. Ela foi feita pelo fotógrafo Loren McIntyre, que morreu 

em 2003. Ele esteve na Amazônia em expedições desde a década de 70, quando tra-

balhou para a National Geographic. McIntyre publicou um livro na década de 90 so-

bre a Amazônia. A imagem está à venda no banco de imagens Alamy”. (G1, 2019) 

 

Dito isso, cabe problematizar qual a lógica aplicada a essas situações. Qual objetivo 

do presidente francês ao dar tamanha relevância para essas queimadas quando estava saindo 

da crise dos ‘coletes amarelos’, quando era bombardeado pela mídia e não dispunha do apoio 

social contra crise? 

Ainda segundo a reportagem, os países doadores do fundo de conservação da floresta 

amazônica estão bloqueando suas doações; doações substanciais (30 milhões de euros da No-

ruega, 35 milhões de euros da Alemanha), que vão para ONGs ambientais, mas também em 

grande parte para as instituições ambientais do Estado Brasileiro (LE MONDE, 2019). Essas 

Organizações Não Governamentais que atuam com capital estrangeiro dentro do Brasil foram 

fonte de grande pressão sobre o governo federal.  

Observa-se também que os dois países que o jornal utilizou como exemplo são pro-

dutores de tecnologia de ponta e são altamente dependentes de minério de ferro e de nióbio. 

“Se as nossas autoridades não se preocuparem com a Amazônia, mais cedo ou mais tarde, ela 

se destacará do Brasil, natural ou irresistivelmente, como se desprega uma nebulosa de seu 

núcleo, pela expansão centrífuga de seu próprio movimento”. (CUNHA, 1908). 

Emmanuel Macron foi muito ardiloso e utilizou-se amplamente da mídia para tirar a 

atenção da crise existente no interior da França e direcionar o foco para o Brasil. Ele influen-

ciou inúmeras opiniões internas e externas à França, principalmente no Brasil, criando até 

uma campanha ‘#prayforamazonas’ (ore pela Amazônia), comovendo inúmeras pessoas no 

mundo todo e mudando radicalmente a visão de terceiros a respeito do país. 

Comparativamente, quanto aos maiores poluidores, observa-se que os Estados Uni-

dos da América saíram do Acordo de Paris em julho de 2017, após Donald Trump ter assumi-

do a presidência do país, e não se comprometem mais a cumprir as metas determinados na ca-

pital da França. A China nunca reduziu a emissão de CO2 sob o pretexto de prejudicar o de-

senvolvimento econômico. Em nenhum desses casos houve repercussão de grande escala na 

mídia internacional. 

https://www.alamy.com/stock-photo-amazon-rain-forest-afire-30695050.html
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Em julho, Emmanuel Macron disse que se o acordo climático de Paris não fosse res-

peitado no Brasil, ele não ratificaria o acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e 

o Mercosul. (LE MONDE, 2019).  

De tudo que foi exposto, é possível inferir que a preservação do meio ambiente não é 

em si o objetivo visado pelos veículos citados. Observa-se que tais situações têm sido explo-

radas de forma exaustiva para criar, no imaginário coletivo, a percepção de que o governo fe-

deral brasileiro não tem condições ou interesse de preservar o meio ambiente, o que tornaria a 

interferência internacional legítima e necessária.  

 

5.3.3 Inglaterra 

 

O jornal inglês The Guardian publicou no dia 28 de julho de 2019 uma matéria a 

respeito da Amazônia com o seguinte anúncio ‘The Guardian view on Amazon deforestation: 

Europe must act to prevent disaster’ (A visão do Guardian sobre o desmatamento na Amazô-

nia: a Europa deve agir para evitar desastres). Através do título, fica clara a posição do edito-

rial a respeito da região amazônica.  

Para pessoas que não estejam a par do cenário, fica nítido que é de responsabilidade 

do continente europeu tomar alguma atitude dentro do território brasileiro. Sob o pretexto de 

evitar um desastre, nem se questiona a legitimidade da ação. Essa ideia-força, por mais que 

não encontre fundamentos na realidade, repetida continuamente e por diversas fontes, acaba 

se tornando parte do senso comum. Uma vez parte do senso comum, o comunicador não pre-

cisa mais persuadir um determinado público no sentido de apoiar ou legitimar a sua ação, e di-

ficilmente será contrariado.   

O jornal inglês defende que a União Europeia se posicione de forma ajudar o Brasil a 

proteger a Amazônia. Se nós reivindicarmos esta floresta tropical como um pulmão verde pa-

ra o mundo, não podemos esperar que o Brasil a conserve sozinho. (BUARQUE, 2019). O 

editor tem seu alinhamento ideológico que ratifica a tentativa de tornar patrimônio mundial 

um território nacional. Como forma de dar consistência ao argumento e embasar a matéria, foi 

levantado que a Amazônia é o pulmão do mundo, suposição que já é parte do senso comum, 

mesmo que não encontre bases fortes na biologia. A vida como conhecemos se originou da 

água, não tem coerência cronológica o pulmão do mundo estar na terra em si. 

 

“Defender a Amazônia é uma necessidade. Mas nada justifica mentira e desinforma-

ção. A Amazônia não produz 20% do oxigênio do mundo. O fato é que todas as sel-
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vas e bosques do planeta, juntos, produzem 24%. E tem um detalhe: a floresta con-

some praticamente tudo. Logo, essa história de “pulmão do mundo” não confere. Na 

verdade, são as algas marinhas que fazem a maior parte desse trabalho – elas jogam 

na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio produzido no planeta. E mais: florestas 

como a Amazônia, segundo os cientistas, são ambientes em clímax ecológico. Isso 

quer dizer que elas consomem todo – ou quase todo – o oxigênio que produzem”. 

(JOSÉ, 2019)  

 

Esse é um exemplo de contrapropaganda feita pelo Brasil que rebate a propaganda de 

origem inglesa falando sobre o território nacional e apelando para intervenção europeia na 

América do Sul. Soma-se a isso o exemplo de que o acidente ocorrido em Mariana, em Minas 

Gerais, gerou alguma comoção, mas não teve a mesma reação internacional. 

Diferentemente da França, que fez uso da voz como meio de propagação através da 

reunião da cúpula do G7, o meio utilizado pelos ingleses foi a mídia eletrônica e o panfleto 

com a impressão do jornal.  

O argumento do Presidente Jair Bolsonaro para o público interno e estrangeiro é o 

mesmo: a Amazônia Brasileira não é da conta de ninguém, só do Brasil; ambientalistas, inclu-

indo políticos de partidos verdes, deveriam trabalhar através de instituições políticas europei-

as, sabendo que a UE é o segundo maior mercado para as exportações brasileiras. (BUAR-

QUE, 2019). A abordagem empregada pela equipe do editorial do jornal, foi branda, pois uti-

lizou o mercado comprador das exportações para induzir o leitor a ratificar a ideia de que a 

Amazônia Legal é responsabilidade de todos, e não apenas do Brasil. 

Isso é um ataque direto a soberania brasileira, ao respeito que o país possui frente ao 

mundo consumidor, e coloca a prova os objetivos de defesa nacional:  

 

a) garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial;  

b) defender os interesses nacionais e as pessoas, os bens e os recursos brasileiros no 

exterior;  

c) contribuir para a preservação da coesão e da unidade nacionais;  

d) contribuir para a estabilidade regional;  

e) contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais. (BRA-

SIL,2012). 

 

As operações psicológicas, um instrumento auxiliar para o conflito armado, são mui-

to utilizadas pela mídia de diversos países na guerra da informação, com o intuito de satisfa-

zer seus próprios interesses e garantir diversas aspirações, sejam políticas, sociais ou econô-

micas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial deste trabalho foi explicar a definição de propaganda e contrapro-

paganda segundo a ótica das Operações Psicológicas, para entendermos o seu conceito, quan-

do é utilizado, compreender suas ferramentas e técnicas de uso. Para isso foram feitas pesqui-

sas bibliográficas em manuais disponibilizados pelo Exército Brasileiro, como o C45-4, assim 

como o estudo de documentos que abordavam o assunto em pauta.  

Após feita essa introdução à primeira parte do assunto, foi realizada uma ambienta-

ção acerca do contexto amazônico, com a finalidade de explicar o porquê do interesse estran-

geiro acentuado na região amazônica. Com a visão mais clara sobre o assunto, torna-se mais 

fácil perceber que a disseminação, normalmente, carrega uma da ideologia política. Um inte-

resse econômico mascarado por uma boa ação humanitária, visando a população local ou sus-

tentado por um problema ambiental mundial falacioso. 

Com os dois assuntos discriminados e devidamente explicados, na sequência foi feita 

a análise da propaganda da Amazônia sob a ótica das operações psicológicas, além de verifi-

car se a matéria estava de acordo com a Política Nacional de Defesa e com a Estratégia de De-

fesa Nacional. Utilizamos as mídias com maior divulgação dentro de seus países de origem, 

inclusive plataformas noticiais do Brasil, com o intuito de verificar o efeito da propaganda em 

seus respectivos públicos-alvo.  

Verificamos que a maior justificativa para o desejo estrangeiro no norte do país está 

ligada a recursos minerais oriundos da região, que são importantes para a produção de tecno-

logia de ponta nos países desenvolvidos. O nióbio, por exemplo, é um desses recursos, e é de 

extrema valia para o país que mais trabalhos científicos sobre essas riquezas sejam feitos para 

agregar um maior desenvolvimento do Brasil e nos tornar cada vez menos dependentes do 

demais.  

Os objetivos gerias e específicos do trabalho foram, de maneira geral, atingidos e po-

dem servir como base de consulta para trabalhos futuros que abordem o tema. É de grande re-

levância para a AMAN, que os cadetes do 4 ano possuam esse conhecimento em suas baga-

gens culturais, pois interpretações desse tipo auxiliam no desenvolvimento do pensamento crí-

tico e na análise das notícias de forma sistemática. Esse objetivo pode ser alcançado através 

de palestras e simpósios no último ano de formação acadêmico, a respeito de propaganda e 

contrapropaganda.  
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Conclui-se que a análise de qualquer propaganda é de vital importância para o futuro 

oficial de carreira da linha bélica combatente, principalmente quando o assunto ameaça a so-

berania nacional. Ficou provada que a hipótese H1 é a mais aceita segundo a diretriz deste 

trabalho, baseado nas premissas e objetivos utilizados do PND. Visto que, mais difícil que 

conquistar, é manter! “Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais 

difícil, porém, foi a de nossos antepassados, em conquistá-la e mantê-la”. (OCTÁVIO, 1969). 

Este trabalho tem por finalidade esmiuçar a propaganda oriunda da Amazônia, além 

de transmitir e provar para os futuros oficiais do Exército Brasileiro formado pela AMAN, 

que a divulgação não carrega sua real intenção estampada na imagem, dentro do contexto da 

ótica das operações psicológicas. É de grande importância para os cadetes, pois no futuro pró-

ximo, seremos nós defendendo a soberania da pátria em territórios fronteiriços no norte do pa-

ís, em uma região cercada de interesses internos e externos.  
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