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1.  RESUMO  

Levando em consideração a evolução da quarta revolução industrial no campo das 

Relações Internacionais, esta pesquisa pretende compreender o papel do Brasil no 

cenário de conflitos travados em território cibernético por meio do diálogo doméstico 

e internacional encadeado através do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) do 

exército brasileiro. Para tal, este trabalho propõe um estudo das relações dos 

conceitos de guerra descritos pela corrente clausewitziana e sua apologia à política e 

ao poder em relação aos conflitos travados em espaço cibernético de maneira 

assimétrica, juntamente com os diálogos de autores contemporâneos que buscam a 

compreensão da etiologia dos conflitos cibernéticos através da hodiernidade dos fatos 

no campo das Relações Internacionais, onde os conflitos de Estados parecem estar 

compreendidos em um sistema precursor ao dos Tratados de Vestefália, visto que 

pequenos atores possuem forças que colocam em alertas os ministérios de defesa de 

países de hegemonia militar.   

2. INTRODUÇÃO  

A utilização da Internet está intrinsicamente ligada à sociedade mundial, quer 

seja por interações sociais, assuntos governamentais, transações empresariais ou 

financeiras – onde, no contexto contemporâneo de sociedade, o território cibernético 

possui um exorbitante poder de influência, no qual – por não ter barreiras fronteiriças, 

não sofrer com fluxos temporais e transcender as barreiras idiomáticas e culturais – 

tornou-se o cenário da crescente pulverização de ataques causadores de 

preocupações na comunidade internacional, a qual coloca em evidência a inserção de 

atores não estatais em conflitos que tomam proporções de alerta de guerra em 

ministérios de defesas de Estados hegemônicos de grande poderio bélico. 

3. OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem por objetivo conhecer o papel dos diálogos 

internacionais de defesa cibernética brasileira nos períodos de 2012 a agosto 2018, 

na tentativa de compreender os diálogos internacionais travados pelo Programa da 

Defesa Nacional, através do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) e a projeção da 

autodeterminação da nação brasileira em território cibernético.  

Partindo dessa premissa, esta pesquisa justifica-se pela importância de 

preencher academicamente o entendimento do papel do Brasil, frente a comunidade 
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internacional, na defesa do território cibernético no crescente número de ataques que 

colocam em alerta não apenas a nação brasileira, mas diversos setores da 

comunidade internacional, visto que o Brasil – por sua dimensão continental e fluxo 

econômico, pode ser um canal de ataque cibernético que não apenas afetaria de 

maneira destrutiva diversos segmentos da sociedade nacional e infraestrutura de 

matrizes econômicas, mas também teria um efeito devastador, mesmo que 

indiretamente, na comunidade internacional. 

4.  MÉTODOLOGIA 

A metodologia escolhida é a de Inferência Descritiva (King; Keohane; Verba, 

1994), através dos estudos das obras clássicas de guerra de Jomini e Clausewitz e 

de autores contemporâneos, como Joseph Nye, para a tentativa do entendimento da 

balança de poder em campo cibernético e os diálogos do Brasil em cenário 

internacional pelo CDCiber. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A busca pela compreensão do objetivo desta pesquisa, durante este processo 

inicial da mesma, será ponderada pelos dois questionamentos a seguir:  

i) Como o Centro de Defesa Cibernética do exército brasileiro pode prevenir e 

manter a segurança no território cibernético brasileiro, assim como manter a 

autodeterminação da nação em território cibernético –, tendo em vista que o Brasil 

não é o berço de tecnologia cibernética de ponta, muito menos de pesquisa científica 

neste setor?  

ii) Prestes a comemorar apenas três décadas de libertação ditatorial e 

emergindo lentamente do regime militar, esta pesquisa também abordará como o 

CDCiber se insere como órgão máximo de defesa cibernética - visto que sua 

subordinação ao exército pode impactar diretamente o fluxo de informações de toda 

a nação brasileira e das multinacionais em solo brasileiro, tendo em vista que é 

intrínseco o exercício do uso contínuo do fluxo de informações cibernética pelo crivo 

militar. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares abordados por esta pesquisa, ainda não concluída, 

mostram, até então, um desafio no teor léxico - onde, segundo a obra de Clausewitz, 
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há um impedimento no uso da palavra “guerra”, ao utilizar sua teorização no estudo 

cibernético e seus conflitos. Aparte ao teor léxico, os conflitos são realidades nas R.I.s 

e se encontram elencados por uma “assimetria”, onde as desigualdades de poder 

entre os atores do sistema é destacada pelas mais distintas vertentes teóricas dos 

estudos da Ciência Política e consequentemente das R.I.s (RINALDI, 2014). 

Evidencia-se, até o presente momento de pesquisa, que: em meio à uma 

evasão do monopólio estatal dos sistemas de defesa da comunidade internacional e 

a soberania territorial - qual era um dos resultados dos Tratados da Paz de Vestefália 

de 1648 - os diálogos do Brasil, no cenário internacional, evidenciaram-se pela 

eficiência e rapidez na aprovação de leis e regulações internas, tais como Marco Civil 

da Internet - sancionado próximo ao caso Snowden de espionagem, o qual soube-se 

que afetou a comunicação da presidência da república, assim como as adaptações 

para implantação melhores nas implantações do sistema de defesa do CDCiber e sua 

estruturação, onde utiliza-se da Doutrina Militar de Defesa Cibernética, publicado pelo 

Departamento de Defesa, em sincronia com os atores e ordenamento jurídico 

internacionais para o cumprimento de suas funções. Contudo, evidencia-se também 

uma dependência internacional desafiadora, pelo fato do Brasil não ter projeção 

internacional de tecnologia de ponta. 
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