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RESUMO 

O artigo tem como objetivo entender se o tema defesa cibernética foi politizado no 

Brasil. Para isso, serão expostas definições de espaço cibernético e cibernética e o 

processo de securitização da Escola de Copenhague. Após, será analisado o Marco 

Civil da Internet, lei relacionada em estudos prévios com a defesa cibernética 

brasileira. O resultado é que o tema não foi politizado. 
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ABSTRACT 

The article aims to understand if the theme of Brazilian cyber defense signals the 

politicization. Therefore, definitions of cybernetic and cyberspace exhibitions, as well 

as the securitization process of the Copenhagen School will be made. After that, 

documents that are related to the Brazilian cyber defense will be analyzed. The result 

is that the issue has not been politicized. 

Keywords: Cyber Defense; Copenhagen School; politization. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para além da questão político-militar, novos fenômenos passaram a ser 

considerados como ameaças aos Estados, entendendo novos temas como riscos 

globais. Esta abertura de agenda governamental permite que a discussão do 

                                                           
1 Doutoranda em Ciência Política na UFPR, mestre em Ciência Política também pela UFPR, 

professora do Centro Universitário Uninter, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações 
Internacionais NEPRI/UFPR, Curitiba, Brasil. 
2 É graduanda do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Uninter, Curitiba, Brasil. 



  14 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.1, n.1, ago./dez.,2016, p.13-27. 

ciberespaço e da cibernética se insira no nível de análise do plano de governo dos 

países, inclusive nos planos do Brasil e na sua criação de políticas na área. Tal 

ampliação, de acordo com a Escola de Copenhague, pode ser explicada pela 

conjuntura do pós-Guerra Fria, momento no qual o conceito de Segurança 

Internacional foi expandido e a agenda de segurança ampliou-se em relação ao que 

já era discutido em níveis tradicionais (BUZAN et al, 2010). 

Tendo isso em vista, o presente artigo pergunta-se se a defesa cibernética 

brasileira foi, de fato, politizada no Brasil. O objetivo geral é entender se a defesa 

cibernética brasileira sinaliza a politização. E de maneira específica, os objetivos 

são: i. entender as definições acerca da expressão “espaço cibernético” e 

“cibernética” no campo da informação; ii. apresentar o conceito de securitização da 

Escola de Copenhague e como a questão do espaço cibernético é entendida dentro 

da perspectiva teórica; iii. analisar o Marco Civil da Internet como instrumento da 

Defesa Cibernética, que em demais estudos, foi a base da afirmação da politização 

do tema, bem como demais documentos brasileiros que possam estar atualmente 

relacionados com a defesa cibernética3. Após isso, é possível identificar se, de fato, 

o tema de defesa cibernética foi politizado no Brasil. 

Muitas palavras que fazem alusão à tecnologia são comumente empregadas 

com um significado que contradita seu étimo. Por apresentar um vasto dicionário, o 

espaço da informação permite, ainda que sem querer, que o usuário que lhe faz 

referência se use de suas expressões para designar sinônimos de maneira 

equivocada, ou até mesmo alterar os seus significados. Este mau uso pode gerar 

não somente consequências para a percepção da ameaça do Estado, mas como 

para todo o processo de tratamento e neutralização dela na área de segurança e 

defesa. 

Para atingir os seus objetivos, o trabalho está dividido em três seções, na 

primeira será abordada a definição de espaço cibernético e cibernética, tendo a 

preocupação de delimitar o objeto de estudo do trabalho. Na segunda seção será 

apresentada o conceito de securitização da Escola de Copenhague, para que seja 

                                                           
3 Se faz importante notar que esse trabalho representa o desenvolvimento da pesquisa das autoras, e 

por isso, também representa uma crítica ao trabalho publicado pela autora Caroline Silva 
previamente, em que o objeto era analisado e confirmado como politizado. 
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possível, na terceira seção, aplicar o conceito ao Brasil e buscar identificar se a 

defesa cibernética foi politizada pelo governo brasileiro.  

 

DEFINIÇÕES: O ESPAÇO CIBERNÉTICO E A CIBERNÉTICA 

 

Apesar de apontar um aspecto que pode configurá-lo como tal, o espaço 

cibernético é composto não somente por questões virtuais, mas como de informação 

e até mesmo de estruturas físicas. Conforme Richard Clarke (2012), o espaço 

cibernético pode ser definido como toda a rede de computadores do mundo e tudo o 

que é conectado a estes aparelhos ou submetido aos seus controles. Entretanto, é 

observada uma ausência da representação do usuário na conceituação de Clarke, 

mas que pode ser determinada pela perspectiva de Daniel Ventre sobre espaço 

cibernético.  

Conforme Clarke (2012), o espaço cibernético é um resultado da união de três 

camadas fundamentais: o hardware, o software e o peopleware. A partir destes três 

elementos, de acordo com Ventre (2011), o espaço cibernético pode ser definido 

como o agrupamento de equipamentos físicos, representado pelo hardware, que 

sustenta toda uma rede de dimensão virtual; o software, composta por informações, 

aplicativos e programas, e que pode ser manipulada a partir da cognição dos 

usuários, ou peopleware. Sendo assim, o peopleware diria respeito aos operadores 

do espaço cibernético, ou ciberespaço, se diferenciando das outras duas categorias, 

mas ainda assim sendo englobados na definição de espaço cibernético (PORTELA, 

2016). 

Em 1974, os pesquisadores Vint Cerf e Robert Kahn publicaram um artigo 

que criava o IP (Internet Protocol) e o TCP (Transmission Control Protocol). De 

forma resumida, o protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois 

computadores consigam se comunicar. Sem ela, por mais que as máquinas estejam 

conectadas na mesma rede, não há como estabelecerem uma comunicação se não 

falam o mesmo idioma, idioma este que é criado pelo TCP e pelo IP para permitir a 

conversa. Esta inovação permitiu que o mundo pudesse se comunicar e possibilitou 

o entendimento de que o espaço cibernético não é natural, como o terrestre, o aéreo 

e o marítimo, mas um espaço criado pelo próprio homem (PORTELA, 2016).  
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Conforme Ventre (2011), como o espaço cibernético se difere de outros 

espaços por depender da criação artificial para existir, ele pode facilmente 

transpassar os demais. O autor explica que existem diversos pontos de acesso ao 

espaço cibernético entre todos os espaços geográficos, e que, por meio do espaço 

cibernético, é possível a interação entre outros espaços e a consequência em meios 

físicos a partir do meio virtual. A configuração do espaço cibernético também é 

afetada por outros temas das agendas governamentais, como pela economia e pela 

política mundial, aspecto este que evidencia o transpasse do espaço cibernético 

sobre os demais. Este aspecto dá importância ao pensamento do espaço cibernético 

não somente como um objeto exclusivo e limitado às ciências da computação, mas 

como também de outras áreas, inclusive das relações internacionais.  

Os estudos sobre as taxonomias e teorias sobre o espaço cibernético não são 

determinantes para a política, estratégia e pesquisa, mas ajudam a compreender e 

delimitar os aspectos do espaço cibernético (ZUCCARO, 2011). Sendo assim, o 

espaço cibernético é um objeto dotado de classificação e significado diferente de 

terminações derivadas dele, como a cibernética, termo cunhado em 1948 pelo 

matemático Norbert Wiener. 

Em sua essência, a expressão “cibernética” pode ser equivocadamente 

utilizada como sinônimo de computador, informática e até mesmo Internet, o que 

demonstra o desconhecimento por parte de quem o usa para estabelecer estas 

designações. Ainda que o conceito tenha sido incorporado à cultura atual após 

debates técnico-científicos e aborde o comando em máquinas, Wiener cria a 

cibernética em um período em que os termos acima citados ainda estão por 

florescer, não querendo dizer respeito a estes termos especificamente. A 

compreensão do que vem a ser a cibernética não é algo novo, mas sim um campo 

de conhecimento vasto e complexo que já é colocado em discussão por mais de 

cinco décadas. 

Ao introduzir a cibernética, o matemático possibilitou uma nova forma de ver o 

mundo quando conseguiu compreender que a informação, na forma como ela se dá, 

é tão importante quanto a energia ou a matéria, por exemplo. De acordo com Wiener 

(1968), esta compreensão surge com a tese de que a sociedade só pode ser 

compreendida através de um estudo das mensagens e das facilidades de 

comunicação que ela dispõe, mensagens estas que se traduzem como sendo 
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comandos. Resumidamente, quando há a transmissão de mensagens de uma 

pessoa para a outra, esta técnica de comunicação não se difere de um comando de 

ações para o receptor. Além disso, para garantir a eficácia do comando, tem-se de 

tomar conhecimento de quaisquer mensagens vindas do receptor que indiquem que 

o comando tenha sido entendido e obedecido (WIENER, 1968). 

Quando é dada uma ordem a uma máquina, a situação não se difere em sua 

essência de quando se dá uma ordem para uma pessoa ou um animal, pois sabe-se 

que o sinal de transmissão de mensagem foi emitido. Porém, ainda para Wiener 

(1968), existem falhas naturais nos problemas de comando, isto é, de transmissão 

da informação, e o propósito da cibernética é corrigi-los e controlá-los a partir de 

linguagens e técnicas que capacitem o transmissor e o receptor, dirimindo conflitos 

de comunicação e classificando as melhores técnicas para cada tipo de comando. 

Sendo assim, a cibernética pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda 

as formas de controle e correção de sistemas que processem informações ao 

executar funções, sejam eles máquinas ou seres humanos. 

Daí surge o uso equivocado da expressão cunhada por Wiener. Em tempos 

de criação de tecnologia sem precedentes, o uso da linguagem de programação, o 

método que comunica instruções para uma máquina ou um programa para que 

possa executar um comando com eficiência, é a técnica que mais se aproxima da 

definição de cibernética de Wiener. Ao se analisar o proposto pelo estudo da 

linguagem de programação e comparar com o propósito da cibernética, estabelecer 

uma conexão entre as duas designações é concebível. Contudo, a cibernética não 

pode ser vista como um sinônimo direto da Internet, por exemplo. 

Como visto anteriormente, o ciberespaço é toda a rede de computadores do 

mundo e tudo o que é conectado a estes aparelhos ou submetido aos seus 

controles. Desta forma, o ciberespaço abrange o desenvolvimento da Internet, uma 

solução tecnológica criada para interligar computadores e redes computacionais 

desenvolvidas (KUROSE et al, 2010) para a troca de informações. Ou seja, a 

Internet é uma rede das redes. Considerando este aspecto, a Internet faz o papel do 

ambiente que somente proporciona a tradução e o envio de comandos do usuário 

previamente dados à máquina para outros computadores por meio da web, a 

ferramenta de transferência de informações via browsers, espalhando-o para a rede 

computacional interligada. Isso quer dizer que não há como programar a Internet; 
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não há como controlá-la a partir da linguagem de programação, visto que ela cumpre 

apenas com o papel de ambiente que possibilita a troca e o compartilhamento de 

dados. 

 

SECURITIZAÇÃO: PROCESSO E CONCEITO 

 

Na academia começaram novos debates, tanto sobre segurança 

internacional, como também sobre a efetividade das tradicionais teorias das relações 

internacionais. Especificamente na Europa, estudos sobre a paz passaram a ser 

desenvolvidos por institutos de estudos. E é neste contexto que em 1985 foi criada a 

Escola de Copenhague, originalmente chamada de Copenhagen Peace Research 

Institute (COPRI), A Escola, inicialmente liderada por Barry Buzan, Lene Hansen, 

Ole Waever e Jaap de Wilde.  

Para Buzan e Hansen (2009), o desenvolvimento de qualquer estudo 

relacionado à segurança envolverá a interação de forças internas e externas. Para 

os autores a evolução dos estudos de segurança dependem da interação de 5 

forças: grande poder político, tecnologias, eventos chave, a dinâmica interna das 

discussões acadêmicas e o institucionalismo. O conjunto de análise destas 5 forças 

internas e externas promove  a evolução das teorias de segurança. 

Nesta etapa das discussões teóricas sobre segurança internacional, os 

autores afirmavam que questões de segurança deveriam ser analisadas de forma 

mais ampla, abrangendo os setores econômico, político, societal, ambiental e militar. 

Partindo deste ponto de vista o setor militar seria a relação da coerção forçada. O 

setor político seria a relação entre as autoridades. O setor econômico envolveria a 

relação das empresas, produções e finanças. O setor societal corresponderia às 

relações da identidade coletiva e, por fim, o setor ambiental que são as relações 

entre as atividades humanas e a biosfera planetária.  

No setor militar o objeto referente é o Estado. Constata-se que o processo 

de securitização encontra-se mais desenvolvido institucionalmente neste setor, uma 

vez que o monopólio do uso da força pelo Estado fez com que o setor militar tenha 

se tornado o porta-voz oficial das ameaças à segurança nacional. 
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No setor político questões que podem destruir ou abalar a estabilidade 

organizacional do Estado são consideradas ameaças. Este setor é formado por três 

componentes: os ideais do Estado, a sua base física e suas instituições. As 

ameaças políticas podem tomar a forma de pressões para a adoção de 

determinadas políticas, pedidos de substituição do governo e incentivos à sucessão. 

Os atores securitizadores podem ser atores governamentais ou organizações 

internacionais, como as Nações Unidas. (TANNO, 2003) 

No setor societal, o objeto referente são as identidades coletivas que podem 

existir e funcionar plenamente sem a necessidade de um Estado, como uma nação 

ou uma determinada religião. A necessidade de preservação de uma língua, uma 

cultura, ou uma etnia deve ser entendida como questão relacionada à identidade. No 

entanto, vale destacar a dificuldade de se estabelecer o limiar de conservação de 

uma identidade ou de sua simples evolução4. 

O setor econômico também encontra dificuldades em definir as ameaças, 

em razão da existência de posições ideológicas inconciliáveis, o que torna 

controversa sua análise. Além disso, outro desafio é a lógica capitalista que mantém 

a constante concorrência, sendo o capitalismo dominado pela insegurança. Uma 

ameaça neste setor é caracterizada no momento em que ultrapassa a mera esfera 

econômica, estendendo-se para as esferas militar e política.  

E, por fim, o setor ambiental. Ao longo das últimas décadas as questões 

ambientais tornaram-se parte da agenda internacional dos Estados. Constatando-se 

que as conquistas humanas e a própria vida humana são condicionadas pelo 

ambiente. Portanto, existem dois objetos de referência principais neste setor: 1) o 

próprio meio ambiente; e 2) a qualidade de vida. Neste setor existem diversos atores 

securitizantes, desde governos, organizações internacionais até as organizações 

não governamentais. 

Dentro de cada uma das esferas surgem questões de segurança e, para os 

autores da Escola, com as esferas surge também a necessidade de definir o que é 

uma questão de segurança e o que não é. Os estudos de segurança deveriam 

explicar como uma questão torna-se efetivamente uma ameaça e, assim, um tema 

                                                           
4 Segundo Buzan, Waever e Wilde (1998), “Collective identities naturally evolve and change in 
response to internal and external developments. Such changes may be seen as invasive or heretical 
and their sources pointed to as existential threats, or they may be accepted as part of the evolution of 
identity”. 
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da pauta da agenda de segurança. Além disso, era preciso observar que existiam 

questões de segurança que estavam em diferentes níveis, apontando para um viés 

mais construtivista da teoria: 

 

Rejeita-se a teoria tradicionalista por restringir casos de segurança a um 
setor, argumentado que segurança é um tipo particular de política aplicável 
a uma ampla gama de assuntos. E oferece um método operacional 
construtivista para distinguir processos de securitização de processos de 
politização. (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. vii) 

 

Os autores da Escola defendem que questões de segurança são construídas 

por práticas sociais e que nenhum setor analisado isoladamente é capaz de fornecer 

uma análise completa de segurança internacional: uma questão de segurança é uma 

questão de segurança sem que necessariamente haja uma ameaça existencial real, 

mas porque é construída por práticas sociais e apresentada como uma ameaça à 

segurança. (TANNO, 2003) 

Os estudos do grupo de Copenhague buscam não limitar a segurança ao 

setor militar, mas explorar a lógica da segurança em si para diferenciar questões 

meramente políticas de questões de segurança nacional ou segurança internacional. 

Os analistas da Escola de Copenhague consideram que os estudos de segurança 

são baseados na agenda estendida que abrange setores que auxiliam na análise de 

casos e é preciso ter em mente que existem ameaças existenciais e também 

medidas de emergência. Ou seja, existe uma diferença entre ameaças politizadas e 

ameaças securitizadas (BUZAN; HANSEN 2009).  

 

ANÁLISE E RESULTADOS: MARCO CIVIL DA INTERNET 

 

 Após intensas rodadas de discussões no âmbito das instituições legislativas 

do governo brasileiro, é sancionada em 2014 a Lei nº 12.965, denominada Marco 

Civil da Internet, pela Presidenta da República Dilma Rousseff. O objetivo precípuo 

do novo diploma, também chamado de Constituição da Internet, é o de regular o uso 

da rede no país, oferecendo segurança jurídica aos seus usuários, que são desde 

internautas isolados a provedores, empresas e usuários da Administração Pública. 
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Para sustentar o objetivo, a nova lei estabelece fundamentos, princípios e direitos 

quanto da utilização da Internet, o que é visto nas suas cinco grandes divisões de 

capítulos. Além disso, a lei também evidencia, em toda a revisão do texto legal, o 

objetivo de garantir os direitos à liberdade de expressão e privacidade dos usuários. 

De acordo com o Art. 1º (BRASIL, 2014), 

 

Art. 1º: Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. 

 

Conforme o objetivo, a substância do instrumento evidencia o Marco Civil 

como sendo mais uma forma de amparo judicial ao usuário que, até então, contava 

apenas com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, contra ilícitos que 

foram cometidos na Internet ou na contratação de serviços da mesma. Analisa-se o 

Marco Civil em cinco capítulos separados para tal afirmação: disposições 

preliminares, dos direitos e garantias dos usuários, da provisão de conexão e de 

aplicações da Internet, da atuação do poder público e as disposições finais. 

O primeiro capítulo trata do apontamento dos fundamentos e princípios de 

uso da rede no Brasil, evidenciando a liberdade de expressão, a livre iniciativa e a 

defesa do consumidor como fundamentos da lei. Os princípios, por sua vez, dão voz 

para a privacidade, a neutralidade e a estabilidade da rede. 

O segundo capítulo estabelece direitos e garantias dos usuários, como a 

inviolabilidade da vida privada, da intimidade, do sigilo do fluxo de informações e 

comunicações, além da clareza de informações e cláusulas de contratos de 

prestações de serviços. Qualquer cláusula que ofenda estes direitos será tratada 

como nula, de acordo com o Marco Civil. 

Já o terceiro capítulo trata sobre a neutralidade da rede. Tal conceito 

significa que os provedores de serviços da internet não podem cobrar preços 

diferenciados por tipos de utilização da rede. Este dispõe, ainda, que os registros de 

conexão, de acesso a aplicações de internet, de dados pessoais e de comunicações 

devem respeitar a intimidade, a vida privada, honra e imagem de todas as partes, 

não permitindo que provedores tenham acesso a eles ou disponibilizem a terceiros. 



  22 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.1, n.1, ago./dez.,2016, p.13-27. 

O capítulo quarto estabelece diretrizes para a atuação da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios no desenvolvimento da Internet e, por fim, o último 

capítulo prevê ao usuário a liberdade de utilizar ferramentas que permitam o controle 

de seus filhos menores de idade a conteúdos impróprios na rede, respeitando os 

princípios do Marco Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Levando em consideração tal teor jurídico da lei e seu objetivo primordial, 

que se sustenta em fundamentos de liberdade de expressão e princípios da 

disciplina do uso da Internet, o instrumento diverge de estudos que ligam a sua 

criação com o setor da Defesa Cibernética do Brasil e que ela tenha aplicabilidade 

para as ações do setor. Para melhor entendimento deste aspecto, é preciso saber 

que a Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 

2008, considera a existência de três setores estratégicos da Defesa: o nuclear, o 

cibernético e o espacial5. A partir disso, o setor cibernético é visto com as lentes da 

temática militar e pode ser considerada prioritária para o Exército Brasileiro por tê-la 

como decisiva. 

Então ligada ao setor militar, o entendimento do que seja Defesa Cibernética 

deve também ser adotado a partir da área. Assim, entende-se por Defesa 

Cibernética o 

 

conjunto de ações ofensivas, defensivas e exploratórias, realizadas no 
Espaço Cibernético, no contexto de um planejamento nacional de nível 
estratégico, coordenado e integrado pelo Ministério da Defesa, com as 
finalidades de proteger os sistemas de informação de interesse da Defesa 
Nacional, obter dados para a produção de conhecimento de Inteligência e 
comprometer os sistemas de informação do oponente (BRASIL, 2014). 

 

 

Após análise do conceito referido e do texto legal, a Lei nº 12.965 não possui 

quaisquer apontamentos que façam referência a ações em contexto de 

planejamento militar, para que assim seja enquadrada como instrumento político de 

ação para a Defesa Cibernética. Outrossim, o texto do Marco Civil da Internet não 

apresenta um conjunto de ações aplicáveis em qualquer outro nível senão no 

                                                           
5 “A reorganização das Forças Armadas passa pela redefinição do papel do Ministério da Defesa e a 

enumeração de diretrizes estratégicas relativas a cada uma das Forças, com a especificação da 
relação que deve prevalecer entre elas. Ao lado dessas diretrizes aborda-se o papel de três setores 
decisivos para a defesa nacional: o cibernético, o espacial e o nuclear.” (BRASIL, 2008) 
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jurídico, tendo a utilidade de seu texto voltada para uma invocação de direitos e 

medidas restritivas, caso ocorram casos ilícitos que fujam de tal normatividade, e 

não para o estabelecimento de exercícios a níveis estratégicos e operacionais. A 

Doutrina Militar de Defesa Cibernética é clara: 

 

2.1.3 Em conformidade com o exposto no item 2.1.2, será utilizada a 
denominação Defesa Cibernética quando do planejamento e da execução 
de ações cibernéticas afetas ao nível estratégico de decisão. Da mesma 
forma, será utilizada a denominação Guerra Cibernética quando o nível de 
decisão considerado for o operacional ou o tático (BRASIL, 2014).  

 

O segundo aspecto que diverge da caracterização da Lei nº 12.965 como 

sendo de importância para o processo de securitização da Defesa Cibernética é o 

objeto de regulamentação de diretrizes da lei: a Internet. Como dito anteriormente, a 

Internet é uma solução tecnológica criada para interligar computadores e redes 

computacionais desenvolvidas para a troca de informações. Tal definição também é 

semelhante da encontrada no próprio Marco Civil, denominando a Internet como 

sendo o 

 

sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em 
escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar 
a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes 
(BRASIL, 2014). 

 

 

Sendo assim, o Marco Civil trata apenas da regulamentação de um ambiente 

para fins de amparo jurídico, este que, por sua vez, somente reproduz os comandos 

do usuário previamente dados à máquina conectada, e que o transmite para outros 

computadores por meio da web. A Internet, por si só, não é uma forma ou ação de 

controle, tal qual são objetos de estudo da cibernética de Wiener e o que realmente 

traduz o que seja o tema de Defesa Cibernética, como já visto anteriormente; é 

apenas um ambiente dentre muitos outros do ciberespaço onde se traduzirá a ação.  

Se analisada a definição de Internet pelo Marco Civil, ela se assemelha com 

a identificação de abrangência do ciberespaço pela Doutrina Militar de Defesa 

Cibernética, confirmando ser apenas um “local” dentre muitos outros de atuação da 

Defesa Cibernética: 
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2.2.8 Espaço Cibernético - espaço virtual, composto por dispositivos 
computacionais conectados em redes ou não, onde as informações digitais 
transitam, são processadas e/ou armazenadas (BRASIL, 2014). 

 

 

Desta forma, ainda que o Marco Civil da Internet procure estabelecer 

regulamentações sobre um espaço virtual, ele não diz respeito a ações, de fato, em 

um contexto de planejamento militar, pois a problemática e as expressões trazidas 

em seu texto legal não se referem a estas. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não há como analisar isoladamente o Marco Civil da Internet e tomá-lo como 

exemplo de política pública para afirmar uma politização da Defesa Cibernética 

brasileira, visto que a lei não faz menção ao tema e nem se utiliza de conceitos que 

apontem para a definição de Defesa Cibernética e a forma como atua. Ainda que 

bem intencionada, a Lei nº 12.965 diz respeito somente a um ambiente de 

propagação de dados que conectam redes operacionais, e que oferece a proteção 

jurídica ao usuário, seja ele quem for, se invocada para casos que caem em ilicitude. 

 Para ser confirmado o assunto como politizado no processo de securitização 

da Escola de Copenhague, é preciso entender também, como visto ao longo do 

artigo, que a forma com que o tema é colocado em pauta no Brasil deve ocorrer 

tendo em vista o seu aspecto militar, pois a Defesa Cibernética incorpora o tema aos 

seus assuntos de importância. O Marco Civil da Internet deixa tal aspecto de lado. 

 O tema ainda se mostra de forma incipiente na agenda brasileira e, sendo 

assim, é compreensível que este novo assunto pode ser passível de entendimentos 

errôneos ou estudos que apontem para outros caminhos, se analisado o seu 

processo de securitização. Contudo, a partir da análise do Marco Civil da Internet, 

pode-se afirmar que, hoje, a Defesa Cibernética no Brasil não está politizada. 
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 Finalmente, a resposta para a pergunta-problema A defesa cibernética no 

Brasil foi politizada? É não, a defesa cibernética no Brasil não foi politizada, 

atingindo assim o objetivo do trabalho.  
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