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Ciberespaço: o processo de securitização no Brasil de Lula a Dilma 

Cyberspace: Securitization process in Brazil from Lula to Dilma  

  

Kauana Puglia Bandeira1  

  

RESUMO  

Este ensaio pergunta em qual etapa do processo de securitização o ciberespaço se 
encontra no Brasil, do primeiro mandato de Lula até o início do primeiro mandato de 
Dilma Rousseff. Para atingir esse objetivo, neste período, analisou-se o entendimento 
do ciberespaço no Brasil e do processo de securitização. Por fim, verificou-se que o 
tema não foi politizado.   
  

Palavras-chave: Escola de Copenhague; Ciberespaço; Securitização.   

  

ABSTRACT  

This essay discusses in which phase the securitization process of cyberspace in Brazil 
is stated from Lula’s first government until the beginning of Dilma’s first government. 
In order to achieve that it was analyzed, in that span, the understanding of cyberspace 
in Brazil and the securitization process as a whole. By the end it was verified that the 
theme was not politicized.  
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INTRODUÇÃO  

  

De acordo com a Escola de Copenhague, a intervenção do Estado no espaço 

cibernético também pode ser explicada pela conjuntura do pós-Guerra Fria, onde o 

conceito de Segurança Internacional foi expandido e a agenda de segurança 

ampliouse em relação ao que já era discutido em níveis tradicionais (BUZAN et al, 

2010). Além da questão político-militar, novos fenômenos passaram a ser 

considerados como ameaças aos Estados, entendendo novos temas como riscos 

globais. Este espaço permite que a discussão do ciberespaço adentre tal nível de 

análise no plano governamental dos países, inclusive nos do Brasil, principalmente a 

partir do começo do século XXI, nos governos Lula e Dilma.   
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Com isso, o presente ensaio pergunta em que etapa do processo de 

securitização o ciberespaço pode ser identificado no Brasil até o final do primeiro 

mandato do governo Dilma: não politizado, politizado, ou securitizado. A hipótese é a 

de que o ciberespaço se encontra como não politizado, pois o assunto ainda é tratado 

como sendo objeto de agenda militar e o entendimento de conceitos vinculados ao 

tema para a formulação de políticas públicas do tema ainda não é pleno. Para atingir 

o objetivo, o ensaio busca compreender, por meio de revisão bibliográfica e 

documental, o conceito do processo de securitização proposto pela Escola de 

Copenhague e o entendimento do tema do ciberespaço pelo Estado Brasileiro desde 

o início do governo Lula até o fim do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff 

e, por fim, identificar a posição do ciberespaço no processo de securitização. A 

metodologia se dá a partir de pesquisa bibliográfica e documental histórica ao nível 

de análise nacional, além de coletar dados oficiais do governo brasileiro até o período 

citado, extraídos de seus documentos oficiais para mapear as definições e ameaças 

encontradas relacionadas ao ciberespaço.   

Com tal delineamento da pesquisa, é possível fazer a análise do processo geral 

de construção do debate do ciberespaço na Escola de Copenhague e confrontá-lo 

com os dados obtidos da evolução brasileira do tema. Por fim, é aplicada a 

metodologia proposta pela Escola de Copenhague, verificando em qual etapa do 

processo de securitização, atualmente, se encontra o tema do ciberespaço dentro do 

Brasil.  

  

O PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO DA ESCOLA DE COPENHAGUE  

  

Para se estudar securitização e compreender o seu processo de apresentação 

de um tema em termos de segurança, é preciso estudar o discurso e as constelações 

políticas, ou seja:   

  

(...) quando um argumento dentro desta estrutura retórica e semiótica 
específica atinge um efeito suficiente para fazer um público tolerar violações 
de regras que, de outro modo, deveriam ser obedecidas? Se, por meio de um 
argumento acerca da prioridade e da urgência de uma ameaça existencial, o 
ator securitizante conseguiu se libertar dos processos distintos ou das regras 
aos quais ele ou ela deveria estar vinculado(a), estamos testemunhando um 
caso clássico de securitização (BUZAN et al, 1998, p. 25).  

  



32 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, edição especial n.1, março, 2018, p. 30-49. ISSN: 2594-3839. 

Na Escola de Copenhague, a segurança enquadra o tema em questão como 

sendo uma política de tipo especial que vem de cima, sendo assim, pode-se definir 

um espectro que abrange questões públicas, que vai desde o não politizado, 

passando pelo politizado e, por fim, chegando ao securitizado.   

O espectro não politizado se caracteriza quando o Estado não lida com o tema 

proposto e não faz disso, de nenhuma maneira, um assunto de decisão e de debate 

público. O espectro politizado, por sua vez, é definido quando a questão é parte das 

políticas públicas do Estado, admitindo a decisão governamental, alocações de 

recursos e, até mesmo, ainda que raramente, uma outra espécie de governança 

comum. Já o espectro securitizado é determinado quando o assunto não é debatido 

como um assunto político comum, mas tratado com uma velocidade mais acelerada e 

de maneiras que possam violar regras legais e sociais comuns (BUZAN et al, 1998). 

Assim, a questão que se encontra no espectro securitizado é apresentada como uma 

ameaça para a existência do Estado, admitindo, obrigatoriamente, uma medida de 

emergência e motivos legítimos para tomadas de decisões fora dos limites normais 

dos procedimentos políticos (BUZAN et al, 1998).  

Este poder de discurso do processo de securitização possui também seus 

atores e seus objetos de referência: os agentes securitizadores são definidos como 

atores “que securitizam questões ao declarar algo – um objeto de referência – 

existencialmente ameaçado” (BUZAN et al, 1998, p. 01). Os objetos de referência para 

a teoria, por sua vez, são aqueles que “estão ameaçados existencialmente e possuem 

uma reivindicação legítima por sobrevivência” (BUZAN et al, 1998, p. 01). Desta forma, 

é possível identificar uma união entre os agentes securitizadores e os seus objetos de 

referência. Embora pareça que a teoria de securitização estivesse aberta para que 

qualquer indivíduo pudesse assumir uma transformação relacionada a ela, os agentes 

securitizadores mais comuns são ligados ao Estado, como líderes políticos, 

burocratas, governos, lobistas e grupos de pressão. Os objetos de referência, por sua 

vez, geralmente são coletividades intermediárias (BUZAN et al, 1998). A teoria de 

securitização proposta pela Escola de Copenhague também depende da audiência, o 

locus capaz de legitimar as tomadas de decisão excepcionais e, enfim, possibilitar 

uma conclusão desse movimento, concluído ele com sucesso ou não – neste último 

caso, o tema não estaria presente na esfera securitizada.  

É importante ressaltar que o sucesso do processo de securitização não está 

necessariamente elencado ao estabelecimento de medidas emergenciais, e sim 
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somente à capacidade que o discurso possui de ganhar repercussão na audiência em 

relação a uma ameaça existencial. Somente assim é que se pode viabilizar a criação 

de uma plataforma que legitime as tomadas de decisões que fogem à regra política 

(MOTTA, 2014).  

De acordo com Buzan et al (1998), o pontapé inicial para o processo de 

securitização é o speech act, ou seja, o ato de fala, em que o agente invoca a questão 

de segurança de forma emergencial. Contudo, para que a questão seja aceita e 

legitimada como uma algo a ser securitizado a partir do ato da fala, é preciso a 

existência de uma audiência. Instrumentos para o agente securitizador são 

importantes nessa dinâmica para que se consiga o efeito desejado na audiência, como 

o poder e a sua capacidade no cenário internacional. Tais ferramentas podem ser 

essenciais ao agente, para que possa articular politicamente, com os demais atores, 

o convencimento da urgência presente na fala (BUZAN et al, 1998).  

No processo de securitização, não importa de início se a ameaça percebida 

como existencial é, de fato, real ou não. O que importa para a teoria é que ela seja 

apresentada em forma de discurso como tal pelo agente securitizador e que essa 

apresentação tenha sucesso a ponto de persuadir e convencer a audiência (MOTTA, 

2014). A comprovação de real ameaça é vista como aspecto secundário para a Escola 

de Copenhague, já que o que também conta é a percepção dos agentes em relação 

a uma questão. Segundo Buzan et al (1998), para que o agente securitizador possa 

verificar a dinâmica de (in)segurança, é preciso que o tema passe por um debate e 

uma construção social que é iniciado por uma elocução de um ato de fala. Assim, as 

ameaças são construídas no discurso e pelo discurso.  

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO DO 

PONTO DE VISTA BRASILEIRO  

  

Para afirmar uma possível politização do ciberespaço pelo governo brasileiro 

entre os governos Lula e Dilma, é preciso explorar se a questão é parte de uma 

discussão do Estado – ou seja, quais procedimentos seriam pertinentes a serem 

realizados para garantir a segurança do ciberespaço para o Brasil. Isso quer dizer que 

o ciberespaço pode, desta forma, fazer parte das políticas públicas brasileiras, 

admitindo a decisão governamental, alocações de recursos e criação de quadro 

estrutural responsável pelo assunto.  
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Assim, para realizar a verificação, foram procuradas as estruturas 

governamentais que se atém ao trabalho de segurança do ciberespaço – os principais 

agentes - e uma busca de matérias governamentais produzidos por eles. Desta busca, 

foram encontrados três principais agentes que contribuíram para a construção do 

tema: a chefia do Poder Executivo, ou seja, a Presidência da República, o Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e o Ministério da 

Defesa (MD). Dos documentos produzidos pelos três agentes, se sobressaíram cinco 

documentos que, quando analisados, podem viabilizar um exercício de 

macrocoordenação do tema, inserindo o Brasil no espectro politizado do processo de 

securitização – ou não: o Marco Civil da Internet, a Estratégia Nacional de Defesa, a 

Doutrina Militar de Defesa Cibernética e a Política Cibernética de Defesa. A seguir, 

serão analisadas cada uma das matérias aqui citadas, atentando para a qualificação 

de seus conteúdos.  

  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: MARCO CIVIL DA INTERNET  

  

Enviada como projeto de lei ao Congresso Nacional e sancionada em 2014 pela 

Presidenta Dilma Rousseff, a Lei nº 12.965, denominada Marco Civil da Internet, 

possui como objetivo precípuo regular o uso da rede no Brasil.  

Com relação ao conteúdo visto em suas grandes cinco divisões, o Marco Civil 

percorre um estabelecimento de fundamentos, princípios e direitos quanto da 

utilização da Internet. Além disso, a lei também ressalta a importância de se garantir 

os direitos à liberdade de expressão e privacidade dos usuários. Conforme Artigo 1º 

do Marco Civil da Internet (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.  
  

O primeiro capítulo da substância trata dos princípios e fundamentos do uso da 

rede no Brasil. Com relação aos fundamentos, a lei ressalta a liberdade de expressão, 

a livre iniciativa e a defesa do consumidor. Já os princípios apontados são os de 

privacidade, a neutralidade e a estabilidade da rede (BRASIL, 2014).  

O segundo capítulo estabelece os direitos e as garantias dos usuários da 

Internet, como a inviolabilidade da vida privada, da intimidade e do sigilo do fluxo de 
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informações e comunicações. O segundo capítulo da lei também torna norma a 

clareza de informações nas cláusulas de contratos de prestações de serviços, 

tratando como nula qualquer cláusula de que ofenda tais direitos e garantias (BRASIL, 

2014).  

O terceiro capítulo, por sua vez, trata sobre a neutralidade da rede. A 

neutralidade da rede significa que os provedores de serviços da internet não podem 

cobrar preços diferenciados por tipos de utilização da rede. O capítulo dispõe, 

também, 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, estabelecendo que os provedores não podem ter acesso 

a estes dados e/ou disponibilizem a terceiros (BRASIL, 2014).  

O quarto capítulo procura estabelecer diretrizes para a atuação da União, 

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

quinto e último capítulo dispõe sobre a liberdade do usuário de utilizar ferramentas 

que permitam o controle de visualização de conteúdos impróprios na rede para seus 

filhos menores de idade, respeitando os princípios do Marco Civil e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 2014).  

Após análise do texto legal, a Lei nº 12.965 não possui quaisquer apontamentos 

que façam referência a ações em contexto de planejamento para a segurança do 

ciberespaço. Outrossim, o texto do Marco Civil da Internet não apresenta um conjunto 

de ações aplicáveis em qualquer outro nível senão no 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.  

  

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA  

  

Em 2008, durante o governo Lula, o Ministério da Defesa tornou oficial a 

Estratégia Nacional de Defesa (END). Este documento possui como objetivo elaborar 

um grande plano de defesa com foco em ações estratégicas de longo e médio prazo 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2008).  

Assim, aprovada em 18 de dezembro daquele ano, a END não é um documento 

específico para a orientação de ações de relação com o ciberespaço, mas define três 

setores estratégicos para a defesa nacional: o nuclear, o espacial e o cibernético. Ao 
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Exército Brasileiro, a END delegou a liderança, em território nacional, da defesa 

cibernética:  

  

No setor cibernético, o Ministério da Defesa e o Ministério da Ciência 
Tecnologia e Inovação, por intermédio do Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Exército, promoverão ações que contemplem a 
multidisciplinaridade e a dualidade das aplicações; o fomento da Base 
Industrial de Defesa com duplo viés: aquisição de conhecimento e geração 
de empregos; e a proteção das infraestruturas estratégicas, com ênfase para 
o desenvolvimento de soluções nacionais inovadoras (...) (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2008, p.142).  

  

Como resultado da formulação da END, o Exército criou o Centro de Defesa 

Cibernética (CDCiber), uma das estruturas de maior importância para o combate de 

ameaças ao ciberespaço, sendo que uma das prioridades do setor cibernético na END 

é fortalecer o CDCiber.  

Até então, o Brasil não possuía um documento de estabelecimento de diretrizes 

próprias de uma estratégia nacional para a defesa cibernética – ou seja, nunca tinha 

possuído um plano de metas, objetivos e nomeação de grupos responsáveis. A END 

traz algumas diretrizes gerais à defesa nacional:  

  

No setor cibernético, será constituída organização encarregada de 
desenvolver a capacitação cibernética nos campos industrial e militar. (...) O 
aperfeiçoamento dos dispositivos e procedimentos de segurança que 
reduzam a vulnerabilidade dos sistemas relacionados à Defesa Nacional 
contra ataques cibernéticos e, se for o caso, que permitam seu pronto 
restabelecimento, a cargo da Casa Civil da Presidência da República, dos 
Ministérios da Defesa, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, e do 
GSI-PR (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2008, p. 66).  

  

Diante do documento exposto, é possível avaliar que a Estratégia Nacional de 

Defesa traça o setor cibernético como sendo uma seção que ainda se encontra em 

um estágio embrionário de organização, merecendo atenção. Contudo, algumas 

ações já vêm sendo tomadas. A criação do CDCiber e a citação do setor cibernético 

como sendo um dos três eixos estratégicos para o Ministério da Defesa já demonstra 

um início do debate sendo realizado no âmbito governamental.  

  

DOUTRINA MILITAR DE DEFESA CIBERNÉTICA  

  

Em 2014, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, foi aprovada a 

Doutrina Militar de Defesa Cibernética (MD 31-M07), tendo como objetivo proporcionar 
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uma unificação de pensamento sobre o ciberespaço no espaço do Ministério da 

Defesa. Desta forma, seria possível, de acordo com a Doutrina, uma operação 

conjunta das Forças Armadas no ciberespaço em defesa do Brasil (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2014).  

O primeiro capítulo do documento traz algumas considerações preliminares que 

merecem atenção, como a necessidade do país de uma capacidade de se contrapor 

às ameaças externas e a conjuntura global, caracterizada por incertezas, mutabilidade 

e volatilidade. Tal cenário, para a Doutrina, pode significar um maior risco de ataques 

por parte dos Estados, estabelecendo a defesa do ciberespaço como atividade cada 

vez mais fundamental no âmbito das Forças Armadas.  

  

1.2.4 Dentro desse cenário, a Defesa Cibernética vem se estabelecendo 
como atividade fundamental ao êxito das operações militares em todos os 
escalões de comando (...). Na condição de atividade especializada, sua 
execução se baseia em uma concepção sistêmica, com métodos, 
procedimentos, características e vocabulário que lhe são peculiares 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014, p. 13).  

  

Por sua vez, o segundo capítulo do documento trata dos fundamentos da 

Doutrina. Dentre eles, o capítulo traça os níveis de decisão no setor do ciberespaço - 

enquanto a segurança do ciberespaço é uma questão do GSI/PR a nível político, a 

defesa do tema fica a cargo do Ministério da Defesa a nível estratégico:  

  

2.1.2 No contexto do Ministério da Defesa, as ações no Espaço Cibernético 
deverão ter as seguintes denominações, de acordo com o nível de decisão 
(...): Nível político - Segurança da Informação e Comunicações e Segurança 
Cibernética - coordenadas pela Presidência da República e abrangendo a 
Administração Pública Federal direta e indireta, bem como as infraestruturas 
críticas da Informação Nacionais; Nível estratégico - Defesa Cibernética - a 
cargo do Ministério da Defesa, Estado Maior Conjunto das Forças Armadas 
e Comandos das Forças Armadas, interagindo com a Presidência da 
República e a Administração Pública Federal (...) (MINISTÉRIO DA DEFESA, 
2014, p. 17).  

  

O capítulo terceiro da Doutrina Militar de Defesa Cibernética vem para 

desenhar a defesa do ciberespaço a partir do Sistema Militar de Defesa Cibernética, 

um conjunto de instalações, procedimentos e serviços para realizar as atividades do 

setor. Como seu órgão central, está o Centro de Defesa Cibernética (CDCiber), 

atuando em nível estratégico (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). Contudo, o 

documento deixa claro que a eficácia das ações depende da atuação colaborativa da 

sociedade brasileira como um todo, da comunidade acadêmica, dos setores públicos 
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e privados e da base industrial de defesa, evidenciando a importância da construção 

do tema de forma conjunta:  

  
3.1.2 A eficácia das ações de Defesa Cibernética depende, 
fundamentalmente, da atuação colaborativa da sociedade brasileira, 
incluindo, não apenas o MD, mas também a comunidade acadêmica, os 
setores público e privado e a base industrial de defesa (...) (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2014, p. 25).  

  

O terceiro capítulo também determina os Níveis de Alerta Cibernético, ou seja, 

um emprego do Ministério da Defesa para classificação do estado em que se encontra 

o ciberespaço. Os níveis são utilizados em situações nas quais haja possibilidade de 

concretização de ataque cibernético, determinando a realização de um conjunto de 

ações (não explicitado no capítulo) designado para cada nível. A seguir, a tabela 1 

correspondente aos Níveis de Alerta Cibernético, que variam desde o Nível Branco ao 

Nível Vermelho e indicam suas respectivas interpretações:  

  

Tabela 1: Níveis de Alerta Cibernéticos. 

 

Nível de alerta  
Significado/Interpretação  

Cor  Nome  

Branco  Baixo  

* Aplicável quando as ameaças cibernéticas 
percebidas não afetam o Espaço Cibernético de interesse 
do MD e das FA.  
* Situação normal ou rotineira, considerando o 

histórico. * Probabilidade de concretização de ameaças 

cibernéticas baixa, considerando o histórico.  

Azul  Moderado  

* Aplicável quando as ameaças cibernéticas percebidas afetam 
o  
Espaço Cibernético de interesse do MD e das FA, sem 

comprometer as infraestruturas críticas da Informação. * 

Probabilidade de concretização de ameaças cibernéticas 

entre baixa e média, considerando o histórico.  
Amarelo  Médio   

  * Aplicável quando ações cibernéticas hostis afetam o 
Espaço Cibernético de interesse, sem comprometer as 
infraestruturas críticas da informação.  
* Aplicável quando houver a percepção de ameaças 

cibernéticas contra as infraestruturas críticas da informação. * 

Probabilidade da concretização de ameaças cibernéticas 

entre média e alta, considerando o histórico.  
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Laranja  Alto  

* Aplicável quando as ações cibernéticas hostis 
degradam alguma Infraestrutura Crítica da Informação.  
* Probabilidade de concretização de ameaças 
cibernéticas entre média e alta, considerando o histórico.  
* Infraestrutura crítica da informação atingida, porém 
com possibilidade de restabelecimento das consições de 
segurança ou dos serviços em tempos aceitáveis para o 
cumprimento da missão.  
* Infraestrutura Crítica da Informação atingida com 

impacto entre médio e alto, considerando o histórico.  

Vermelho  Muito Alto  

* Aplicável quando ações cibernéticas hostis exploram 
ou negam a disponibilidade das infraestruturas críticas da 
informação.  
* Probabilidade de concretização de ameaças 
cibernéticas muito alta, considerando o histórico.  
* Infraestrutura Crítica da Informação atingida com 
impacto alto ou superior, considerando o histórico.  
* Infraestrutura Crítica da Informação atingida, com 

possibilidade de restabelecimento da condição de segurança 

ou dos serviços em tempos além dos aceitáveis para o 

cumprimento da missão.  

  

Fonte: Ministério da Defesa, 2014.  

  

O quarto capítulo, por sua vez, configura alguns processos gerais de 

coordenação em operações de guerra cibernética (G Ciber), como o nível de 

planejamento e condução:  

  

4.2.1. A G Ciber em Operações Conjuntas deverá, em princípio, ser planejada 

e conduzida, no nível do Comando Operacional Conjunto, integrando a célula 

de Operações de Informação (Op Info) ou a critério do Comandante 

Operacional. 4.2.2. A Seção dedicada às Op Info deve ser mobiliada com, 

pelo menos, 1 (um) oficial especializado em G Ciber, preferencialmente, 

oficial superior com o Curso de Estado Maior ou equivalente (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2014, p. 29).  

  

Por fim, o capítulo quinto determina a aplicação da Doutrina no âmbito do 

Ministério da Defesa, Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Desta 

forma, é possível observar que a Doutrina Militar de Defesa Cibernética formula 

diretrizes gerais para planejamento, condução e estruturação de algumas de suas 

subseções internas somente em operações de guerra cibernética. Contudo, os 

conjuntos de ações específicas norteadas pelos Níveis de Alerta Cibernéticos e 

demais instruções para operações de não-guerra não são citados pelo documento.  
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 POLÍTICA DE DEFESA CIBERNÉTICA  

  

 Em 2012, durante o governo de Dilma Rousseff e com a aproximação da Copa 

do Mundo de 2014, foi aprovado o primeiro documento do Ministério da Defesa tendo 

o ciberespaço como tema central, Política de Defesa Cibernética de Defesa (PDCD). 

Sua criação tem por finalidade, no âmbito do Ministério da Defesa, orientar os 

planejamentos dos diversos escalões, no que diz respeito ao emprego da Defesa 

Cibernética, necessário ao cumprimento da destinação constitucional e das 

atribuições das Forças Armadas, respeitando-se as peculiaridades operacionais e 

táticas (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012).  

O primeiro capítulo da PDCD ressalta a importância do trabalho conjunto da 

sociedade brasileira como um todo, comunidade acadêmica e setores público e 

privado para a produção do conhecimento relacionado ao setor de defesa cibernética. 

Desta forma, a eficácia das ações do Ministério da Defesa pode ser maior. Contudo, 

o documento não especifica quais são os agentes envolvidos diretamente na 

constituição dos setores cibernéticos no governo.  

Além disso, a PDCD determina a Segurança da Informação e Comunicações  

(SIC), de responsabilidade do Departamento de Segurança da Informação e  

Comunicações (DSIC – órgão vinculado ao GSI/PR), como sendo a base da Defesa 

Cibernética. Ou seja, não há, para o documento, meios de se realizar a Defesa 

Cibernética sem que haja ação conjunta com a SIC:   

  

(...) f) a Segurança da Informação e Comunicações (SIC) é a base da Defesa 

Cibernética e depende diretamente das ações individuais; não há Defesa 

Cibernética sem ações de SIC (...) (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 13).  

  

Quanto aos objetivos da PDCD, o segundo capítulo afirma que eles são 

orientados para assegurar o uso efetivo do ciberespaço pelas Forças Armadas e 

impedir ou dificultar sua utilização contra os interesses do país. O documento também 

visa “definir os princípios básicos que norteiem a criação de legislação e normas 

específicas para o emprego no setor cibernético” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012,  

p. 15). Assim, é possível notar que a intenção da PDCD não é definir políticas e 

normas específicas, e sim apenas nortear suas criações posteriores.  
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Como exemplo do referido, o quarto capítulo traz uma orientação para a 

produção de conhecimento sobre defesa cibernética com a criação do Sistema Militar 

de Defesa Cibernética (SMDC), citado também na Doutrina Militar de Defesa 

Cibernética. Com sua criação, seria determinado o desenvolvimento e a atualização 

da PDCD (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012).  

Sendo o primeiro documento do Ministério da Defesa especificamente sobre a 

defesa do ciberespaço, a criação do documento e do SMDC indica e enfatiza a 

importância, para o órgão, de trabalhar no desenvolvimento de suas próprias medidas 

de reconhecimento de ameaças, tomando como responsabilidade o setor de defesa 

cibernética. Isso fica claro em três de suas diretrizes, no quarto capítulo:  

  

(...)  
d) estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informação, e 

realizar o seu gerenciamento, reduzindo os riscos às infraestruturas críticas 

da informação de interesse da Defesa Nacional a níveis aceitáveis;  
e) criar e normatizar processos de Segurança Cibernética para padronizar 

procedimentos de acreditação no âmbito das infraestruturas críticas de 

informação de interesse da Defesa Nacional; e  
f) estabelecer programas/projetos a fim de assegurar a capacidade de 

atuar em rede com segurança, fortalecendo, dessa forma, a operacionalidade 

da atividade de Comando e Controle (C2²) no MD (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2012, p. 17).  

  

Com o referido, diz-se então que a Política de Defesa Cibernética de Defesa é 

o início do delineamento do setor cibernético no âmbito do Ministério da Defesa, sendo 

responsável por orientar futuras políticas e medidas específicas para o tratamento de 

ameaças.  

  

DISCURSOS DOS AGENTES  

  

Para apontar uma possível securitização do ciberespaço como objeto de 

referência, é preciso que seja determinado um debate do assunto tratado com uma 

velocidade mais acelerada e de maneiras que possam violar regras legais e sociais 

comuns (BUZAN et al, 1998).  

Desta forma, para a Escola de Copenhague, o ciberespaço poderia ser 

apresentado como um tema de ameaça para a existência do Estado, admitindo, 
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obrigatoriamente, uma medida de emergência e motivos legítimos para tomadas de 

decisões fora dos limites normais dos procedimentos políticos (BUZAN et al, 1998).   

Como o pontapé inicial para o processo de securitização é o speech act, ou 

discurso em sua forma emergencial, dependente de uma audiência que legitime tal 

discurso (BUZAN et al, 1998), esta subseção se dedica a analisar os discursos dos 

principais agentes estatais que se dedicam ao tema do ciberespaço.  

Como já mencionado, são três os agentes aqui analisados, pois deles partem 

as principais decisões a nível governamental: a chefia do Poder Executivo, ou seja, a 

Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República (GSI/PR) e o Ministério da Defesa. Desta forma, a subseção classifica como 

de importância para análise os discursos de agentes que estiveram à frente das 

referidas estruturas pelo período estudado, sendo eles os seguintes:  

 

Tabela 2: Lista de agentes principais. 

  

AGENTE  
PERÍODO 

NO CARGO  ESTRUTURA  
QUANTIDADE 

DE DISCURSOS  

Luís Inácio Lula da 

Silva  
01/01/2003 - 

31/12/2010  Chefia Executivo  0  

Dilma Rousseff  
01/01/2011- 
31/12/2014  Chefia Executivo  3  

José Viegas Filho  
01/01/2003- 
08/11/2004  

Ministro da 

Defesa  0  

José Alencar  
09/11/2004- 
31/03/2006  

Ministro da 

Defesa  
0  

Waldir Pires  
01/04/2006- 
25/06/2007  

Ministro da 

Defesa  0  

Nelson Jobim  
26/06/2007- 
04/08/2011  

Ministro da 

Defesa  0  

Celso Amorim  
05/08/2011- 
01/01/2015  

Ministro da 

Defesa  4  

José Armando  
Felix  

01/01/2003- 
31/12/2010  

Ministro do  
Estado Chefe do  

Gabinete de  
Segurança  
Institucional  

0  

José Elito Carvalho 

Siqueira  
01/01/2011- 
02/10/2015  

Ministro do  
Estado Chefe do  

Gabinete de  
Segurança  
Institucional  

0  

  

Fonte: Brasil, s.d. 



43 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, edição especial n.1, março, 2018, p. 30-49. ISSN: 2594-3839. 

  

Os discursos encontrados foram analisados de acordo com os seus temas 

centrais, e se constatou que o discurso da Presidente Dilma Rousseff em 2013, na 

abertura do Debate Geral da 68ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, nos Estados 

Unidos, se mostrou relevante para os estudos na presente monografia possuiu o 

ciberespaço como um tema central. Do mesmo modo se mostrou o discurso do 

exMinistro da Defesa, Celso Amorim, durante a abertura do III Seminário de Defesa 

Cibernética, em outubro de 2012.  

Para que esses discursos fossem coletados, foi feita uma análise do conteúdo 

de cada discurso presidencial feito de Dilma Rousseff em seu primeiro mandato, bem 

como de cada discurso dos Ministros da Defesa e Ministros de Estado Chefes do 

Gabinete de Segurança Institucional que passaram pelos cargos durante o período 

estudado. A análise foi feita procurando por termos como “ciber”, “ciberespaço”, 

“cibernético” e “cibernética” e o espaço que ocupa o assunto nos discursos. Os 

discursos foram coletados de sites do Palácio do Planalto e do Ministério da Defesa. 

Assim, esta subseção se dedica a analisar tais discursos para encontrar indícios de 

securitização do ciberespaço como objeto de referência.   

  

DISCURSO DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF  

  

A abertura do Debate Geral da 68ª Assembleia-Geral das Nações Unidas de 

setembro de 2013, nos Estados Unidos, foi marcada pelo discurso da Presidente 

Dilma Rousseff. Sua fala levou em consideração as revelações de espionagem 

estadunidense de mais de vinte telefones ligados à Presidência, que vieram à tona 

por meio do WikiLeaks2. Diante de tal situação, a Presidente frisou que a prática “fere 

o Direito Internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, 

sobretudo, entre nações amigas” (ROUSSEFF, 2013).  

Ainda em seu discurso de abertura, a Presidente afirmou que o Brasil redobraria 

os esforços para se munir de legislação, tecnologias e mecanismos que possam 

proteger o país da interceptação ilegal de comunicações e dados (ROUSSEFF, 2013). 

Assim, a Presidente coloca o ciberespaço como um campo que deve ser protegido 

                                            
2 WIKILEAKS. Bugging Brazil. Disponível em: <https://wikileaks.org/nsa-brazil/>. Acesso em 04 jun. 

2017.  
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para que não seja um instrumento de guerra, feita por meio da espionagem, da 

sabotagem e dos ataques contra sistemas e infraestruturas de todos os países ali 

presentes.  

Após prestar tais considerações, Dilma Rousseff anuncia que o Brasil 

apresentará propostas para o estabelecimento de um “marco civil multilateral para a 

governança e uso da internet, e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos 

dados que por ela trafegam” (ROUSSEFF, 2013). Tal documento, de acordo com a 

Presidente, deveria estabelecer mecanismos capazes de garantir princípios como 

liberdade de expressão e governança democrática.  

Como já citado, a partir destas percepções, foi oficializada a lei do Marco Civil 

da Internet. Contudo, ainda que haja tal discurso da Presidente, este ato sozinho, com 

elementos de urgência presentes nas palavras, não garante a securitização de um 

objeto de referência (BUZAN et al, 1998). Para isso, ainda é necessário que haja um 

consenso em relação à ameaça e que a questão seja tratada de forma acelerada, 

conseguindo se libertar de processos ou regras aos quais o objeto deveria estar 

vinculado (BUZAN et al, 1998). Ou seja, é necessário que o discurso consiga legitimar 

uma resposta rápida à ameaça, de modo que viole as regras irrestrita e 

imediatamente. Assim, não é constatada uma urgência no speech act em relação a 

matéria que resulte em legitimidade, para que, assim, a Presidente Dilma Rousseff e 

demais policy makers envolvidos possam tomar decisões emergenciais referentes ao 

tema.  

  

DISCURSO DO EX-MINISTRO DA DEFESA, CELSO AMORIM  

  

Em 24 de outubro de 2012, o ex-Ministro da Defesa, Celso Amorim, realizou um 

discurso de abertura no III Seminário de Defesa Cibernética em Brasília. Nele, o  

ex-Ministro conseguiu traçar alguns aspectos da Defesa Cibernética que devem 

ser considerados para a criação de estruturas e processos flexíveis, orientados por 

uma visão estratégica que possa ser capaz de orientar a execução de atividades no 

meio:   

  

Atualmente, quase todos os sistemas de armas funcionam com componentes 

de tecnologia da informação. O comando e controle e o apoio logístico 

dependem pesadamente de sistemas digitais. As consequências de um 
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ataque, longe de limitar-se ao espaço cibernético, alcançariam a sociedade 

como um todo. Um ataque cibernético teria o potencial de desorganizar a 

sociedade de várias maneiras: materialmente, por perdas econômicas como, 

por exemplo, o prejuízo causado pela queda de um sistema bancário; 

psicologicamente, pelo medo, pelo pânico e pela possível paralisia frente a 

um agressor que possa sabotar sistemas críticos em larga escala. Tais 

hipóteses teriam, caso concretizadas, um custo inaceitável para a soberania, 

a integridade e o bem-estar do país (AMORIM, 2012).  

  

Ainda em seu discurso, Celso Amorim apoia um intercâmbio de ideias entre 

sociedade civil e o setor cibernético do Ministério da Defesa, a fim de que se possa 

ampliar o conhecimento da proteção ao ciberespaço. Além da sociedade civil, Amorim 

afirma que a Defesa deve sempre buscar a cooperação de nações que possam adotar 

uma abordagem à defesa cibernética semelhante a do Brasil, desenvolvendo 

colaborativamente suas capacidades (AMORIM, 2012).  

Contudo, como já discutido na análise de discurso da Presidente Dilma, o 

discurso por ele mesmo não garante a securitização de um objeto de referência 

(BUZAN et al, 1998) se não há o consenso em relação à ameaça. O discurso do 

exMinistro da Defesa Celso Amorim não apresenta celeridade suficiente para que 

decisões sobre o objeto de referência, aqui sendo o ciberespaço, consigam se libertar 

de processos ou regras aos quais o objeto deveria estar vinculado (BUZAN et al, 

1998).  

Com este discurso e com toda a análise realizada ao decorrer da presente 

monografia, é possível dizer que o ciberespaço foi moldado pelo setor militar e 

permanece como sendo seu tema, mas está cada vez mais presente na vida das 

pessoas e das empresas. Tal fenômeno é observado por meio da globalização e do 

acesso rápido à informação por meio de inovações tecnológicas, que melhoraram a 

complexidade dos sistemas e, consequentemente, aumentam a incerteza do cenário 

e as vulnerabilidades para além da sociedade militar.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente ensaio propôs identificar em qual etapa do processo de 

securitização o ciberespaço é encontrado no Brasil até o final do primeiro mandato do 

governo Dilma. O resultado é compatível com a hipótese: o ciberespaço ainda é um 
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tema no país que se encontra na esfera não politizada do processo proposto pela 

Escola de Copenhague.  

Durante os estudos, foi constatado que o quadro posicional que o ciberespaço 

ocupa se deve ao fato de que o ciberespaço ainda é colocado como um tema de maior 

importância para agenda militar. Grande parte dos documentos que abordam o 

ciberespaço foram elaborados pelo Ministério da Defesa, e são estes os detentores 

de políticas que incluem diretrizes, ainda que gerais e em pouca quantidade. Do outro 

lado, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República também 

procura fazer seu trabalho relacionado ao assunto, contudo, verifica-se a inexistência 

de uma Política Nacional de Segurança Cibernética, ou documento relativo.  

Além disso, o quadro não politizado do ciberespaço no processo de 

securitização também foi confirmado pela hipótese de que não há um entendimento 

de conceitos vinculados ao tema para a formulação de políticas públicas sobre o 

ciberespaço. Leis de cunho jurídico, não aplicáveis a sociedade como um todo e 

tratando somente de um ambiente dentre vários que abrangem o ciberespaço não 

podem ser consideradas políticas públicas e, portanto, não pode ser comprovada a 

politização do ciberespaço.   

Desta forma, a resposta para a pergunta-problema Em que etapa do processo 

de securitização o ciberespaço pode ser identificado no Brasil até o final do primeiro 

mandato do governo Dilma? É não politizada, atingindo assim o objetivo da presente 

monografia.  
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