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RESUMO 

Este artigo visa analisar o caso do ataque cibernético com o vírus Stuxnet à usina nuclear de 

Natanz no Irã (2010), que foi levado a cabo pelos Estados Unidos e Israel, levando em 

consideração o contexto das relações entre esses países e o país alvo: Irã; partindo da 

Revolução Iraniana de 1979, das relações durante, e pós, Guerra Fria. Ao longo do texto, será 

feita uma análise, partindo de uma perspectiva histórica, das revoluções tecnológicas que 

possibilitaram o nível de sofisticação observado em ataques cibernéticos de hoje-em-dia. O 

trabalho busca mostrar as percepções que levaram tanto ao ataque, por parte dos EUA e de 

Israel, quanto da iniciativa em prol do desenvolvimento de tecnologia nuclear por parte do Irã. 

Do aspecto geopolítico, procuramos entender alguns conceitos básicos da disciplina em si e 

das teorias clássicas, bem como apresentar o espaço cibernético como um vetor avançado em 

matérias geopolíticas por meio do uso do poder cibernético. 

 

PALAVRAS CHAVE: Geopolítica; Tecnologia; Irã; Israel; Espaço Cibernético; Poder 

Cibernético 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the case of the cyber-attack with the Stuxnet virus on the Natanz 

nuclear power plant in Iran (2010), which was carried out by the United States and Israel, 

taking into account the context of relations between these countries and the target country: 

Iran; starting from the 1979 Iranian Revolution, from relations during and after the Cold War. 

Throughout the text, an analysis will be made, from a historical perspective, of the 

technological revolutions that made possible the level of sophistication observed in today's 

cybernetic advances. The work seeks to show how perceptions led both, US and Israel, to the 

attack, and Iran to the initiative in favor of the development of nuclear technology. From the 

geopolitical aspect, we seek to understand some basic concepts of the discipline itself and of 

the classical theories as well as presenting cyberspace as an advanced vector in geopolitical 

materials through the use of cybernetic power. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2012 é publicada a notícia de que uma ordem vinda dos Estados Unidos, sob o 

comando de Barack Obama, acelerava a onda de ataques cibernéticos sofisticados contra a 

usina nuclear de Natanz no Irã. Segundo Sanger (2012), é sabido que esses ataques já vinham 

acontecendo desde  meados de 2008, ainda no governo de George W. Bush, sob o codinome 

de Olympic Games. Especialistas da área da segurança da computação deram ao vírus, 

desenvolvido pelos Estados Unidos e Israel, usado nesses ataques, o nome de Stuxnet (THE 

NEW YORK TIMES, 2012).  

Embora nosso foco seja a ação perpetrada por meio do vírus já mencionado, mais 

atualmente, em 2021, mostrando que o tema é bastante “quente”, tivemos o que o chefe da 

Organização da Energia Atômica do Irã chamou de “terrorismo nuclear”, onde, novamente, o 

país foi alvo de um ataque cibernético que levou à explosão de centrífugas de enriquecimento 

de urânio na usina nuclear da Natanz, este episódio foi atribuído à Mossad – serviço secreto 

de Israel1. 

Os ataques mencionados não foram os primeiros e não serão os últimos, nos quais um 

Estado faz uso de ferramentas tecnológicas sofisticadas para desestabilizar outros Estados que 

considerem oponentes ou hostis. Temos como exemplos: Israel, em 2007, fazendo uso de 

instrumentos que camuflaram, dos radares, suas aeronaves F-15 Eagle e F-16 Falcon durante 

um ataque a prédios, que seriam fábricas relacionadas a armas de destruição em massa na 

Síria (CLARKE; KNAKE, 2015) e o bombardeio virtual – supostamente – russo lançado 

contra a Geórgia em 2008 (G1, 2008; COLLINS; MCCOMBIE, 2012). 

Também temos os ataques que partem de entes não estatais, como grupos hackers, à 

guisa de exemplo, bem recentemente – maio de 2021 – tivemos o ataque ao maior oleoduto 

dos Estados Unidos, que corresponde a 45% do abastecimento de combustível de aviação da 

costa leste do país, além de comprometer o abastecimento, o grupo DarkSide – responsável 

pelo ataque – roubou mais de 100 GB (Gibabytes) de informação. A ação foi executada por 

meio de um ransomware – um tipo de programa que restringe o acesso ao sistema infectado 

com uma espécie de bloqueio, cobrando resgate para o reestabelecimento do acesso2. 

Nenhum dos pensamentos geopolíticos clássicos conseguiu abordar o avanço da 

tecnologia que alcançamos hoje, no qual ferramentas tecnológicas sofisticadas estão sendo 

 
1 Disponível em: < https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-12/ira-acusa-israel-de-sabotar-sua-principal-

usina-nuclear.html> Acesso em: 12 de ago. 2021. 
2 Disponível em: <https://canaltech.com.br/seguranca/o-que-e-ransomware-como-remover/> Acesso em: 15 de 

nov. 2021. 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-12/ira-acusa-israel-de-sabotar-sua-principal-usina-nuclear.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-12/ira-acusa-israel-de-sabotar-sua-principal-usina-nuclear.html
https://canaltech.com.br/seguranca/o-que-e-ransomware-como-remover/
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usadas para desestabilizar Estados no plano internacional. E o motivo para tal está, 

praticamente, claro: nenhum dos pensadores viveu para ver tal movimento de aceleração 

tecnológica, que se intensificou apenas na história recente, dado o grande avanço que 

alcançamos na área a partir de meados dos anos 1970.  

Assim sendo, se torna crítico entender como a noção de espaço geopolítico pode se 

estender para explicar tais fenômenos. Para isso, vamos ter uma seção, na qual, discorreremos, 

mesmo que de forma breve, sobre como a geopolítica influenciou – e ainda influencia – as 

tomadas de decisão no plano político, mesmo antes de ter esse nome. Vamos fazer uma breve 

apresentação sobre os vetores clássicos da geopolítica, são eles: o marítimo, o terrestre e o 

aéreo. Em seguida o trabalho tensionará para a apresentação do espaço cibernético – ou 

ciberespaço – como sendo um vetor avançado de geopolítica, por meio do uso do poder 

cibernético, conceito que também será mais explorado no decorrer do trabalho.  

Ademais da compreensão do avanço da tecnologia, que vamos trabalhar ao 

analisarmos, de uma perspectiva histórica, as revoluções tecnológicas que vão culminar no 

uso de artefatos tecnológicos sofisticados tanto de maneira defensiva, quanto ofensiva, por 

parte das unidades políticas no plano internacional é preciso entender o contexto político, no 

nosso caso, melhor dizendo, geopolítico, no qual essas tecnologias vêm sendo utilizadas por 

parte dos Estados para alcançarem determinados objetivos e qual a importância do tema para 

as Relações Internacionais. 

Para entendermos um pouco a dinâmica na qual se encontrava a relação Irã-Israel-

EUA no período do ataque com o vírus Stuxnet, vamos passar por alguns acontecimentos, 

iniciando com a Revolução Iraniana de 1979, passando brevemente pela Guerra Fria e dando 

maior enfoque no período pós Guerra Fria com o surgimento de uma ordem multipolar. Bus-

ca-se entender como o enriquecimento de material nuclear por parte do Irã é percebido pelos 

EUA e, principalmente, por Israel, e como esse plano iraniano vem sendo atrasado por ações 

destes mesmos atores com o uso de tecnologias altamente sofisticadas.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, as informações foram consultadas em di-

versos meios distintos, como livros, artigos, sites, entre outros; que nos auxiliaram no enten-

dimento dos tópicos necessários para uma compreensão mais holística do assunto. Com isso 

exposto, poderemos ter uma análise do uso de tecnologia a favor do poder, por parte das uni-

dades políticas, com objetivo de desestabilizar outras unidades políticas na cena internacional 

visando alcançar seus objetivos. 
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2. PODER MILITAR E REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 Vamos analisar, sob a perspectiva histórica, o processo de evolução tecnológica pelo 

qual nossa sociedade tem passado, pois é de suma importância para esse trabalho, visto que 

alguns autores colocam como intrínseca a relação da evolução tecnológica e poder militar:  

“Desde os mais longínquos tempos, as demandas militares foram impulsora dos 

avanços tecnológicos. Gregos e romanos criaram armas que lhe valeram, em seu 

tempo, a supremacia militar. Na idade média, os chineses foram os grandes 

inventores e inovadores, tendo desenvolvido elaboradas armas de guerra […] A 

Revolução industrial […] possibilitou uma corrida tecnológica em busca de novos 

armamentos, acelerando as invenções e inovações” (GUERRA, 2015, p. 284) 

“Ao longo da história, as demandas de segurança e defesa, individual ou coletiva, 

foram molas impulsoras de avanços tecnológicos de produtos, processos e serviços. 

Fruto de esforços direcionados especificamente a atender necessidades militares, 

esses avanços acabaram tornando-se úteis à produção de bens e serviços com 

aplicação civil” (LONGO, 2021, p. 278)  

 Usaremos a definição de tecnologia apresentada por Érico Esteves Duarte em 

Tecnologia Militar e Desenvolvimento Econômico: Uma Análise Histórica, na qual 

“tecnologia é uma técnica capaz de ser reproduzida conscientemente em qualquer lugar e a 

qualquer momento” (DUARTE, 2012, p. 9) desde que o conhecimento seja compartilhado. 

Durante a primeira Revolução Industrial a tecnologia era algo bastante incipiente que foi se 

desenvolver e aprimorar entre os séculos XVII e XVIII, consolidando-se apenas com a 

criação dos primeiros institutos de engenharia no século XIX (DUARTE, 2012). 

 Partindo da premissa que estamos em curso com uma 4ª Revolução Tecnológica – fato 

que ficará claro ao observarmos que as tecnologias, descritas mais a frente, que fazem parte 

desse período, estão presentes no nosso cotidiano –, se faz necessária uma breve exposição 

acerca da evolução tecnológica que nos tornou possível ser o que somos, hoje, como 

sociedade. Outrossim, o vetor avançado de geopolítica que é apresentado nesse trabalho – 

espaço cibernético – é fruto direto dessa evolução, fato que corrobora para a necessidade de 

entendermos, mesmo que de forma breve, os movimento conhecidos “revoluções 

tecnológicas”. Desta forma, vamos fazer um breve levantamento, a partir de uma perspectiva 

histórica, desses acontecimentos. 

 A definição de "revolução industrial", que aqui expandimos para “revolução 

tecnológica”, é: 

“we define “industrial revolutions” as historical periods featuring major systematic 

and industry-independent breakthrough applications of innovative technology which 
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permit new manifestations of essential economic institutions or marketplaces, and 

which tend to shift the aggregate production possibilities frontier outward while 

permanently raising the standard of living [...] The term “systematic” highlights the 

organized and pervasive nature of the changes within an industry, permeating most 

aspects of how goods and services are sourced, produced, and sold. The term 

“industry-independent” highlights the observation that industrial revolutions are not 

limited to the confines of just one industry, such as agriculture, aviation, or banking. 

Rather, the nature of the breakthrough applications is such that they affect the core 

operational processes common to most industries” (JOHNSON; TOWLER, 2020, p. 

13). 

 De modo mais simplificado as inovações que uma Revolução Industrial – revolução 

tecnológica – traz consigo são tão abrangentes que elas não se limitam a um determinado tipo 

de indústria, mas sim a praticamente qualquer setor, seja ele econômico ou não, podendo ser 

aplicada nos mais diferentes contextos. Gostaríamos de ressaltar a importância dessa 

definição no contexto deste trabalho, pois observaremos como instrumentos que são usados 

para melhorar a vida cotidiana da sociedade podem ser aplicados como ferramentas 

geopolíticas pelos Estados na cena internacional. 

 

2.1 TECNOLOGIA E PODER MILITAR 

Como dito no início, alguns autores apontam para o desenvolvimento tecnológico na 

sociedade como tendo uma relação de causalidade com o desenvolvimento de tecnologia 

militar. Autores como Waldimir Longo e Wilson Barbosa Guerra reforçam que:  

 “Na segunda metade do século XX, a humanidade observou o surgimento de 

valiosas tecnologias e inovações de uso civil, derivadas das pesquisas conduzidas 

para fins militares. Foi o caso dos computadores, aeronaves a reação, radares, novos 

materiais, energia nuclear, entre outras. Observa-se, nesse período, que a ação direta 

de órgãos governamentais, com financiamento para a pesquisa e o desenvolvimento 

(P&D) e buscando o envolvimento das indústrias, institutos e universidades, criou 

condições para a geração de inovações e aperfeiçoamento de materiais e serviços 

que aceleraram a aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos” 

(GUERRA, 2015, p. 285) 

 “Ademais, durante e após aquela devastadora guerra, os resultados das 

pesquisas conduzidas para fins militares tornaram-se fontes de valiosas tecnologias e 

de inovações de uso civil, com elevado valor agregado, sendo exemplos: radares, 

aviões a jato, computadores, aparelhos de comunicações, energia nuclear, novos 

materiais etc. Finalmente, tornou-se mais evidente no pós-II Guerra que a 

capacidade científica e tecnológica tornara-se importante ordenador do poder a nível 

mundial nos seus aspectos políticos, econômicos e militares” (LONGO, 2021, p. 278)  

 Embora essa relação de causalidade, entre investimento em tecnologia militar e 

desenvolvimento tecnológico, onde o segundo é uma consequência do primeiro,  seja criticada 

por Duarte em seu trabalho3, não podemos discordar que o país que tem um desenvolvimento 

 
3 DUARTE, Érico; Tecnologia Militar e Desenvolvimento Econômico: Uma Análise Histórica; IPEA; Rio de 

Janeiro; jun. de 2012 



 

 

5 

 

tecnológico, e no nosso caso, militar, considerável exerce uma relação de poder sobre os 

demais (GILPIN, 1981). Como mostram Waldimir Longo e William Moreira (2013, p. 279), 

os avanços alcançados em termos tecnológicos, principalmente com a influência do Estado 

por meio de investimentos em áreas estratégicas, uma delas Ciências e Tecnologia, foram de 

suma importância para o desfecho da Segunda Grande Guerra e por conseguinte para a 

reconfiguração do poder em escala global. 

 No entanto, essa participação do Estado no desenvolvimento tecnológico nem sempre 

foi assim. No amanhecer do século XX os governos ainda não tinham consciência das 

contribuições que a ciência poderia trazer para os avanços de tecnologias bélicas, mesmo já 

existindo uma ideia da relação entre ciência e inovações tecnológicas. Esse fato só foi mudar 

com a eclosão da II Guerra Mundial. Nesse período observou-se um aumento do uso dos 

conhecimentos científicos para a geração de tecnologias, onde cientistas e engenheiros não 

trabalhavam apenas para a produção de equipamentos belicosos, mas também para a sua 

aplicação – da tecnologia – na logística, estatística aplicada, entre outros. Segundo Wilson 

Guerra (2015, p. 297), um exemplo emblemático desse momento é a arma atômica, de 1945. 

 Nesse período houve grande desenvolvimento tecnológico em seis setores principais, 

que caso não houvesse interesse militar, principalmente por parte do alto escalão político e 

militar dos Estados Unidos, até teriam se desenvolvido, no entanto, seria um desenvolvimento 

mais lento, são eles: o da energia nuclear, o da indústria aeronáutica, indústria de 

computadores, indústria de semicondutores, indústria espacial e internet (DUARTE, 2012). 

Essas tecnologias foram essenciais para aprimorar ou desenvolver avanço em todas as esferas 

de disputas geopolíticas existentes à época – terrestre, naval e aérea – e as que ainda estariam 

por vir – aeroespacial e cibernética. 

 

2. REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

2.1 A PRIMEIRA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA (REVOLUÇÃO INDUSTRIAL) 

 Ocorrendo por volta entre 1760 e 1840 na Grã-Bretanha é caracterizada 

principalmente pela invenção da máquina a vapor, pela otimização na produção têxtil e por 

ser um período de aumento na construção de estradas de ferro, elevando a produção mecânica 

e um avanço na comunicação e redes de comércio (JOHNSON; TOWLER, 2020). Assim, se 

tornando um período de substituição, não total, da força de trabalho onde o homem e o animal 

começaram a ser paulatinamente trocados por máquinas, aumentando sua eficiência produtiva 

do período. Essa difusão de máquinas na produção industrial ficou conhecida como 
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"maquinismo" (DATHEIN, 2003). Como reflexos para a sociedade essa revolução não se 

mostrou tão otimista, visto que a qualidade de vidas dos trabalhadores não melhorou, a má-

nutrição e os índices de mortalidade entre a classe trabalhadora continuaram altos até o século 

XX (JOHNSON; TOWLER, 2020). 

 

2.2 A SEGUNDA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 A 2ª Revolução Tecnológica ocorreu por volta dos anos 1850 até 1920, sendo a 

continuação dos avanços oriundos da primeira, suas principais características são o enorme 

avanço de alguns elementos como: aumento na capacidade de produção manufatureira, 

incluindo o surgimento da linha de produção nos moldes fordistas; uso da energia elétrica, 

com a introdução de dispositivos elétricos, por exemplo, as lâmpadas incandescentes, de 

filamento, na iluminação de cidades; avanço dos transportes, com aumento na cobertura de 

linhas férreas, que facilitavam as comunicações e as trocas comerciais, como observado na 

Primeira Revolução Industrial; a construção de rotas marítimas, como o Canal de Suez (1859), 

aumentavam, ainda mais, essas redes de trocas; a inserção de novos modos de comunicação 

como as telecomunicações, advindas da invenção do telégrafo e do telefone. 

O aumento produtivo do período pode ser atrelado a diversos avanços tecnológicos 

como o aprimoramento da produção de aço que foi usado nas construções e na produção de 

maquinários, além dos anteriormente citados e do uso de petróleo para a produção de 

combustível e em outros químicos e materiais. Enfim, são inúmeros os fatores que 

caracterizaram esse período de grande aprimoramento tecnológico (JOHNSON; TOWLER, 

2020). 

 No âmbito social, uma das características que a diferencia da Revolução Industrial é o 

papel assumido pela ciência, com os laboratórios de pesquisa; também vale ressaltar o método 

produtivo mais organizado desde o chão-de-fábrica - tanto das pessoas responsáveis pela 

produção do bem material em si, quanto da administração do local de trabalho. Nesse período 

tivemos o surgimento do chamado mercado de massas, um aumento na escala das empresas, 

oriundo de uma concentração do capital (DATHEIN, 2003). Houveram muitas empresas que 

tiveram dificuldades com as mudanças da época por causa da velocidade com a qual as coisas 

iam evoluindo; os desafios eram grandes em parte por causa da crescente urbanização e da 

criação de uma grande quantidade de novos tipos de trabalho e da extinção de outros. As 
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condições de trabalham continuavam péssimas, com pouca ou até mesmo nenhuma, 

regulamentação (JOHNSON; TOWLER, 2020). 

 Segundo Ricardo Dathein,  

"Estas novas fontes de energia, novos materiais e novos processos tecnológicos 

formaram a base técnica que, juntamente com as mudanças nos processos de 

trabalho e com o surgimento da grande empresa oligopolista, moldaram a indústria e 

a civilização do século XX". (DATHEIN, 2003, p. 8) 

 

2.3 A TERCEIRA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 A Terceira Revolução Tecnológica, diferente das anteriores, que foram lideradas por 

países europeus, foi liderada pelos Estados Unidos (JOHNSON; TOWLER, 2020) é 

compreendida entre o ano de 1946, com o desenvolvimento do computador programável 

(MAGALHÃES, 2001) até meados dos anos 2000. A produção em massa de 

microprocessadores e outros componentes eletrônicos para a computação, comunicação e 

armazenamento de dados são algumas das suas principais características (JOHNSON; 

TOWLER, 2020). Esse movimento, iniciado durante a 2ª Guerra Mundial, se intensificou 

durante os anos 1970, com as redes de computadores, a fibra óptica, microprocessador, o e-

mail, a Internet, a "World Wide Web" (Rede Mundial de Computadores), os telefones móveis 

(celulares), os micro- e os nano-materiais (MAGALHÃES, 2001). 

Em essência, como dito por (JOHNSON; TOWLER, 2020), esse período viu o avanço 

no poder computacional e na capacidade de armazenamento de dados bem como o surgimento 

de novas tecnologias de transmissão de dados. Essa habilidade de se comunicar de forma, 

praticamente, instantânea, com o uso de e-mails, por exemplo, trouxe uma grande capacidade 

de otimização da produção, haja vista que a conversa de um para um, poderia ser substituída 

de um para muitos – por exemplo, o envio de cartas sendo substituído pelo envio de e-mails. 

Além disso, a capacidade de armazenamento, de forma organizada de informações, 

combinada com o avanço nas ferramentas de pesquisa e reprodução destas, proporcionou uma 

melhora positiva e mais acurada na tomada de decisões, quando necessário. 

 Nesse período houve uma substituição parcial do homem pelo computador, para a 

execução de algumas tarefas; movimento similar ao que ocorreu na Primeira Revolução, onde 

o homem foi substituído por máquinas, com a diferença, aqui apontada pelos autores, que 

nesse movimento o homem pode desprender seu tempo com atividades de mais valor, situação 

a qual cabem algumas críticas, mas não sendo esse o objetivo do trabalho iremos 

desconsiderar. Outro paralelo feito pelos autores é que, se na Primeira Revolução Tecnológica 
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o mundo se conectava por meio do movimento físico das pessoas e dos produtos, na 

Revolução Digital (Terceira Revolução Tecnológica), essa conexão passou a se dar por meio 

do movimento digital (virtual) da informação (JOHNSON; TOWLER, 2020). Esse período 

compreendido pela Terceira Revolução Tecnológica se deu até meados do anos 2000, como 

mencionado, pois foi quando os smartphones e dispositivos de computação multitarefas se 

difundiram para grande parte do mundo. 

 

2.4 A QUARTA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA (INDÚSTRIA 4.0) 

 Anteriormente vimos três grandes movimentos, a primeira revolução ocorreu com a 

substituição das ferramentas manuais por máquinas; a segunda, é o domínio sobre a 

eletricidade, que foi o que permitiu o surgimento da revolução seguinte (Revolução Digital); 

que é, principalmente, dominada pelas tecnologias da informação e da comunicação 

(MAGALHÃES, 2001; PEREIRA; SIMONETTO, 2018). Diferente das outras três revoluções 

tecnológicas a Quarta vem sendo estudada a medida concomitantemente ao seu acontecimento 

(PEREIRA; SIMONETTO, 2018). 

 Nos dias atuais estamos vivendo o que se convencionou chamar de Quarta Revolução 

Industrial – para nós, Quarta Revolução Tecnológica ou Indústria 4.0, termo cunhado na 

Alemanha em 2011 (PEREIRA; SIMONETTO, 2018) -, esse período, que se iniciou por volta 

da metade dos anos 2000, se caracteriza pela fusão de novas tecnologias digitais com 

aplicações tecnológicas, tanto no domínio físico quanto no biológico, esse fato também 

podemos chamar de “convergência tecnológica”. Essa transição, pela qual estamos passando, 

foi apontada como tendo uma natureza fundamentalmente diferente da observada na Terceira 

Revolução Tecnológica, segundo Klaus Schwab em seu livro The Fourth Industrial 

Revolution, em relação a velocidade das tecnologias de convergência às mudanças 

institucionais que ela vem causando na nossa identidade e modo de agir (JOHNSON; 

TOWLER, 2020). 

 Existem duas categorias para abarcarmos as tecnologias que se fazem presente nesse 

momento, a física e a biológica: a primeira com os veículos autônomos, impressoras 3D, 

robótica avançada, etc.; e a segunda com o avanço na biologia sintética e neurociência, por 

exemplo (JOHNSON; TOWLER, 2020). Além dessas tecnologias apresentadas por Johnson e 

Towler (2020), também são conhecidas como pertencente a esse período: a inteligência 

artificial, computação na nuvem, Big Data, Segurança Cibernética, Internet das Coisas, 
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Sistemas de Simulação entre outros (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2021). As consequências 

oriundas da Indústria 4.0 são inúmeras, entre eles temos uma crescente desigualdade 

econômica, efeitos de desinstitucionalização, desestabilização democrática, etc. Outra 

característica dessa revolução é que ela não tem uma liderança predominantemente 

estadunidense, sendo diferente da terceira, outros países dividem esse local, como por 

exemplo a China. Para a sociedade, além dessa instabilidade política e institucional, existe um 

certo grau de incerteza com relação ao futuro do trabalho como reflexo subsequente a esses 

avanços apontados (JOHNSON; TOWLER, 2020). 

 

3. GEOPOLÍTICA E SEUS VETORES CLÁSSICOS 

 A geopolítica, como “processo de interpretação de fatos geográficos, visando a 

formulação de soluções de caráter político para atender a interesses específicos das mais 

diversas naturezas” (MAFRA; ABREU, 2021, p. 52) de uma sociedade, está presente na 

humanidade desde os tempos antigos. Podemos encontrar conceitos de tal natureza em obras 

de autores como Aristóteles (384 a.C.) e Estrabão (63 a.C.), que viviam na antiguidade 

clássica. No entanto, o estudo, de forma sistemática, da Geopolítica, embora ainda não fosse 

esse o nome adotado, só teve início com Frederich Ratzel (1844-1904). 

 Parte importante do trabalho de Ratzel foi apresentar o resultado binário solo-homem, 

onde o homem influencia o Estado, que por sua vez está intrinsecamente ligado ao solo, por 

meio da cultura e da política. No trabalho de Ratzel o Estado figura como uma unidade 

biológica, com características de ser vivo e um de seus principais objetivos é aumentar sua 

base física (MAFRA; ABREU, 2021).  

 O termo “geopolítica”, como o conhecemos, foi criado por Rudolf Kjellén. Para 

Kjellén, além de existirem elementos de direito, na origem do Estado, há, também, elementos 

de ordem física. Sendo, assim ele abandonou a orientação jurídico-filosófica do estudo dessa 

unidade política e passou a adotar métodos usados pelas ciências físicas para analisar o 

fenômeno estatal. Seus estudos se baseavam nos cinco aspectos que podem ser vistos na 

tabela abaixo. 
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Fonte: Elaborada pelo autor com base em MAFRA; ABREU, 2021, p. 53 

  

Mais especificamente relacionado ao aspecto geopolítico dos estudos de Kjellén: a 

geopolítica é utilizada para entender o Estado como um organismo geográfico, um fenômeno 

de espaço, ou também, como a tríade país, território e domínio (Reich). Tanto na obra de 

Ratzel quanto na de Kjellén fica sobressalente a importância do território – no sentido de 

espaço físico – no raciocínio geopolítico e tal raciocínio foi uma das marcas dos movimentos 

expansionistas levados a cabo pelas potências do período durante o século XX. (MAFRA; 

ABREU, 2021) 

 Após essa breve introdução acerca do surgimento do conceito de Geopolítica, vamos 

analisar o pensamento de três autores que discorrem sobre os vetores clássicos de geopolítica: 

terrestre, marítimo e aéreo. 

 

3.1 VETOR MARÍTIMO (DOUTRÍNA DO PODER MARÍTIMO) 

 Iniciamos com a premissa de que poder marítimo não é sinônimo de poder naval, 

visto que, como apontado por Mafra e Abreu (2021), ele se expande para além do poder 

militar que domina os oceanos por meio da força; o poder marítimo compreende, também, o 

comércio e a navegação pacífica, que segundo Mahan corroboram para a manutenção da 

segurança. 

 O almirante norte-americano Alfred Thayer Mahan (1840-1914), foi o primeiro a 

colocar a importância do poder marítimo para a política nacional de um Estado. Pois, para ele:  

“[O] Poder Marítimo é vital para o crescimento, prosperidade e segurança nacionais 

[...] [este poder], garante, na paz e na guerra, a continuidade do comércio marítimo 

[...] estabelecendo uma estreita dependência entre comércio exterior e a Marinha de 

Guerra” (MAFRA; ABREU, 2021, p. 63) 

 



 

 

11 

 

3.2 VETOR TERRESTRE (DOUTRINA DO PODER TERRESTRE) 

 No que diz respeito a doutrina, ou teoria, do poder terrestre, um dos principais, se não 

o principal, nome é o do professor Halford Mackinder (1861-1946). Sua obra traz a 

predominância do poder terrestre sobre o poder marítimo de Mahan. E, mais detalhadamente, 

o papel da Eurásia como pivô – eixo – da política mundial (MAFRA; ABREU, 2021).  

 A teoria do heartland desenvolvida por Mackinder diz que a região eurasiática, 

nomeada por ele de heartland, é de suma importância para a política global devido a sua 

massa territorial, população, entre outros recursos; era uma região concebida pelo autor como 

capaz de atender às suas próprias necessidades e, não menos importante, apresentava-se como 

unidade invulnerável ao poder marítimo, militar e economicamente falando; o Estado que 

exercesse controle sobre essa porção de terra poderia moldar os caminhos da política mundial 

(PADULA, 2018; MAFRA; ABREU, 2021). 

 Mais à frente, quando formos analisar as relações EUA-Israel-Irã, poderemos constatar 

a aplicação da doutrina do poder terrestre nas políticas formuladas pelos Estados Unidos; A 

teoria do heartland alinhada com a Teoria do rimland de Spykman, nos ajudará a entender 

parte dos desdobramentos geopolíticos resultantes da atuação ativa dos estadunidenses sobre a 

região na qual o Irã e Israel estão localizados. (BRZEZINSK, 1997). 

 Ainda dentro da Doutrina do poder terrestre, temos o autor John Spykman (1893-

1943), sobre o qual trataremos, também, na doutrina do poder aéreo. Dentro do vetor terrestre 

de geopolítica ele é conhecido, pela sua teoria do Rimland, que seria o espaço geográfico nos 

entornos do heartland, concebido por Mackinder. Essa região, segundo o autor, exerceria um 

papel de território tampão que impediria que o Estado que dominasse o heartland se 

expandisse para outros territórios, e também, trazia a concepção de que quem controlasse o 

rimland dominaria a Eurásia e quem dominasse a Eurásia dominaria o destino do mundo 

(MAFRA; ABREU, 2021). Abaixo pode-se observar o espaço geográfico onde se encontra as 

duas regiões – heartland e rimland – tão importantes para a Doutrina do Poder Terrestre. 
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Fonte: Site da Internet Petróleo Hoje4.  

 

3.3 VETOR AÉREO (DOUTRINA DO PODER AÉREO) 

 Para apresentar o último dos vetores clássicos seguiremos, novamente, com o 

pensamento de John Spykman (1893-1943), de maneira resumida, o autor tinha uma 

concepção de coloração hobbesiana do sistema internacional5 (PADULA, 2018). 

 No que tangem a doutrina do poder aéreo, Spykman trazia a ideia de que os EUA 

estava naturalmente protegido devido a sua localidade geográfica, no entanto para autor a 

dimensão planetária do sistema internacional e os avanços das tecnologias bélicas, bem como 

os avanços no campo da aviação militar tornavam essa defesa natural ultrapassada. Sendo 

assim, o domínio do vetor aéreo se tornaria um grande poder estratégico nas mãos dos 

Estados no cenário internacional (PADULA, 2018). 

 Vale destacarmos que, na atualidade há teorias sobre o poder aéreo ou aeroespacial que 

transferem para o espaço, e para a estratosfera, determinados conflitos interestatais que 

tradicionalmente eram travados em teatros marítimos, poder naval, e terrestre, poder territorial 

(SANTOS, 1986). O poder aéreo utiliza tecnologias de vanguarda para a ocupação espacial, 

provenientes dos avanços das tecnologias de informação utilizadas em satélites, estações 

espaciais e outros meios (HAGE, 2002). 

 
4 Disponível em: <https://petroleohoje.editorabrasilenergia.com.br/o-rimland-e-o-perigo-verde/>. Acesso em: 20 

set. 2021. 
5 Podemos utilizar a metáfora da bola de bilhar, onde os Estados seriam bolas em uma mesa de bilhar que em 

algum momento se chocariam umas com as outras (PADULA, 2018). 

https://petroleohoje.editorabrasilenergia.com.br/o-rimland-e-o-perigo-verde/
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4. GEOPOLÍTICA: NOVAS TEORIAS 

 Com o correr da história houve uma evolução das teorias da geopolítica. Ao final da 

Guerra Fria a principal matéria que pautava esse conhecimento, que tinha como um dos 

principais objetivos beneficiar o Estado na cena internacional, foi transformada em uma 

necessidade de compreender o mundo. Como bem salienta Portela (2018), tal movimento não 

tornava essas teorias de compreensão desinteressantes ao Estado, visto que compreendendo o 

mundo é possível usufruir de seus recursos de maneira mais eficiente. 

 Nesse compasso, a informação se torna peça chave para um país e a sua principal fonte 

é o espaço cibernético, onde grande parte dos dados essenciais para o funcionamento da 

sociedade estão armazenados (MESQUITA, 2019). O espaço cibernético, diferente dos 

espaços terrestre, marítimo e aéreo, não é algo fisicamente tangível, mas, mesmo assim, como 

tais espaços geográficos pode ser considerado um vetor da geopolítica, haja vista que nele 

observamos relações sociais e de poder por parte dos Estados. Portela cita Milton Santos6 para 

trazer uma ideia que pode nos ajudar a entender o ambiente cibernético como uma extensão 

de espaço geográfico: 

“O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de 

funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por 

processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de 

formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos 

olhos, e que se manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um 

verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual”. (SANTOS, 1978, p. 122 

apud PORTELA, 2018, p. 148)  

 

 As teorias clássicas de geopolítica se apoiam na ideia da necessidade do Estado obter 

espaço para garantir a sua existência. No entanto, não é uma busca por espaço pura e 

simplesmente para aumentar seu tamanho, essa busca se dá para ter uma disponibilidade de 

recursos que garantam poder (PORTELA, 2018).  

Hodiernamente, a obtenção de poder é possível além da exploração territorial, sendo 

assim, esse poder, garantido pelos recursos disponíveis para o Estado, não é apenas originário 

de espaços físicos.  

O final da Guerra Fria, como mencionado, foi um marco no pensamento geopolítico e 

ilustra essa alteração na relação entre espaço – físico – e poder, diferenciando as teorias 

tradicionais das novas teorias de geopolítica (PORTELA, 2018). Como vemos na tabela 

 
6 Santos, Milton. 1986. Por uma Geografia Nova. 3. ed. São Paulo: Ed. Hucitec. 
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abaixo, as novas teorias não têm como foco o espaço físico – terrestre, marítimo ou aéreo – 

mas sim as dinâmicas de poder existentes no globo. 

 

 

Fonte: Portela, 2018, p. 151. 

  

 

5. VETOR AVANÇADO DE GEOPOLÍTICA: ESPAÇO CIBERNÉTICO (OU 

CIBERESPAÇO) 

 Há de se observar que, quase todas essas tecnologias que se intensificaram e surgiram, 

principalmente, com a Indústria 4.0 têm um denominador comum: o espaço cibernético, 

também chamado ciberespaço (OLIVEIRA, L. et al. 2017; MESQUITA, 2019). E como um 

dos objetivos deste trabalho é apresentar esse ambiente como um vetor avançado de 

geopolítica, se faz necessário que apresentemos alguns aspectos importantes para entendê-lo 

como tal.  

Corroborando para a necessidade de entendermos o conceito de ciberespaço, existe, 

também, o fato de as esferas de conflito geopolítico clássicas – terra, mar, ar e espaço sideral 

– estarem se tornando cada vez mais interdependentes ao funcionamento desse espaço 
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(YANNAKOGEORGOS; TIKK, 2016; MESQUITA, 2019), como apontado por Daniel 

Ventre (2012, p.34), que diz: “de hecho, el ciberespacio está pasando por todas las 

dimensiones convencionales (tierra, aire, mar y espacio). En ella tiene sus raíces, profundas 

ramificaciones, y se propaga”. A imagem abaixo ilustra essa transversalidade e 

interdependência. 

 

Fonte: Ventre, 2012, p. 34. 

 

 O que é o ciberespaço ou, o também chamado, espaço cibernético? No decorrer desse 

trabalho pude observar que há uma variedade de definições acerca do que é esse conceito. 

Mariano et al. (2018), propõem que esta variedade de definições pode ser justificada pelos 

diferentes aspectos que cada trabalho busca desenvolver e também: 

“O poder cibernético, como afirma Myriam Cavelty (2018), apresenta uma 

dificuldade de conceituação devido à baixa produção acadêmica sistemática, à forte 

influência de uma produção orientada para subsidiar a ação estatal e ao grande 

domínio que as questões militares dos Estados Unidos exercem sobre o 

direcionamento dos estudos. A autora também aponta uma baixa reflexão sobre as 

necessidades e funções do poder cibernético” (MARIANO et al., 2018,p. 212)  

 

 De forma geral, o espaço cibernético é a soma, ou funcionamento em conjunto, de 

hardwares e softwares – onde o primeiro é a parte da infraestrutura e equipamentos físicos e o 

segundo é a parte dos programas e sistemas, os quais são possível acessar por meio dos 

computadores e smartphones, por exemplo (MARIANO et al., 2018). 

 Outra característica importante do espaço cibernético é sua relativa acessibilidade por 

parte de outros atores, não sendo apenas entes estatais os jogadores nessa arena, situação que 
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muitas vezes é atribuída ao fato de as barreiras ao ciberespaço serem poucas e os custos serem 

baixos (NYE, 2010)7.  

Com isso, surge uma das grandes ameaças que essa dependência do espaço cibernético 

e facilidade de acesso, originada pelos avanços tecnológicos, trouxe consigo: os ciberataques, 

que podem ser conduzidos tanto por entes estatais quanto não estatais. Vale ressaltar que não 

há uma governança global única sobre o tema, mas sim diversas instituições autônomas que, 

de certo modo, se encarregam do espaço cibernético (MARIANO et al., 2018). 

  

5.1 PODER CIBERNÉTICO 

Para Joseph Nye (2010), “poder”, mesmo sendo um conceito que é amplamente usado, 

é algo difícil de mensurar. O Autor apresenta algumas ideias para dar contorno a ele: 

“The first aspect or “face” of power was defined by Robert Dahl […] His focus on 

getting others to do what they would not otherwise do. […] Peter Bachrach and 

Morton Baratz pointed out the “second face of power,” the dimension of agenda 

setting, or framing issues in such a way that the issue of coercion never arose. […] 

(The third face) Steven Lukes pointed out that ideas and beliefs also help shape 

others’ preferences, and one can also exercise power by determining others’ wants. 

In 1990, I distinguished hard and soft power along a spectrum from command to co-

optive behavior. Hard power behavior rests on coercion and payment. Soft power 

behavior rests on framing agendas, attraction or persuasion” (NYE, 2010, p. 2). 

 

 Ao ser o “poder” a capacidade de um Estado de corroborar para um determinado 

comportamento na cena internacional, seja por meio da coerção ou da influência, surge com o 

advento do espaço cibernético o conceito de “poder cibernético” que para Nye (2010) é: 

“the ability to use cyberspace to create advantages and influence events in other 

operational environments and across the instruments of power.”18 Cyber power can 

be used to produce preferred outcomes within cyberspace or it can use cyber 

instruments to produce preferred outcomes in other domains outside cyberspace” 

(NYE, 2010, p. 4). 

 

Na concepção de um outro autor, Jean-Christophe Nöel, o poder cibernético: 

 

“we will consider digital power […] sometimes called cyberpower [...] as any 

actor’s ability to exploit digital data to help change the behavior of other actors on 

the international stage and to achieve its own ends (NÖEL, 2019, p. 11). 

 

 
7 Um dos causadores desse tipo de ocorrência decorre do barateamento dos meios de acesso a este locus, 

principalmente nos Estados Unidos e Europa (MARIANO et al., 2018) esse custo financeiro é insignificante 

quando comparado com estratégias militares tradicionais, o outro é o fato de que a questão da fronteira física e a 

da distância não terem grande influência na execução de ações nesse ambiente (MESQUITA, 2019). 
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Dentro deste domínio cibernético existem diversas formas com as quais o agente A 

pode influenciar o comportamento do agente B para alcançar seus objetivos fazendo uso do 

poder cibernético: DDoS (Ataque de Negação de Serviço), interceptação ou redirecionamento 

de informações – por exemplo a rede Echelon8 –, alteração ou destruição de dados, roubo do 

controle de computadores (NYE, 2010; GRANGE, 2014).  

 

6. A IMPORTÂNCIA DO TEMA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

O fim da Guerra Fria, que como já mencionado, foi um marco para o pensamento 

geopolítico, diferente do apresentado por Francis Fukuyama, em sua obra The End of History 

and the Last Man (1992)9, não observou-se, na ordem global, uma transferência, nos termos 

apresentado por de Nye, de poder. Embora os Estados Unidos tenha sido considerado uma 

potência hegemônica não houve um período de Pax Estadunidense, aos moldes da Pax 

Britannica (1815-1914). O que observou-se – e é observado até hoje – é uma difusão de poder, 

caracterizada pela distribuição de poder entre vários atores, incluindo os não-estatais.  

Neste cenário, as relações internacionais que ocorrem no espaço cibernético merecem 

atenção, haja vista que elas facilitam o acesso a esse poder (PORTELA, 2018). 

 As novas tecnologias vêm emergindo como tema na cena internacional desde o fim do 

século XX, podemos observar isso com a eclosão de assuntos como cibersegurança, 

ciberataques, ciberameaças, dentre outros. Fato é que, as políticas internacionais que 

abrangem esse ambiente cibernético ainda estão engatinhando, sem mencionar que têm uma 

dinâmica própria que as diferencia de temas comuns às Relações internacionais até então, 

como: soberania, comércio internacional, direito internacional e etc. (MESQUITA, 2019).  

Felipe Mesquita (2019), após analisar um relatório produzido pelo International 

Institute for Strategic Studies em 2018 (Strategic Survay 2018: The Anual Assessment of 

Geopolitics), aponta que a revolução tecnológica está moldando todos os aspectos da forma 

com a qual uma Nação constrói o seu statecraft – temas políticos, tais quais diplomacia, 

estratégias de inteligência e o uso da força. Isto acontece, visto que fatias, das mais diferentes 

 
8 “La red Echelon, o la“Gran Oreja”, se desarrolló en la década de 1970 y es operada a escala mundial por 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ella permite interceptar comunicaciones 

transmitidas vía satélite en todo el planeta. Es una red de computadoras conectadas con siete estaciones y con 

120 satélites operativos alrededor del mundo para interceptar las comunicaciones que transitan por el espacio y 

reciben, analizan y ordenan la información capturada. En un principio, Echelon estaba dedicada a interceptar la 

información de los países del Pacto de Varsovia, pero a diez años del fin de la Guerra Fría sus actividades de 

espionaje se expandieron hacia otras áreas, como el espionaje industrial y de empresas” (PEDRAZA, 2010, p. 21) 
9 Fukuyama trazia o pensamento de que o fim desse período marcava o triunfo do mundo capitalista sobre o 

comunismo e, por conseguinte, o “Fim da História” – ‘história’ é, na obra de Fukuyama, um “período no qual a 

humanidade está em conflito em torno de valores fundamentais e orienta as suas forças na arena internacional 

para tal competição” (HALLIDAY, 1999) – com o surgimento de um mundo unipolar (SARFATI, 2005) 
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e essenciais, das esferas da vida de, praticamente, toda a sociedade têm sido abarcadas pelos 

avanços, acelerados, no campo da tecnologia que são compreendidos pelo ciberespaço.  

 Dados governamentais, dados de empresas privadas, dados sobre saúde, dados sobre 

finanças, dados civis, o funcionamento de infraestruturas estratégicas, questões que tangem à 

segurança energética de um país, entre outros tópicos, que são imprescritíveis para o 

funcionamento de uma sociedade hodierna, são abarcados pelo ciberespaço. Esta 

superconexão, traz consigo uma grande variedades de vulnerabilidades (PEDRAZA, 2010; 

MESQUITA, 2019). 

 Um exemplo de como essas vulnerabilidades podem ser usadas como porta de entrada 

para ataques à infraestruturas essenciais à vida de uma sociedade são apresentadas por 

Gabrielle Desarnaud (2016) em sua obra Cyber Attacks: A New Threat to the Energy Industry, 

na qual a autora tratou do ataque ocorrido em 23 de dezembro de 2015 na Ucrânia, onde mais 

de 200.000 pessoas tiveram seu fornecimento de energia elétrica interrompido por horas após 

um ataque cibernético. Como o controle remoto sobre as subestações tinha sido cortado, 

técnicos tiveram que se deslocar fisicamente até o local para reestabelecer o abastecimento 

para a população (DESARNAUD, 2016) gerando vários transtornos. 

 A autora apresenta como a indústria energética tem sido profundamente transformada 

pela revolução digital, não só no campo comercial e administrativo, mas também nos sistemas, 

no sentido de softaware, que controlam as infraestruturas físicas, das redes elétricas e dos 

poços de prospecção de petróleo, por exemplo. As tecnologias da informação e comunicação 

(ICT – Information and Communication Tachnologies) se tornaram parte essencial de toda 

essa cadeia, desde a produção e transporte até a distribuição (DESARNAUD, 2016)  da 

energia gerada. Os custos econômicos de ataques cibernéticos são bastante significativos: 

“A cyber-attack on energy infraestructures would have significant economic 

implications. In 2015, the insurance company Lloyd’s calculate the potencial costs 

of a cyber-attack targeting several electricity generators in the US. The subsequent 

grid failure in 15 States would cost 243 billion to one trillion dollars to the US 

economy. The cascading failure hypothesis used by Lloyd’s might happen in Europe 

as well, like in 2006 when the disconnection of a high voltage line in Germany 

caused a blackout in six countries, depriving 15 million people of electricity” 

(DESARNAUD, 2016. p. 3). 

 

 Outra consequência do uso indevido das tecnologias atinge instituições sociais, que 

antes eram dadas como sólidas, por exemplo a democracia. Alguns exemplos de artilharia 

dessa guerrilha virtual, como Ronaldo Lemos chama esses ataques em A Democracia Está 

Sob a Mira de Ciberataques (2017), são os ataques de negação de serviço (DDoS), técnicas 

de “phishing” e “doxing” – que são métodos que hackers usam para infectar dispositivos 



 

 

19 

 

tecnológicos como computadores, e a prática de vazar dados obtidos para expor pessoas e 

instituições, respectivamente.  

 A título de exemplo temos as notícias, que tendiam a manipular a esfera pública, 

propagadas após o período de campanha eleitoral na França, período no qual a imprensa não 

poderia mais comentar sobre o assunto, mas as pessoas na internet sim (LEMOS, 2017). 

Outro caso, que pode ser citado como exemplo, e que está mais próximo a nossa realidade, é o 

das fake news em terras tupiniquins – notícias que não representam a realidade –, esse tipo de 

notícias inundou as eleições nacionais de 2018; notícias como a de que as urnas eletrônicas 

eleitorais eram fraudadas para desfavorecer determinado político são um exemplo disso (EL 

PAÍS, 2021).  

 Tais ferramentas, deslegitimam a instituição democrática, favorecendo pessoas com 

aspirações ditatoriais e autocráticas que já perceberam seu potencial de influência sobre a 

sociedade, são armas políticas, inclusive com a permissão de Estados (LEMOS, 2017), ou 

com seu mau uso por parte deles. 

 Como retrato desse mau uso de tais ferramentas, empresas como Microsoft e 

Kaspersky Lab – a primeira, com sede em Washington (EUA), desenvolvedora, fabricante, 

licenciadora e vendedora de softwares, computadores e eletrônicos; a segunda sendo uma 

empresa tecnológica russa especializada na produção de software de segurança para a internet 

– acusaram o governo estadunidense, por meio da atuação da Agência Nacional de Segurança, 

de ser responsável pela propagação do vírus conhecido como Wannacry – um ataque virtual 

que afetou mais de 200.000 computadores em torno de 150 países, um vírus “sequestrava” 

informações, por meio de vulnerabilidades do sistema, tornando-as criptografadas e somente 

efetuava a descriptografia, ou seja, devolvia os dados, mediante pagamento em bitcoin, que é 

uma moeda virtual (OLHAR DIGITAL, 2019)  – pois afirmam que alguns elementos deste 

vírus só foram conseguidos por meio de uma falha no sistema da Agência Nacional de 

Segurança, que armazena informações sobre as vulnerabilidades de programas e sistemas 

(MARIANO et al., 2018). 

 Como aponta Felipe Mesquita (2019), podemos observar três pontos que salientam a 

relevância da segurança cibernética, na política contemporânea – doméstica e internacional; 

primeiro, a extrema importância da internet e das tecnologias da informação para o 

desenvolvimento econômico e social, que as tornam parte de uma infraestrutura vital para tal; 

segundo, a evolução e o aumento acelerado das ameaças cibernéticas; esses dois primeiros 

pontos foram levantados com base no relatório Cybersecurity Policy Making at a Turning 

Point (2012) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); o 
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terceiro ponto elencado pelo autor é o fato de o Diretor de Inteligência Nacional dos Estados 

Unidos ter classificado os riscos relacionados à cibersegurança, como sendo a maior ameaça 

para seu país.   

 

7. RELAÇÕES IRÃ-ISRAEL-EUA 

 Durante a Guerra Fria a região da Eurásia foi compreendida como continente basilar 

da disputa maniqueísta da luta do bem – mundo livre – contra o mal – comunismo propagado 

pela influência da União Soviética – a política dessa disputa foi colocada em prática, 

inicialmente, por meio da Doutrina Truman (PADULA, 2018). Os objetivos principais das 

duas potências em conflitos, Estados Unidos e União Soviética, eram, 

respectivamente, confinar a segunda dentro do continente eurasiano, sem saída para as água 

quentes, e expulsar a primeira do continente eurasiano e isola-la no continente americano.  

A estratégia norte-americana se desenvolveu em três frentes basilares, como 

aponta Brzezinsk em The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic 

Imperatives (1997): uma ocidental, uma no extremo oriente e a do sudoeste asiático. O autor 

em questão aponta os motivos geoestratégicos pelos quais as ações dos EUA seriam pautadas, 

entre elas estavam o controle sobre o abastecimento de petróleo, não só para si mesmo, mas 

também para as potências aliadas, aumentando assim seu poder de barganha (PADULA, 

2018). No que tange a frente basilar do sudoeste asiático, durante esse período – Guerra Fria – 

nossos três atores principais – EUA, Irã e Israel – eram aliados e seus objetivos convergiam, 

no entanto, com a queda da União Soviética e com a derrota do Iraque na Guerra do Golfo 

Pérsico, a maneira com a qual Israel e Irã se viam mudou drasticamente (PARSI, 2007).  

 No que tange à dinâmica interna do Irã, existe uma grande cisão entre os a corrente 

conservadora e a reformista, e isso decorre da evolução inúmeros fatores. Podemos iniciar 

citando a Revolução Iraniana (1979), até esse período o Irã era governado pelo Xá Reza 

Pahlevi sendo uma monarquia autocrática e pró-Ocidente, tendo como aliados os EUA e a 

Grã-Bretanha. Tal revolução logrou sucesso por meio da união de diversos atores que se 

opunham ao regime do então Xá, grupos liberais, de esquerda e o clero, liderado pelo Aiatolá 

Ruhollah Khomeini, tiveram sucesso. No entanto, logo após essa tomada de poder  Khomeini 

dissolveu os outros grupos sociais e centralizou o poder decisório no clero super conservador, 

assim o Irã passou a ser uma república islâmica teocrática (República Islâmica do Irã) 

(PECEQUILO, 2012a). 
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 No cenário internacional a Revolução foi vista como uma ameaça, a chamada “onda 

verde fundamentalista islâmica”, e com a liderança dos Estados Unidos e de outros países do 

Ocidente, foi iniciado um processo de contenção e isolamento político e econômico do Irã 

(PECEQUILO, 2012a). O país apresentava certa limitação na sua atuação do plano 

internacional, devido a sua dependência da venda de petróleo para os países do Ocidente, e 

essas sanções trouxeram reflexos negativos para a esfera doméstica. 

 Com a morte de Khomeini, pressões internas e externas eram o plano de fundo no qual 

Hashemi Rafsanjani, um dos mais importantes representantes da ala moderada da Revolução 

Iraniana, se tornara presidente do Irã em 1989. E foi entre os anos de 1990 e 1992 que dois 

grandes acontecimentos abalaram o Oriente Médio: a derrota do Iraque na Guerra do Golfo 

Pérsico e o colapso da União Soviética com o fim da Guerra Fria. Nesse momento a ordem 

bipolar que prevalecia se dissipou (PARSI, 2007). 

A perspectiva de Israel era de que sem o Iraque para balancear o poder com o Irã este 

se tornara uma ameaça. Outro motivo que coagia, de certo modo, o comportamento do estado 

judaico, era o fato de que no período da Guerra Fria ele tinha servido como uma espécie de 

baluarte contra a penetração soviética no Oriente Médio, assim sendo, os seus laços com Wa-

shington eram fortes, mas a ausência da ameaça soviética comprometia sua importância para a 

potência em questão (PARSI, 2007).   

 Na visão de Israel o Irã, que tinha saído como um dos vencedores da Guerra do Golfo, 

tentaria impor a sua própria ordem na região, principalmente se chegasse a algum acordo com 

os Estados Unidos, acontecimento que iria de encontro ao objetivo de Israel, que pretendia ser 

a potência regional (PARSI, 2007). Com o objetivo de criar uma relação estratégica, com os 

EUA, que apoiasse essa retórica anti-Irã, Israel, em 1992, apresentava o país islâmico, em 

uma retórica inflamada, como uma ameaça ao reproduzir a ideia de que a ideologia 

fundamentalista do Aiatolá Khomeini continuava viva, mesmo após sua morte, e que ela tinha 

substituído o perigo comunista como ameaça ao mundo ocidental (PARSI, 2007). Desta forma, 

“The strategic significance Israel had enjoyed during the Cold War could be 

regained through the common threat of Iran and Islamic fundamentalism instead of 

being a friendly bulwark against Soviet expansionism, Israel would now be a 

friendly bulwark against Iran’s regional ambitions in a unipolar world” (PARSI, 

2007, p. 170) 

 Conquanto parte da opinião pública estadunidense apontasse com certo ceticismo essa 

virada retórica de Israel perante a república iraniana, como aponta Parsi (2007, p. 164) ao 

apresentar as colocações de dois jornais do país: Washington Post  que diz “a controvarsial 

idea” e do New York Times “Why the Israelis waited until fairly recently to sound a strong 
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alarm about Iran is a perplexity” foi neste mesmo período que o Irã  passou a ser classificado 

como “Estado Bandido” pelos Estados Unidos durante o Governo de Bill Clinton – primeiro 

mandato; no entanto foi nesse mesmo governo – segundo mandato – que a política adotada 

pelos Estados Unidos se tornou mais branda com relação a esse país seguindo em direção a 

uma política de descongelamento, devido, principalmente, ao fato das mudanças internas 

pelas quais o Irã vinha passando com a eleição do Mohhammad Khatami à presidência do país 

em 1997, impulsionado pelo poder democrático.  

 Khatami tinha um forte apoio de grupos jovens, femininos e urbanos que 

apresentavam grande insatisfação com o recrudescimento das políticas religiosas e da crise 

econômica enfrentada no período (PECEQUILO, 2012a; 2012b); ele defendia o retorno dos 

contatos diplomáticos, para além do comércio de petróleo, com o ocidente, bem como 

apresentava uma busca pela construção de um Irã moderno, indo de encontro às ideias 

conservadoras em ambos os sentidos. 

 Inúmeros fatores fizeram com que esse movimento diplomático tivesse fim entre 2003 

e 2005 com o retorno dos conservadores ao poder, esses fatores ocorreram após a posse de W. 

Bush em 2001, onde iniciou-se o período que Cristina Pecequilo (2012b) aponta como 

“período de prevenção e expansão” – durando até 2012; o ataque de 11 de setembro de 2001, 

fez com que o unilateralismo dos EUA fosse agravado, o que culminou, por exemplo, em uma 

mudança de postura desse país para com os países da região na qual o Irã se situa. Os outros 

fatores que favoreceram a chagada dos conservadores ao poder foram: A Guerra do 

Afeganistão, a denúncia do programa nuclear iraniano pela ONU, ambas em 2001, a inclusão 

do Irã no Eixo do Mal, junto com Iraque e Coreia do Norte em 2002, a Doutrina Preventiva 

(2002) e a Guerra do Iraque (2003) (PECEQUILO, 2012a; 2012b). 

 É importante salientar o posicionamento estratégico adotado pelos Estados Unidos na 

região, que tem origem na concepção dos “neoconservadores” americanos de uma 

necessidade de expansão e controle geopolítico na região da Eurásia. Logrando sucesso em 

sua projeção de poder sobre esses espaços os EUA teriam controle sobre: 

“reservas energéticas e rotas de passagem (oleodutos e gasodutos), da região, em 

detrimento dos interesses russos, chineses e europeus (mais dependentes destes 

recursos que os norte-americanos, cujo maior fornecimento de energia, cerca de 52%, 

deriva de países do ocidente como Canadá, México e Venezuela” (PECEQUILO, 

2012b, p.130) 
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 Dessa maneira, como Amineh e Houweling10, citados por Pecequilo, expõem: 

“O objetivo dos formuladores de política norte-americanos não é somente obter 

petróleo e gás da Ásia Central, mas também controlar o seu fluxo […] para os 

mercados no ocidente e no sudeste asiático. Os interesses econômicos norte-

americanos se somam a interesses estratégicos para o enfraquecimento da influência 

russa e iraniana na região e também para assegurar mais controle sobre os recursos e 

as vias marítimas do Golfo Pérsico (AMINEH; HOUWELING, 2005, p. 213 apud 

PECEQUILO, 2012b, p. 130) 

 Sendo o Irã considerado pelos neoconservadores estadunidenses um futuro alvo de 

intervenção preventiva, o discurso interno de endurecimento, anti-ocidente, foi levado a cabo 

com mais facilidade pelos conservadores iranianos, resultando na retomada do programa 

nuclear do país em 2003, com o início da construção do reator nuclear em Busher, projeto de 

cerca de 1 bilhão de dólares (ARREDONDO, 2006), fruto de um acordo bilateral com a 

Rússia, seguido das construções dos novos reatores em Natanz e Arak (PECEQUILO, 2012a) 

 O presidente eleito em 2005 Ahmadinejad, que sustentava um discurso populista, 

trazendo críticas ferrenhas aos EUA, Israel e ao Ocidente, acelerou o programa nuclear 

partindo de uma postura de barganha e defesa ofensiva frente aos Estados Unidos em seus 

discursos. Para além disso, na prática, o Irã procurou, com o objetivo de trazer certa 

estabilidade e autonomia, abrir e reforçar vias alternativas em sua política externa, como 

exemplo temos as parcerias com a Rússia e a China no campo nuclear e energético 

(PECEQUILO, 2012b). No caso da Rússia a troca comercial existente entre os dois países, 

envolve não apenas material nuclear, mas também petróleo, gás e linhas férreas; já a China é 

um dos principais mercados de petróleo do Irã (ARREDONDO, 2006) 

 Podemos dizer que essas parcerias renderam bons frutos para o Irã quando observamos 

que, mesmo ao defender uma negociação com este país sobre seu programa nuclear no âmbito 

da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), Rússia e China agem como uma 

barreira no tocante as investidas norte-americanas e europeias de aumentar as pressões sobre 

esse país por meio do CSNU (Conselho de Segurança das Nações Unidas). Embora, vale 

lembrar que mesmo assim, em 2006 os EUA impuseram  algumas sanções ao programa o que 

acabou por submeter a sociedade iraniana a pressões consideráveis (ROUSSOS, 2018). 

 O alarde com relação ao programa nuclear do Irã não advém do que o país fez nesse 

sentido, visto que o TNP (Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares) não nega aos 

Estados signatários, incluindo o Irã, o direito de desenvolver pesquisas, produzir ou usar a 

 
10 AMINEH,  Mehdi  Parvizi  and HOUWELING,  Henk  (ed.).  Central  Eurasia  in  Global  Politics-Conflict, 

Security  and  Development. Leiden-Boston: Brill, 2nd Ed., 2005 
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energia nuclear com fins pacíficos, mas sim do fato de ter mantido informações em oculto da 

comunidade internacional. A preocupação aumentou devido ao fato de o então presidente 

iraniano Mahmoud Ahmadinejad ter declarado que Israel deveria ser apagado do mapa e ter 

negado a existência do holocausto judio (ARREDONDO, 2006). 

 Tendo Israel mantido o monopólio nuclear na região do Oriente Médio desde os anos 

de 1960, ano no qual desenvolveu seu primeiro arsenal nuclear, setores importantes do país 

acreditam que garantir essa capacidade nuclear de forma isolada na região é essencial para a 

segurança do país. Assim, essa retórica inflamada do presidente iraniano eleito, Ahmadinejad, 

alinhada com o fim dos regimes Afegão e Iraquiano no período foram vistos com grande 

preocupação por Israel (ROGERS, 2008) visto que,  

“The most important, though unintended, result of the American strategy of 

reshaping Iraq was to save Iran from a formidable antagonist in the region. 

Moreover, it offered the Shi’a majority to the hands of Tehran, transforming a vast 

area from Western Afghanistan to the Mediterranean shores into an influence zone 

for Iran” (ROUSSOS, 2018, p. 34). 

 Trita Parsi (2007, p. 161) corrobora para esse entendimento do contexto da percepção 

israelense ao mencionar que “Iraqi decline has created a power vacuum that Iran, motivated 

by Pan-Islamic and hegemonic inclinations, was eager to fill”. 

 A questão nuclear iraniana é um dos principais focos neste trabalho, haja vista que o 

alvo principal do vírus Stuxnet foi o programa de desenvolvimento nuclear desse país. Para o 

Irã, em se tratando da sua retórica, esse desenvolvimento nuclear se sustenta, principalmente, 

na demanda de energia e no seu direito ao desenvolvimento (PECEQUILO, 2012a).  

 Mesmo que fosse um programa nuclear sem objetivo militar, tal programa poderia 

oferecer ao Irã uma grande capacidade energética, reduzindo assim, a sua dependência das 

indústrias de petróleo e gás (ROUSSOS, 2018). No entanto, não podemos fazer vista grossa a 

uma outra frente que sustentaria essa necessidade do Irã de desenvolver seu programa nuclear, 

para além dos fins pacíficos, e esse motivo seria ter uma capacidade de defender-se frente ao 

crescente quadro de insegurança no qual o Oriente Médio se insere. Vale adicionar que ao 

mesmo tempo que Israel enxerga como ameaça o balanceamento de poder que um Irã com 

poderio nuclear poderia trazer, o advento de tal Irã também é percebido pela Arábia Saudita e 

outras monarquias do Golfo Pérsico, como uma ameaça a suas existências. Assim, de modo 

indireto, sauditas e israelenses agem como cooperadores informais, já que não se reconhecem 

como nacionais 
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 É em um contexto de garantia de sobrevivência que podemos situar a necessidade que 

o Irã enxerga no desenvolvimento de seu programa nuclear, em seu texto, intitulado Why Iran 

Should Get the Bomb, Kenneth Waltz aponta que: 

“It is Israel’s nuclear arsenal, not Iran’s desire for one, that has contributed most to 

the current crisis. Power, after all, begs to be balanced. What is surprising about the 

Israeli case is that it has taken so long for a potential balance to emerge […] In 1981, 

Israel bombed Iraq to prevent a challenge to its nuclear monopoly. It did the same to 

Syria in 2007 and is now considering similar action against Iran. But the very acts 

that have allowed Israel to maintain its nuclear edge in the short term have 

prolonged an imbalance that is unsustainable in the long term. Israel’s proven ability 

to strike potential nuclear rivals with impunity has inevitably made its enemies 

anxious to develop the means to prevent Israel to from doing so again. In this way, 

the current tensions are best viewed not as the early stages of a relatively recent 

Iranian nuclear crisis but rather as the final stages of a decades-long Middle East 

nuclear crisis that will end only when a balance of military power is restored” 

(WALTZ, K; Why Should Iran Get the Bomb, Jul. de 2012)11.  

  

8. O CASO STUXNET 

 Como mencionado no início deste trabalho, em 2012 vem ao olhar do público a notícia 

de que uma ordem vinda Estados Unidos, sob o comando de Barack Obama, acelerava a onda 

de ataques cibernéticos sofisticados, iniciadas em 2008, ainda no governo de George W. Bush, 

contra a usina nuclear de Natanz no Irã. Especialistas da área da segurança da computação 

deram ao vírus, desenvolvido pelo Estados Unidos e Israel, usado nesses ataques o nome de 

Stuxnet. Como o âmbito desse trabalho é mais focado nas relações internacionais que 

contextualizavam o período do ataque e no entendimento de como tecnologias que se 

amparam sob o guarda-chuva do espaço cibernético, que está sendo usado como um vetor 

avançado da geopolítica, vêm cumprindo o papel ferramenta de poder por parte de Estados 

soberanos não iremos nos aprofundar em detalhes muito técnicos que dizem respeito à 

construção do vírus que foi usado como arma contra o estado iraniano. 

 De forma simplificada, o vírus tinha como alvo os chamados programas de PLCs12 

(Controlador Lógico Programável)13 que controlavam e monitoravam a velocidade de rotação 

dos motores das centrífugas de enriquecimento de urânio da planta nuclear de Natanz. O PLC 

 
11 Disponível em: <https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb> Acesso 

em: 10 de out. 2021. 

 
13 Do inglês Pragrammable Logic Controller, que é um equipamento eletrônico especializado que desempenha 

funções de controle e monitoramento de máquinas e processos industriais. (INTEL, 2021) 
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pode ser encontrado dentro de sistemas SCADA14 – importante mencionar que redes elétricas, 

sistemas de distribuição de água, oleodutos e gasodutos, linhas de transporte férreo e, como é 

o caso, instalações nucleares, fazem uso desse tipo de sistema (COLLINS; MCCOMBIE, 

2012).  

Para estabelecer o controle sobre às máquinas, o vírus fazia uso de vulnerabilidades 

conhecidas como “zero-day vunerabilities” – vulnerabilidades que são desconhecidas ao 

desenvolvedor mesmo depois da distribuição do software. O vírus, após estabelecer o controle 

sobre o processo, atuava alternando a frequência da corrente elétrica que fornecia energia para 

as centrífugas, fazendo com que a velocidade de rotação ficasse constantemente trocando, 

entre muito elevada e  muita baixa, durante um período de tempo para o qual as máquinas não 

tinham sido projetadas para suportar (FARWELL; ROHOZINSKI, 2011). Fazendo com que 

cerca de 1000 centrífugas fossem destruídas (DENNING, 2012). Embora o vírus estivesse 

programado para atacar instalações nucleares com características bem específicas às presentes 

na planta de Natanz, ele acabou infectando cerca de 60.000 computadores, metade desse 

número só no estado iraniano, e parte incluí países como Índia, Indonésia, China, Azerbaijão, 

Coreia do Sul, Malásia, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Alemanha e, até mesmo, os Estado 

Unidos (FARWELL; ROHOZINSKI, 2011).  

 O que tornou o Stuxnet um ponto de inflexão em matéria de ataques cibernéticos foi o 

seu nível de sofisticação e precisão com relação ao alvo, como explica Dorothy Denning:  

“What set it apart from the thousands of other worms that went before it is that it 

was designed to unleash its payload only when it entered an industrial control 

system (ICS) matching the characteristics of Iran’s nuclear enrichment facility at 

Natanz. And when it did, it tampered with the code of the programmable logic 

controller (PLC) used to control the centrifuges at Natanz […] No previously 

reported worm had done anything like that before, either in terms of precision 

targeting or causing physical damage through ICS manipulation” (DENNING, 2012, 

p. 672). 

Esse potencial que ataques cibernéticos poderiam ter no mundo real, como foi o caso 

do Stuxnet, é algo que já vinha sendo debatido desde meados dos anos 1990. Com o ataque 

em questão esse potencial foi colocado em prática (COLLINS; MCCOMBIE, 2012), com 

sucesso como podemos observar, visto que o objetivo, de atrasar o desenvolvimento nuclear 

iraniano, foi alcançado de maneira bem sucedida. 

“For the first time a computer worm, through malicious manipulation, caused 

physical destruction in the real world. The Stuxnet worm was a malware program so 

 
14 Supervisory Control And Data Acquisition, que em português significa Sistema de Supervisão e Aquisição de 

Dados. O SCADA é um sistema que usa um software para monitorar, supervisionar e controlar as variáveis e os 

dispositivos de um processo, os chamados PLCs. (HITECNOLOGIA, 2017) 
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complex that it could stealthily move from system to system, replicating itself and 

effectively reprogram critical systems while hiding the modified code from human 

controllers. Stuxnet only performed repairable damage to the Iranian nuclear 

facilities, most likely because it was programmed to do so. This was, however, the 

intention of the writers of Stuxnet rather than a limitation of the technology; such 

restraint may well not be the aim of future malware” (COLLINS; MCCOMBIE, 

2012, p. 87) 

Embora, alguns argumentem que o ataque feito com o vírus, por parte dos EUA e de 

Israel, estaria sob a autorização do artigo 41 da Carta das Nações Unidas15, tendo sido usado 

como uma ferramenta para aplicar uma sanção ao Irã, visando o direito a autodefesa frente a 

uma ameaça que esse país representaria em posse de uma possível arma nuclear 

(YANNAKOGEORGOS; TIKK, 2016), também podemos ver o acontecimento como uma 

intromissão injustificada em assuntos internos, o que é proibido perante o artigo 2 § 4 da 

mesma carta 16  (FARWELL; ROHOZINSKI, 2011). Embora essa seja uma discussão 

interessante, a seara vai muito além do que este trabalho se propõe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como apresentado ao longo deste trabalho, podemos observar que, os desafios que se 

colocam, em matéria de relações internacionais, com o avanço tecnológico pelo qual a nossa 

sociedade passa são enormes. Esse novo ambiente – espaço cibernético – embora tenha 

trazido muitas possibilidades positivas para a nossa vida cotidiana, como a facilitação da 

comunicação, do transporte, saúde, educação, entre inúmeras outras; ele vem como uma faca 

de dois gumes, vimos que as ações dentro desse espaço, embora tenha ramificações profundas, 

não têm, em matéria jurídica, um grande desenvolvimento que possa proteger os Estados de 

ações ilícitas, seja por parte de entes não estatais, ou de entes estatais, como foi o caso aqui 

apresentado – Stuxnet – onde dois Estados sentiram seus interesses ameaçados pelo 

desenvolvimento de tecnologia nuclear por parte de outro Estado. 

O ataque em questão abriu uma caixa de pandora, visto que seu foco era um tipo de 

sistema que abarca as necessidades mais básicas do ser humano hoje. Serviços como 

distribuição de água, energia elétrica, redes de comunicação e combustível podem ser 

 
15 Artigo 41: O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças 

armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os Membros das Nações 

Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações 

econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos , postais, telegráficos, radiofônicos, ou 

de outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas (ONU, 1945). 
16 Artigo 2 § 4: Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força 

contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação 

incompatível com os Propósitos das Nações Unidas (ibidem, 1945). 
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interrompidas com o apertar de um botão, sem o ônus de deslocar força militar, tanques, 

armas físicas, etc; os impactos sociais e econômicos de tal ação podem ser estratosféricos a 

depender da dimensão de um possível ataque. 
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