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RESUMO

O ENSINO DE CIBERNÉTICA DURANTE O CURSO DE BACHARELADO EM
CIÊNCIAS MILITARES: ASPECTOS RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DO

OFICIAL COMBATENTE DA ARMA DE COMUNICAÇÕES

AUTOR: Rafael Aragão Gomes
ORIENTADORA: Cristiane Maria Defalque

COORIENTADOR: Ben Hur Môrmello

O desenvolvimento tecnológico tem se acelerado nos últimos tempos com uma velocidade
extraordinária,  surgindo,  nesse  contexto,  a  dimensão  cibernética,  onde  pode-se  conviver,
trocar  informações  e  realizar  negócios.  Tal  meio  trouxe  também  novas  modalidades  de
ilícitos,  crimes  e  abriu  campo  às  possibilidades  da  guerra  relacionadas  aos  conflitos
envolvendo países. Ao atingir Estados, com possibilidade de comprometimento da soberania e
segurança, as Forças Armadas de cada país se obrigaram a incluir na Doutrina a cibernética.
No  Brasil,  coube  a  responsabilidade  pela  área  ao  Exército  Brasileiro  sendo  adaptadas  e
desenvolvidas  doutrinas  que  visam o  aperfeiçoamento  para  a  melhor  defesa  da  nação.  A
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é a escola formadora dos Oficiais da linha
bélica que comandarão os corpos de tropa do Exército. Dentre as diversas especializações
oferecidas na AMAN a que se responsabiliza pela capacitação cibernética do futuro líder de
frações é a Arma de Comunicações. Esse trabalho destina-se a verificar a importância das
disciplinas de cibernética e suas oportunidades de melhoria.

Palavras-chave:  Cibernética.  Oficial  de  Comunicações.  Capacitação.  Exército  Brasileiro.
Defesa.



ABSTRACT

THE TEACHING OF CYBER TECHNOLOGY DURING THE BACHELOR'S
COURSE IN MILITARY SCIENCES: RELEVANT ASPECTS FOR THE

FORMATION OF THE COMBATING SIGNAL CORP’S OFFICER

AUTHOR: Rafael Aragão Gomes
ADVISOR: Cristiane Maria Defalque
CO-ADVISOR: Ben Hur Môrmello

Technological  development  has  accelerated  in  recent  times  with  an  extraordinary  speed,
emerging in this context, the cyber dimension, where you can live, exchange information and
do business. This novelty also brought new types of illicit acts, crimes and opened up the
possibilities of war related to conflicts involving countries. When reaching states, with the
possibility  of  compromising  sovereignty  and  security,  the  Armed  Forces  of  each  country
forced themselves to include cybernetics in the Doctrine. In Brazil, the Brazilian Army was
responsible  for  the  area,  being  adapted  and developed doctrines  that  aim to  improve the
nation's  best  defense.  The Military  Academy of  Agulhas  Negras  (AMAN) is  the  training
school for the officers of the military line who will command the corps of the Army troops.
Among  the  various  specializations  offered  at  AMAN,  the  one  responsible  for  the  cyber
training of the future leader of fractions is the course of Signal corp’s. This work aims to
verify the importance of cyber disciplines and their opportunities for improvement.

Keywords: Cybernetics. Signal Corp’s Officer. Teaching. Brazilian Army. Defense.
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1 INTRODUÇÃO

O  romance  1984  (GEORGE  ORWELL,  1949),  apresenta  um  universo  futurístico

controlado por câmeras, redes e sistemas, o que, à época, pode ter se afigurado como algo

surreal  ou  fora  da  realidade.  Contudo,  casos  relacionados  à  fragilidade  dos  sistemas

cibernéticos  como  vazamento  de  informações  pessoais,  empresariais  e  nacionais,

vulnerabilidades nos dispositivos digitais,  vazamento de  e-mails, vírus capazes de destruir

reatores  nucleares,  fazem  a  realidade  assemelhar-se  à  ficção.  Dessa  forma,  cresce  a

necessidade do conhecimento de proteção na área virtual para preservar a sobrevivência do

indivíduo neste contexto.

No contexto militar,  as ações  desse setor  influencia diretamente a  criação de uma

doutrina de combate, já que atinge a soberania e segurança dos ativos Estatais. Com isso,

surge uma nova dimensão no campo de batalha com impacto direto nas já existentes, diferente

dos combates onde ambos os lados recebiam instruções militares, esse pode comprometer um

país inteiro pelas ações de indivíduos sem nenhum treinamento de combate convencional.

Por esse motivo, o Ministério da Defesa criou a Estratégia Nacional de Defesa (2008),

que estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com

o envolvimento dos setores militar e civil em todas as esferas. Este documento estabelece

diretrizes  de  proteção e  desenvolvimento  de  três  projetos  importantes  para  o  país  e  seus

respectivos  responsáveis:  Marinha,  responsável  pela  defesa nuclear,  Exército,  pela  Defesa

cibernética  e  Aeronáutica,  responsável  pela  defesa  espacial  (MINISTÉRIO DA DEFESA,

2008).  Os três projetos tiveram a prioridade de elevar  o nível  científico e tecnológico da

nação, assim como de preparar o material humano necessário ao desenvolvimento de cada

setor estratégico. Com isso, coube a elaboração de métodos que comportassem a preservação

da rede virtual brasileira. Entre os métodos utilizados está a especialização dos usuários, já

que não adianta o grande gasto nas barreiras de proteção se quem faz uso dos serviços não

têm o devido cuidado.

A capacitação de recursos humanos é um processo que requer aprendizado contínuo e

prolongado que se propõe a manter a organização e o padrão de segurança mínimos. Assim, a

oferta da capacitação se enquadra, de certa forma, nos conhecimentos adquiridos no decorrer

dos tempos de aprendizagens demandando tempo e recursos, desenvolvimento esse que deve

ser  sempre  atualizado  pois  novas  situações  são  sempre  apresentadas  nesse  setor.

Relacionando-se ao tema abordado, a capacitação pessoal na área cibernética pelo Exército
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Brasileiro significa a continuidade da capacidade de cumprir de maneira eficaz e eficiente a

sua missão.

Dessa forma, com o objetivo de dar subsídios para o desenvolvimento do projeto de

defesa cibernética, o curso de bacharelado em ciências militares, que possui o primeiro ano de

formação na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e os anos restantes na

Academia Militar das Agulhas Negras, inclui o ensino de cibernética. O 1º ano (EsPCEx) e 2º

ano (AMAN) oferecem disciplinas  de núcleo  comum,  nesta  área,  para os  futuros  oficiais

combatentes.  A partir  do 2º  ano da AMAN (o cadete já  se  encontra  na arma,  quadro ou

serviço), a Cibernética é ministrada, de forma mais aprofundada, no Curso de Comunicações.

Portanto,  o problema de pesquisa deste trabalho pode ser definido como: qual é a

importância das disciplinas da área de cibernética para a formação do Oficial combatente da

Arma de Comunicações do Exército Brasileiro?

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral

 Verificar  a  importância  das  disciplinas  de  cibernética  para  a  formação  do  Oficial

combatente da Arma de Comunicações.

 

1.1.2 Objetivos Específicos

 

1. Revisar a literatura e documentos envolvendo os temas: segurança cibernética, educação

cibernética, Defesa Nacional e o espectro digital. 

2.  Estudar  os  documentos  envolvendo  o  ensino  da  área  de  cibernética  no  Curso  de

Comunicações  da  AMAN,  como:  perfil  profissiográfico  dos  concludentes  dos  cursos  de

graduação e formação dos oficiais e modelo pedagógico da AMAN.

3. Verificar o desempenho, nos últimos três anos, dos cadetes da Arma de Comunicações da

AMAN em disciplinas da área de cibernética oferecidas durante o curso.

4.  Identificar  as  qualidades  e  oportunidades  de  melhoria  das  disciplinas  de  cibernética

oferecidas na AMAN para a formação dos oficiais combatentes da Arma de Comunicações.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CIBERNÉTICA NAS OPERAÇÕES MILITARES

 Por decorrência do avanço da tecnologia e da maior necessidade de internet para

diversificação informacional, a sociedade adaptou-se às facilidades oferecidas e acomodou-se

quanto as possíveis falhas na segurança. Essas fragilidades passaram a ser utilizadas também

no meio de combate denominado de Guerra Cibernética (G Ciber), a qual está inserida em um

conceito maior chamado de Guerra de Informação (G Info). Tal conjuntura obrigou os países

a buscarem sua independência na proteção e ataque cibernético, de modo a obter vantagem

sobre o adversário (ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2012,

p. 14)

Joseph Nye sintetiza os inúmeros atores do ciberespaço em dois grupos: governos,

organizações  com redes  altamente  estruturadas  e  indivíduos  e  redes  com baixo  nível  de

organização. Consequentemente, o primeiro exerce domínio sobre o segundo (NYE JR, 2012,

p.163). Com um mundo interconectado, a projeção de poder de países, grupos ou indivíduos

limita-se até onde se deseja alcançar a ação. Hoje, consegue-se prejudicar ou colher dados de

qualquer local do mundo sem sair do ponto de origem apenas com o uso das redes. Com isso,

a definição de fronteira fica comprometida e a jurisdição de cada organização é prejudicada

por não conseguir alcançar fisicamente o atacante.

Com esta breve análise, percebe-se que o aprimoramento de recursos e capacitação

pessoal para o setor cibernético, é preponderante para o século XXI e para o futuro. 

2.2 CIBERNÉTICA

Detalhando a área abordada na seção anterior, a cibernética encontra-se em um campo

de difícil definição por tratar-se de um espaço teórico. Para Gregory Bateson é um ramo da

matemática que lida com problemas de controle, recursão e informações (BATESON, 1958,

p.319).

No  cenário  atual,  a  cibernética  passa  a  ser  entendida  como  uma  extensão  das

atividades humanas em que o homem passa a utilizar este meio como facilitador de sua rotina

profissional e pessoal. Grenz e Smith (2005) redefiniram o conceito de cibernética como:
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A ciência  do  controle  e  da  comunicação  do  modo  como  se  relaciona  com  os
mecanismos,  indivíduos  e  sociedades.  A  cibernética  inclui  os  vários  tipos  de
processos que dependem da troca e do fluxo de informações. Um recurso cibernético
é um mecanismo ou sistema que processa informações, tais como um computador
ou o sistema de telecomunicações (GRENZ e SMITH, 2005, p. 35)

Essa  definição  norteia  os  principais  pontos  de  distribuição  de  informação  e

conhecimento nos dias de hoje. O Brasil possui 5 computadores (desktop, notebook e tablet)

para cada 6 habitantes utilizando a “cibernética” em seu trabalho, estudo ou lazer, com um

total de 174 milhões de computadores em uso no País (MEIRELLES, 2018, p. 4). 

O histórico de implantação da cibernética nas operações militares no Brasil deu-se em

31 de agosto de 2001 pela Medida Provisória (MP) nº 2.216-37 que alterou dispositivos da

Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, essa MP tratava da criação do Gabinete de Segurança

Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e responsabilizava-o dentre outros pela

coordenação das atividades de Segurança da Informação. Após isso, foram criados em 2008 e

2013 respectivamente a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de Defesa

Nacional (LBDN), documentos que tratam da defesa da nação brasileira e especificam o setor

cibernético,  mais  especificamente,  uma  das  grandes  áreas  desse  setor  a  “capacitação  do

pessoal” que é a principal abordagem do presente trabalho. (BRASIL, 2014, p. 13)

2.3 O ENSINO DE CIBERNÉTICA NO CURSO DE COMUNICAÇÕES

Como  abordado,  os  documentos  nacionais  que  tratam  da  defesa  cibernética

apresentam áreas específicas desse setor entre elas: inteligência, pesquisa científica, doutrina,

preparo e  emprego operacional;  gestão de pessoal  e,  o  foco desta  pesquisa a  capacitação

humana.

Uma grande barreira a ser enfrentada nesse cenário é a falta de conscientização quanto

ao uso, muitas vulnerabilidades poderiam ser facilmente corrigidas e evitadas, acabam sendo

relevadas  e  trazem  riscos  aos  ativos  informacionais.  O  descumprimento  das  normas  de

segurança mostra-se também na exposição desnecessária dos principais focos de ataque dos

mal-intencionados.  De todo modo,  vêm-se  aumentando  a  relevância  dada  pela  mídia  aos

incidentes ocorridos. (National Cyber Security Strategy, 2016, p. 15) 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Comando do Exército, por meio

da Portaria n˚ 03, de 29 de junho de 2009, estabelecem diretrizes no setor cibernético, no

âmbito da Força que englobam, entre diversas atividades, o aperfeiçoamento dos recursos 
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humanos na área. A capacitação de pessoal no Setor Cibernético pode ser compreendida como

uma série de ações estratégicas e planejadas que são realizadas por meio de cursos que visam 

capacitar os usuários bem como especializar os técnicos responsáveis pela proteção desse

meio.

A  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras,  como  centro  formador  dos  Oficiais

combatentes  do  Exército  Brasileiro,  atrela  a  sua  formação às  matérias  necessárias  para  a

formação do líder militar, entre elas o curso básico de cibernética I (EsPCEx) e cibernética II

(1° ano da AMAN). Mais especificamente, o Curso de Comunicações da AMAN, trabalha a

formação do Oficial  comunicante  e  suas  necessidades  de  conhecimento  no  cotidiano  das

operações militares.

Para a construção do ensino de cibernética no Curso de Comunicações segue-se como

base o perfil profissiográfico presente no Aditamento ADAE N° 003/2016 ao Boletim DECEx

Nr 32. Nesse documento especifica-se, entre outros pontos, a finalidade e as competências do

futuro  Oficial  da  linha  militar  bélica  do  Exército  Brasileiro.  Para  alinhar  o  Perfil

Profissiográfico com o ensinado em aula, o Plano de Disciplina (PLADIS) (AMAN, 2019) do

Curso,  atualizado anualmente,  visa  a  conformidade das  Unidades  de  Competência  com a

Competência Principal do Perfil Profissiográfico: “Comandar frações em situação de guerra,

integrando às funções de combate”.

 Para  atender  a  Competência  Principal  do  Perfil  Profissiográfico  as  disciplinas

apresentam os seguintes Elementos de Competência, segundo o PLADIS:

Cibernética III (2° ano do Curso de Comunicações): 

-Elementos de competência: planejar e coordenar um sistema de gerenciamento eletrônico de

mensagens e de uma rede de dados com enlace físico e sem fio (Pel C Com) e planejar e

gerenciar o emprego de um Módulo de Telemática Operacional (MTO).

-Conteúdos apresentados:

Unidade 1:

a. O impacto das redes de computadores em nossas vidas

b. Características da arquitetura de rede

c. Estrutura de rede modelo OSI e TCP/IP

d. IPV4

e. Endereçamento IP, redes e sub-redes



16

f. Unicast, multicast e Broadcast 

g. Ferramenta de virtualização de rede: Cisco Packet Tracer

Unidade 2:

a. Funcionamento de switches

b. Gerenciamento de switches

c. Tabela MAC

d. Gerenciamento avançado de switch

e. Funcionamento de roteadores,

f. Gerenciamento de roteadores

g. Tabela de roteamento

h. LAN

i. Roteamento estático

j. Roteamento dinâmico (RIP) e 

k. WAN.

Unidade 3: 

a. Cabo UTP e 

b. Sistema de enlace por micro-ondas (Escola Dados).

Cibernética IV (3° ano do Curso de Comunicações):

-Elementos de competência: Planejar e coordenar um sistema de gerenciamento eletrônico de

mensagens e de uma rede de dados com enlace físico e sem fio (Pel C Com) e gerenciar um

sistema de comando e controle em apoio às operações integrando força expedicionária. 

-Conteúdos apresentados:

Unidade 1: 

a. Concepção do sistema, 

b. Certificados, 

c. Gerenciamento da interface gráfica,

d. Gerenciamento de vistas e PIO,

e. Gerenciamento de entidades operacionais, MCC e materiais, 

f. Relatórios, 

g. Ferramentas de comunicação, 

f. Configuração de nó de rede e 

g. Servidor C2 em Combate V6.0

UD 2:



17

a. Concepção do sistema,

b. Cenário,

c. Gerenciamento de Centros de Operações e de usuários

d. Gerenciamento de rádios

e. Matriz de sincronização 

f. Relatos

g. Incidentes 

h. Aplicativo Pacificador para dispositivo móvel.

UD III: Introdução à Segurança Cibernética: a. Segurança Cibernética.

Cibernética V (4° ano do Curso de Comunicações):

-Elementos  de  competência:  gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às

operações integrando força expedicionária e gerenciar um sistema de comando e controle em

apoio às operações de resistência. 

-Conteúdos apresentados:

Unidade 1:

a. Firewall de rede 

Unindade 2: 

a. Hardening do Sistema Operacional Debian

b. Hardening do servidor DHCP

c. Hardening do servidor DNS

d. Hardening do servidor Web 

e. Hardening do servidor SPED

Os conteúdos e disciplinas previstos no PLADIS, como observados acima, obedecem

ao que está previsto no Perfil Profissiográfico.

2.4 O ENSINO DE CIBERNÉTICA NAS DEMAIS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL

A capacitação do pessoal na área de cibernética para a Defesa no Brasil é norteada,

principalmente  por  quatro  documentos:  Política  de  Defesa  Nacional   (PDN),  Estratégia

Nacional  de  Defesa  (END),  Livro  Branco  de  Defesa  Nacional  (LBDN)  e  Livro  Verde:

Segurança Cibernética no Brasil. Esses documentos definem e limitam as atividades de cada

Força na área e determinam diretrizes para a modernização da mesma.
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Para a Marinha do Brasil, a END define que o monitoramento da superfície do mar, a

partir  do espaço, deverá integrar as práticas e capacitações operacionais já disponíveis na

própria  Força,  utilizando  as  doutrinas  e  sistemas  atualmente  em  uso.  Através  do

monitoramento,  as  forças  navais,  submarinas  e  de  superfície  terão  fortalecidas  suas

capacidades de atuar em rede com as forças terrestre e aérea (BRASIL, 2010, p. 67). 

Entretanto, atualmente, os currículos dos cursos de formação de oficiais e praças na

Marinha  do Brasil  não mencionam o tema cibernética (ESCOLA DE GUERRA NAVAL,

2010, p. 72). O conhecimento mais aprofundado da área aprendido pela Escola Naval é no 1°

e 2° ano de formação no chamado ensino básico (científico), enquadram-se nesse período as

disciplinas: cálculo, cálculo numérico, estatística, desenho, física, mecânica, eletricidade e,

entre elas, fundamentos de informática (ESCOLA NAVAL, 2018).

 Da mesma forma, a Força Aérea possui responsabilidades de garantia da soberania do

espaço aéreo que necessitam de conhecimentos específicos de cibernética: 

Cabe à Força Aérea manter a soberania no espaço aéreo nacional com vistas à defesa
da Pátria, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro para a prática de atos hostis ou
contrários aos interesses nacionais. Para tanto, dispõe de capacidade de vigilância,
controle  e  defesa  do  espaço  aéreo,  com  recursos  de  detecção,  interceptação  e
destruição (BRASIL, 2012, p. 85).

Na Academia da Força Aérea (AFA) é possível fazer a escolha entre 3 cursos: Curso

de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT), Curso de Formação de Oficiais de Infantaria

(CFOINF), Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV). Todos eles oferecem a seus

alunos um currículo voltado ao ensino de cibernética. Diferente das demais academias, essa

matéria encontra-se embutida em uma disciplina mais ampla “a atividade de inteligência da

Aeronáutica”, são tratadas como objetivos específicos (ANEXO A):

c) listar as legislações relacionadas com a atividade cibernética no Brasil(Cn),

h) enumerar algumas medidas de proteção no Espaço Cibernético(Cn),

i) descrever os cuidados necessários no uso de Redes Sociais(Cn) e

j)  citar alguns eventos onde o conhecimento cibernético teve importância no Mundo e no

COMAER(Cn); (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2014, p.149)
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2.5 A CIBERNÉTICA NAS FORÇAS ARMADAS NO EXTERIOR

As novas ações no mundo virtual requerem que todos os países tenham, para garantir

sua soberania, desenvolvimentos de estratégias e doutrinas no campo cibernético. Na doutrina

norte-americana, a Guerra Cibernética é tratada como Operação em Redes de Computadores,

com o  uso  de  inúmeras  agências  especializadas  entre  elas  a  Network  Warfare  Battalion,

subordinada  a  United  States  Army  Intelligence  and  Security  Command (INSCOM)  -  tal

unidade apoiou forças de combate no Iraque e no Afeganistão, operações contraterroristas no

mundo, assim como, operações conjuntas e combinadas de Guerra Cibernética - (ESCOLA

DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2012).

Richard  A.  Clarke  Coordenador  Nacional  de  Segurança  e  Contra-Terrorismo  dos

Estados Unidos entre 1998 e 2003, traz visões sobre a Guerra Cibernética desenvolvidas pelas

experiências em espionagem e estratégia nuclear. Seu livro “Cyber War: the next threat to

National Security and what to do about it” trata sobre o início da especialização dos militares

em cibernética das Forças Armadas norte-americanas, tendo sido a Força Aérea pioneira nessa

área, e mostra a trajetória e dificuldades encontradas até a criação do Comando Cibernético

dos Estados Unidos (USCYBERCOM) (CLARK E KNAKE, 2010).

Uma forma de fortalecer  a  predominância e  segurança no ambiente  virtual  são as

especializações  oferecidas  aos  seus  militares.  Em 2017,  após  suspeitas  de  hackers russos

infiltrarem-se em organizações políticas norte-americanas, a Academia Militar de West Point

formulou um curso que apresentava aos  cadetes  as  principais disciplinas  necessárias  para

integrarem o meio cibernético, de forma que os futuros oficiais estivessem preparados para

enfrentarem desafios como esse no futuro (SPUTNIK, 2017).

A China  assim como os  Estados  Unidos  deu início  a  uma unidade  de  Guerra  da

Informação. Composta de três companhias com missões distintas, o ponto primordial foi a

criação de uma nova doutrina, a concepção chinesa de INEW (Integrated Network-Electronic

Warfare),  se  refere ao  uso integrado da Guerra  Eletrônica e  das  Operações  em Redes  de

Computadores, com o objetivo de controlar toda comunicação inimiga nos diversos espectros

eletromagnéticos (ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2012, p.

36)
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA

Pesquisa aplicada e exploratória de natureza qualitativa e os procedimentos envolvem

pesquisa  bibliográfica,  documental  e  aplicação  de  questionário  (MARCONI;  LAKATOS,

1999, p.25)

O trabalho,  estruturado  como  pesquisa  exploratória,  teve  como  objetivo  central  a

reunião e aperfeiçoamento de conhecimentos relacionados ao tema “o ensino de cibernética

durante o curso de bacharelado em ciências militares: aspectos relevantes para a formação do

Oficial combatente da arma de comunicações”, explorando-o e identificando o alinhamento

com as necessidades apresentadas pelo Exército do século XXI.

3.2 PROCESSO DE PESQUISA

Esta seção visa abordar a pesquisa e os meios utilizados para apoiá-la na exploração

dos dados de interesse.  A pesquisa e  suas fases para melhor  aprendizado foi dividida em

bibliográfica e entrevista.

Este  trabalho  se  dispõe  ao  estudo  do  ensino  de  cibernética  durante  o  curso  de

bacharelado em ciências militares, analisando principalmente os aspectos relevantes para a

formação do Oficial combatente da arma de comunicações. 

O objetivo é analisar e identificar as principais influências do ensino da cibernética na

formação do Oficial de Comunicações, bem como as dificuldades nesse aprendizado. Todo

esse apanhado tem o intuito  de verificar  o impacto na futura atuação desses Oficiais  nas

organizações militares de destino.

3.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A pesquisa bibliográfica abrangeu três vertentes: definição do espaço cibernético e sua

influência  na  atualidade,  documentos  governamentais  e  militares  que  direcionam  o

aprendizado da disciplina de cibernética na AMAN no Curso de Comunicações e, por fim,

essa disciplina nas demais  Forças  Armadas brasileiras e  abordagem da área por  exércitos

estrangeiros.
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Para definir  o objetivo do ensino foi necessário definir  o que é cibernética e suas

demais  implicações  no  mundo  contemporâneo.  Para  isso  foram  utilizados  autores  que

relacionam a  mesma aos  demais  assuntos  da geopolítica  atual,  assim como,  cientistas  da

informação que oferecem uma explicação coesa do assunto.

A orientação para as instruções de cibernética são os documentos e livros relacionados

a defesa nacional, neles são discriminadas as funções e atividades de cada Força Armada a

fim de padronizar e criar estratégias de defesa e segurança nacional.

Foram colhidas observações sobre o ensino de cibernética das academias militares da

Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira e de Forças Armadas estrangeiras para ser feita

uma  comparação  com  a  apresentada  na  AMAN  com  o  intuito  de  avaliar  qualidades  e

oportunidades de melhorias.

3.4 QUESTIONÁRIO

3.4.1 Método

Foi  aplicado um questionário  de  10  perguntas  com o objetivo  de compreender  as

principais dificuldades e aspirações em relação às disciplinas de cibernética III, IV e V. As

perguntas formuladas contêm as unidades de competências que se alinham com o propósito

requerido do perfil profissiográfico do Oficial de Comunicações.

3.4.2 População

O grupo dos trinta e quatro cadetes do quarto ano do Curso de Comunicações da

AMAN em 2020 foi definido como a população utilizada para responder o questionário, dado

que já fizeram todas as disciplinas de cibernética.

3.4.3 Objetivo

O objetivo central do questionário foi verificar as principais dificuldades e facilidades

dos cadetes em relação às disciplinas ministradas e suas qualidades e eventuais oportunidades

de melhoria, bem como, gerar dados para análise e comparação com as demais Forças.
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3.5 VERIFICAÇÃO DAS NOTAS DOS CADETES DE COMUNICAÇÕES

Foi realizada, com o apoio do Curso de Comunicações, a centralização das notas de

cibernética III, IV e V dos cadetes da Arma de Comunicações do 4° ano de 2020, notas essas

que se referem aos anos de 2018, 2019 e 2020 respectivamente da mesma turma, a fim de

verificar o aproveitamento do êxito e comparar com as demais pesquisas realizadas nesse

trabalho.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção visa verificar os resultados levantados e processados dos dados adquiridos

por pesquisa bibliográfica e documental bem como aplicação de questionário aos 34 cadetes

do curso de comunicações do 4° ano da AMAN (APÊNDICE A) e análise das notas dos

últimos 3 anos das disciplinas de cibernética III, IV e V.

O intuito foi levantar as principais dificuldades e qualidades no ensino da matéria na

promoção do conhecimento dos cadetes, levando em consideração o meio de estudo e os

resultados  das  avaliações.  Tomando  por  base  principalmente  o  objetivo  do  Ministério  da

Defesa com a PND e do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) com o

Perfil  Profissiográfico e suas adequações internas com o Plano de disciplina do Curso de

Comunicações.

4.1 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

O questionário visou relacionar as experiências e conclusões dos cadetes quanto ao

ensinado  nas  disciplinas  de  Cibernética  III,  IV  e  V,  objetivando  a  futura  melhoria  ou

permanência de métodos utilizados na capacitação dos futuros  oficiais  da linha bélica do

Exército Brasileiro.

4.1.1 Assimilação das Unidades de competências

O primeiro ponto a ser observado da pesquisa nas perguntas de 1 a 6 foi a assimilação

das unidades de competências que são apresentadas pelo Plano de Disciplina e que encontram

sua base no Perfil Profissiográfico da AMAN oferecido pelo Departamento de Educação e

Cultura  do  Exército  e  que  visam  mediar  a  abordagem  prática  e  teórica  dos  assuntos

ministrados.

No questionário foram realizadas as seguintes perguntas com as respectivas respostas:

“Os elementos de competência apresentados no plano de disciplina Cibernética III (2º ano)

são “planejar e coordenar um sistema de gerenciamento eletrônico de mensagens e de uma

rede de dados com enlace físico e sem fio (Pel C Com)” e “planejar e gerenciar o emprego de

um  Módulo  de  Telemática  Operacional  (MTO)”.  Pensando  no  que  a  disciplina  lhe

proporcionou para o cumprimento dessas missões, em relação "à teoria" você acredita que

está:”



24

Fonte: AUTOR 

Observa-se  que  a  maioria  dos  cadetes  (20,6+29,4)  se  sentem  parcialmente

despreparados ou despreparados para o cumprimento da missão associada aos elementos de

competência da disciplina Cibernética III ministrada no 2º ano.

O segundo questionamento: “Os elementos de competência apresentados no plano de

disciplina Cibernética III (2º ano) são “planejar e coordenar um sistema de gerenciamento

eletrônico de mensagens e de uma rede de dados com enlace físico e sem fio (Pel C Com)” e

“planejar e gerenciar o emprego de um Módulo de Telemática Operacional (MTO)”. Pensando

no que a disciplina lhe proporcionou para o cumprimento dessas missões, em relação " ao

aprendizado prático" você acredita que está:”

Gráfico 1 – Visão geral dos Cadetes quanto à preparação em relação à teoria com os 
elementos de competência apresentados no 2° ano
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Fonte: AUTOR 

O resultado da segunda pergunta mostra que os cadetes se sentem menos preparados

na prática (67,7%), do que na parte teórica (50%), em relação aos assuntos ministrados no

segundo ano.

Terceira pergunta: “Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina

Cibernética  IV  (3º  ano)  é  “gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às

operações integrando força expedicionária”. Pensando no que a disciplina lhe proporcionou

para o cumprimento dessas missões, em relação "à teoria" você acredita que está:” 

Fonte: AUTOR 

Gráfico 2 – Visão geral dos Cadetes quanto à preparação em relação à prática com os 
elementos de competência apresentados no 2° ano

Gráfico 3 – Visão geral dos Cadetes quanto à preparação em relação à teoria com os 
elementos de competência apresentados no 3° ano
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Ainda  que  nenhum  dos  entrevistados  tenham  se  sentido  “totalmente  preparado”,

67,6% acreditam estarem “preparados” ou “parcialmente preparados” em relação ao elemento

de competência apresentado no seu 3° ano. Demonstrando uma melhora em relação ao ano

anterior.

Quarta pergunta: “Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina

Cibernética  IV  (3º  ano)  é  “gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às

operações integrando força expedicionária”. Pensando no que a disciplina lhe proporcionou

para o cumprimento dessas missões, em relação "à prática" você acredita que está:”

Fonte: AUTOR (2020)

No terceiro ano, assim como no segundo, os entrevistados acreditam que a preparação

prática é menor do que a destinada a preparação teórico.

Quinta pergunta: “Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina

Cibernética V (4º ano) é “gerenciar um sistema de comando e controle em apoio às operações

de resistência”. Pensando no que a disciplina lhe proporcionou para o cumprimento dessas

missões, em relação "à teoria" você acredita que está:”

Gráfico 4 – Visão geral dos Cadetes quanto à preparação em relação à prática com os 
elementos de competência apresentados no 3° ano
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Fonte: AUTOR (2020)

Metade dos entrevistados se sentem “preparados” ou “parcialmente preparados” e a

outra metade “parcialmente despreparados” ou “despreparados”.

Sexta pergunta: “Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina

Cibernética V (4º ano) é “gerenciar um sistema de comando e controle em apoio às operações

de resistência”. Pensando no que a disciplina lhe proporcionou para o cumprimento dessas

missões, em relação "à prática" você acredita que está:”

Fonte: AUTOR 

Gráfico 5 – Visão geral dos Cadetes quanto à preparação em relação à teoria com os 
elementos de competência apresentados no 4° ano

Gráfico 6 – Visão geral dos Cadetes quanto à preparação em relação à prática com os 
elementos de competência apresentados no 4° ano
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Encerrando esta subseção “Assimilação das Unidades de competências”, observa-se

no Gráfico 6 que a maioria dos cadetes acreditam estar despreparos em relação ao ministrado

no quarto ano quanto ao ensino prático. 

4.1.2 Oportunidades de melhorias

Nesse ponto da pesquisa o objetivo foi obter sugestões acerca de oportunidades de

melhorias. As perguntas de 7 à 10 se referem as questões de especializações e aprendizagens

na área de cibernética.

Sétima pergunta,  com a possibilidade de escolha de mais  de uma opção:  “Alguns

fatores podem levar a dificuldades na aprendizagem de Cibernética. Com base nas respostas

anteriores,  se  você  apresentou  dificuldades  durante  o  processo  de  aprendizagem  da

Cibernética, assinale os fatores que poderiam concorrer para tal”

Fonte: AUTOR 

Pode-se verificar que a maioria dos cadetes concordam que o Curso oferece pouco

tempo de instruções práticas voltadas ao que realmente será utilizado nas missões quando

estiverem  na  tropa.  Ainda  assim,  vale  ressaltar  que  11,8%  não  apresentaram  nenhuma

dificuldade  com  a  disciplina  apesar  de  nenhum  ter  concordado  na  subseção  anterior  no

preparo completo.

Oitava  pergunta:  “Você  gostaria  de  fazer  um  curso  de  especialização  na  área  de

Cibernética, oferecido pelo Exército?”

Gráfico 7 – Dificuldades na aprendizagem de cibernética
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Fonte: AUTOR 

Dado  que  50%  dos  entrevistados  pretendem  realizar  no  futuro  algum  curso  de

especialização na área, podemos dizer que este percentual de cadetes tem afinidade com o

aprendizado da disciplina cibernética, porém 32,4% dos entrevistados se encontram indecisos

a respeito.

Nona pergunta: “Você acredita que seria importante para o futuro Oficial, fazer um

curso  de  especialização  voltado  para  a  área  de  cibernética  (conforme citado  na  pergunta

anterior) já no último ano de formação da AMAN?”

Fonte: AUTOR 

Gráfico 8 – Especialização na área de Cibernética

Gráfico 9 – Curso de especialização voltado para a área de cibernética no último ano da 
AMAN
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Como  85,3%  concordam,  temos  nesse  grupo,  cadetes  que  na  pergunta  anterior

responderam que não querem fazer especialização na área de cibernética futuramente como

Oficiais,  bem  como  cadetes  que  afirmaram  estar  em  dúvida  quanto  a  fazer  tal  curso

posteriormente.  Este é um resultado importante para a administração escolar e direção de

ensino, dado que os que afirmaram na questão anterior que não fariam os cursos como oficiais

os fariam se ministrados no último ano de formação.

Décima pergunta: “A competência principal apresentada para cada uma das disciplinas

do Curso de Comunicações é “comandar frações em situação de guerra, integrado às funções

de combate”. Você acredita que, para ser bem-sucedido no exercício desse comando, o ensino

da Cibernética é:”

Fonte: AUTOR 

O objetivo desse questionamento foi analisar a importância que o cadete dá ao estudo

da matéria, quanto maior o número, maior a importância dada. 

Gráfico 10  – Importância da cibernética para o sucesso no exercício do comando
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4.2 ESTUDO SOBRE AS NOTAS NA MATÉRIA DE CIBERNÉTICA III, IV E V

Realizou-se a junção de dados inerentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, respectivos

2°,  3°  e  4°  ano da  formação  do curso  de  Comunicações  de  2020.  O  intuito  é  chegar  a

conclusão do aproveitamento do ensino atrelado às opiniões dos próprios cadetes em relação à

matéria.

A média necessária para aprovação nas disciplinas na AMAN é de 5 (cinco) pontos. A

primeira disciplina de Cibernética apresentada é a III com o seguinte gráfico:

Fonte: AMAN 

Verificando as notas acima, nenhum cadete apresentou nota abaixo de 9,0 pontos nessa

disciplina, apesar de 50% e 67,7% dos entrevistados terem admitidos que não se consideram

preparados respectivamente na teoria e na prática do conteúdo abordado.

Gráfico 11 – Média das notas de cibernética III do ano 2018
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Fonte: AMAN

Observa-se no Gráfico 12 que a maioria dos cadetes estão entre as notas 7,5 e 9,0

demonstrando  maior  compatibilidade  com  as  respostas  do  questionário  onde  67,6%  dos

entrevistados  se  consideram  “preparados”  ou  “parcialmente  preparados”  em  relação  ao

elemento de competência apresentado no seu 3° ano levando em consideração a teoria, porém

41,1% acreditam nessas mesmas premissas quanto a prática.

Gráfico 12 – Média das notas de Cibernética IV no ano de 2019
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Fonte: AMAN

Seguindo o padrão da mesma turma, 76,5% das notas encontram-se entre 7,5 e 9 e as

respostas, porém neste ano, não houve média acima de 9. Na pesquisa, exatamente 50% dos

cadetes  afirmaram  estar  “preparados”  ou  “parcialmente  preparados”  e  os  outros  50%

“despreparados”  ou  “parcialmente  despreparados”  no  ensino  teórico.  Já  na  parte  prática

61,8% disseram estar “despreparados” ou “parcialmente despreparados”.

Gráfico 13 – Média das notas de Cibernética V no ano de 2020
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho foi definido com o intuito de responder a pergunta: “Qual importância das

disciplinas  da  área  de  cibernética  para  a  formação  do  Oficial  combatente  da  Arma  de

Comunicações  do  Exército  Brasileiro?”,  dessa  forma,  verificou-se  que  a  cibernética  é  de

grande  necessidade  para  o  Oficial  moderno  pois  sua  utilização  e  entendimento  podem

comprometer  toda  uma  segurança  nacional.  Para  isso  foram  desenvolvidos  objetivos

específicos que levaram a uma análise final do que se concluiu.

Para tal, foram realizadas revisões de literaturas que abordam o tema, principalmente

os textos da Escola de Comando e Estado-Maior Exército,  Guerra Cibernética que tratam

como necessidade a capacitação de pessoal na área cibernética como forma de proteção dos

ativos  do  país.  Foi  levantado  também os  principais  documentos  de  Defesa  Nacional  que

determinam as responsabilidades pelo setor ditada pela Estratégia Nacional de Defesa e as

principais medidas de segurança a serem adotadas explicitadas pelo Livro Branco de Defesa

Nacional e o Livro Verde: Segurança Cibernética no Brasil.

A segunda parte da pesquisa abordou o Plano de Disciplina utilizado para as instruções

dos cadetes do Curso de Comunicações do 2º ao 4º ano da Academia Militar das Agulhas

Negras.  Verificou-se as matérias e suas unidades de competência em acordo com o Perfil

Profissiográfico, documento produzido pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército

que regula as competências necessárias a formação do futuro Oficial da linha militar bélica.

Foram levantadas as notas dos últimos três anos da turma de formação do ano de 2020

da Arma de Comunicações. Com isso pôde-se analisar a efetividade das avaliações, bem como

um comparativo da visão dos cadetes sobre os elementos de competência e ensino teórico e

prático com as provas de cada ano.

Por fim, em todo esse processo, juntamente às opiniões apresentadas pelos cadetes, foi

verificada  oportunidades  de  melhoria  que  visam  tornar  o  ensino  da  Cibernética  o  mais

proveitoso. O ponto mais votado e sempre ressaltado na pesquisa é um favorecimento das

atividades práticas das matérias abordadas, pois será utilizado na tropa pelos futuros Oficiais.

Outra  importante  melhoria  seria  a  inserção  mais  rápida  de  novos  conteúdos  da  área

cibernética,  pois  nesse  quadro  a  informação  é  de  rápida  validade,  de  forma  que  o

conhecimento pode rapidamente tornar-se obsoleto. Demais pesquisas podem ser feitas como

complemento a esta, principalmente as que se relacionam às avaliações aplicadas aos cadetes,

aos tempos de aula  oferecidos  e testes estatísticos utilizando inferência.  Tudo isso com o

intuito de preparar as futuras gerações de comandantes para as mais novas ameaças.
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APÊNDICE A – Questionário

1 - Os elementos de competência apresentados no plano de disciplina Cibernética III (2º ano)

são “planejar e coordenar um sistema de gerenciamento eletrônico de mensagens e de uma

rede de dados com enlace físico e sem fio (Pel C Com)” e “planejar e gerenciar o emprego de

um  Módulo  de  Telemática  Operacional  (MTO)”.  Pensando  no  que  a  disciplina  lhe

proporcionou para o cumprimento dessas missões, em relação "à teoria" você acredita que

está:

( ) Totalmente Preparado

( ) Preparado

( ) Parcialmente Preparado

( ) Parcialmente Despreparado

( ) Despreparado

2 - Os elementos de competência apresentados no plano de disciplina Cibernética III (2º ano)

são “planejar e coordenar um sistema de gerenciamento eletrônico de mensagens e de uma

rede de dados com enlace físico e sem fio (Pel C Com)” e “planejar e gerenciar o emprego de

um  Módulo  de  Telemática  Operacional  (MTO)”.  Pensando  no  que  a  disciplina  lhe

proporcionou para o cumprimento dessas missões, em relação "à prática" você acredita que

está:

( ) Totalmente Preparado

( ) Preparado

( ) Parcialmente Preparado

( ) Parcialmente Despreparado

( ) Despreparado

3 - Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina Cibernética IV (3º ano) é

“gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às  operações  integrando  força

expedicionária”. Pensando no que a disciplina lhe proporcionou para o cumprimento dessas

missões, em relação "à teoria" você acredita que está:

( ) Totalmente Preparado

( ) Preparado

( ) Parcialmente Preparado

( ) Parcialmente Despreparado

( ) Despreparado
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4 - Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina Cibernética IV (3º ano) é

“gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às  operações  integrando  força

expedicionária”. Pensando no que a disciplina lhe proporcionou para o cumprimento dessas

missões, em relação "à prática" você acredita que está:

( ) Totalmente Preparado

( ) Preparado

( ) Parcialmente Preparado

( ) Parcialmente Despreparado

( ) Despreparado

5 - Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina Cibernética V (4º ano) é

“gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às  operações  de  resistência”.

Pensando  no  que  a  disciplina  lhe  proporcionou  para  o  cumprimento  dessas  missões,  em

relação "à teoria" você acredita que está:

( ) Totalmente Preparado

( ) Preparado

( ) Parcialmente Preparado

( ) Parcialmente Despreparado

( ) Despreparado

6 - Um elemento de competência apresentado no plano de disciplina Cibernética V (4º ano) é

“gerenciar  um  sistema  de  comando  e  controle  em  apoio  às  operações  de  resistência”.

Pensando  no  que  a  disciplina  lhe  proporcionou  para  o  cumprimento  dessas  missões,  em

relação "à prática" você acredita que está:

( ) Totalmente Preparado

( ) Preparado

( ) Parcialmente Preparado

( ) Parcialmente Despreparado

( ) Despreparado

7 - Alguns fatores podem levar a dificuldades na aprendizagem da Cibernética. Com base nas

respostas anteriores, se você apresentou dificuldades durante o processo de aprendizagem da

Cibernética, assinale os fatores que poderiam concorrer para tal:

( ) Não apresentou dificuldades durante o processo de aprendizagem da Cibernética

( ) Falta de base em Informática

( ) Pouco tempo de instrução teórica

( ) Pouco tempo de instrução prática
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( ) Pouco tempo livre de estudo

( ) Falta de condições melhores dos meios de instrução (laboratórios, etc)

( ) Outros

8 - Você gostaria de fazer um curso de especialização na área de Cibernética, oferecido pelo

Exército?

( ) Sim

( ) Não

( ) Ainda não decidi a respeito

9 - Você acredita que seria importante para o futuro Oficial, fazer um curso de especialização

voltados para a área de cibernética (conforme citado na pergunta anterior) já no último ano de

formação da AMAN?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei

10  -  A competência  principal  apresentada  para  cada  uma  das  disciplinas  do  Curso  de

Comunicações é “comandar frações em situação de guerra, integrado às funções de combate”.

Você  acredita  que,  para  ser  bem  sucedido  no  exercício  desse  comando,  o  ensino  da

Cibernética é: (única resposta, sendo que o grau 5 significa extremamente importante, 4 muito

importante, 3 importante, 2 pouco importante, 1 não é importante)

( ) 1

( ) 2

( ) 3

( ) 4

( ) 5
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ANEXO A – Disciplina Inteligência da Aeronáutica

Fonte: COMANDO DA AERONÁUTICA (2014, p. 149)


