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OBJETIVO
Esse trabalho tem como objetivo estudar o Movimento Girassol,  

ocorrido em Taiwan em 2014, analisando-o sob a possibilidade deste se 
constituir em uma ação de Guerra Psicológica de Espectro Total (GPET); o 
estudo surgiu das sugestões abertas pela literatura de Estudos Estratégicos 
(Strategic Studies) e de Inteligência (Intelligence Studies) acerca da 
“Guerra de 5a Geração”, uma modalidade de confrontação travada 
basicamente no âmbito da moral e da disputa de percepções. Em função 
disso, o ponto de partida foi a pergunta: o Movimento Girassol, a despeito 
da legitimidade de seus propósitos, involuntariamente, configurou um 
episódio de Guerra Psicológica?

PERGUNTAS DA PESQUISA
(i) Em que GPET se distingue da Guerra Psicológica tradicional? 
(ii)Quais aspectos do Movimento Girassol podem sugerir sua 
instrumentalização como GPET?
(iii) Para trabalhos futuros: que métrica, parâmetros ou critérios poderá se 
utilizar para distinguir a GPET de movimentos reivindicatórios legítimos?

DESENVOLVIMENTO
De acordo com Thomas Hammes, John Boyd e Richard Szafranski, 

Revoluções Coloridas inserem-se como a primeira fase da GPET, uma 
vez que elas não envolvem o uso direto da força e são caracterizadas por 
movimentos de desobediência civil, boicote, desmoralização do governo 
e das forças armadas, de modo a influenciar o processo cognitivo das 
pessoas (ou Ciclo OODA de John Boyd), sendo orquestradas por 
agentes e/ou governos externos.

Esses movimentos contemporâneos, conquanto legítimos e justos nas 
suas reinvindicações, podem materializar essas tendências hodiernas da 
guerra, recorrentes na literatura (acima se citou apenas os três mais 
conhecidos). Existem alguns componentes comuns entre as revoluções 
de cores e as primaveras, que devem ser convenientemente estudados 
por possuírem condições de se constituírem em ações de GPET. 

A partir da análise de componentes, tanto do Movimento quanto das 
teorias de GPET, é possível indicar elementos convergentes entre 
ambos, como o uso da mídia como ferramenta de propagação das ideias, 
de comoção internacional e de uso de dinheiro estrangeiro no 
financiamento dos revolucionários.

CONCLUSÕES PRELIMINARES
Através desse estudo pode-se concluir que: (i) o Movimento Girassol em Taiwan em 2014 possui características de uma Revolução Colorida. (ii) 

afirma-se isso através dos elementos analisados e comparados entre os diversos movimentos desde 2003.  No atual estágio da pesquisa ainda se 
buscam novos elementos que possam confirmar de maneira mais precisa o que foi e o que pretendeu o Movimento Girassol .
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