
 
 
 

Blocos negros em revolta contra hibridismos coloridos: 

guerra, revolução e a hidra estatal que tudo explica

 
 
 
 
 
 
 

Laboratório de Análise em
Segurança Internacional e 
 Tecnologias de Monitoramento

30 de Junho de 2022

 BOLETIM
(ANTI)SEGURANÇA 

24



2

BOLETIM (ANTI)SEGURANÇA N. 24

Este Boletim é um projeto de pesquisa e extensão do Departamento de Relações Internacionais

da EPPEN-UNIFESP Osasco

Coordenação: Acácio Augusto, professor do Departamento de Relações Internacionais da

EPPEN-UNIFESP)

Vice-coordenação: Fabíola Fanti

Pesquisa e Redação: Acácio Augusto, Ana Beatriz Luz, Augusto Gottberg, Bruna Ghirardello,

Fabíola Fanti, Gabriella de Biaggi, Helena Wilke, Ivo Ferreira, João Paulo Gusmão, Júlia Tibiriçá,

Mariana Janot, Matheus Marestoni, Milena Cunha, Pedro Lázaro, Thaiane Mendonça e

Yasmin Teixeira

Edição e Formatação: João Paulo Gusmão e Júlia Tibiriçá

Capa: Hercules and The Lernaean Hydra, Gustave Moreau, 1876

EPPEN UNIFESP Osasco
Rua Oleska Winogradow, n° 100 – Sala 313 – Jd. das Flores -Osasco – SP

CEP: 06110-295
Telefone: (11) 2284-6900



1

Blocos negros em revolta contra hibridismos coloridos:

guerra, revolução e a hidra estatal que tudo explica

Sim, está crescendo. Sua palavra de medo, nossa palavra de fogo: ANARQUIA!

Voltairine de Cleyre

A quebra do sistema financeiro

internacional em 2008 desencadeou uma série

de processos políticos, sociais e econômicos

cujos desdobramentos e efeitos são vividos até

hoje. Não seria mais suficiente falar em ciclos

de crises. O momento atual em que vivemos

força-nos a pensar a simbiose entre

capitalismo e colapso: o caráter intrínseco do

capitalismo como sistema de

produção-destruição parece inclinar-se

definitivamente para o desastre em larga

escala. No mesmo ano de 2008, em seu último

mês, as cidades de Atenas e Tessalônica, na

Grécia, arderam em chamas nas manifestações

de rua contra as políticas estatais de

austeridade derivadas da quebra do sistema

financeiro que ficaram conhecidas como

dezembro grego e/ou dezembro negro. Essas

ações de rua retomavam um repertório de

atuação oriundo dos movimentos

antiglobalização que, uma década antes,

haviam recolocado o anticapitalismo em

movimentos globais numa era de triunfo

liberal-democrático planetário. No entanto, ao

retomar esse repertório, o movimento na

Grécia o fez de forma radicalizada: não mais

um carnaval de rua multicolorido em busca de

cidadania global, mas a mobilização de

gigantescos blocos negros que incendiaram a

praça Syntagma, em Atenas, e se espraiavam

pelas ruas atacando prédios do governo, sedes

de partidos, delegacias, postos policiais,

tribunais e lojas de multinacionais, com

destacada atuação dos anarquistas do bairro de

Exarchia. Era uma revolta antipolítica que não

reconhecia o Estado e suas sub-representações

jurídicas e políticas e que, ao constatar que a

crise havia se tornado a forma de governo,

opunha à forma de catástrofe do capitalismo

do século XXI a produção de ruínas sobre as

quais se produziria uma vida outra1.

Desde as revoltas anarquistas

anti-austeridade na Grécia, pode-se

compreender que a Primavera Árabe de 2011 e

os diversos movimentos de ocupações e

protestos concomitantes e subsequentes (no

1 Sobre o dezembro e as formas de revolta e
anarquia contemporânea, ver AUGUSTO, Acácio.
Política e antipolítica: anarquia contemporânea,
revolta e cultura libertária. Tese de Doutorado.
São Paulo: PUC-SP, 2013.

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3528
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3528
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/3528
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Chile, na Espanha, nos EUA etc.)

expressavam a profunda recusa das pessoas

comuns em pagar pelas consequências das

manobras de autopreservação do capitalismo.

Os protestos de Junho de 2013 no Brasil

fazem parte dessa sequência histórica de ações

de rua em um embate agonístico entre política

e antipolítica. Disparados pela revolta contra o

aumento do lucro das empresas de transporte

às expensas da circulação livre das pessoas

pela cidade, esses protestos acabaram se

tornando, também, expressão de

descontentamento e recusa da representação

política e dos interesses do Mercado que

queriam que as pessoas comuns pagassem pela

dívida deles.

Contudo, esse conjunto de movimentos

multitudinários foi também seguido pelo

recrudescimento da repressão política e da

violência estatal, o que levou alguns setores

políticos e acadêmicos a postular a hipótese de

uma relação causal simples e direta entre os

acontecimentos que, embora relacionados num

contexto planetário, possuíam motivações e

características especificas do contexto político

e social no qual emergiram. No Brasil,

afirmou-se, e ainda se afirma com frequência,

que os protestos de Junho de 2013 teriam

sido orquestrados para provocar a irrupção que

levou ao impeachment de 2016. Interpretação

generalista que permitiria, por consequência,

apontar que já havia desde então elementos de

extrema-direita (re)emergindo por aqui. No

campo da esquerda institucional, a tentativa de

fundamentar teoricamente esse tipo de

interpretação levou à popularização da noção

de “revolução colorida” e do conceito de

“guerra híbrida”. Intepretação equivocada

que desconsidera os fatores específicos das

revoltas e as condições mais gerais do

contexto no qual elas ocorrem. Desconsidera,

sobretudo, a capacidade de ação das pessoas e

dos inúmeros movimentos envolvidos, como o

MPL (Movimento Passe Livre) e/ou diversos

coletivos anarquistas em formação de blocos

negros contra a tropa de choque da PMSP, nas

ações daquele junho de 20132.

Para se ter a dimensão do equívoco

dessa interpretação é necessário retomar um

breve histórico do conceito de guerra híbrida.

Uma primeira referência à expressão aparece

em um artigo de 2005 escrito pelo general

James Mattis e pelo tenente-coronel Frank

Hoffman, ambos das forças armadas dos EUA,

cujo objetivo era projetar cenários de guerras

futuras. Em Future Warfare: The Rise of

Hybrid Wars3, os autores destacam a

predominância da “dimensão humana” nas

guerras, em contraponto à chamada

“Revolução dos Assuntos Militares”

3 MATTIS, James N.; HOFFMAN, Frank. Future
Warfare: The Rise of Hybrid Wars. U.S. Naval
Institute - Proceedings Magazine, v. 132/11, 2005.

2 Sobre a presença dos anarquistas e da tática do
bloco negro em junho de 2013, ver:
MARESTONI, Matheus. No fogo de 2013: ação
direta anarquista, autonomismo e a democracia
contemporânea. Dissertação de Mestrado.
Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais
da PUC-SP, 2019 e JOURDAN, Camila. 2013:
Memórias e resistências. Rio de Janeiro: Circuito.
(Coleção Ataque).

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22318
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22318
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22318
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22318
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22318
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(Revolution in Military Affairs ou RMA). A

RMA é uma teoria centrada na crença de que a

superioridade tecnológica resolveria qualquer

confronto militar favoravelmente à potência

militar e tecnológica da vez, no caso, os EUA.

A teoria da RMA sintetizava uma euforia em

torno das potencialidades das comunicações e

da automação em assuntos de guerra, com o

surgimento/aperfeiçoamento de artefatos como

drones, robôs e formas não-humanas de

ataque. Acreditava-se que essa vantagem

tecnológica seria a grande responsável por

levar os EUA à condição de potência

dominante isolada em assuntos bélicos,

forçando, segundo os autores, os seus inimigos

a buscar outros meios – mais indiretos – de

confronto. Mas acontecimentos recentes à

época da publicação, como a guerra do Iraque

e do Afeganistão, teriam demonstrado a

persistente primazia da dimensão humana na

atuação militar, com os assim declarados

inimigos agindo de forma criativa, sem seguir

o script que o modelo das RMA pressupunha.

Não por acaso, a Estratégia Nacional

de Defesa dos EUA daquele ano classificou

em quatro tipos os desafios ou ameaças

potenciais, sendo elas: tradicional, irregular,

catastrófica e disruptiva4. Enquanto haveria

um domínio historicamente assegurado dos

EUA quanto às ameaças tradicionais (isto é,

na eventualidade de um conflito entre

4 DEPARTMENT of Defense of the United States.
National defense strategy of the United States of
America. Março de 2005.

Estados-nação), após a Guerra Fria são as

ameaças irregulares (atos de terrorismo,

insurreição, guerra irrestrita, guerrilha, ações

do narcotráfico) que teriam passado a se

constituir como os maiores desafios às

estratégias de defesa e segurança do país. Isto

segundo a visão das Forças Armadas

estadunidenses: para eles, a guerra híbrida

surge da combinação destes tipos de ameaças,

alternando e misturando, fazendo com que não

haja uma definição clara e estrita das ações

daqueles que são considerados inimigos.

Por isso a importância do material

humano no conflito, uma vez que as guerras

do futuro iriam possuir quatro “blocos” de

atuação: confronto de alta intensidade,

operações de estabilização, ajuda

humanitária e operações

psicológicas/informacionais. As três

primeiras formas de guerra já estavam

colocadas e identificadas na esquematização

do conceito “guerra de três blocos”, retomadas

do General Charles Krulak; a forma “nova” a

ser considerada e acrescida é a “operação

psicológica” ou as “operações de informação”.

O objetivo dessas operações seria estender o

alcance e influência dos EUA (por exemplo

em territórios de insurgência) estimulando e

intervindo naquele território sobre suas

populações, tendo como principal

“receptor/transmissor” dessas influências as

Forças Armadas. Isto justificaria a própria

presença dos militares na região, cujo apoio

dos indivíduos e sua receptividade seriam

https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nds/2005_NDS.pdf?ver=tFA4Qqo94ZB0x_S6uL0QEg%3d%3d
https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nds/2005_NDS.pdf?ver=tFA4Qqo94ZB0x_S6uL0QEg%3d%3d
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elementos chaves na efetivação da

contra-insurgência.

Uma outra abordagem, na tentativa de

encorpar e alargar o conceito de guerra

híbrida, foi desenvolvida pelo jornalista

Andrew Korybko em Hybrid Wars: the

indirect adaptive approach to regime change5.

Sua obra tem, entretanto, o intuito de formar

um entendimento a partir de uma visão do

Estado russo, reformulando o conceito de

acordo com o contexto de sua aplicação. Vale

destacar que as utilizações do conceito de

guerra híbrida não seguem um mesmo

parâmetro, se adaptando de acordo com as

necessidades de avaliação e validação

daqueles que as usam e aos diversos contextos

que almejam encaixá-las. Vê-se que se trata de

um conceito plástico e resiliente, pronto a ser

adaptado aos objetivos do governo de turno.

Korybko irá se basear numa fala do

general Valery Gerasimov, o Chefe do

Comando Geral das Forças Armadas da

Rússia, proferida na Conferência de

Moscou sobre Segurança Internacional de

2014. Na ocasião, Gerasimov faz uma análise

da noção de “abordagem adaptativa” para o

contexto russo6, análise que será o disparador

da construção do conceito de guerra

6 MINISTRY of Defense of the Russian
Federation. Conference Proceedings. Moscow: III
Moscow Conference on International Security
(MCIS), 2014.

5 KORYBKO, Andrew. Hybrid wars: the indirect
adaptive approach to regime change. Moscow:
People’s Friendship University of Russia, 2015.

híbrida. O núcleo do argumento de Korybko é

de que o governo estadunidense atuaria de

forma indireta, uma vez que não poderia

confrontar diretamente a Rússia devido ao

armamento nuclear quase equivalente, de

modo a destituir e desestabilizar governos e

Estados aliados da Rússia. Esta

desestabilização se daria, segundo Korybko,

através das “revoluções coloridas” e guerras

não convencionais: as primeiras seriam

manifestações e revoltas populares em

territórios de embate de influência geopolítica

entre EUA-Rússia que seriam supostamente

incitadas de maneira orquestrada pelo governo

estadunidense, visando prejudicar militar,

político e economicamente o governo russo. A

segunda, as guerras não convencionais, são

formas de distribuição da violência e

intervenção militar em territórios que não

correspondem ao conceito clássico de guerra

como um confronto armado, público e justo

entre duas unidades soberanas, como a

chamada “Guerra ao terror” estadunidense ou

a atual “operação militar especial” do governo

russo em território ucraniano.

Parte da esquerda brasileira importa

esta interpretação para explicar o

impeachment da presidente Dilma em 2016,

alegando que a “revolução colorida” de 2013

teria provocado um golpe no governo de turno

– não por acaso a tradução do subtítulo do

livro de Korybko para o português foi “das
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revoluções coloridas aos golpes”7. No

contexto brasileiro, pode-se apontar o estudo

de Piero Leirner8 como um dos poucos que

fogem ao simplismo e à criação de “teorias

conspiracionistas”, recusando considerar as

revoltas de Junho de 2013 como “revolução

colorida”. Leirner afirma que, assim como nos

EUA ou Rússia, no Brasil a noção de guerra

híbrida teria sido apropriada e adaptada pelos

militares segundo as necessidades internas das

Forças Armadas. Desta forma, o autor atribui

ao que ele chama de consórcio militar a ideia

de que estaria em curso uma guerra híbrida

no Brasil, com o diferencial de que para os

militares brasileiros seriam os movimentos

sociais e grupos de esquerda os provocadores

da desestabilização. No entanto, como Leiner

demonstra, são as próprias Forças Armadas

que criam o ambiente instável, produzindo

justificativas para ações de conter o “inimigo”

ou a “ameaça” interna. Em outros termos, a

hipótese de Leirner é de que a cúpula das

Forças Armadas empreende uma “guerra

híbrida” contra a população ao mesmo tempo

em que a acusa de travar uma “guerra híbrida”

contra o Estado brasileiro.

Vale destacar que a guerra híbrida, seja

na sua concepção das Forças Armadas

8 LEIRNER, Piero. O Brasil no espectro de uma
guerra híbrida: militares, operações psicológicas
e política numa perspectiva etnográfica. São
Paulo: Alameda, 2020.

7 KORYBKO, Andrew. Guerras híbridas: das
revoluções coloridas aos golpes (trad. Thyago
Antunes). São Paulo: Expressão Popular, 2018.

estadunidenses, ou na de Korybko, ou ainda na

importação terminológica com adaptações de

contexto para o caso brasileiro, segundo o

estudo de Leiner, se encaixa no processo de

remodelação do meio social e das formas de se

executar as guerras. As novas formas que

foram se apresentando ou se autopromovendo

por esta alcunha – guerra às drogas, guerra ao

terror, intervenções humanitárias, guerras de

quarta geração, compreendendo guerras

assimétricas e guerras híbridas – levam todas

dentro de seu arsenal o objeto do Estado que

lhes dão legalidade, que é a segurança.

Assim, apesar da hipótese da guerra

híbrida de Leirner apresentar alguns elementos

que conseguem explicar o atual

funcionamento dos mecanismos de poder –

como é o caso das desorientações cognitivas e

subjetivas, o uso computo-informacional, ou,

no caso do Brasil, a grande inversão adotada

pelo consórcio militar de atuar a partir da

guerra híbrida, mas acusar os opositores de

fazê-la –, ela permanece se esbarrando em

certas limitações. Mesmo nessa chave de

interpretação é necessário um distanciamento

teórico que permita suspender a circularidade

lógica e imprecisão do conceito. Deve-se ter

em vista que constatar que há determinados

grupos que utilizam determinada noção não é

o mesmo que considerar a noção e sua

definição operacionalizável em si mesma. Um

conceito nativo pode ter função explicativa,

mas não totalizadora. Neste caso, isso

significa que o fato de que há militares que
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raciocinam segundo a teoria da guerra híbrida

não é prova de validade, utilidade ou

consistência desse conceito fora do escopo da

observação antropológica (a não ser que se

queira sustentar e generalizar uma visão

militar da sociedade).

Voltando ao livro de Korybko, em

específico, se trata de uma colagem acrítica e

desconexa de ideias e hipóteses de psicologia

e geografia da primeira metade do século

passado e de noções de teoria militar oriundas

de power points, visando em última instância

deslegitimar protestos e movimentos sociais e,

com isso operar um sufocamento das revoltas,

através da tentativa de enquadrá-los

genericamente como “revoluções coloridas”.

Essa teoria parte da ideia de que ações de

diversos grupos, associações e sujeitos seriam

supostamente financiadas ou manipuladas em

bloco pelo governo estadunidense, reduzindo

as pessoas a autômatos que funcionariam por

input/output de um sistema político

plenamente organizado e controlado e

negando, assim, qualquer tipo de agência

política, de capacidade de recusa ou mesmo de

insurgência que pudessem ser disparadas por

esses movimentos. É justamente esse texto que

tem sido usado como premissa por partidos de

esquerda para desqualificar mobilizações de

rua, movimentos antifa e acontecimentos

recentes importantes no Brasil, como as

revoltas de junho de 2013.

Em alternativa, os filósofos Éric Alliez

e Maurizio Lazzarato apresentam outro

conjunto inteiramente diferente de hipóteses e

interpretações teóricas, buscando apontar que

na atual configuração das sociedades

capitalistas a economia da dívida transforma o

que seria uma guerra civil mundial num

entrelaçamento de guerras civis – guerra de

classe, guerras neocoloniais, guerra contra as

mulheres, guerra de subjetividade etc.9. O

ponto em comum entre todas é a acumulação

primitiva (ou originária) continuada por meio

da violência, que se caracteriza não como

guerra interestatal, mas como uma guerra em

meio às populações e contra as populações.

Constata-se que não há mais distinção entre

guerra e paz, combatente e não combatente.

Assim, o conjunto de guerras contra as

populações são respondidos com diversas

reações, e tais reações não podem ser vistas

como manipulações geopolíticas de

adversários estatais em posições de inimizade

bélicas circunstanciais. Ou seja, dentro de

movimentos sociais e de revoltas ao redor do

planeta, há uma complexidade e uma

autonomia que não permite reduzi-los a

supostos aportes de financiamento ou a

“massa de manobra”.

Para finalizar, cabe dizer que esse

conjunto de atos autoritários e violentos

perpetrados pelas chamadas novas guerras

(cujo caminho foi sedimentado por uma

definição militar da realidade como no atual

conjunto de políticas de um novo urbanismo

9 ALLIEZ, Éric; LAZZARATO, Maurizio. Guerres
et capital. Paris: Éditions Amsterdam, 2016.
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militar) possuem respaldos jurídicos e legais,

e compõem, na nossa contemporaneidade, os

dispositivos de segurança para as propriedades

dos capitalistas e para a segurança do regime

de governo das democracias. Não há

discordância entre elas, pelo contrário, há uma

maleabilidade, uma elasticidade para

conformar sistemicamente tais medidas

violentas e autoritárias, uma guerra contra as

populações conduzida na zona cinzenta da

segurança internacional e segurança pública.

Assim, no lugar de apontar para uma crise

democrática ou para elementos de morte da

democracia devido ao seu não funcionamento

institucional provocado por agentes externos

das ditas revoluções coloridas, o que se vê

desde final do século XX é a conformação

planetária de democracias securitárias. Essa

forma contemporânea da democracia faz das

políticas de segurança a via pela qual se

operam formas brutais de violência de

Estado sem a necessidade de instauração de

um regime ditatorial, ao contrário,

edulcoram essas ações violentas com uma

cartela variada de direitos civis e sociais.

Vivemos um tempo democrático como

conformação dos regimes políticos,

independente das forças que ocupam o

governo de turno, no qual o elemento

invariante é ativação extensiva dos

dispositivos securitários, cuja manifestação se

dá pela colonização da política pela segurança,

o que possibilita o acionamento de um

conjunto de ações repressivas e não

repressivas, diretas e ambientais, respaldadas

em discursos morais, teóricos e filosóficos

para conter e anular as revoltas.

No entanto, mesmo com todo aparato

securitária há revoltas. As teorias como a da

guerra híbrida buscam conter seus efeitos a

posteriori, mas a revolta é imprevisível e

intempestiva, não se presta ao conjunto

discursivo e não-discursivo dos dispositivos,

ela é antipolítica.
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