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شجرة أول ذرة ال  ب
[“Uma árvore começa com uma semente”. ] 

Provérbio Árabe 



 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a reconstruir os oito meses de conflito que aconteceram 
na Líbia em 2011, a fim de entender se o episódio a que a mídia denominou de 
Primavera Árabe na Líbia foi uma primavera como os meios de comunicação 
sugeriram ou se foi uma revolução, no sentido de conceito histórico com base na 
proposta de Hanna Arendt. Para tanto foram utilizadas fontes áudio-visuais, 
documentários e matérias de jornais. Entendendo que se trata de um discurso 
orientalista, a intenção não é consolidar mais uma hipótese acerca do tema, mas 
somente elencar os acontecimentos para compreender como se desenrolaram. 
 
Palavras-chave: Líbia; Primavera Árabe; Revolução; Muammar Gaddafi  
  



 
 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to reconstruct the eight months of the conflict that happened in Libya 
in 2011. In order to understand if the episode that the mass media called as Arabic 
Spring in Libya was a springtime such as the media suggested or if it was a revolution 
in the sense of historical concept based on the proposal of Hanna Arendt. Therefore, 
we used audio-visual sources, documentaries and newspaper clippings. 
Understanding that it is an Orientalist discourse, the intention is not to further 
consolidate a hypothesis on the subject, but only to list the events to understand how 
it unfolded. 
 
Palavras-chave: Líbia; Primavera Árabe; Revolução; Muammar Gaddafi  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

  Com a finalidade de entender como se deu a insurreição popular contra o 

regime de Muammar Gaddafi na Líbia, o presente artigo visa uma reconstrução dos 

oito meses de conflito a partir de documentários, matérias de jornais, artigos 

produzidos por instituições mundials e revisão bibliográfica.  

Sabendo que tanto as fontes como a análise que faremos delas são produtos 

de um discurso orientalista, seguimos o modelo proposto por Edward Said (que se 

baseou na obra Cadernos do Cárcere de Antonio Gramsci) e tomamos como ponto 

de partida para este trabalho a compilação das referências do processo histórico que 

nos formou, a fim de termos consciência do local a partir do qual estamos falando. 

Portanto, este trabalho está organizado em duas partes. Na primeira discorremos 

sobre a participação da imprensa, naquele episódio que chamou de Primavera Árabe 

na Líbia. Problematizamos também o que é entendido por árabe e contextualizamos 

as referências históricas a que o termo Primavera faz referência.  

No primeiro capítulo ainda abordamos a revolução como conceito histórico a 

partir da argumentação da Hanna Arendt. A fim de entendermos se o que aconteceu 

na Líbia pode ser entendido como revolução ou se foi uma primavera.  

Na segunda parte, reconstruímos os oito meses de conflito examinando 

alguns pontos de inflexão do episódio como um todo, a saber: o dia de fúria (momento 

de eclosão da insurreição popular), a intervenção internacional, a deposição simbólica 

do regime de Gaddafi e o assassinato do “Grande Líder”.  

Se como diz o provérbio árabe, uma árvore começa com uma semente, é 

interessante ver o que os líbios plantaram e que tipo de frutos podem esperar colher 

no futuro próximo.  
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2  AS PRIMAVERAS QUE A MÍDIA1 CHAMOU DE ÁRABE 

 

 

Por que a imprensa chamou de Primavera Árabe a Revolução Líbia de 2011? 

A partir deste questionamento se desenvolve este capítulo. Primeiro, problematizando 

os árabes a que nos referimos. Na sequência, recuperando a noção histórica do termo 

“Primavera” que faz referência a dois momentos, quais sejam: Primavera dos Povos 

e Primavera de Praga. Por fim, uma reflexão acerca do que é revolução e o que 

caracteriza tal fenômeno.  

A imprensa, como fonte de notícias, é um importante instrumento no processo 

de comunicação e de informação. Tanto que em meados da década de 1970, o 

jornalismo era tido como o quarto poder em referência a obra O Espírito das Leis de 

Montesquieu. Os meios de comunicação, assim, seriam recursos possíveis contra o 

abuso dos outros três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Contudo, é 

necessário ponderar esta constatação e, principalmente, entender o poder que a 

imprensa possui e/ou que é atribuído a ela na medida em que cria discursos2.   

Foucault (2015) argumenta que o poder produz efeitos de saber3 e de 

verdade4, assim, não está em uma instituição e nem é passível de ser transferido, 

porque não há um titular.   

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 
que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-
se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 

                                                           
1 Entendendo os meios de comunicação como sendo mais do que fontes históricas para o presente 
trabalho, é importante delimitar o que é a “mídia” a que nos referimos. A teoria da comunicação, a partir 
da década de 1990, ampliou o entendimento de “mídia” para que pudesse ser sinônimo de veículo, 
imprensa, meios de comunicação além de ter o significado estrito derivado do termo latino medium 
(meio) que se refere ao suporte no qual a informação é registrada para ser distribuída (GUAZINA 2007). 
Assim, a palavra mídia aqui será usada em sentido amplo.  
2 Segundo Foucault, o discurso é “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 
formação discursiva” (2009); um jogo de escritura, de leitura e de troca, que se anula em sua realidade 
e se coloca na ordem do significante (2014).  
3 Foucault denomina saber a formação discursiva que não se constitui em discurso científico e afirma 
que se encontra em relação a formas e conteúdos e que para estabelece-lo é preciso apreender ou 
ensinar (2009).  
4 Foucault afirma que a verdade é produzida como acontecimento em um tempo e espaço determinado; 
é um conjunto de regras (2015).  
NT: a autora entende a complexidade das teorias e dos conceitos foucaultianos e a intenção aqui não 
é propor um reducionismo simplista, apenas delimitar alguns termos na medida em que são importantes 
para a argumentação do presente trabalho. 
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muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir 
(FOUCAULT, Microfísica do poder 2015, 45). 

 

Nesse sentido, o poder da mídia expressa a autoridade que ela detém, além 

da força, persuasão, controle e regulação que pode exercer sobre o público. Esse 

poder determina também a capacidade de conseguir algo (por direito ou por influência) 

e de mobilizar os agentes do corpo social a seu favor. Conforme o entendimento 

foucaltiano, o poder tem a capacidade de criar e de permear coisas, assim, pode se 

apresentar na mensagem (enquanto discurso), nos jornalistas (agentes produtores/ 

emissores), nos canais (meios) e no público (enquanto receptores), além de estar 

presente em outros elementos dessa dinâmica comunicacional. 

Algumas correntes teóricas analisam criticamente os processos de 

comunicação da imprensa, por exemplo: a Escola de Frankfurt5, os Estudos Culturais6, 

a Hipótese do Agendamento7, a Hipótese de Newsmaking8, a Espiral de Silêncio9. 

Tais estudos consideram o poder da/na mídia sob vários aspectos. Afinal, é impossível 

negar o quão presentes estão os meios de comunicação na sociedade e, mesmo em 

indivíduos mais lúcidos, o quão impactante pode ser o processo de assimilação do 

discurso produzido e divulgado pela imprensa. Tendo em vista o fenômeno da 

globalização e da aldeia global10 em que vivemos, isso se torna ainda mais pujante, 

                                                           
5 Os pensadores frankfurtianos criticavam a cultura de massa e as práticas da indústria cultural, posto 
que “a prática da indústria cultural, via de regra, não mais faz do que explorar esse fundo de cultura 
com objetivos econômicos e, assim, reforça-lo, ao conferir uma legitimação social e estética que, até 
pouco tempo, era impensável” (HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA 2007, 145). 
6 A corrente dos Estudos Culturais teve algumas fases, num primeiro momento presava pela 
identificação explícita das culturas; ao enfatizar o estudo dos meios de comunicação, a análise pendia 
para a estrutura ideológica; a partir dos anos 1980 a atenção se volta para a recepção. “O leque de 
investigações sobre a audiência procura ainda mais enfaticamente capturar a experiência, a 
capacidade de ação dos mais diversos grupos sociais vistos, principalmente à luz das relações da 
identidade com o âmbito global, nacional, local e individual” (HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA 2007, 
166)  
7 A Hipótese do Agendamento tinha o seguinte pressuposto: “os meios de comunicação (...) são 
capazes de, a médio e longo prazos, influenciar sobre o quê pensar e falar (...) Ou seja, dependendo 
dos assuntos que venham a ser abordados – agendados pela mídia, o público termina, a médio e longo 
prazos, por incluí-los igualmente em suas preocupações. Assim, a agenda da mídia de fato passa a se 
constituir também na agenda individual e mesmo na agenda social” (HOHLFELDT, MARTINO e 
FRANÇA 2007, 191). 
8 Enfatiza a produção de informação – enquanto transformação dos acontecimentos diários em notícia. 
Na Hipótese de Newsmaking os jornalistas cumprem o papel de gatekeepers, “filtrando” e “distorcendo” 
mesmo que involuntariamente a informação (HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA 2007, 205-219). 
9 A partir do conceito de percepção seletiva e de acumulação provocada pela mídia, a Espiral de Silêncio 
enfatizava a “onipresença da mídia como eficiente modificadora e formadora de opinião a respeito da 
realidade” (HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA 2007, 221). 
10 O conceito de Aldeia Global, criado por McLuhan, se refere ao momento em que o mundo estaria 
completamente conectado e que os meios de comunicação seriam literalmente a extensão do homem, 
pois seria possível transpor as barreiras de tempo e espaço para se conectar com alguém. Para o 
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na medida em que refletimos sobre quem (quais conglomerados) detém os principais 

meios de comunicação de massa e quantos são.  

O jornalista e sociólogo Ignácio Ramonet (2007) afirma que até a década de 

1960 a imprensa era criticada por seu envolvimento político e que a partir da década 

de 1990, quanto a participação econômica e aos interesses relativos à venda e 

veiculação de determinada mensagem. Diante da dinâmica global contemporânea, 

Ramonet propõe outra constituição dos poderes do Estado, na qual em primeiro lugar 

viria o poder que seria exercido pela economia, em segundo, pela mídia e em terceiro, 

pela política.  

Nesse contexto, é pertinente nos questionarmos: o que é notícia? Quais são 

os critérios de noticiabilidade? Porque, se teoricamente a notícia seria um fato inédito 

apresentado de forma clara, breve e objetiva ao público, devido a relevância e levando 

em conta a veracidade, a generalidade e a atualidade do acontecimento, o que temos 

hoje, não é exatamente notícia in stricto sensu.  Afinal, falta, entre tantos outros 

elementos, o ineditismo. A repetição de um fato por diferentes veículos até que se 

persuada coletivamente de que tal assunto é indispensável, não deveria ser critério 

de noticiabilidade. Tampouco, os interesses dissimulados do poder. Por isso, a 

credibilidade da grande mídia está comprometida. Nesse cenário, está a internet, que 

rompeu com o padrão emissor-receptor, inserindo outras vozes e supostamente 

democratizando o processo de comunicação. Vale notar, contudo, que essa 

democratização é parcial, porque nem todos estão aptos a participar. Ainda há uma 

abundância de informação, em que ocorre o que Ramonet chama de “censura 

democrática” que se estabelece “na acumulação, na saturação, no excesso e na 

superabundância de informações” (2007, 28). Por isso, hoje, informar-se torna-se 

cansativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
filosofo canadense, isso aconteceu com o advento dos meios de comunicação (note que ele nem fala 
em termos de internet e nem de ciberespaço ainda, estava teorizando a partir das linhas telefônicas, 
das emissões televisivas e das radiodifusões) (MCLUHAN 1972). 
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2.1 DE QUE ÁRABE ESTAMOS FALANDO? 

 

 

É necessário problematizar o árabe a que a mídia se refere e o qual podemos 

conhecer. Afinal, entendendo que a informação divulgada pelos meios de 

comunicação se trata de um discurso Orientalista11 é preciso considerar que é fruto 

de uma relação de poder do Ocidente sobre o Oriente.   

 

Sem examinar o Orientalismo como um discurso, não se pode compreender 
a disciplina extremamente sistemática por meio da qual a cultura europeia foi 
capaz de manejar – e até produzir – o Oriente política, sociológica, militar, 
ideológica, científica e imaginativamente durante o período do pós-Iluminismo 
(SAID 2007, 29).  

 

E é essa criação do Oriente pelo Ocidente, de acordo com o argumento do 

intelectual palestino Edward Said (2007), que permite a perpetuação de um discurso 

de poder. Discurso que se reproduz, inclusive, dentro do próprio Oriente e pelos 

próprios orientais ainda hoje, devido à forte influência dos Estados Unidos e a adesão 

ao sistema de consumo – parte do processo de integração ao mercado internacional.  

O Oriente é o lugar das mais antigas e mais ricas colônias europeias. No 

entanto, o oriental como o conhecemos “é contido e representado por estruturas 

dominadoras” (SAID 2007, 74). E eis o cerne do dogma orientalista: enfatizar as 

diferenças entre nós [ocidentais] e eles que não apreciam nossos valores. Em função 

disso, as sociedades árabes contemporâneas são passíveis de serem criticadas e 

atacadas por causa do “seu atraso, sua falta de democracia e de sua supressão dos 

direitos das mulheres” (SAID 2007, 15), esquecendo que “noções como modernidade, 

iluminismo e democracia não são, de modo algum, conceitos simples e consensuais” 

(SAID 2007, 15).  

 

As limitações do Orientalismo são, (...) as limitações que surgem depois de 
se desconsiderar, essencializar, desnudar a humanidade da outra cultura, 
povo ou região geográfica. Mas o Orientalismo foi além disso: ele considera 
o Oriente como algo cuja existência não é apenas demonstrada, mas 

                                                           
11 De acordo com a definição proposta por Edward Said o Orientalismo pode ser entendido como: “o 
tipo de linguagem, pensamento e visão que tenho chamado de Orientalismo de modo muito geral é 
uma forma de realismo radical; qualquer um que empregue o Orientalismo, isto é, o habito de lidar com 
questões, objetos, qualidades e regiões consideradas orientais, designará, nomeará, apontará, fixará 
o tema de seu discurso e pensamento com uma palavra ou frase, que então se considera ter adquirido 
realidade, ou mais simplesmente, ser a realidade” (2007, 114). 
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permaneceu fixa no tempo e no espaço para o Ocidente. Tão 
impressionantes foram os sucessos descritivos e textuais do Orientalismo 
que períodos inteiros da história cultural, política e social do Oriente são 
considerados meras respostas ao Ocidente. O Ocidente é o ator, o Oriente é 
um coadjuvante passivo. O Ocidente é o espectador, o juiz e o júri de cada 
faceta do comportamento oriental (SAID 2007, 161). 

 

Essa desumanização também produz alguns estereótipos que formam e 

povoam nosso imaginário sobre o árabe, personagem que já foi descrito de diversas 

formas –de nômade que andava de camelo até homem-bomba (caracterização que 

se perpetuou, principalmente, depois da guerra de 1973). Desde que lhe foi imputada 

essa aura ameaçadora, o árabe ganhou um protagonismo antes reservado aos 

semitas, assim, “quando o árabe chega a atrair a atenção, ele o faz com um valor 

negativo” (SAID 2007, 382). Dessa forma, se propaga o medo e a noção de que os 

árabes são irracionais, ingênuos e lascivos. O árabe “é uma marionete aos olhos do 

mundo, fitando ociosamente uma paisagem moderna que não consegue compreender 

nem entender” (SAID 2007, 416).  

Além de pensar sobre o discurso e a relação de poder intrínseca, é igualmente 

importante analisarmos se faz sentido chamar os líbios e os povos do Norte da África 

de árabes, afinal mais de 90% dos árabes da Líbia são, na verdade, berberes-

arabizados12. A Líbia possui cerca de 140 tribos conhecidas13, subdivididas em ramos 

e clãs, as principais, estão localizadas nos seguintes centros (FIGURA 1). 

 

                                                           
12 As informações sobre a identidade étnica dos líbios foram extraídas do site do governo líbio (Temehu 
2013), que compilou dados das seguintes fontes: KIBYA, Sukka. Libya’s Inhabitants (1975); AGOSTINI, 
Enrico de. Popolazione della Tripolitania (1917); AGOSTINI, Enrico de. Popolazione della Cirenaica 
(1923); KAMALI, Ismaeli. Sukkan T’arabulus (1997); BATES, Oric. Eastern Libyans (1919); KHALDUN, 
Ibn. Kitäbu I-‘ibär (1332-1406 AD).  
13 Uma das formas de saber qual a tribo de proveniência de um líbio é pelo sobrenome que, na maioria 
das vezes, está atrelado ou remete a identidade tribal. Por exemplo: Muammar Gaddafi pertencia a 
tribo de Gadhadhfa. 
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Figura 1: Principais tribos líbias e seus centros. 
Fonte: (Temehu 2013). Adaptado pela autora.  

 

Warfalla e Margarha são as maiores tribos em termos demográficos, ambas 

de origem berbere. Aliás, nenhuma das principais tribos têm ascendência 

propriamente árabe. As tribos com raízes essencialmente árabes são Bani Hilal e Bani 

Salim – que se instalaram no território por volta do século X, quando os Fatimidas 

foram ajudar a conter a resistência berbere (Temehu 2013).  

 

A caminhada do Islã começou no ano 633, um ano depois do falecimento do 
profeta Maomé, quando os guerreiros árabes abandonaram sua abrasadora, 
seca e empobrecida terra natal em busca de terras férteis em água e 
riquezas, bem como de almas para converter à sua nova fé. Em menos de 
duas décadas, haviam acabado com os impérios bizantino e sassânida e 
conquistado a Palestina, a Síria, o Egito, o Iraque e grande parte da Pérsia. 
Mas foi a segunda grande onda de expansão, sob a dinastia oméia, que 
duplicou seu império mediante a propagação simultânea do jihad pela Europa 
Ocidental, África do Norte e Ásia Central (SÁNCHEZ e ALMARZA 2008, 45).  

 

As primeiras conquistas no Norte da África realizaram-se na região do 

Magreb. Por volta de 670, os exércitos islâmicos tinham estabelecido uma base em 

Kairouan, na Ifríquia. No entanto, se as populações ao longo da costa mediterrânea e 

atlântica tinham aderido à nova fé de modo relativamente tranquilo, isso não 

aconteceu nas tribos berberes, que resistiram à conversão até o século XII mais ou 
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menos (SÁNCHEZ e ALMARZA 2008). Foi nesse período que os árabes, 

principalmente, Fatimidas se assentaram na Líbia.  

 O processo de arabização das tribos berberes no Norte da África, no entanto, 

não introduziu somente um novo credo à sociedade, mas a adoção do árabe. De 

acordo com Maarten Kossmann, a arabização aconteceu em duas etapas: primeiro o 

“estabelecimento do árabe como linguagem da vida urbana e das redes comerciais, 

que aconteceu entre os séculos VII e XII” (2013, 26); na sequência, a arabização do 

norte do Sahara, das planícies e dos planaltos, pelo afluxo nômade a partir do século 

XI (2013, 26).  

Durante o período almóada, meados do século XII, o Magreb estava unificado. 

O movimento não possuiu apenas finalidade religiosa e política, mas também de 

ordem econômica - visando o controle das principais rotas do comércio transaariano 

e a integração dos polos de desenvolvimento econômico da região, por meio da 

expansão dos domínios (NIANE 2010). Se por um lado, o islã permitiu o 

desenvolvimento de relações comerciais, o intercâmbio cultural e o contato social na 

região do Magreb, de outro, em termos religiosos pode-se dizer que as tribos africanas 

conferiram algumas características particulares a essas dinâmicas. E mesmo com a 

imposição do islã a cultura berbere permaneceu viva – aliás, a língua ainda é falada 

em algumas regiões.  

Por fim, de que árabes estamos falando? Daqueles que são possíveis 

conhecer por meio de um discurso Orientalista, mas também daqueles enquanto 

grupos étnicos (porque efetivamente há tribos árabes na região do Magreb) e tribos 

arabizadas. Considerando que “o complexo sistema tribal na Líbia ainda é uma parte 

fundamental na sociedade, mais do que em qualquer outro lugar” (Temehu 2013, s/n. 

Tradução da autora).   

 

 

2.2 AS PRIMAVERAS HISTÓRICAS 

 

 

Quais noções históricas estão implícitas no termo Primavera? A partir deste 

questionamento recuperamos dois eventos históricos: a Primavera de Praga e a 

Primavera dos Povos. O primeiro aconteceu na Tchecoslováquia em 1968 e o 
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segundo em países do continente europeu (França, Áustria, Hungria, Itália, Alemanha 

e outros) a partir de 1848. Na sequência, recuperam-se alguns elementos desses 

fatos históricos para que possamos compreender o conceito implícito no termo 

Primavera.    

 

A Primavera de Praga  

 

Em 1968, a Primavera de Praga foi precedida e simultânea à agitação 

estudantil que irrompeu naquele ano que não terminou. E mesmo internamente a 

situação do país que pertencia ao bloco soviético estava instável desde a década de 

1950. “Não por acaso o homem eleito para o secretariado geral num golpe do partido 

em 1968 era um eslovaco, Alexander Dubcek” (HOBSBAWM 2008, 388). Assim, de 

acordo com Hobsbawm, a invasão soviética à Tchecoslováquia teve a intenção de 

“substituir uma forma de política comunista por outra” (2008, 435). A deposição do 

presidente Antonin Novotny do cargo de secretário geral do partido marca o início da 

Primavera de Praga.  

Desde 1967, havia um descontentamento com “a ditadura do partido único, a 

censura, a repressão, a planificação burocrática e as relações economicamente 

desiguais impostas pela tutela da URSS” (PONGE 2009, 43). Estudantes, intelectuais 

e políticos ansiavam por uma reforma. Dubcek propunha o projeto de um socialismo 

de rosto humano e defendia a liberdade [Svodoba em tcheco] (DELIBES 1985). 

Quando Dubcek assumiu como secretário geral do Partido Comunista Tcheco-

eslovaco, propôs uma reforma política, mas a oposição e Novotny resistiram. O 

movimento popular se intensificou e o Kremlin, diante disso, preparou uma ofensiva e 

invadiu o país na noite de 20 de agosto de 1968 com tropas do Pacto de Varsóvia. O 

pretexto era a publicação do Manifesto das Duas Mil Palavras14 (PONGE 2009, 43).    

Dubcek foi detido e transportado para Moscou. A população de Praga resistiu 

a pacificamente à invasão russa, mas declarou-se contrária.  

 

A culminância do choque entre os tanques russos e a resistência totalmente 
não violenta do povo tchecoslovaco é um caso exemplar de um confronto 
entre violência e poder. Substituir o poder pela violência pode trazer a vitória, 

                                                           
14 No final de junho, intelectuais e personalidades da cultura lançam o Manifesto das Duas Mil Palavras, 
redigido por Ludvik Vakulik, expressando o descontentamento pela estagnação democrática e pela 
intervenção internacional diante das manifestações (BROÚE 1979). 
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mas o preço é muito alto; pois não é pago apenas pelos vencidos, é pago 
também pelo vencedor em termos do seu próprio poder (ARENDT 2011, 28).  

 

A mobilização social se deu de maneira espontânea e foi impulsionada pelos 

rádios difusores, que iniciaram emissões de tiros da infantaria soviética por volta das 

nove horas da manhã e tiveram o sinal oficial interrompido cerca de duas horas depois, 

quando as transmissões passaram a ser clandestinas (PONGE, 1968, pp. 39-55). 

Diante do silêncio dos meios de comunicação, o historiador Pierre Broúe 

(1979) discorre sobre a participação dos estudantes e intelectuais no processo que 

culminaria com a Primavera de Praga. Afinal, de acordo com Brúe os estudantes 

tiveram um papel importante ao mobilizar e instigar a classe operária a se unir a eles 

e reivindicar.  

 

Estamos aproximando-nos da destruição do poder dessa casta (a 
burocracia), agora quase hereditária, que está presa através de mil elos de 
corrupção e de interesses mútuos a seus equivalentes no exterior. Essa é a 
extensão de nosso pecado. Não colocamos o socialismo em perigo. Muito 
pelo contrário. O que pomos em perigo é a burocracia que, lenta, mas 
dedicadamente, está enterrando o socialismo em escala mundial. (BROÚE 
1979, 26) 

 

Assim, a Primavera de Praga pode ser entendida como um movimento político 

que almejava uma sociedade justa e socialista com mais liberdade (DELIBES 1985). 

O caráter político, portanto, era incontestável. Isso, no entanto, ameaçava a coesão e 

a existência do bloco soviético, segundo Hobsbawm (2008). Tal foi a implicação de 

Praga que Moscou decidiu intervir e derrubar o regime a força. Mesmo significando o 

fim do modelo comunista vigente até então (que já estava enfraquecido desde a morte 

de Stalin e pela crise de 195615) o bloco soviético permaneceu unido por mais vinte 

anos, se bem que só pela ameaça de intervenção militar (HOBSBAWM 2008, 384-

390).  

 

A Primavera dos Povos 

 

Outra referência e aproximação histórica que a designação de Primavera 

remete é à Primavera dos Povos, que aconteceu em alguns países do continente 

                                                           
15 Em 1956, iniciou-se uma onda de protestos contra a ocupação soviética na Hungria (REIS FILHO 
2003).  
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europeu em 1848. A maioria dos lugares em que se deram as revoluções era regida 

por monarcas absolutistas - com exceção da França, reino constitucional, e da 

Confederação Helvética, república (HOBSBAWM, 2009, pp. 25-42). 

O conjunto dos fatores que as revoluções partilhavam transpunha a 

sincronicidade dos movimentos, posto que compartiam estilos, sentimentos - 

românticos e utópicos -, e retóricas. Os levantes foram basicamente constituídos por 

trabalhadores de classe média baixa - aos quais faltava organização e maturidade 

política e ideológica -, representados por jovens líderes intelectuais - descontentes 

com a sociedade burguesa em virtude da falta de postos de trabalho com status 

adequados para sua formação acadêmica e de salário compatível -, que exigiam 

constituições democráticas de estado (constitucional ou republicana) (HOBSBAWM, 

2009, pp. 25-42). 

No entanto, mesmo que a participação de intelectuais tenha sido importante, 

não é correto chamar 1848 de revolução dos intelectuais.  

 

Não se deve subestimar o potencial de uma força social como o “proletariado” 
de 1848, apesar de ser jovem, imaturo e de quase não ter consciência de 
classe. Em certo sentido, o seu potencial revolucionário foi maior do que seria 
anos mais tarde. A geração de ferro do pauperismo e as crises que 
precederam 1848 incentivaram a crença de alguns de que o capitalismo 
poderia assegurar condições de vida dignas e de que o sistema [capitalista] 
iria durar. A mesma fraqueza e juventude da classe trabalhadora (ainda 
emergente da massa de trabalhadores pobres e pequenos comerciantes) 
impediu que, sem considerar os mais ignorantes e isolados, concentrassem 
suas exigências exclusivamente nas melhorias econômicas. Demandas 
políticas sem as quais não se pode levar a cabo nenhuma revolução, nem 
mesmo as mais puramente sociais, haviam sido incorporadas às 
reivindicações. O objetivo popular de 1848, uma “república democrática e 
social”, era social tanto quanto político (HOBSBAWM 2010, 34). 

 

Assim como a estação da primavera, o sentido inicial de libertação, otimismo, 

confusão e esperança das revoluções populares na Europa, não durou. Afinal, com 

exceção da França, todos os demais governos recuperariam o poder. No entanto, para 

o historiador marxista britânico, os movimentos foram vitoriosos, porque derrubaram 

os governos e apesar de terem sido derrotados rapidamente deram lugar às estruturas 

contra as quais se levantaram. “O que se disputava não era simplesmente o conteúdo 

político e social dos Estados, mas sua forma e inclusive sua existência” (HOBSBAWM 

2010, 24). 
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O mau resultado de 1848 se deveu ao fato de que não foi um confronto entre 

velhos regimes e progressos, mas entre ordem e revolução social (HOBSBAWM 

2010). Apesar de não ter sido alcançado as transformações que os revolucionários 

almejavam em curto e médio prazos, a Primavera dos Povos é considerada um marco 

na história da Europa Ocidental, posto que rompe com a concepção política das 

monarquias que acreditavam que o povo aceitava a regra do direito divino, dos 

deveres patriarcais.  

O legado desse momento foi a introdução, por parte dos governantes, de 

práticas políticas voltadas às necessidades da população. As manifestações haviam 

sido precipitadas pela maior crise econômica e adquiriram outros significados e 

motivações, uma das quais a afirmação de nacionalidade, de acordo com Hobsbawm 

(2009). 

Em conformidade com os sentidos e referenciais históricos aplicados à 

“Primavera” estão as insurreições e revoluções populares que aconteceram no Norte 

da África e se estenderam pela Península Arábica, em 2011. A instabilidade política e 

social se mantém constante desde que irrompeu o fenômeno que a mídia chamou de 

“Primavera Árabe”, que para além de significar o florescimento de novas ideias, 

anunciou a eclosão de insurreições e revoltas populares; levantes contra os regimes 

autoritários vigentes. 

 

 

2.3 PRIMAVERAS ÁRABE OU REVOLUÇÕES? 

 

 

“Al shaab yourid isqat al-nidam” [o povo quer a destituição do regime]. Apesar 

de todas as distinções econômicas, políticas, culturais e sociais entre os países do 

Norte da África e do Oriente Médio, as pessoas que foram às ruas, no episódio que a 

mídia tornou conhecido como a Primavera Árabe, tinham um mote em comum: 

queriam a destituição dos regimes.  

As causas das mobilizações populares que aconteceram em 2011 são 

inúmeras e complexas. Contemplam desde questões tangíveis (desemprego, 

subemprego, escassez de alimentos e água, carestia, urbanização acelerada e 

insuficiente provisão de casas, acesso à educação, assistência de saúde), à 
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intangíveis (constituição da família, valores religiosos, morais e cívicos, direitos 

humanos, qualidade de vida, acesso à informação, liberdade de expressão).  

As reivindicações passavam por argumentos, como: ausência de democracia, 

repressão, autoritarismo, corrupção, nepotismo, grupos e minorias religiosas e 

étnicas, intromissão de políticas estrangeiras. Além do mote “o povo quer a destituição 

do regime”, os levantes populares nos diferentes países também tinham em comum a 

participação dos jovens - os nascidos entre 1975 e 1990, que correspondem a 30% 

da população árabe, desempenharam um papel fundamental em todo o processo 

(MIRKIN, 2013). 

Ainda sobre as motivações da Primavera Árabe, o filósofo e ativista político 

Noam Chomsky afirma:  

 

É uma revolta tríplice. Em parte, é uma revolta contra os ditadores apoiados 
pelo Ocidente, pelos EUA, em toda região. Em parte, é uma revolta 
econômica contra o impacto das políticas neoliberais de várias décadas para 
cá. E, em parte, é uma revolta contra a ocupação militar, embora a maior 
parcela da discussão acerca da Primavera Árabe deixe de lado dois pedaços 
do Oriente Médio e da África do Norte que estão sob ocupação militar: o 
Saara Ocidental e a Palestina (2013, 48). 

 

Se considerarmos o argumento de Chomsky, as motivações podem ser 

entendidas principalmente pelos vieses político, econômico e por ocupações militares. 

Contudo, antes de analisarmos o conflito e suas particularidades, é importante 

refletirmos sobre ele enquanto conceito e categoria histórica. Portanto, o que irá 

nortear nossa discussão nesta parte é o seguinte questionamento: o que é revolução?  

A cientista política Hannah Arendt em seu livro Sobre a Revolução (2011) 

analisa o fenômeno a partir da Revolução Francesa e da Revolução Americana e com 

isso compreende as diferentes acepções do termo revolução, as condições 

necessárias para que ocorra e os elementos que estão inseridos no contexto 

revolucionário. Ao discorrer sobre guerra civil, golpe de Estado, lutas de facções e 

situações afins, argumenta que: 

  

Todos esses fenômenos têm em comum com a revolução o fato de virem à 
tona por meio da violência, e é por isso que tantas vezes são identificados 
com ela. Mas a violência, tal como a mudança não é adequada para 
descrever o fenômeno da revolução; apenas quando a mudança ocorre no 
sentido de criar um novo início, quando a violência é empregada para 
constituir uma forma de governo totalmente diferente e para gerar a formação 
de um novo corpo político, quando a libertação da opressão visa pelo menos 
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à constituição da liberdade, é que se pode falar em revolução (2011, 64, grifos 
da autora).  

 

Os elementos que constituem a revolução, são, portanto: 1) novidade atrelada 

à ideia de liberdade; 2) recorrer a violência para constituir um governo completamente 

diferente; 3) libertação da opressão almejando a liberdade. Há dois momentos em que 

a liberdade aparece: na novidade e na libertação. No caso da libertação, há que se 

considerar que se a liberdade é uma disposição da libertação, tais noções não podem 

ser congêneres neste contexto. Arendt (2011) entende que a liberdade como 

fenômeno político nasceu com as cidades-estados gregas16, e que ao longo da 

História foi sendo imbuída de significações, como: ausência de restrição e posse do 

poder de locomoção; participação nos assuntos públicos ou a admissão na esfera 

pública. 

Assim, se a liberdade existe no campo da política, é imprescindível conhecer 

e entender o conceito de política, “pois é ela que determina quais as ciências que 

devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e 

até que ponto; vemos que até as faculdades tidas em maior apreço como a estratégia, 

a economia e a retórica, estão sujeitas a ela” (Aristóteles 1991, 6).  Aristóteles (1991) 

entende que na vida política a finalidade é a honra17. Entretanto, cabe ressaltar que 

para o filósofo grego o homem político é “aquele que goza plenamente dos direitos 

políticos e exerce em parte maior ou menor a administração da cidade” (REALE 2003, 

218), ou seja, os colonos, os operários e os camponeses naquela época não eram 

homens-cidadãos; os escravos, nem homens eram.  

A vida pode ser compreendida em três aspectos, segundo o modelo 

aristotélico, a dos gozos, a política e a contemplativa. Para Aristóteles, as ações 

humanas (todo o conhecimento e trabalho) tendem a um fim, um bem específico, que 

é a felicidade18. “O bem supremo realizável pelo homem (e, portanto, a felicidade) 

consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem, ou seja, naquela atividade que 

                                                           
16 “Desde Heródoto, ela [liberdade] foi entendida como uma forma de organização política em que os 
cidadãos viviam juntos na condição de não domínio, sem divisão entre dominantes e dominados” 
(ARENDT 2011, 58) 
17 A honra é “uma virtude que guarda para com a magnanimidade a mesma relação que a liberalidade 
para com a magnificência” (Aristóteles, Ética a Nicômaco 1991) 
18 Há três instâncias de felicidade para Aristóteles, a saber: o prazer ou a riqueza, a honra e o sucesso 
(que estabelecem uma relação de dependência com os bens materiais ou públicos) e a realização de 
sua natureza específica (que seria a finalidade última de todo o homem enquanto ser racional e a 
felicidade em si) (REALE 2003, 219-246). 
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diferencia o homem de todas as outras coisas (...) Só resta, portanto, a atividade da 

razão” (REALE 2003, 218). E é a racionalidade do homem que possibilita que ele 

chegue a virtude19, de acordo com Aristóteles.  

Da mesma natureza que o bem privado, ou seja, a finalidade do indivíduo, é 

o bem da Cidade. Então, passemos a dimensão social da política aristotélica.  

 

O Estado pode ter diferentes formas, ou seja, diferentes constituições. A 
constituição é “a estrutura que dá ordem à Cidade, estabelecendo o 
funcionamento de todos os cargos, sobretudo da autoridade soberana”. Ora, 
como o poder soberano pode ser exercido: 1) por um só homem; 2) por 
poucos homens; 3) pela maior parte; e, além do mais, como quem governa 
pode governar: a) segundo o bem comum; b) no seu interesse privado; então 
são possíveis três formas de governo correto e três formas de governo 
corrupto: 1a) monarquia; 2a) aristocracia; 3a) politia; 1b) tirania; 2b) 
oligarquia; 3b) democracia (REALE 2003, 222). 

 

As formas possíveis de Estado segundo Aristóteles poderiam ser entendidas 

resumidamente assim: monarquia é o governo de um só que tem a finalidade do bem 

comum, caso fosse corrompida, e se visasse o interesse próprio seria tirania; 

aristocracia é o governo de poucos cujo bem público é o fim, enquanto a oligarquia 

seria a forma corrupta e que pretende o interesse particular; a república (politia) está 

entre a oligarquia e a democracia e é o governo de muitos que visa o bem público, a 

democracia, no entanto, seria o governo de muitos prezando o interesse próprio ou 

de uma determinada classe20 (2006, 105-126).  

É interessante notar que a democracia21, tão valorizada hoje, seria uma 

deturpação de um sistema puro na concepção aristotélica e, portanto, algo negativo – 

                                                           
19 A virtude aristotélica é fruto do modo de ser, dos hábitos e dos estados, que moderados pela razão 
nos permitem escolher a justa medida, o meio-termo entre dois extremos. Note que o meio-termo não 
é relativo a mediocridade, mas a predominância da razão sobre os instintos (REALE 2003, 219-246).  
20 Dentre as muitas caracterizações dos sistemas de Estado, Aristóteles distingue a democracia da 
oligarquia em função da preponderância das classes, no primeiro caso há mais pobres, no segundo, 
mais ricos (Aristóteles 2006, 105-126). 
21 Na idade moderna e contemporânea, a democracia adquiriu outra conotação, que talvez possa ser 
expressa na famosa frase do estadista britânico Winston Churchill: “a democracia é o pior dos regimes 
políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela”. Apesar dos problemas estruturais que são 
inerentes ao sistema democrático, ele ainda é defendido como o mais funcional. Afinal, teoricamente o 
povo seria detentor do poder (ao menos no dia da eleição) – obviamente, entendendo que a vontade 
não pode ser representada e, logo, que não haveria liberdade nesta condição –, o que resultaria em 
última instância, em uma salutar disputa por esse poder. A síntese dessa dinâmica pode ser encontrada 
no argumento de Tocqueville: “a liberdade manifestou-se aos homens em diferentes tempos e formas; 
ela não se prendeu exclusivamente a um estado social e podemos encontra-la fora das democracias. 
Portanto, ela não poderia constituir o caráter distintivo dos tempos democráticos. O fato particular e 
dominante que singulariza esses tempos é a igualdade das condições; a paixão principal que agita os 
homens nesses tempos é o amor a essa igualdade” (2004, 114) . 
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porque não se ocuparia do interesse público. A democracia para Aristóteles é o Estado 

em que os homens livres governam, “quando os homens livres e pobres, formando a 

maioria, são senhores do Estado” (2006, 121). Considerando que o Estado seria, 

naquele contexto, a universalidade dos cidadãos, que não são definidos pela 

residência, nem pela qualidade de ser julgável, mas pelo “direito de voto nas 

Assembléias e de participação no exercício do poder público em sua pátria” 

(Aristóteles 2006, 26) e de terem riqueza suficiente para viver de modo independente.  

O Estado, portanto, se constitui “não apenas para viver juntos, mas sim para 

bem viver juntos” (Aristóteles 2006, 53). Porque não deveriam participar da sociedade 

os escravos, seres que “não participam de forma alguma da felicidade pública, nem 

viviam conforme suas próprias vontades” (Aristóteles 2006, 53). O fim do Estado seria 

moral, visto que a felicidade da vida política é a honra e a justiça (Aristóteles 1991). 

Sendo que a igualdade resulta da justiça.  

 

Essa igualdade no âmbito da lei, sugerida pela palavra “isomia”, não era uma 
igualdade de condições (...) e sim igualdade daqueles que formam um grupo 
de pares. A isomia garantia a ίσότης, a igualdade, mas não porque todos os 
homens nascessem ou fossem criados iguais, mas, ao contrário, porque os 
homens eram por natureza (φύσεί) não iguais e precisavam de uma 
instituição artificial, a pólis, que, em virtude de seu νόμος, os tornaria iguais 
(ARENDT 2011, 58-59). 

 

A igualdade, no entanto, ao envaidecer alguns que se consideravam menos 

bem tratados do que os outros que supunham ser seus pares é uma das causas da 

revolução. Outras razões para as sedições, segundo a teoria aristotélica, são: 

crescimento desmedido de uma classe em comparação com outra; lucro e honra; 

ultraje e terror; poder exacerbado ou crédito; desprezo e a diferença de tratamento 

que pode ser sentida (2006, 202-207). 

Na era moderna, a igualdade é entendida como um direito inato, que assegura 

que todas as pessoas são iguais pelo próprio nascimento. Os homens modernos 

“tinham um amor muito mais ardente e muito mais tenaz pela igualdade do que pela 

liberdade” (TOCQUEVILLE 2004, 113). O que é possível compreender a partir do 

fenômeno da Revolução Americana – cuja preocupação revolucionária era bem mais 

política do que social, pois se referia à forma de governo.  

De acordo com Arendt (2011) os revolucionários norte-americanos tinham 

consciência de que a liberdade política consistia em participar dos assuntos públicos, 
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o que demandaria igualdade. Porque envolver-se e tornar-se parte da política 

proporcionava um “sentimento de felicidade que não encontrariam em nenhum outro 

lugar” (ARENDT 2011, 163), o que nos permite traçar um paralelo com a concepção 

aristotélica. Assim, se liberdade só poderia existir em público, sem uma condição 

mínima de igualdade, os trabalhadores não poderiam participar ativamente no 

governo, considerando que não teriam tempo livre. Por isso, deveriam ser eleitos 

representantes – ainda que fosse apenas uma questão de autopreservação.  

Enfim, retomando o conceito de revolução de Hannah Arendt (2011) 

passemos a novidade atrelada à ideia de liberdade. Entendendo que a intenção de 

algo novo relacionada ao sentido de revolução é um paradoxo à acepção original do 

termo, que significava movimento cíclico recorrente (para a ciência) e restauração 

(para a política).  

Ao analisar o fenômeno da revolução em alguns momentos históricos, Arendt 

(2011) afirma que os homens da Revolução Francesa e da Revolução Americana 

visavam restaurar uma antiga ordem das coisas, que havia sido perturbada pela 

monarquia absoluta e pelo governo colonial. Assim, estariam realizando uma 

revolução no sentido original. Contudo, os desfechos de tais fatos deram ao termo 

uma nova interpretação, na qual a novidade se faz presente.  

A primeira vez que ‘revolução’ é usada com o sentido atual foi na noite de 14 

de julho de 1789, em Paris, com a queda da Bastilha em um famoso diálogo entre o 

rei e o mensageiro. “Dizem que o rei exclamou: ‘C’est une révolte!, e Liancourt corrigiu: 

‘Non, sire, c’est une révolution’ (...) a ênfase muda por completo (...) está além das 

forças humanas poder detê-lo [o fenômeno], e por isso ele é uma lei em si mesmo” 

(ARENDT 2011, 78).  

A Revolução Francesa foi um marco na história moderna. A nação francesa – 

e as que seguiriam seus passos – estaria inaugurando ou participando de um 

movimento de libertação geral dos povos do poder das tiranias, além de legar outras 

conquistas a socidade (HOBSBAWM 2009). Para o historiador Alexis de Tocqueville 

(1997) a revolução foi essencialmente social e política, além de ter sido um episódio 

violento e desumano, que aboliu as monarquias absolutas que dominaram a Europa 

por muito tempo.  

A miséria da população, os problemas financeiros da monarquia, a crise 

governamental são algumas das situações precedentes a revolução que contribuíram 
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para a instabilidade coletiva na França do século XVIII, que culminou com a revolução 

social mais radical até então.  

 

Não é sempre indo de mal a pior que se cai numa revolução. Acontece na 
maioria das vezes, que um povo que aguentou, sem se queixar e como se 
não as sentisse, as leis mais opressivas, resolve repeli-las com violência logo 
que seu peso diminui. O regime que uma revolução derruba é sempre melhor 
que aquele que o antecedeu imediatamente, e a experiência nos ensina que 
o momento mais perigoso para um mau governo é geralmente aquele em que 
começa a reformar-se (...) O feudalismo em toda sua potência não inspirou 
aos franceses tanto ódio quanto na hora em que ia desaparecer 
(TOCQUEVILLE, O antigo regime e a revolução 1997, 166-167). 

 

Em abril de 1792 se declarou a guerra, que foi radicalizada em função do que 

o povo atribuía ter sido uma traição do rei. Em agosto e setembro daquele mesmo 

ano, a monarquia foi derrubada e se instaurava uma República una e indivisível 

(HOBSBAWM 2009). Com isso, outra parte do conceito de revolução de Arendt (2011) 

que podemos encontrar na Revolução Francesa, além da novidade em termos 

semânticos (por ter sido a primeira ocasião em que a palavra foi usada com o 

significado atual), é a violência para constituir um governo completamente diferente.  

Segundo Hannah Arendt (2011), o ponto de inflexão da Revolução Francesa, 

e das demais revoluções que a seguiriam, foi quando a preocupação se voltou da 

liberdade para a necessidade. Momento em que a questão social, leia-se pobreza, se 

tornou o cerne do movimento revolucionário. A partir daquele ponto, “os homens da 

revolução não estavam mais preocupados com a emancipação dos cidadãos nem 

com a igualdade” (ARENDT 2011, 150). Eles haviam emancipado o homem em sua 

própria natureza, de forma que as leis deveriam ser feitas em nome do povo e não da 

república.  

 

O que revolucionou o espírito dos homens, primeiro na Europa e depois em 
todo o mundo, não foi a Revolução Americana e sua preocupação com a 
instauração de um novo corpo político, uma nova forma de governo, e sim a 
América, o “novo continente”, o americano, um “novo homem”, “a 
encantadora igualdade”, nas palavras de Jefferson, “que os pobres gozam 
com os ricos” – e a tal ponto que, desde as fases finais da Revolução 
Francesa até as revoluções de nossos tempos, os revolucionários têm 
considerado mais importante transformar o arcabouço da socidade, como 
fora transformado na América antes de sua revolução, do que transformar a 
estrutura da esfera política (ARENDT 2011, 51-52). 

 

Os representantes do povo francês reunidos na Assembléia Nacional 

declararam os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. A Declaração dos 
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Direitos do Homem e do Cidadão promulgada em 1789 previa que a liberdade22, a 

segurança e a resistência à opressão eram direitos naturais e inatos de todos os 

homens e que a função da política é preservar tais direitos. Nesse sentido, tal 

Declaração libertava os homens. E eis o terceiro ponto do conceito de revolução de 

Arendt (2011): libertação da opressão almejando a liberdade.   

“A libertação da França era o primeiro passo do triunfo universal da liberdade” 

(HOBSBAWM 2009, 73). Mesmo que essa libertação da tirania só tenha dado 

liberdade para uma minoria, posto que a maioria continuava miserável. Arendt (2011) 

afirma que nenhuma revolução resolveu o problema da questão social. No entanto, o 

fim da revolução, de acordo com a autora, é a fundação da liberdade, assim, a palavra 

‘revolucionário’ só deveria ser usada para quem busca a liberdade.  

Arendt (2011) afirma que os revolucionários – aqueles que frequentaram a 

escola da revolução – aprenderam o curso dos fatos em uma revolução, mas não 

imitam o espírito dos homens da revolução. Será que no caso da Primavera Árabe ou 

mais precisamente da Revolução Líbia de 2011 foi o que aconteceu?  

                                                           
22 “Art. 4º A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício 
dos direitos naturias de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros 
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos” (FERREIRA FILHO 2008).  
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3  A REVOLUÇÃO LÍBIA DE 2011 

 

 

Para compreender a Revolução Líbia de 201123 e poder analisar os fatos, 

primeiramente, vamos tentar reconstruir os oito meses de conflito, para na sequência 

propor uma possível leitura dos acontecimentos.  

 

 

3.1 OS OITO MESES DA GUERRA CIVIL 

 

 

Em 2011, o fenômeno que a mídia chamou de Primavera Árabe se estendeu 

por oito meses na Líbia, culminando não só com a deposição do regime, mas com a 

morte do Coronel Muammar Gaddafi. Para compreender o processo, optamos por 

uma adaptação do método etnográfico observação participante24, por sermos 

contemporâneos aos fatos e aos discursos produzidos e por consumirmos o que a 

imprensa Ocidental divulga.  

 

À medida que o historiador do século XX se aproxima do presente, fica cada 
vez mais dependente de dois tipos de fontes: a imprensa diária ou periódica 
e os relatórios econômicos periódicos e outras pesquisas, compilações 
estatísticas e outras publicações de governos nacionais e instituições 
internacionais (...). Nenhuma história das mudanças sociais e econômicas 
ocorridas neste século poderia ser escrita sem essas fontes (HOBSBAWM 
2008, 9). 

                                                           
23 Entedemos que para reconhecer um fenômeno como revolucionário é necessário saber o desfecho. 
Afinal, se houve a intenção de retomar uma antiga ordem estabelecida, é revolução no sentido antigo, 
no entanto, se a finalidade é a novidade, é uma revolução moderna. Mais do que concluirmos que o 
episódio líbio foi efetivamente uma revolução moderna, neste momento, o caracterizamos como tal 
simplesmente porque os opositores ao regime vigente o descreveram como revolução. No final do 
capítulo, após reconstruírmos o ocorrido nos oito meses e tendo como base a discussão apresentada 
anteriormente, faremos uma análise em termos conceituais.  
24 Por meio da observação participante o pesquisador imerge no cotidiano das pessoas pesquisadas 
para compreender a recepção e construir o sentido dos discursos produzidos. O fundamental para este 
método etnográfico não é estudar apenas os meios ou os receptores de forma isolada, mas o espaço 
de mediação, que corresponde à produção, à circulação e ao consumo da cultura midiática. Assim, o 
papel do investigador é se apropriar destes sistemas simbólicos para descobrir e compreender o que 
significam os discursos e as práticas sociais, a fim de que possa se integrar ao mundo conceitual 
daqueles que são seu objeto de estudo. Feito isso, o estudioso irá interpretar e analisar os discursos e 
as práticas sociais, que são reflexos tanto da cultura estudada quanto da posição ocupada pelo 
ator/interlocutor. O discurso do sujeito estudado é a unidade básica de informação para o pesquisador. 
Cabe ressaltar que um dos maiores desafios da observação participante é a parte de interpretar e narrar 
os fatos, porque o narrador pertence a outra cultura, além disso, a linguagem não é neutra e, portanto, 
a exposição não está isenta de uma certa subjetividade (ESCOSTEGUY e JACKS 2005).  
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Os meios de comunicação, principalmente os jornais diários – sejam 

impressos ou online –, funcionam como arquivos do cotidiano, por meio dos quais é 

possível acompanhar a memória coletiva do dia a dia e estabelecer a cronologia de 

fatos históricos. Estar a par dos relatos dos jornais permite também identificar as 

transformações sociais, nem que sejam aquelas as quais se pretende registrar ou 

mostrar.  

No entanto, assim como qualquer outro documento, tais fontes não podem ser 

consideradas como verdades absolutas e incontestáveis, nem serem tidas como se 

fossem um reflexo da realidade, mas um meio em que há representações do real. 

Afinal, os jornais estão subordinados a relações de poder (seja por vínculos de 

dependência com pessoas, com instituições e/ou com o próprio discurso) de caráter 

econômico, político e/ou sociocultural.  

 

O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas 
para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem 
de si próprias. No limite, não existe um documento-verdade. Todo o 
documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Os 
medievalistas, que tanto trabalharam para construir uma crítica – sempre útil, 
decerto – do falso, devem superar esta problemática porque qualquer 
documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo, e talvez sobretudo, 
os falsos – e falso, porque um monumento é em primeiro lugar uma 
roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar 
por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e 
analisar as condições de produção dos documentos-monumentos (LE GOFF 
1990, 548).  

 

Entendendo isto, para compor os oito meses de conflito na Líbia, utilizamos 

documentários (médias e longas metragens) e informações veiculadas em sites e 

blogs. Com estas fontes se organizou um corpus, compilando os vídeos, as notícias e 

os artigos de opinião. Tal série é composta por documentários e textos, selecionados 

de 15 sites, dentre os quais: Aljazeera, BBC, HRW, Huffington Post, New York Times, 

Telegraph, The Express Tribune, The Guardian, Time, Washington Post e dos blogs 

alsature, Libya 360º, LibyaFeb17 e Libya Diary; publicados durante fevereiro e 

novembro de 201125. Criamos um alerta (rss) com palavras-chave para que as noticias 

que fossem veiculadas pelos principais sites fossem enviadas por email. No caso dos 

blogs, apesar da dificuldade de identificar e conhecer a posicao politica do autor, 

                                                           
25 Para referência completa, ver a Lista de Fontes nas Referências. 
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constatou-se que grande parte eram produzidas por libios que moram fora do pais. 

Alem disso, vale salientar que a maioria dos blogs possuia atividade e posts regulares 

antes, durante e depois dos conflitos. Com excessão do LibyaFeb17, que foi criado 

no início da insurreição popular e teve seus posts suspensos depois da morte de 

Gaddafi. Atualmente funciona como um blog de arquivo. 

Destacaram-se os acontecimentos das cidades Benghazi, Trípoli e Sirte. 

Estes veículos de comunicação foram escolhidos por causa do idioma em que as 

matérias são publicadas, por serem de grande porte e terem equipes alocadas nas 

áreas de conflito, além da constância na periodicidade, volume de informação, 

condições de acesso26.  

A intenção não é fazer uma análise do discurso presente em cada uma das 

fontes utilizadas, mas reconstruir os oito meses de conflito a partir das informações 

selecionadas para tentar entender a revolução líbia de 2011, leitura que, obviamente, 

será feita com o suporte das representações midiáticas.  

 

O dia de fúria 

 

“Em nome de Allah, O misericordioso. Declaração sobre a manifestação do 

dia 17 de fevereiro – Dia de Fúria na Líbia. Nós somos os filhos de Omar al-Mukhtar, 

nascemos para ser livres” (alsature.wordpress 2011). A mensagem, postada no blog 

Alsature e replicada no blog Juventude Gaza, no dia 2 de fevereiro de 2011, continha 

ainda tópicos com orientações sobre os procedimentos práticos que deveriam ser 

adotados no dia da manifestação, quais sejam: convidar o máximo de amigos para 

participar; reunir-se em locais públicos; unificar os cantos – não pronunciar slogans 

sectários ou pertencentes a partidos ou grupos; ter paciência, esperar e manter a 

calma – não se agitar com a aglutinação de pessoas.  

O convite aos líbios informava os locais e horários para os encontros, a fim de 

garantir o maior número possível de participantes. Primeiro dia: quinta-feira, 17 de 

fevereiro de 2011 - após a oração Asr. Segundo dia: sexta-feira, 18 de fevereiro de 

2011 – após as orações de sexta (alsature.wordpress 2011). Em cada cidade, foram 

previstos pontos de concentração. Em Trípoli, foram escolhidas as mesquitas: Moulay 

                                                           
26 As publicações em árabe foram traduzidas para o inglês, por meio da ferramenta de tradução do 
Google. Os textos que a autora considerou mais importante, foram traduzidos do árabe para o inglês 
por seu amigo sírio Jalal Faraj. 
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Mohammed, Abu Mhmach, Gamal Abdel Nasser, Bom, Abu Facao, Gurji. Em 

Benghazi, as mesquitas: antiga, Othman bin Affan, Omar al-Mukhtar, Ayyub al-Ansari, 

Al-Yasser, Radwan (alsature.wordpress 2011).  

A data inicial foi escolhida em preito aos 14 manifestantes [mártires] que 

morreram durante o ataque ao consulado italiano – ocorrido em 2006, em Benghazi – 

em um protesto contra a caricatura do profeta Maomé feita pelo cartunista Kurt 

Westergaard, publicada em diversos jornais de diferentes países europeus (FIGURA 

1)27. 

 

Figura 2: Caricatura do profeta Maomé.  
Fonte: WESTERGAARD, Kurt. Mohammed Cartoon. 

 

Apesar de o Dia de Fúria ter sido programado para 17 de fevereiro, em 

Benghazi as pessoas saíram às ruas dois dias antes do previsto. Em 15 de fevereiro, 

o jovem líbio de 38 anos, Fethi Terbil – advogado, ativista de direitos humanos e 

coordenador de uma das poucas organizações independentes, a qual reúne um grupo 

de famílias das vítimas do massacre da prisão de Abu Salim –, foi preso por milícias 

pró-Gaddafi (aawsat 2011). 

                                                           
27 Originalmente publicada no jornal dinamarquês Jyllands-Posten, em 30 de setembro de 2005, a 
caricatura feita por Kurt Westergaard fazia parte de uma matéria que divulgava o resultado de um 
concurso de desenhos sobre o Profeta Maomé. O ganhador seria convidado a ilustrar o livro infantil 
sobre o islã, do autor dinamarquês Kare Blultgen. Contudo, as 12 ilustrações que seriam julgadas 
causaram polêmica por denegrir a imagem do profeta. O caso repercutiu na imprensa europeia e, após 
uma série de protestos em vários países, cuja maioria da população pratica a religião muçulmana, a 
matéria original foi tirada do site. 
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De acordo com o relato de Terbil (Rádio Netherlands 2011), soldados sob o 

comando de Abdullah Senussi, chefe do exército do regime, levaram-no para sede da 

polícia em Benghazi. “Fui convidado por Senussi a descer do carro e andar por um 

grande pátio, descalço, cercado por homens da força de segurança. Eu achei que eles 

iriam atirar em mim” (Terbil, 2012 apud mepanorama, 2012) 28. 

Por mais de duas horas, Senussi deteve Terbil. O chefe do exército do regime 

estava negociando com o advogado as possíveis compensações a serem oferecidas 

às famílias das vítimas do massacre da prisão de Abu Salim – consideradas um dos 

núcleos fomentadores dos protestos que estavam por acontecer –, e tentando 

dissuadir Terbil da necessidade de manifestações contra o regime (Rádio Netherlands 

2011). Nesse ínterim, a notícia de que Fethi Terbil havia sido detido se espalhou pela 

cidade e algumas famílias começaram a se reunir ao lado de fora da delegacia de 

polícia, exigindo a libertação do advogado (al-akhbar 2012).  

 

Eu podia ouvir os aplausos das pessoas – que se ajuntavam no exterior da 
prisão. Eu escutei o hino 'Benghazi acorde! Este é o dia pelo qual você estava 
esperando!'. Então, entendi que era o começo do fim. E, assim, foi uma 
surpresa, o surto do sistema de revolução, dois dias antes da data em que a 
inteligência esperava (Terbil, 2012 apud al-akhbar 2012). 

  

Segundo publicações do blog Libyafeb17, no Dia de Fúria [17 de fevereiro de 

2011] grupos insurgiram em Trípoli, Benghazi, Al-Bayda e outras cidades da Líbia. 

Uma multidão em Tobruk destruiu o monumento do Green Book. Enquanto, nas ruas 

da capital, Muammar Gaddafi realizava uma carreata a fim de angariar apoio em meio 

aos crescentes protestos contra seu governo (The Guardian *a 2011).  

Os líbios estariam se manifestando naquele dia em prol de dignidade e de 

melhores condições de vida, conforme consta no artigo publicado no blog Libyafeb17: 

 

Nós queremos um pouco de dignidade. Queremos que eles [membros do 
governo] parem de aprisionar as pessoas, que parem de mata-las nas 
prisões. Queremos que nossos jovens tenham condições de se casar e viver 
bem e que as pessoas possam viver confortavelmente. Queremos que a 
corrupção acabe, que a riqueza seja distribuída de forma justa. Queremos 
que haja mais investimentos em educação e serviços de saúde, para 
melhorar as condições de vida da população. Tudo o que acontece no Comitê 
do Povo é sem valor! A Líbia atualmente está sem valor! Por isso queremos 
uma Líbia melhor e renovada [...]. Estamos aqui gritando por dignidade e 

                                                           
28 Em retrospecto ao primeiro ano da “Primavera Árabe” na Líbia, a agência de notícias francesa AFP 
realizou uma entrevista com Fethi Terbil, a qual foi publicada em árabe, nos sites: http://www.afp.com/, 
http://www.mepanorama.com/, em 17 de fevereiro de 2012. 

http://www.mepanorama.com/103612/
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liberdade, em manifestações pacíficas. ‘Al shaab yourid isquat al-nidam’ [o 
povo quer a destituição do regime]. (2011, tradução da autora) 

 

As manifestações que pretendiam ser pacíficas tornaram-se violentas, na 

medida em que Gaddafi, ao tentar conter os protestos, autorizou o uso de força contra 

os insurgentes, de acordo com uma das fontes. O Comitê Revolucionário do governo 

prometeu uma resposta violenta aos que ousassem desafiar o regime (The Telegraph 

*a 2011). No entanto, há relatos de que não houve repressão e de que os civis que 

foram baleados estavam tentando invadir os campos militares do regime (BREKI, 

OHEDA e ROBERTS 2011).  

Após cinco dias de protestos e conflitos, Benghazi foi declarada livre pelos 

rebeldes – em 20 de fevereiro –, quando os grupos de oposição conseguiram tomar o 

Katiba29, um dos símbolos de poder e repressão do regime. Mehdi Mohammed Ziu, 

um cidadão líbio comum, encheu o carro com cilindros de gás, dirigiu em direção aos 

portões do complexo militar e se explodiu, destruindo os muros e a entrada do Katiba 

(Journeyman Pictures 2011), com isso os rebeldes puderam pentrar no complexo.  

O especialista em Norte da África, professor da Universidade de Cambridge, 

George Joffe, em um artigo publicado no site da BBC, comentou que as manifestações 

que iniciaram em Benghazi possibilitaram aos opositores do regime um efetivo 

controle da região leste da Líbia, a qual era hostil a Jamahiriyah30. Joffe explicou que 

a Cirenaica havia sido o local de nascimento da monarquia que precedeu o governo 

de Gaddafi, além de Benghazi ter sido palco de eventos31, que se tornaram motivos 

para que os habitantes renegassem o mandato do Coronel (BBC *a 2011). 

 

O governo do Coronel Gaddafi deliberadamente negligenciou e perseguiu as 
pessoas de Cirenaica, como resultado, aconteceram mais manifestações nos 
últimos anos. O regime, contudo, tem forças poderosas a seu dispor [...] há o 
Mukhabarat (serviço secreto) e o Comitê Revolucionário – movimento que 
brutalmente tem disciplinado a sociedade líbia desde 1980. Os militantes são 
comprometidos com o regime por afiliação tribal, tanto quanto por predileção 
ideológica, são retirados do baluarte tribal do regime, Gadhadhfa, Maghraha 
e Warfalla, e, como revolucionários não é necessário que justifiquem seus 
atos ou decisões a ninguém, exceto para o coronel [...] Há também a legião 
sombria do Islã, criada na década de 1980, pelos muçulmanos do Sahel, que 

                                                           
29 O Katiba é um complexo militar comum no território líbio (Journeyman Pictures 2011).  
30 A Jamahiriyah e outras medidas políticas implementadas por Gaddafi serão discutidas no próximo 
subcapítulo.  
31 Sobre os acontecimentos ao longo do governo de Gaddafi, tais como: Rebelião Islâmica em Benghazi 
e Derna; morte de manifestantes que protestavam contra a difamação do Profeta Maomé pelo cartoon 
feito por Kurt Westergaard; crianças de Benghazi afetadas pelo vírus HIV; entre outros fatos serão 
discutidos no próximo subcapítulo.  



36 
 

 

provavelmente está por trás dos rumores de que “mercenários estrangeiros” 
operam no leste da Líbia. O regime, em suma, dispõe de múltiplos 
mecanismos de repressão e no passado, nunca mostrou qualquer hesitação 
em responder brutalmente ao menor sinal de desafio (BBC *a 2011). 

 

De acordo com a matéria Clashes in Libya worsen as army crushes dissent, 

publicada em 18 de fevereiro de 2011, no site do The New York Times, em três dias 

de manifestação mais de 60 pessoas foram mortas por forças leais ao regime de 

Gaddafi, embora o texto advirta que o número possa ser maior em função de o 

isolamento e a censura na Líbia dificultarem a averiguação da informação. A mesma 

reportagem noticiou que a maioria dos falecidos havia sido baleado na cabeça e no 

peito e que grande parte deles tinha entre 13 e 36 anos (The New York Times *a 

2011).  

O clérigo sênior da Líbia Sheik Sadiq al-Gheryani fez um apelo para que as 

pessoas se unissem para acabar com o derramamento de sangue, ao conceder uma 

entrevista para o jornal televisivo da rede Aljazeera.  

 

O que está acontecendo na Líbia neste momento não pode ser tolerado, nem 
escondido, nem mantido em silêncio. Uma máquina de guerra pesada 
confronta manifestantes, que lutam desarmados [...]. É uma obrigação 
nacional, de cada cidadão que tem um pouco de consciência para com seu 
país e para com o povo das cidades afetadas, sair em protesto unificado para 
que este sangue pare de jorrar. É uma obrigação religiosa que todos os 
cidadãos muçulmanos façam o que puderem para impedir este 
derramamento de sangue. [...]. Os mártires, que morreram na Líbia, são maior 
quantidade do que os do Egito e da Tunísia somados. [...] A barreira do medo 
deve ser rompida. [...]. Esse derramamento de sangue não será interrompido 
a menos que as pessoas saiam em unidade (al-Gheryani, 2011 apud 
Libyafeb17, 2011, tradução e grifos da autora). 

 

Alguns dos motivos pelos quais os líbios deveriam reivindicar foram 

compilados em uma postagem do blog Libyafeb17, destacam-se: melhores salários, 

instituição de uma constituição – pois há leis que preveem que as propriedades 

privadas podem ser confiscadas para serem usadas como instalações para os 

Comitês Revolucionários; investimento em infraestrutura civil, serviços de saúde e 

educação (Libyafeb17 *a 2011). 

Outro post do blog Libyafeb17, ainda acrescentava mais razões pelas quais 

protestar contra o governo de Gaddafi. Eis algumas delas: pelas brutalidades e atos 

de violência cometidos pelo governante; pela campanha The elimination of stray dogs, 

que foi responsável pela morte de dissentes políticos; pela destruição do Mausoléu de 
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Omar al-Mukhtar; pelo desrespeito para com os ensinamentos do Profeta e tentativas 

de alterar o Alcorão; pelas guerras contra o Chad e a Uganda; pelos investimentos 

nos meios de comunicação para que só veiculassem propagandas e discursos pró-

regime; pelo apoio financeiro a grupos e organizações extremistas; pela abolição da 

Constituição Líbia; pelos contínuos esforços de Gaddafi para reescrever a história 

nacional com base em sua ideologia e feitos pessoais (Libyafeb17 *a 2011). 

 

Eu tenho uma boa vida. Não é uma revolução por pão, por comida. É por 
liberdade. Essa é a diferença entre nós e as outras revoluções. Eu tenho tudo. 
Eu tenho uma boa vila, tenho um bom trabalho, bom dinheiro. Eu vou todo 
verão para Turquia ou Egito ou qualquer outro lugar. Mas, nós precisamos de 
liberdade. Nós precisamos de dignidade. Nós temos que ser humanos. Nós 
não somos seres humanos com o regime de Gaddafi. (Stucke, 2011, Omi 
Ajabor – protester, 2:17-2:45, tradução e grifos da autora) 

 

No início, as manifestações visavam principalmente a reforma política e o fim 

da corrupção, com o passar dos dias, contudo, os insurgentes demandavam 

especificamente a deposição de Gaddafi (The Guardian *b 2011). De acordo com o 

artigo do ex-diplomata britânico, Oliver Miles ao final de fevereiro o conflito parecia 

depender de dois fatores: se os protestos se irradiariam até Trípoli e/ou se o exército 

estaria disposto a continuar atirando em civis desarmados (The Guardian *b 2011). 

Os opositores ao regime de Gaddafi, em 27 de fevereiro, formaram o 

Conselho Nacional de Transição em Benghazi, que só em 5 de março foi declarado 

como oficialmente estabelecido. O CNT era chefiado por Mustafa Abdul Jalil, e 

composto por Othman Suleiman el-Megyrahi, Ashour Hamed Bourashed, Abdelallah 

Moussa el-Myehoub, Zubiar Ahmed el-Sharif (representante de presos políticos), 

Ahmed Abduraba al-Abaar, Fathi Mohamed Baja, Abdelhafed Abdelkader Ghoga, 

Fathi Terbil and Salwa Fawzi el-Deghali (representantes da juventude e das mulheres) 

(Temehu 2011). 

 

O objetivo do Conselho Nacional de Transição é guiar a Líbia durante o 
período de transição, que virá após sua libertação completa e a destruição do 
regime opressivo de Gaddafi. Ele [CNT] irá conduzir o país a eleições livres 
e ao estabelecimento de uma Constituição para a Líbia. O Conselho salienta 
que é o único órgão legítimo que representa o Estado e o povo da Líbia e 
apela a todos os países do mundo para que o reconheçam como tal. O 
Conselho também observa que honrará e respeitará todos os acordos 
internacionais e regionais assinados pelo antigo governo líbio, enfatizando as 
suas aspirações em ver a Líbia desempenhar um papel importante no 
estabelecimento da paz e segurança internacionais (National Transitional 
Council of Libya s.d.). 
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No final de fevereiro, o regime de Gaddafi enfrentava crises, como: deserção 

de funcionários que ocupavam altos cargos; expansão das manifestações; aumento 

do número de mortos e feridos em função das repressões às manifestações (HRW *a 

2011); queda na produção de petróleo por causa do êxodo de trabalhadores; pressão 

da comunidade internacional, que estava preocupada com o impacto que a crise iria 

acarretar nos preços das commodities, principalmente do petróleo32 (BBC *b 2011).  

 

A intervenção internacional 

 

No dia 26 de fevereiro de 2011, o presidente dos Estados Unidos da América, 

Barack Obama anunciou que imporia sanções contra o governo de Muammar Gaddafi, 

porque o líder líbio continuava violando os direitos humanos e reprimindo as 

manifestações de forma brutal (BBC *c 2011). As medidas de coação incluiriam o 

congelamento dos bens do ditador e de membros de sua família, a fim de preservar o 

patrimônio da população da Líbia e fazer pressão para que Gaddafi cessasse as ações 

de violência contra os insurgentes (BBC *c 2011). 

Um dia após a declaração do presidente Obama, o Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas (ONU) unanimemente votou para impor sanções 

ao líder líbio e às autoridades relacionadas ao regime (UN Security Council 2011). A 

Resolução 1.970 previa: o congelamento dos bens, ativos financeiros e recursos 

econômicos de Gaddafi e de outras autoridades líbias descritas no documento; 

julgamento pela Corte Criminal Internacional das ações perpetradas aos 

manifestantes, desde o dia 15 de fevereiro de 2011; proibição de a família Gaddafi 

sair do país; embargo de armas à Líbia (Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas 2011).  

As medidas estabelecidas pelo Conselho de Segurança da ONU, de acordo 

com o relatório, foram decretadas por razões humanitárias, em função de:   

 

Violação grosseira e sistemática dos direitos humanos, incluindo a repressão 
de manifestantes pacíficos, expressando profunda preocupação com as 
mortes de civis e rejeitando inequivocamente o incitamento à hostilidade e à 

                                                           
32  A Líbia é responsável pela produção de cerca de 1,8 milhões de barris por dia, o que representa 
aproximadamente 2% da produção diária mundial (ROSA 2011). 
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violência contra a população civil feita pelo mais alto escalão do governo da 
Líbia (Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 2011, 1)  

 

Apesar da justificava da ONU, alguns representantes internacionais 

entenderam que as ações descritas na Resolução 1.970 visavam, mais do que 

demonstrar as preocupações humanitárias da entidade, resolver a crise do petróleo e 

do abastecimento (Arutz Sheva: Israel National News 2011).  

 

As pessoas já estão batalhando para encontrar comida. Como vocês irão 
alimentar o povo líbio? Sanções e intervenções só forçariam aos líbios, que 
já estão se digladiando contra a fome e a violência, em uma situação ainda 
mais desesperadora. Nós apelamos à comunidade internacional para agir 
com consciência, justiça, leis e com base em valores humanos universais. 
Não por preocupação com o petróleo (ERDOGAN, 2011 apud Arutz Sheva: 
Israel National News, 2011, tradução da autora). 

  

Segundo o documentário Libyan crises: causes, events and facts (BREKI, 

OHEDA e ROBERTS 2011) a mídia internacional estaria extrapolando a realidade dos 

fatos e criando histórias. As três maiores seriam: o governo da Líbia ter respondido 

violentamente aos protestos e atirado em civis desarmados que participavam de 

manifestos pacíficos; as autoridades líbias terem realizado ataques aéreos em áreas 

residenciais em Trípoli; Gaddafi ter contratado mercenários africanos33 para 

cometerem crimes contra os líbios. Tal foi a difamação do governo de Gaddafi, a 

repercussão das notícias e a pressão internacional que a ONU deferiu a intervenção 

na Líbia.   

A Liga Árabe34 e a União Africana35 declararam que eram contrárias às 

intervenções militares estrangeiras na Líbia (Aljazeera *a 2011). Mesmo assim, os 

                                                           
33 Uma das fontes consultadas argumenta que os tais mercenários africanos seriam apenas migrantes 
negros que vivem na Líba, um país multirracial formado por árabes, europeus e africanos. E que alguns 
grupos rebeldes haviam instigado campanhas racistas contra os africanos e líbios negros e para 
justificar algumas atrocidades cometidas e os discursos preconceituosos, acusaram aquelas pessoas 
de serem mercenários (BREKI, OHEDA e ROBERTS 2011). Em outro documentário, o depoimento da 
jornalista Lizzie Phelan corrobora a informação. Phelan comenta sobre os atos de tortura e linchamento 
que os rebeldes perpetraram aos líbios negros e aos africanos que estavam na Líbia (Stop the War 
Coalition 2011). 
34 A Liga Árabe é uma organização composta por estados árabes independentes do norte e nordeste 
da África e sudoeste da Asia. Foi fundada em 1945 por representantes do Egito, Iraque, Jordânia, Síria, 
e Arábia Saudita. Desde a criação, outros 16 países se juntaram à Liga – dentre eles, a Líbia. 
Atualmente, devido ao conflito na Síria, o país foi suspenso de suas atividades na organização (Arab 
League 2012).   
35 A União Africana foi criada em 1999 a partir de uma iniciativa dos países que já compunham a 
Organização para Unidade Africana (OUA) – entidade fundada em maio de 1963, na Etiópia, pelos 32 
Estados da África que já tinham conquistado a independência naquele momento. Até a década de 1990, 
gradualmente outros estados foram se juntando, totalizando 53 membros quando a UA foi oficializada. 
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ministros de relações exteriores dos 22 países membros da Liga Árabe decidiram 

isolar Gaddafi, pois consideram que seu governo havia perdido a Soberania (Aljazeera 

*a 2011). Após ter suspendido a participação do líder líbio das sessões da entidade, 

a Liga solicitou à ONU que impusesse uma zona de exclusão aérea à Líbia a fim de 

proteger os civis dos ataques aéreos perpetrados ao longo dos conflitos (The 

Washington Post *a 2011). Os representantes da Liga frisaram que quando a crise 

acabasse, a medida deveria ser imediatamente abolida (Aljazeera *a 2011).  

Assim, o Conselho de Segurança da ONU, em 17 de março, com a intenção 

de um cessar fogo imediato, instituiu a Resolução 1.973, a qual previa a implantação 

de uma zona de exclusão aérea (FIGURA 2) e a “adoção de todas as medidas 

necessárias para proteger os civis” (UN Security Council 2011, 1). A medida foi 

aprovada com dez votos a favor; cinco países se abstiveram de votar: Brasil, China, 

Alemanha, Índia e a Federação Russa (The Guardian *c 2011).  

 

 

Figura 3: Zona de exclusão aérea na Líbia 
Fonte: U.S.A Department of Defense (2011) 

 

A OTAN atendeu à solicitação da ONU para impor a zona de exclusão aérea, 

o embargo de armas e proteger os civis na Líbia e instituiu a Operação Unified 

Protector (OUP) em resposta às Resoluções 1.970 e 1.973. A primeira ação efetiva 

                                                           
Em 2011, o Sudão do Sul se tornou o 54º membro da União Africana (African Union s.d.).  
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em território líbio aconteceu em 20 de março, quando os Estados Unidos da América, 

o Reino Unido e a França atacaram as forças de Gaddafi (BBC *c 2011). A matéria 

Libya: US, UK and France attack Gaddafi forces, publicada no site da BBC, ainda 

explicitava as responsabilidades e atribuições dos aliados Estados Unidos da 

América, França, Reino Unido, Itália e Canadá.  

O documentário Benghazi Rising (Journeyman Pictures 2011) mostra que no 

inicio dos protestos, os líbios não pediram a intervenção internacional, mas que depois 

de algum tempo – com o aumento da violência – teriam clamado por socorro para os 

líderes políticos do Ocidente. No entanto, é necessário ponderar qual o tipo de ajuda 

os líbios estavam pedindo e qual foi a resposta do Ocidente. Afinal, como refletiu a 

jornalista Lizzie Phelan sobre o papel da mídia e das notícias divulgadas pela 

imprensa internacional, seria Gaddafi  “um assassino de massas, odiado tanto por seu 

povo, que eles iriam implorar para OTAN bombardiar seu próprio país”? (Stop the War 

Coalition 2011).  

No final de março, a aliança internacional – composta por países membros da 

OTAN e da Liga Árabe (Qatar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia) – assumiu o 

comando de todas as operações militares na Líbia (GRÁFICO 1). Alguns países da 

OTAN, entretanto, se declararam preocupados com o aumento da escala de ataques 

em solo, apesar de a Resolução 1.973 autorizar o uso de força para proteger os civis 

líbios, a maioria dos membros da Organização afirmaram que eram mais favoráveis à 

zona de exclusão aérea e ao embargo de armas do que aos ataques aéreos 

(BALTRUSAITIS 2002, 30).  
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Gráfico 1: Contingente militar das forças de coalização 
Fonte: The Guardian *d (2011) 

 

Segundo a matéria Nato operations in Libya: data journalism breaks down 

which country does what (The Guardian *d 2011), os Estados Unidos da América 

representavam o maior contingente de militares, tendo enviado mais de oito mil 

pessoas para Líbia nas primeiras semanas do conflito. Os britânicos haviam realizado 

mais de 1.300 missões aéreas, o que correspondia a 25% do total, seguido pelos 

franceses, os quais haviam sido responsáveis por cerca de 1.200 missões aéreas. De 

acordo com a mesma reportagem, os países árabes que aderiram à aliança, a saber, 

Jordânia, Qatar e Emirados Árabes Unidos, estavam relutantes em ampliar a atuação 

(The Guardian *d 2011).   

Lindsey German, membro da Stop the War Coalition, em um depoimento para 

o documentário Libya: a History of intervention (KHAN 2011) chamou atenção para o 

fato de o Ocidente estar tentando conter um mecanismo de repressão que ajudou a 

criar.  
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Na última década, houve uma aproximação entre Gaddafi e parte do 
Ocidente, principalmente, o Reino Unido – Tony Blair e Gordon Brown, ambos 
fizeram acordos com Gaddafi, dariam armas em troca de petróleo, por isso, 
Gaddafi foi redimido (...). Então, sim, eles têm uma enorme responsabilidade, 
estavam vendendo armas, mas não eram os únicos. David Cameron, quando 
as revoluções eclodiram no Oriente Médio, estava negociando armas com os 
ditadores da região, sendo que o único papel que essas armas têm é reprimir 
as populações internamente (Khan, 2011, 08:10-09:20, tradução da autora).   

 

Para fazer cumprir o embargo de armas, os navios da OTAN detiveram mais 

de três mil embarcações, até o início de junho. Além disso, haviam sido mais de três 

mil alvos atingidos em mais de 14 mil saídas de ataque - a maioria das quais visava 

Trípoli e Brega, onde foram acertados depósitos de munição, que abrigavam mais de 

100 tanques e 55 lança-foguetes (The Guardian *d 2011). O gráfico a seguir 

(GRÁFICO 2) mostra os alvos-chave que foram abatidos durante as missões da OTAN 

no primeiro semestre. 

 

 
 

Gráfico 2: Alvos-chave destruídos pela OTAN, ordenados por cidade 
Fonte: (The Guardian *d 2011) 

 

Os conflitos bélicos entre militantes pró-Gaddafi e opositores ao regime 

continuavam se intensificando. No início de abril, as forças da oposição controlavam 

grande parte da região leste do país e lutavam em Misrata, no Oeste. A aliança 
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internacional formada para proteger os civis, mas que invariavelmente dava suporte 

aos rebeldes, enviava tropas de soldados para combate em solo, navios para vigiar 

os portos, além organizar e efetuar ataques aéreos.  

Entre março e abril, os combates aconteciam nas seguintes cidades: 

Benghazi, Misrata, Zuwarah, Zintan, Ajdabiya, Brega, Ra’s Lanuf, Nofaliya, Jalu, Bin 

Jawad, al-Assad, Wazzin e nas montanhas de Nafusa, de acordo com os relatórios 

disponíveis no site da OTAN (NATO 2012)36. Até abril, a Organização já havia 

realizado mais de 1.900 missões e 155 saídas aéreas diárias37 (The Guardian *e 

2011).  

 

Gráfico 3: Situação das cidades líbias em 11 de abril de 2011 
Fonte: BBC *d (2011) 

 

A OTAN intensificou os ataques, no final de abril, principalmente no complexo 

de Bab al-Azizia em Trípoli, visando ativamente posições de comando e controle (BBC 

*e 2011). Os comandantes da OUP afirmavam que Gaddafi não era um alvo direto, 

                                                           
36 Os relatórios da OTAN, disponíveis no site da entidade, permitem conhecer os detalhes da Operação 
Unified Protector, tais como principais alvos atingidos e missões executadas. 
37 As saídas, de acordo com o relatório final divulgado pela OTAN, são as “implantações militares com 
uma missão específica, enquanto as saídas de ataque são usadas para identificar e cumprir metas 
específicas, o que nem sempre envolve o uso de munição” (GAUB 2012). 
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apesar de o complexo do líder ter sido constantemente atacado (The Washington Post 

*b 2011). Os representantes do governo da Líbia acusavam o Ocidente de tentar 

assassinar Gaddafi. No dia 1º de maio, um ataque aéreo da OTAN bombardeou o 

complexo residencial da família de Gaddafi, em Trípoli. No local estavam três netos 

do líder líbio e o filho Saif al-Arab, que morreram na hora (The Guardian *f 2011). 

Mesmo em meio ao crescente número de mortos, o CNT38 apoiado por líderes 

de Estado europeus e, principalmente, pela secretária dos EUA Hillary Clinton rejeitou 

a proposta de cessar fogo elaborada pelos mediadores da União Africana (Aljazeera 

*b 2011). O documento que – segundo consta na reportagem da Aljazeera –, havia 

sido acatado por Gaddafi, foi recusado pelos opositores por não considerar a 

deposição do líder líbio. A proposta da UA se fundamentava nos seguintes pontos: 

cessar fogo imediato, ajuda humanitária, proteção aos civis, diálogo entre as partes 

para que fosse estabelecido um período de transição para a reforma política – a 

entidade ainda afirmou que os líbios deveriam escolher democraticamente os seus 

representantes. Mas, a UA não incluiu a principal demanda dos rebeldes, a renúncia 

de Gaddafi (The Guardian *g 2011). Internamente, os membros do regime articularam 

uma alternativa e propuseram eleições, o Coronel Gaddafi concorreria, mas se 

perdesse, renunciaria. Os Estados Unidos e os rebeldes não aceitaram a proposta 

(Democracy Now 2011). 

Com a intenção de ampliar as campanhas na Líbia e enfraquecer o Coronel 

Gaddafi, a OTAN intensificou os bombardeios e os ataques aéreos. Barack Obama, 

David Cameron e Nicolas Sarkozy, em abril, escreveram uma carta conjunta na qual 

afirmavam que manteriam as operações militares para proteger os civis e pressionar 

o líder líbio. O presidente dos Estados Unidos ainda sancionou o uso de drones 

armados – que estavam sendo usados desde março em missões de vigilância (The 

World Post *a 2011).  

O gráfico a seguir mostra o panorama dos ataques aéreos coordenados pela 

OTAN desde o início da Operação Unified Protector no dia 31 de março até 20 de 

outubro. A linha azul representa as saídas aéreas de exploração e, a vermelha, as de 

ataque (GRAFICO 4).  

                                                           
38 Em junho, O CNT já havia sido reconhecido formalmente como representante da Líbia por 13 países, 
quais sejam: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, 
Gambia, Grã-Bretanha, Itália, Jordânia, Malta, Qatar, Senegal (Talmon 2011).  
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Gráfico 4: Operações aéreas da OTAN 
Fonte: (The Guardian *d 2011) 

 

De acordo com posts no blog Libyafeb17, o dia 7 de junho foi o que mais teve 

ataques em Trípoli desde que a OTAN havia começado as operações. Ao todo foram 

mais de 40 explosões realizadas à luz do dia (Libyafeb17 *b 2011). No final daquele 

mês, Gaddafi fez um pronunciamento na rádio estatal acusando a OTAN de estar 

matando a população líbia (Reuters *a 2011).  

Com o aumento da campanha aérea da OTAN, Gaddafi acusou a 

Organização de estar agindo além do que havia sido estipulado pela resolução da 

ONU e estar ajudando o avanço das tropas de oposição ao regime. A entidade negou 

as acusações e afirmou que as ações visam exclusivamente a proteção da população 

civil, no entanto, reconheceu que estava rastreando as zonas de combates entre as 

forças leais à Gaddafi e os militantes de oposição (Aljazeera *c 2011). 

A Anistia Internacional e outras organizações de direitos humanos 

questionaram as denuncias de abuso sexual massivo, os assassinatos e as respostas 

violentas perpetradas supostamente pelas forças leais ao regime por falta de 

evidências. No entanto, tais acusações tinham sido as principais justificativas para os 

líderes da OTAN apoiarem as ações em defesa dos civis na Líbia (New Zeland Herald 

2011). Ao contrário, o HRW denunciou os rebeldes de cometerem saques, incêndios 

e abusos aos civis (BBC *f 2011) (HRW *b 2011).  

No final de junho, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu uma ordem de 

prisão à Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi e Abdullah al-Senussi. O mandado 

tinha a intenção de forçar Gaddafi e seus dois aliados a comparecerem diante da Corte 

e serem julgados, evitando, assim, um possível encobrimento dos crimes perpetrados 
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à população desde o início dos conflitos no país (Aljazeera *d 2011). A UA declarou 

que iria desconsiderar o mandado de prisão e que apoiaria o líder líbio, que ainda 

poderia pedir asilo político a um dos países africanos membros da organização (The 

Associated Press 2011). 

Não era só a UA que demonstrava apoio ao líder líbio mesmo depois de ele 

ter sido condenado pelo TPI. No dia 1º de julho, cerca de 1.700mil líbios se reuniram 

na principal praça de Trípoli, a Green Square, em apoio ao Coronel Gaddafi – que 

aproveitou a ocasião para fazer um discurso hostilizando as ações da OTAN e 

exortando os líbios a defenderem o país (RT News 2011) (BBC *g 2011).   

 

 

Figura 4: Multidão se junta em apoio a Gaddafi na Green Square em Trípoli.  
Fonte: (Libya Diary *a 2011) 

 

Ao longo do mês de julho, manifestações em apoio ao Coronel Gaddafi 

aconteceram em outras cidades. Enquanto os rebeldes ganhavam mais terreno e 

avançavam por al-Jawsh e Ghazaya. No dia 28 daquele mês, o líder das forças 

armadas dos rebelde General Abdel Fattah Younis foi detido por membros do CNT 

(Aljazeera *e 2011). Na mesma semana, Younis foi assassinado, seu corpo foi 

queimado e perfurado por tiros (Aljazeera *f 2011). O CNT declarou que a causa da 

morte era desconhecida e que eles haviam prendido o militar para investigar se ele 

ainda era leal ao regime de Gaddafi, mas não assumiram responsabilidade pela morte 
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de Younis (The Guardian *h 2011). Alguns dias depois, o CNT informou que membros 

do grupo 17 February Martyrs’ Brigade foram responsáveis pelo assassinato de 

Younis. No entanto, a morte do general causou tensão e instabilidade entre os 

rebeldes. Suleiman Mahmoud foi nomeado o novo líder das forças armadas do grupo 

de oposição ao regime de Gaddafi (US Today 2011).  

 

A deposição simbólica do regime de GaddafI 

 

Em agosto, iniciou o Ramadã39, apesar disso, o novo embaixador da Líbia em 

Paris, Mansour Seyf al-Nasar, que representava os opositores ao regime, apelou para 

que a OTAN continuasse com as campanhas contra Gaddafi. Na mesma semana, o 

governo francês liberou €179 milhões dos fundos líbios que haviam sido congelados 

para os rebeldes usarem para propósitos humanitários, em conformidade com a 

legislação europeia (Todays Zaman 2011).  

Após seis meses de conflito armado, a pressão internacional aumentava. 

Entretanto, o controle bélico continuava sendo desprezado, o que ficou evidente 

quando a França e o Qatar admitiram fornecer armas aos rebeldes como parte da 

estratégia para complementar os ataques aéreos da OTAN (Libyafeb17 *c 2011).  

As forças rebeldes tinham conseguido, finalmente, avançar para a cidade de 

Zawiyah (localizada a 50Km de Trípoli), uma das conquistas mais significativas dos 

últimos meses (Reuters *b 2011). O confronto entre os grupos leais a Gaddafi e os 

opositores perdurou algumas semanas na cidade, pois ambos intencionavam 

controlar uma das refinarias de petróleo mais importantes do país. No conflito, um 

oleoduto que transportava o combustível até a capital foi obstruído, deixando Trípoli e 

as cidades ao redor sem abastecimento (BBC *h 2011).    

O exército de oposição a Gaddafi havia se estruturado de tal forma a 

conseguir controlar diversas frentes de combate simultaneamente e apertar o cerco 

ao líder líbio e seus aliados. Com o ataque da OTAN à cidade de Zlitan, que ocasionou 

a morte de 30 civis, Gaddafi reacusou a entidade de estar agindo de forma 

inapropriada ao que havia sido estabelecido pela ONU e de estar tentando abrir 

passagem aos militares rebeldes (BBC *i 2011).  

                                                           
39 O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico, durante o qual os muçulmanos devem praticar o 
jejum, que é um dos pilares da religião. (ROBINSON 2007, 190)  
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O mapa a seguir mostra a situação das regiões em conflito em meados de 

agosto (FIGURA 5). 

 

 

Figura 5: Mapa dos conflitos em 14 de agosto 
Fonte: (Libyafeb17 *d 2011) 

 

O exército rebelde juntamente com conselheiros militares de países aliados 

planejava detalhada e cuidadosamente o ataque à Trípoli, que deveria acontecer no 

dia 20 de agosto (The Guardian *i 2011). As imagens a seguir apresentam as rotas 

para a tomada da capital e os confrontos com o exército pró-Gaddafi (FIGURAS 6 e 

7). 
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Figura 6: Percurso entre os redutos pró-Gaddafi 
Fonte: (The New York Times *b 2011) 

 

 

Figura 7: Movimentos para o ataque à Trípoli 
Fonte: (The New York Times *b 2011) 
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No dia 21 de agosto, os rebeldes invadiram Trípoli (BBC 2011). Conflitos 

armados irromperam em diversos locais da cidade, tais como: no bairro de Bab al-

Aziziya, próximo ao complexo de Gaddafi; na floresta de Al-Nasr e na Green Square, 

que ao ser tomada foi rebatizada de Martyrs’ Square (FIGURA 6 e 7). 

 

Figura 8: Invasão de Trípoli pelo exército de oposição ao regime 
Fonte: (The New York Times *b 2011) 

 

Figura 9: Conflitos armados em Trípoli 
Fonte: (The New York Times *b 2011) 
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Dois dias após terem invadido Trípoli, os rebeldes não conseguiram identificar 

o paradeiro de Gaddafi. Contudo, a entrada na capital e a clandestinidade do líder líbio 

representavam a deposição simbólica de um regime que havia dominado a Líbia por 

42 anos.    

 

Nós nos livramos de Muammar Gaddafi. Eu nunca pensei que seria capaz de 
escrever estas palavras. Eu pensei que teria que ser algo como: ‘Gaddafi 
morreu de velhice’, uma terrível sentença não só pelo significado, mas pelo 
tipo de futuro sombrio e passivo que prometia. Agora as forças rebeldes 
chegaram a Trípoli, podemos dizer que nós alcançamos a liberdade com 
nossas próprias mãos, pagamos por isso com nosso sangue. Ninguém está 
agora mais ansioso para protege-la do que nós. Esta é uma vitória 
extremamente importante para os líbios e para qualquer nação que quer 
controlar seu futuro (The Guardian *j 2011). 

  

Em uma entrevista à BBC (2011), o ministro de assuntos exteriores da Líbia 

Mahmud Nacua afirmou que a partir daquela data [21 de agosto] os líbios começariam 

a reconstruir o país, encontrariam o Gaddafi e submetê-lo-iam a um julgamento justo. 

Nacua ainda agradeceu ao primeiro ministro britânico e a OTAN pelo apoio aos 

rebeldes (BBC *j 2011). No dia 23 de agosto, se deu a mais importante conquista das 

forças de oposição ao regime, a tomada do complexo de Bab al-Aziziya (FIGURA 8).  

 

 

Figura 10: O ataque ao Complexo de Bab al-Aziziya 
Fonte: (The New York Times *b 2011) 
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A vitória dos rebeldes no complexo de Bab al-Aziziya teve como consequência 

muitas mortes. Naquele momento, a Líbia era um Estado Vacante. O escritório do 

primeiro-ministro havia sido abandonado, os ministros haviam fugido e a oposição em 

Benghazi não havia tido tempo e nem condições para constituir-se em governo 

interino (The Guardian *k 2011).   

A repercussão da tomada de Trípoli atingiu os mercados de ações. Com a 

perspectiva do final da crise na Líbia, o preço do petróleo, principal commodity do país, 

caiu acentuadamente com a esperança dos investidores de um dos mais significantes 

produtores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

retomar o fornecimento (The Telegraph *b 2011).  

Na capital da Líbia, contudo, o cenário não era tão otimista. As condições de 

vida eram degradantes, segundo informações do blog Libyafeb17, havia escassez de 

combustível, de eletricidade, de água potável, de alimentos e de outros suprimentos, 

além de acúmulo de lixo e de corpos em decomposição (Libyafeb17 *e 2011). Ao 

assumir o controle de Trípoli, o último bastião de Gaddafi era Sirte. Os rebeldes 

estipularam um prazo para que a cidade declarasse a rendição, antes de atacarem e 

a submeterem.  

No dia 29 de agosto, a esposa do líder líbio, Safia Gaddafi, e seus três filhos, 

Aisha, Mohammed e Hannibal se refugiaram na Argélia, país que não reconheceu a 

legitimidade do Conselho Nacional de Transição (The Guardian *l 2011). Segundo a 

matéria publicada no The Guardian, os representantes do CNT haviam informado que 

solicitariam a extradição dos familiares de Gaddafi para que fossem julgados por seus 

pares na Líbia, assim como seria feito com Muammar Gaddafi, antes de o ditador ser 

entregue à Corte Internacional. 

As forças militares de oposição ao regime avançaram em direção à Sirte, em 

setembro. Combatentes cercaram a cidade de Bani Walid. De acordo com publicações 

do blog Libyafeb17 (2011), enquanto os redutos dos aliados do ditador não fossem 

subjugados e Gaddafi capturado, os rebeldes não poderiam proclamar vitória. A OTAN 

ainda continuava com as campanhas aéreas. Um dos últimos redutos de Gaddafi, 

Sirte, estava sendo ameaçado por via terrestre e aérea (Reuters *c 2011).   

Gaddafi continuava foragido, quando Mustafa Abdul Jalil, presidente do CNT 

fez seu primeiro pronunciamento oficial à uma multidão que havia se reunido na Green 

Square – praça que havia sido renomeada para Martyr Square, quando as forças da 
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oposição assumiram o controle de Trípoli. Em seu discurso, Jalil pediu unidade e 

moderação, acalmou os temores acerca de divisões entre os governantes do país, 

afirmou que a lei islâmica – Sharia – seria a principal fonte de legislação e que as 

mulheres teriam um papel fundamental na nova sociedade Líbia (The Guardian *m 

2011).  

O primeiro-ministro do CNT, Mahmoud Jibril escreveu uma carta ao 

presidente do Conselho de Segurança da ONU, na qual pedia assistência e apoio da 

entidade para estabilizar e reconstruir o país, de acordo com as seguintes prioridades: 

 

(a) proteger os civis líbios; restaurar os serviços públicos e alocar os Fundos 
da Líbia forma aberta e transparente; (b) evitar novos abusos e violações dos 
direitos humanos e do direito humanitário internacional e pôr fim à 
impunidade; (c) Garantir um processo político consultivo e inclusivo, visando 
um acordo para a Constituição da Líbia e a realização de eleições livres e 
justas; (d) Garantir a segurança e o tratamento igualitário dos estrangeiros na 
wLíbia; (e) Impedir a proliferação de armas pequenas e armamento leve, de 
acordo com as obrigações de direito internacional (Jibril 2011). 

 

Nas primeiras semanas de setembro, o CNT ainda divulgou o plano de ação 

da entidade para os próximos meses. Em Benghazi, grupos de oposição ao Conselho 

de Transição se manifestaram contra as medidas propostas. O documento divulgado 

pelo CNT previa que os atuais membros se demitiriam e que mais dois governos 

interinos assumiriam o país ao longo dos próximos 18 meses – período previsto para 

que a Líbia estivesse livre de Gaddafi (Reuters *d 2011). Os manifestantes, que se 

posicionaram contrários ao CNT, afirmaram que o plano de ação não correspondia às 

demandas populares; que oportunistas e aproveitadores estavam na liderança; que 

não eram favoráveis a centralização do governo em Trípoli às custas da proeminência 

política da Benghazi (Reuters *d 2011). 

Apesar da impopularidade do CNT dentro da Líbia, a comunidade 

internacional na assembleia da ONU declarou apoio ao Conselho – com 114 votos 

favoráveis, 17 contrários e 15 abstenções –, e o reconheceu como governo interino 

da Líbia (Reuters *e 2011). Naquela mesma semana, David Cameron e Nicolas 

Sarkozy visitaram Trípoli e Benghazi. Na ocasião, em um pronunciamento público, 

Cameron declarou: “Isto [a experiência líbia] vai além dos limites do país. Este é o 

momento em que a Primavera Árabe pode se tornar um verão árabe e pode ser que 

nós vejamos o avanço da democracia em outros países também” (The Guardian *n 

2011). De acordo com a matéria divulgada pelo The Guardian, os dois foram 
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calorosamente recebidos. A visita de Cameron e de Sarkozy, simbolicamente 

representava muito mais do que a alternância entre as estações nos movimentos 

árabes, como sugeriu o primeiro-ministro britânico.   

 

Há também uma questão moral. Na Líbia, os aliados da OTAN passaram por 
cima da resolução do Conselho de Segurança da ONU que autoriza meios 
militares para proteger os civis – e não tomar partido em um lado da guerra 
civil. A França e a Grã-Bretanha descartaram este argumento, dizendo que é 
superado pela defesa de Benghazi e pela necessidade de remover o coronel 
Gaddafi do poder e que cada apoiador de Gaddafi que tenha uma arma é 
uma ameaça para os civis, mesmo sendo eles próprios civis. Além disso, não 
há nenhum exemplo da OTAN intervindo para proteger os apoiadores do 
Gaddafi das ações perpetradas pelos rebeldes (The New York Times *c 
2011).  

 

Outra figura importante que visitou a Líbia por aqueles dias foi Tony Blair, 

segundo uma matéria publicada pelo Telegraph. O ex-primeiro ministro britânico teria 

ido para Trípoli para fazer lobby para o fundo de investimentos norte-americano JP 

Morgan (The Telegraph *c 2011).  

Enquanto isso, Gaddafi estava foragido e os aliados ao regime tentavam 

resistir aos ataques dos rebeldes em Bani Walid (BBC *k 2011). O Libya 360º divulgou 

uma carta que Gaddafi teria escrito acusando os rebeldes de terem entregado a Líbia 

aos interesses estrangeiros e exortando as forças de resistência a continuarem firmes. 

(Libya 360ª 2011). Outro post no mesmo blog, divulgava trechos de outra carta 

supostamente escrita dias depois pelo foragido líder líbio, que afirmava estar no país 

e que dizia que os traidores eram servos colonialistas (Libya Diary *b 2011).   

 

O assassinato do “Grande Líder”  

 

Os rebeldes atacaram Sirte, o mais importante bastião remanescente de apoio 

ao líder foragido, nos primeiros dias de outubro. A batalha na cidade natal de Gaddafi 

era fundamental, porque o CNT prometeu que declararia a libertação do país depois 

da conquista do município, mesmo que a guerra continuasse e que o ditador ainda 

não tivesse sido encontrado (BBC *l 2011).  

Após semanas de conflitos em Sirte, os rebeldes, no dia 20 de outubro, 

conseguiram capturar o ditador (Reuters *f 2011). De acordo com as fontes, um drone 

americano alertou a OTAN sobre um comboio de oito carros deixando a cidade. Um 

jato francês respondeu ao chamado e atingiu os veículos. As tropas rebeldes em solo 
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conseguiram alcançar o comboio destruído e encontraram Gaddafi escondido em um 

encanamento abandonado. Isso teria acontecido por volta das 15h da tarde (Human 

Rights Watch 2012). Apesar de ser essa a versão mais propagada, ainda é incerta a 

forma como se deu a captura de Gaddafi.  

 

 

Figura 11: Mapa com detalhes da captura de Muammar Gaddafi  
Fonte: (Human Rights Watch 2012) 

 

Muitos vídeos, gravados de celulares, registrando o momento da captura, 

foram postados no YouTube. Segundo os relatos dos que estavam presente ali no 

momento em que encontraram o líder líbio, Gaddafi ficava repetindo “O que vocês 

querem de mim? O que eu fiz para vocês? Isso é um pecado!” (Gaddafi, 2011 apud 

Human Rights Watch, 2012). As imagens mostram Gaddafi vivo e muito 

ensanguentado (The Express Tribune 2011). Nos vídeos, ainda é possível escutar 

gritos de exaltação a Allah “Allahu Akbar!” [ Deus é grande! ], além de barulhos de 
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tiros de metralhadoras. Horas depois de ter sido capturado, foi declarada a morte do 

ditador (The Guardian *n 2011), (The Telegraph *d 2012), (The Guardian *o 2011) 

O líder interino do país Mustafa Abdul-Jalil se comprometeu a investigar como 

Gaddafi morreu, além disso, ordenou que cessassem a exposição pública do cadáver 

(The Guardian *p 2011). O corpo do ditador foi mantido em uma câmara fria de um 

frigorífico na cidade de Misrata por quatro dias; as pessoas faziam fila para ver e 

fotografar (The Guardian *q 2011). Em sigilo, durante a madrugada do dia 25 de 

outubro, Muammar Gaddafi foi sepultado em uma cova no meio do deserto da Líbia 

(BBC *l 2011).  

250 dias após o início dos conflitos em 13 de fevereiro, o Conselho Nacional 

de Transição declarou o fim das hostilidades e da guerra civil na Líbia (Aljazeera *g 

2011). De acordo com a matéria divulgada no site da Aljazeera, centenas de pessoas 

se reuniram na praça Kish, em Benghazi, para comemorar a destituição do antigo 

regime. A multidão entoou o velho hino nacional e agitou a bandeira da Líbia, ambos 

os símbolos da época da monarquia (Aljazeera *g 2011).  

O líder do CNT anunciou também que nos próximos meses o país teria a 

primeira eleição democrática e que a Líbia, sendo uma nação muçulmana, teria uma 

constituição baseada na sharia (Aljazeera *g 2011). Jalil afirmou que depois de deixar 

o poder no final daquela semana, não pretenderia assumir outro cargo no governo 

(Reuters *g 2011).  

No final de outubro, a OTAN anunciou o encerramento das operações na Líbia 

(The Guardian *r 2011), apesar de o líder do CNT ter pedido para que a organização 

ficasse até o final do ano para ajudar a controlar o grande contingente de armamentos 

que ainda estava circulando no país (BBC *m 2011). A OUP terminou depois de 204 

dias, segundo o balanço final divulgado pela OTAN, ao longo desse período foram 

realizadas 26.323 “saídas” (incluindo 9.658 “saídas aéreas”) e a operação, na época, 

foi declarada como bem-sucedida.  

De acordo com a matéria divulgada no jornal The World Post, até setembro 

pelo menos 30 mil pessoas haviam morrido e 50 mil haviam ficado feridas durante os 

meses do conflito na Líbia (The World Post *b 2011). Em um artigo o jornalista Seumas 

Milne afirmou que o número de mortos do conflito bélico na Líbia empequenecia as 

duas revoltas árabes mais sangrentas que haviam acontecido naquele ano, a da Síria 

e a do Iêmen. Segundo, Milne, a OTAN ao invés de proteger os civis na Líbia, 
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multiplicou o número de mortes, sem perder nenhum soldado (The Guardian *s 2011). 

Contudo, dois anos depois, o jornal The Guardian afirmou que o número de mortos 

em 2011, havia sido bem menor do que o estimado anteriormente e que cerca de 

4.700 pessoas tinham morrido nos confrontos (The Guardian *t 2013).  

Os protestos que inicialmente se pretendiam pacíficos transformaram o 

episódio da Primavera Árabe na Líbia em uma guerra civil, na qual se empregou 

artilharia pesada – inclusive mísseis antiaéreos, helicópteros de guerra, tanques 

militares. Outros países e instituições internacionais interviram no conflito: a OTAN – 

que coordenou uma série de ataques aéreos –, a ONU, a Liga Árabe, a UA. Mas, no 

final das contas, cabia aos líbios se reorganizarem internamente.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como podemos entender e analisar o episódio líbio? Com a intenção de 

colocarmos a revolução em perspectiva, vamos propor algumas leituras possíveis 

acerca da Revolução Líbia de 2011 a partir da narrativa composta pelas fontes e o 

diálogo com a literatura. Entendendo que este também é um discurso orientalista 

dentre os tantos que podem ser produzidos.  

De acordo com as fontes não era por pão40, mas por liberdade que os líbios 

iniciaram os protestos contra Gaddafi. Mas, afinal, a que liberdade se referiam? Quais 

eram os referenciais libertários em que se espelhavam? O mais evidente é Omar al-

Mukhtar, que foi aclamado como o símbolo do movimento revolucionário. Outro fator 

interessante que permeou os discursos dos manifestantes é a reforma política. O que 

outra vez nos leva a refletir sobre quais são os referenciais e quais são as expectativas 

dos líbios. E se olharmos retrospectivamente, será que eles diriam que conseguiram 

alcançar o que esperavam?  

A deposição de Gaddafi não era uma exigência primeira, mas passou a ser, 

na medida em que os manifestantes ganharam fôlego. Se por um lado as pessoas na 

Líbia tinham melhores condições materiais do que os cidadãos dos países vizinhos, 

por outro, a censura e a insatisfação social atingiram níveis extremos, culminando no 

assassinato do Gaddafi.  

A intenção deste trabalho era compreender o episódio daquilo que a mídia 

chamou de Primavera Árabe na Líbia e do que os líbios caracterizaram como sendo 

a revolução líbia. Segundo o conceito de revolução, proposto pela Hanna Arendt, os 

oito meses pelos quais se estenderam os conflitos na Líbia podem ser entendidos 

como revolução? Ou seriam mais próximos da noção de Primavera? Concluimos que 

podemos inserir o episódio na categoria histórica de revolução, afinal propôs uma 

mudança de sistema e por meio de violência visou implantar uma nova forma de 

governo, um novo corpo político a fim de alcançar a liberdade. Mas foi genuinamente 

                                                           
40 “Os manifestantes na Tunísia foram às ruas, em dezembro, com pães nas mãos. No Egito, os 
manifestantes tomaram as ruas, em janeiro, cantanto: ‘eles estão comendo pombos e frangos, 
enquanto nós estamos comendo feijão o tempo todo’. A fome e a desigualdade impulsionaram os 
protestos (...) A questão do pão revela muito sobre o estado de marginalidade no Egito e na Tunísia ” 
(PRASHAD 2012, 9, tradução da autora). 
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uma revolução? Qual foi o peso das influências externas no processo? Mas do que 

tentar responder essas e outras tantas perguntas, a intenção foi refletir sobre o 

processo e compreender a sequência de eventos.  

Cabe ainda avaliar a participação ocidental nos oito meses de conflito na Líbia, 

pois diferentemente da Tunísia e do Egito, a ONU e a OTAN interviram. A justificativa 

oficial foi: razões humanitárias, para proteger os civis. As organizações argumentaram 

que Gaddafi estava ferindo os direitos humanos. Mas, quantos outros governos ferem 

os direitos humanos e tais órgãos não interferem? Não existe guerra que seja 

puramente humanitária e a concessão da ONU para que os aliados Estados Unidos, 

Grã-Bretanha, França pudessem usar todas as medidas necessárias, foi a prova.  

O apoio aos rebeldes, o uso de drones armados e os ataques aéreos eram 

mesmo necessários para conter Gaddafi? Os líbios pediram ajuda para o Ocidente, 

mas será que se referiam a ajuda a qualquer custo? Porque a destruição de grande 

parte do país, não parece ser razoável.  

Quando o CNT fez o pronunciamento oficial agradeceu aos países do 

ocidente, novamente pediram ajuda do Ocidente para reconstruir o país. Vemos aí a 

mesma dinâmica do pós-guerra com o endividamento e a penetração do capital 

internacional e de empresas estrangeiras, com a diferença de que vivemos em um 

cenário de financeirização de economia.  

E, qual foi o papel da mídia em relação a opinião pública? No sentido de 

pensar em como os discursos foram construídos. No caso do Ocidente isso é claro, 

principalmente pela narrativa documental que construímos neste artigo. Mas, como 

essa dinâmica se construiu internamente?  

O tema é tão rico que permite tantas reflexões, como: pensar o papel dos 

Estados Nacionais em um mundo globalizado, a dinâmica de poder das organizações 

internacionais, o imperialismo, a sociedade de rede, a financeirização da economia, 

os direitos humanos, a banalidade do mal, a guerra ao terror, o orientalismo, a 

democracia e a instituição política, a liberdade e os nossos referenciais, justiça, ética 

e moral. Em conclusão, ainda há tanto por fazer e por entender.  
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