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RESUMO 

 

 

O objetivo do trabalho é discutir a dissonância entre as identidades turca e curda 

na Anatólia, considerando a conflagração do conflito entre os seus representativos 

atores. Nesse sentido, o trabalho engloba três seções que decorrem conjugadas: (a) a 

apresentação das perspectivas teóricas que versam sobre a identidade nos pertinentes 

contextos históricos do sistema internacional; (b) a descrição da trajetória da questão 

curda na política internacional; e (c) a identificação dos cenários prospectivos para o 

dilema entre a narrativa da identidade nacional turca e a narrativa da identidade nacional 

curda. O marco temporal delimitado abrange o período entre 1984 e 2016. A 

metodologia adotada inclui a seguinte classificação: (a) pesquisa descritiva quanto aos 

fins; (b) pesquisa bibliográfica quanto aos meios; e (c) pesquisa qualitativa quanto à 

forma de abordagem. Em face da fundamentação teórica concernente ao tema, a 

dissertação conclui que o conflito entre o Estado turco e a etnia curda é um reflexo das 

conjunturas do sistema internacional que resultaram nos nacionalismos separatistas da 

contemporaneidade. As identidades assimétricas e as linguagens antagônicas, bem como 

as condições de pobreza e despotismo são as causas estruturais dos longos períodos de 

violência na Anatólia. O trabalho propugna que a paz sustentável só será estabelecida 

caso sejam efetivadas as modificações nas estruturas políticas, econômicas e sociais da 

Turquia, a partir do diálogo entre o Partiya Karkêren Kurdistan (PKK) e o governo 

turco. Somente com o fim das operações militares e paramilitares é que os princípios de 

democratização e autodeterminação poderão ser institucionalizados na região. 

 

Palavras-chave: Identidade Nacional. Turquia. Curdistão. Conflito Curdo-Turco. 

Construtivismo. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this paper is to discuss the dissonance between Turkish and Kurdish 

identities in Anatolia, considering the conflagration of conflict between its 

representative actors. In this sense, the paper encompasses three sections: (a) 

presentation of theoretical perspectives on identity in the relevant historical contexts of 

the international system; (b) description of the trajectory of the Kurdish question in 

international politics; and (c) identification of the prospect scenarios for the dilemma 

between the narrative of Turkish national identity and the narrative of Kurdish national 

identity. The delimited time frame covers the period between 1984 and 2016. The 

methodology adopted includes the following classification: (a) descriptive research on 

the purposes; (b) bibliographical research on means; and (c) qualitative research on the 

form of approach. The research concludes that the conflict between the Turkish state 

and the Kurdish ethnic group is a reflection of the international system conjunctures that 

resulted in separatist nationalisms. Asymmetric identities and antagonistic languages, as 

well as poverty and despotism are the structural causes of long periods of violence in 

Anatolia. Sustainable peace will only be established through changes in Turkey's 

political, economic and social structures, starting with the dialogue between Partiya 

Karkêren Kurdistan (PKK) and the Turkish government. Only with the end of military 

and paramilitary operations the principles of democratization and self-determination can 

be institutionalized in the region. 

 

Keywords: National Identity. Turkey. Kurdistan. Kurdish-Turkish Conflict. 

Constructivism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os curdos são indivíduos pertencentes a uma coletividade com especificidades 

linguísticas e socioculturais, isto é, eles constituem uma etnia. A etnia curda está 

agrupada em regiões fronteiriças da Turquia, do Iraque, do Irã e da Síria. As 

comunidades curdas também estão localizadas no Líbano, na Armênia, na Geórgia e no 

Azerbaijão. Como consequência da condição precária vivenciada diariamente em seus 

países de origem, uma parcela significativa da etnia curda migra para os Estados do 

hemisfério ocidental, principalmente para a Suécia, a Alemanha e a Itália. De acordo 

com os dados veiculados pela página oficial do Governo Regional do Curdistão (2016), 

os curdos totalizam uma população de aproximadamente 36 milhões de indivíduos 

espalhados por diferentes áreas do mundo. 

Conforme a estimativa publicada no relatório The World Factbook elaborado 

pela CIA (2016), a população da Turquia reúne 80.274.604 de habitantes na área 

geográfica historicamente referida como Anatólia (Ásia Menor). Os grupos étnicos 

perfazem as seguintes subdivisões numéricas: (a) os autointitulados turcos representam 

70-75% da população; (b) os autointitulados curdos representam 19% da população; e 

(c) as demais minorias representam 7-12% da população. As comunidades curdas estão 

predominantemente distribuídas na região sudeste do país. 

Após o fim da Guerra Fria, a antiga bipolaridade foi substituída por uma 

multipolaridade complexa, na qual os conflitos entre os variados grupos étnicos foram 

entrecruzados com os Estados. O fenômeno político do nacionalismo passou a ser 

retratado como “uma questão de política étnica” (CHATTERJEE, 2000, p. 227). O 

conflito entre o Estado turco e a etnia curda é um reflexo das modificações conjunturais 

que ocasionaram os nacionalismos separatistas no Oriente Médio.  

Desse modo, a problemática que conduziu a elaboração da pesquisa está 

alicerçada no seguinte questionamento: como está configurada a dissonância entre a 

identidade turca e a identidade curda na Anatólia, considerando a conflagração do 

conflito entre os seus representativos atores? 

Nesses termos, o objetivo geral do trabalho é discutir a dissonância entre as 

identidades turca e curda na Anatólia, considerando a conflagração do conflito entre os 

atores que as representam. Os atores são mencionados na literatura como as Forças 

Armadas da Turquia (TSK, acrônimo na língua turca para Türk Silahlı Kuvvetleri) e o 
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Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, acrônimo na língua curda para Partiya 

Karkêren Kurdistan). 

O âmbito geral da pesquisa está desdobrado em três âmbitos específicos, os 

quais foram desenvolvidos conforme os seguintes objetivos: (a) apresentar as 

perspectivas teóricas que versam sobre a identidade nos pertinentes contextos históricos 

do sistema internacional; (b) descrever a trajetória da questão curda na política 

internacional, tendo em vista os conflitos sobrepostos na península anatoliana; e (c) 

identificar os cenários prospectivos para o dilema1 entre a narrativa da identidade 

nacional turca e a narrativa da identidade nacional curda. 

Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados ao longo do trabalho estão 

definidos de acordo com King, Keohane e Verba (1994). A pesquisa foi executada 

através da seguinte classificação: (a) pesquisa descritiva quanto aos fins; (b) pesquisa 

bibliográfica quanto aos meios; e (c) pesquisa qualitativa quanto à forma de abordagem. 

Ademais, o desenho da pesquisa inclui o método estudo de caso com inferência a partir 

da utilização de livros, artigos científicos e documentos oficiais. O trabalho também 

contempla as notícias veiculadas pelos seguintes portais eletrônicos no período entre 

2014 e 2016: Al Jazeera; British Broadcasting Corporation (BBC); Deutsche Welle 

(DW); Efe; Euronews; Oriental Review; Público; Reuters; The Huffington Post; The 

New York Times; The Kurdish Project; e United Nations News Centre (UN). 

A justificativa do tema proposto está baseada no fato de existirem poucos 

estudos acadêmicos sobre o conflito curdo-turco na disciplina das Relações 

Internacionais. A importância disso está evidenciada no desenvolvimento do 

entendimento crítico sobre as coletividades humanas a partir de um caso que denota 

desequilíbrios estruturais na região do Oriente Médio e no sistema internacional. Logo, 

é necessário que haja o comprometimento com a ampliação da produção científica 

acerca dos novos temas em Relações Internacionais devido às instabilidades na política 

internacional. A complexa diversidade política e cultural na Turquia, no Iraque, no Irã e 

na Síria é um aspecto que propulsiona a realização dos estudos transdisciplinares. 

Nesse sentido, a hipótese do estudo efetivado é a de que o conflito curdo-turco 

representa, sobretudo, o conflito entre duas narrativas de identidade nacional que 

possuem linguagens antagônicas. A periodização utilizada para verificar a hipótese 

supracitada vai de 1984 a 2016. 

                                                           
1 Circunstância de difícil resolução, onde há duas alternativas contraditórias e mutuamente excludentes. 
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À luz da literatura concernente ao tema, foi observado que a narrativa da 

identidade nacional da Turquia (Estado-nação) está baseada no percurso construtivo da 

uniformização cultural, conectando o Estado e a nação em territórios legitimados após 

os acordos de paz firmados entre os Aliados da Primeira Guerra Mundial (Reino Unido, 

França, Império Russo e Itália) e o Império Otomano. Os acordos ficaram expressos nos 

intitulados Acordo Sykes-Picot (1916), Tratado de Sèvres (1920) e Tratado de Lausanne 

(1923). O Movimento Nacional Turco propôs a construção da unidade política 

homogênea, fundamentando a ideologia do Turquismo. 

Por outro lado, a narrativa da identidade nacional do Curdistão (nação sem 

Estado) está baseada no percurso desconstrutivo da uniformização cultural estabelecida 

e, consequentemente, da “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008, p. 32) pelo 

Movimento Nacional Turco. Os grupos paramilitares curdos na Turquia propuseram a 

construção da unidade política heterogênea, fundamentando a ideologia do 

Confederalismo Democrático. No entanto, apesar das formulações orientadas para o 

consenso entre as etnias, a violência continua sendo o axioma do ativismo curdo na 

conjuntura contemporânea, revelando a ausência da paz sustentável na região. 

Por conseguinte, a estrutura do trabalho está consubstanciada em três capítulos. 

O primeiro capítulo abrange a apresentação das perspectivas teóricas da identidade sob 

a égide das Relações Internacionais. Para isso, as premissas basilares do Construtivismo 

estão descritas, tais como: (a) a premissa da realidade socialmente construída; e (b) a 

premissa do elo entre agente e estrutura. Essas premissas são importantes para a 

elucidação da problemática porque elas explicam a lógica dos processos intersubjetivos 

de legitimação no sistema internacional. Através delas, é possível refletir sobre o poder 

da linguagem na formação (e na manutenção) dos Estados-nação. 

Em seguida, os fundamentos históricos sobre a compreensão da identidade 

nacional estão assinalados para evidenciar a evolução do nacionalismo como fenômeno 

político. Paralelamente, há o estudo da concepção de nação para facilitar a compreensão 

das percepções sobre as ideologias nacionais na contemporaneidade. A reflexão 

referente à construção das identidades finaliza o capítulo a fim de iniciar a explicação 

sobre a questão curda. 

O segundo capítulo contém a explanação sobre a trajetória da questão curda na 

política internacional. A questão curda não é apenas uma ramificação do terrorismo 

enquanto issue da agenda internacional, ela é também uma questão com dimensões 

políticas, econômicas, sociais, culturais e filosóficas. Ela está diretamente relacionada à 
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formação do Curdistão que desafia a geopolítica tradicional por envolver a dilatação das 

delimitações territoriais de quatro Estados-nação (Turquia, Iraque, Irã e Síria), os quais 

usufruem da legitimidade na qualidade de entidades soberanas. Destarte, tal questão está 

descrita no trabalho sob os enfoques normativo e conjuntural. 

Posteriormente, o terceiro capítulo propõe a identificação dos cenários relativos 

ao dilema entre a narrativa da identidade nacional turca e a narrativa da identidade 

nacional curda. O atual cenário configura uma variável resultante dos eventos que 

ocorreram durante a existência do Império Otomano (1299-1922), bem como dos 

eventos que ocorreram durante os sucessivos governos da República Parlamentarista da 

Turquia (desde 1923). 

O dilema curdo-turco está subdividido em dois ciclos: (a) o ciclo de 1918 a 

1978; e (b) o ciclo de 1978 a 2016. O ciclo de 1918 a 1978 compreende o arranjo no 

qual, segundo McDowall (2007), sucederam os motins tribais. Durante esse período, 

houve a assimilação das rebeliões curdas no projeto nacionalista concebido por Mustafa 

Kemal Atatürk. 

Em 1978, o PKK e as suas ramificações paramilitares foram criadas. Os grupos 

iniciaram as atividades guerrilheiras em 1984. Esse fato representa um marco no 

conflito entre a Turquia e o Curdistão porque o caráter separatista foi inserido nas 

reivindicações curdas. O ciclo de 1978 a 2016 compreende a associação da questão 

curda aos ideais anarquistas defendidos por Abdullah Öcalan. É importante ressaltar que 

o PKK não representa a integridade da etnia curda, pois nem todos os curdos apoiam a 

vertente insurgente. 

Por fim, o capítulo é concluído com a identificação de cenários para o dilema 

analisado. As medidas tomadas pelo governo turco nas últimas décadas atenderam 

parcialmente às exigências dos grupos étnicos locais, não sendo suficientes para 

solucionar a questão curda. As identidades assimétricas podem ser equilibradas de 

modo pacífico na região? Yildiz (2012) explica que a paz sustentável na Anatólia só 

será estabelecida quando houver o reconhecimento das comunidades curdas pelo 

governo turco. Essa iniciativa formaria a base para o engajamento mútuo entre as duas 

partes envolvidas no conflito. 

Os cenários prospectivos para o Curdistão na Turquia indicam, portanto, a 

necessidade da regulamentação de parâmetros democráticos e pluralistas. A questão 

curda pode ser solucionada caso haja a conjugação de modificações estruturais nos 

âmbitos político, econômico e social do Estado. O PKK deve, contudo, cessar os 
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ataques, estando propenso aos diálogos com o governo. Sochaczewski (2016) enfatiza 

que apenas o fim das operações militares permitirá a abertura do canal para a paz, 

institucionalizando a integração da etnia curda no país. 
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1 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

As perspectivas teóricas concernentes à identidade estão identificadas no 

trabalho por meio dos seguintes itens: (a) Premissas Basilares do Construtivismo; e (b) 

Identidade nas Relações Internacionais. No primeiro item, as premissas basilares do 

Construtivismo estão descritas, tais como: (a) a realidade socialmente construída; e (b) o 

elo entre agente e estrutura. No segundo item, os fundamentos históricos e teóricos 

estão identificados, tais como: (a) os fundamentos históricos sobre a compreensão da 

identidade nacional; (b) a concepção de nação; e (c) a construção das identidades. 

 

 

 

1.1 Premissas Basilares do Construtivismo 

 

No presente trabalho, a identidade é compreendida como um produto social que 

sincroniza as semelhanças e as diferenças entre agentes do sistema internacional, tendo 

em vista as considerações teóricas de Hansen (2011) e Hall (2000). Para Hansen (2011), 

o conceito de identidade é relacional e performático porque ele implica nas relações 

constitutivas entre os elementos que compõem o referencial. Para Hall (2000), o 

conceito de identidade é um objeto de estudo inserido na percepção do constante 

“tornar-se”, isto é, ele é o conjunto de atributos em contínuas transformações. 

Em razão disso, as perspectivas teóricas para a compreensão do conflito entre as 

identidades nacionais estão alicerçadas nas premissas construtivistas das Relações 

Internacionais que surgiram nas décadas de 1980 e 1990. A apresentação do 

Construtivismo como uma perspectiva teórica autoidentificada de framework decorre do 

debate epistemológico entre o Racionalismo e o Reflexivismo nas variadas disciplinas 

acadêmicas. 

O Racionalismo incorpora as teorias explanatórias do (Neo)Realismo, do 

(Neo)Liberalismo e do Marxismo mediante a epistemologia positivista. A base 

metodológica da abordagem racionalista resultou no cientificismo da política 

internacional. Em contrapartida, o Reflexivismo incorpora as teorias constitutivas do 

Pós-Estruturalismo, das Teorias Feministas e do Pós-Colonialismo através da 

epistemologia pós-positivista. A base metodológica da abordagem reflexivista consiste 
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no relativismo que propugna a inexistência de verdades absolutas na política 

internacional (HANSEN, 2011). 

Em meio à abordagem positivista e à abordagem reflexivista, o Construtivismo 

emergiu nas Relações Internacionais como a terceira via de análise que integra aspectos 

das duas abordagens. Hansen (2011) afirma que, ao contrário dos racionalistas e dos 

reflexivistas, os construtivistas aplicam a concepção de causalidade entre as variáveis 

em razão da pressão estrutural existente no sistema. Ou seja, a relação de causa e efeito 

dos eventos que ocorrem na política internacional está vinculada à lógica da ordem em 

vigência. 

A ordem, por sua vez, é estabelecida pela agência dos atores nacionais e 

internacionais. Os postulados construtivistas demonstram que a pressão implícita na 

anarquia internacional não é imutável. Ela pode ser modificada caso haja a reificação de 

novas concepções por meio das práticas discursivas que constituem a ordem 

internacional. 

Na medida em que Estados são tratados como entidades sociais embutidas 

em um sistema social internacional, eles podem ter seus interesses e 

identidades moldados por uma ação produzida no âmbito internacional, 

possivelmente por organizações internacionais. As políticas externa e 

doméstica dos Estados podem ser influenciadas por normas internacionais, 

muitas vezes produzidas e difundidas a partir das organizações internacionais 

(HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 75). 

 

O fato social corresponde a uma estrutura padronizada pelo fenômeno do 

compartilhamento de interpretações e ações ao redor do mundo. As identidades dos 

agentes são construídas mediante a internalização dos standards existentes. Nesse 

sentido, Wendt (1999) explica que os estudos da política internacional após a Guerra 

Fria devem considerar os seguintes aspectos: (a) a concepção de que as estruturas da 

associação humana são determinadas por ideias compartilhadas; e (b) a concepção de 

que as identidades são espectros resultantes do ininterrupto compartilhamento. 

Segundo Wendt (1999), a existência e a ausência de cooperação não são 

predeterminadas exclusivamente pela estrutura do sistema internacional. Há também a 

perpetuação de identidades em concomitância com a variação da natureza do sistema. 

Para o autor, o processo de interação explica a construção das identidades. 

Ademais, a perspectiva teórica do Construtivismo não é monolítica. As 

divergências entre os variados estudos sobre a epistemologia positivista e a 

epistemologia pós-positivista segmentaram as interpretações construtivistas. Diante 
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disso, o diagrama na Ilustração 1 demonstra a lógica das abordagens teóricas nas 

Relações Internacionais. 

 

 

 

Ilustração 1 – As Abordagens Teóricas nas Relações Internacionais 

 

 

Fonte: HANSEN, 2011, p. 169.  

 

 

 

No final da década de 1990, o Construtivismo sustentou a bifurcação entre a 

vertente convencional e da vertente crítica ao englobar os objetos de estudo da 

Sociologia, da Linguística e da Semiótica. Os estudos das identidades e das narrativas 

da identidade (inter)nacional foram ampliados nas análises das Relações Internacionais. 

Hansen (2011, p. 168) afirma que foram levantadas “questions about ontology (what is 

in the world) and epistemology (how we can study the world)”. 

Buzan e Hansen (2012) reiteram que o enfoque na construção de identidades do 

Construtivismo Crítico denota semelhanças com o Pós-Estruturalismo. Contudo, há 

diferenças entre ambas as perspectivas teóricas. Os construtivistas críticos analisam as 

narrativas ou os jogos de linguagem a partir da lógica hipotética, enquanto os pós-

estruturalistas realizam esse tipo de análise a partir da lógica empírica. 

Não obstante à ampla diversidade intelectual entre os teóricos construtivistas, 

todos eles compartilham a percepção de que os atores não existem separados do 
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ambiente e dos significados compartilhados, isto é, da cultura. Herz e Hoffmann (2004, 

p. 72-73) explicam que 

caracterizam o conjunto de trabalhos associados à perspectiva construtivista: 

a ênfase sobre a forma como identidades e interesses são socialmente 

construídos; a influência da sociologia; e a tentativa de desnaturalizar os 

conceitos mistificados pela literatura de relações internacionais, como 

anarquia e interesse nacional. Autores construtivistas conferem especial 

atenção ao processo de formação de identidades e interesses, como esses 

mudam e qual a relação entre os dois. (...) O ambiente em que nos 

encontramos define nossas identidades como seres sociais; ao mesmo tempo, 

a agência humana cria, reproduz e muda a cultura através de práticas 

contínuas. 

 

Portanto, a análise construtivista da dissonância entre a identidade turca e a 

identidade curda depende da apresentação das seguintes premissas basilares do 

Construtivismo: (a) a realidade socialmente construída; e (b) o elo entre agente e 

estrutura. Tais premissas constituem a força motriz para o estudo da identidade no 

contexto da modernidade e no contexto da contemporaneidade. 

 

 

 

1.1.1 A realidade socialmente construída 

 

A premissa construtivista elementar é a de que a realidade é socialmente 

construída. Tal premissa está centrada na ontologia que concebe os Estados como atores 

sociais, isto é, unidades subjetivas providas de identidades e interesses. Os atores 

interagem perante a macroestrutura na qual estão inseridos, configurando a 

sistematização intersubjetiva. Nesse sentido, Wendt (1994, p. 385) afirma que 

Constructivism is a structural theory of the international system that makes 

the following core claims: (1) states are the principal units of analysis for 

international political theory; (2) the key structures in the states system are 

intersubjective, rather than material; and (3) state identities and interests are 

an important part constructed by these social structures, rather than given 

exogenously to the system by human nature or domestic politics. 

 

Os objetos a serem estudados estão diretamente relacionados à esfera dos 

significados. As identidades e os interesses são endógenos aos processos da interação 

intersubjetiva (WENDT, 1999). O estudo da endogênese dos atores partindo da 

premissa da realidade socialmente construída corresponde à possibilidade de agência no 

nível internacional. A frequente tomada de decisão dos atores durante o processo da 

interação intersubjetiva resulta na criação de realidades politicamente distintas. Estas 

comprovam a diversidade de interesses, preferências e ações. 
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The identity of a state implies its preferences and consequent actions. A state 

understands others according to the identity it attributes to them, while 

simultaneously reproducing its own identity through daily social practice. 

The crucial observation here is that the producer of the identity is not in 

control of what it ultimately means to others; the intersubjective structure is 

the final arbiter of meaning (HOPF, 1998, p. 175). 

 

Uma vez construídos socialmente, além de reproduzirem os significados 

inerentes à estrutura, os objetos de estudo agregam as funções relacionadas aos 

multifacetados contextos. Desse modo, o conteúdo do objeto é analisado conforme as 

proposições, as normas e os valores dos sujeitos (WENDT, 1999). 

A dinâmica de gestação e funcionamento das instituições deve ser 

compreendida no contexto intersubjetivo e não apenas material. As 

organizações internacionais são uma arena em que normas e expectativas 

convergentes sobre o comportamento internacional são desenvolvidas. As 

organizações internacionais produzem e ensinam normas, contribuindo assim 

para mudar as formas de interação no sistema internacional (HERZ; 

HOFFMANN, 2004, p. 76). 

 

Ademais, a dicotomia inside-outside assinalada por Walker (1993) consolida a 

perspectiva da agência, tornando possível a sincronia analítica entre a política 

internacional e a política doméstica. Nessa lógica, Hansen (2011, p. 174) argumenta que 

state sovereignty implies, in Walker’s words, a division of the world into an 

‘inside’ the state (where there is order, trust, loyalty and progress) and an 

‘outside’ (where there is conflict, suspicion, self-help and anarchy). Walker 

then uses the principle of deconstruction to show that the national-

international distinction is not simply an objective account of how the ‘real 

world works’. The distinction is not maintained by something outside itself, 

but by the way in which the two sides of the dichotomy reinforce each other: 

we know the international only by what it is not (national), and likewise the 

national only by what it is not (the international). The world ‘inside’ states is 

not only different from the international realm ‘outside’; the two are 

constituted as each other’s opposition. 

 

A construção social engloba o poder da linguagem proveniente dos discursos e 

das teorias disseminadas no ambiente internacional, bem como o papel constitutivo das 

normas que condicionam os atores. Essa construção da realidade depende, entretanto, do 

elo entre agente e estrutura.  

 

 

 

1.1.2 O elo entre agente e estrutura 

 

A premissa construtivista do elo entre agente e estrutura está centrada na 

ontologia que concebe ambos os espectros como mutuamente constituídos. A teorização 

de existências isoladas é ilusória, pois o agente e a estrutura não remanescem de 
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maneira independente na política internacional. As relações entre os atores estabelecem 

os fatos sociais e vice-versa. Tal procedimento é recíproco, sendo efetivado através dos 

acordos instituidos pelas coletividades. 

A mútua constituição entre agente e estrutura determina a aplicabilidade dos 

aparatos globais. O debate construtivista analisa a inexistência da precedência 

ontológica entre agente e estrutura no tocante às zonas de influência e aos 

constrangimentos do sistema. 

Conforme exemplifica Hopf (1998), o fenômeno do mutualismo entre o agente e 

a estrutura pode ser verificado durante o período da Guerra do Vietnã, quando a paz 

entre os EUA e o Vietnã era considerada infactível em razão da identidade beligerante 

dos EUA. Ao mesmo tempo, a compreensão intersubjetiva internacional legitimou o 

poder bélico das grandes potências e validou a intervenção. Dessa forma, as 

características dos agentes e das estruturas foram simultaneamente compostas, bem 

como a corrida armamentista foi padronizada no ambiente internacional. 

Wendt (1999) explica que os agentes e as estruturas são processos que estão em 

permanente construção. Com base nessa acepção, é feita a inferência de que as 

estruturas causam e são causadas pelos agentes. A ordem internacional é determinante 

para o comportamento dos Estados, mas ela não é fixa. Ela é formada pelas contínuas 

ações e interações dos agentes. 

Partindo do pressuposto wendtiano de que a anarquia é o que os Estados fazem 

dela, Hopf (1998) examina a multiplicidade dos entendimentos sobre os aspectos 

estruturais do sistema internacional, mencionando que a cultura anárquica é formada por 

atores que exercem as práticas sociais e incorporam as regras constitutivas do sistema. 

A anarquia pode, então, apresentar múltiplos significados para os variados atores. 

Given that anarchy is structural, it must be mutually constituted by actors 

employing constitutive rules and social practices, implying that anarchy is as 

indeterminate as Arnold Wolfers's fire. Alexander Wendt has offered a 

constructivist critique of this fundamental structural pillar of mainstream 

international relations theory. But still more fundamentally, this move opens 

the possibility of thinking of anarchy as having multiple meanings for 

different actors based on their own communities of intersubjective 

understandings and practices. And if multiple understandings of anarchy are 

possible, then one can begin to theorize about different domains and issue 

areas of international politics that are understood by actors as more, or less, 

anarchic (HOPF, 1998, p. 174). 

 

Nesses termos, Onuf (2002) descreve que toda estrutura é delimitada por regras, 

as quais condicionam a atuação dos agentes. As regras são transmitidas através dos 

discursos e das teorias. Os agentes detentores de poder elaboram as regras 
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determinantes da estrutura. Tais regras conferem rule (domínio) em razão do fenômeno 

da padronização. 

As regras provêem guias para o comportamento humano e permitem a 

existência de significados compartilhados. Por meio da linguagem, essas 

proposições ganham realidade. Esse processo de construção está associado 

aos recursos disponíveis aos diferentes atores e é limitado por fatores 

materiais. Os atores movem-se em um contexto institucional em que padrões 

estáveis de regras e práticas associadas às mesmas estão presentes. Ao 

mesmo tempo, eles agem sobre esse contexto transformando-o (HERZ; 

HOFFMANN, 2004, p. 76). 

 

Quanto à concepção do poder nas Relações Internacionais, o Construtivismo 

propõe que tanto o poder material quanto o poder ideológico são necessários para a 

compreensão das questões globais no século XXI. Hopf (1998) justifica que o 

mecanismo de poder referente às ideias transpõe a prática da interação e ação por atuar 

diretamente nas mentes dos indivíduos. A imperceptibilidade de tal mecanismo endossa 

a padronização das condutas no âmbito internacional e no âmbito doméstico do Estado, 

suscitando os efeitos em longo prazo. 

Power is a central theoretical element for both mainstream and constructivist 

approaches to international relations theory, but their conceptualizations of 

power are vastly different. Neorealism and neoliberal institutionalism 

assume that material power, whether military or economic or both, is the 

single most important source of influence and authority in global politics. 

Constructivism argues that both material and discursive power are necessary 

for any understanding of world affairs. I emphasize both because often 

constructivists are dismissed as unrealistic for believing in the power of 

knowledge, ideas, culture, ideology, and language, that is, discourse. The 

notion that ideas are a form of power, that power is more than brute force, 

and that material and discursive power are related is not new. Michel 

Foucault's articulation of the power/knowledge nexus, Antonio Gramsci's 

theory of ideological hegemony, and Max Weber's differentiation of coercion 

from authority are all precursors to constructivism's position on power in 

political life (HOPF, 1998, p. 177). 

 

A consolidação das facetas do Estado-nação nos séculos XVIII-XIX é um 

exemplo marcante da amplitude do poder ideológico. A percepção compartilhada de que 

a pertença a tal unidade política garantia segurança e civilização às comunidades 

humanas gerou a padronização dessa estrutura no sistema internacional. Em paralelo, o 

processo de industrialização emergiu no continente europeu, fomentando as economias 

nacionais por meio dos investimentos em termos tecnológicos. Estes conferiram 

capacidades militares de defesa ao arcabouço do Estado-nação. O mutualismo entre 

agente e estrutura tornou clássica a definição de Estado propugnada por Weber (2008, p. 

275) durante a conferência de 1918 na Universidade de Munique: 

O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território 

– este, o território, faz parte de suas características – reclama para si (com 

êxito) o monopólio da coerção física legítima. 
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A instituição precípua das civilizações antigas e modernas é o Estado. 

Inicialmente, o Estado incorporou os fatores político-territoriais da Cidade-Estado e do 

Império. Em seguida, o Estado passou a incorporar os fatores político-territoriais do 

Estado-nação. No âmbito político, houve a consolidação das ideologias como, por 

exemplo, o nacionalismo. No âmbito econômico, houve o surgimento das iniciativas de 

acumulação do capital para o desenvolvimento dos mercados e das suas instituições. Por 

fim, no âmbito social, houve o advento dos princípios democráticos que respaldam a 

opinião pública na sociedade civil (BRESSER-PEREIRA, 2008). 

A concepção de nação vinculada à estrutura política do Estado está relacionada 

às aspirações territoriais que modificaram as áreas geopolíticas do sistema internacional. 

Conforme define Jaguaribe (2008, p. 275), “nação, em sentido socioantropológico, é 

uma comunidade dotada de cultura própria, obedecendo a uma direção comum e, com 

raras exceções, habitando o mesmo território”. 

No entanto, a recente fragmentação das culturas2 nacionais culminou em 

conflitos entre as identidades que passaram a ser assimétricas e beligerantes. As 

premissas construtivistas são, portanto, fundamentais para a análise do surgimento da 

estrutura do Curdistão em confronto com as estruturas da Turquia, do Iraque, do Irã e da 

Síria. Para tanto, a compreensão da identidade nas Relações Internacionais é necessária. 

 

 

 

1.2 Identidade nas Relações Internacionais 

 

O Estado-nação é dissertado no presente trabalho como um signo linguístico, o 

qual é formado pela união entre significados e significantes. Segundo Saussurre (2003), 

o significado abrange o sentido conotativo do signo através da elaboração de conceitos. 

Já o significante abrange a imagem acústica do signo através da transferência de 

impressões e representações. Os significados e os significantes do Estado-nação existem 

por causa dos processos intersubjetivos que os moldaram. As identidades constituem a 

fonte de retroalimentação desse signo linguístico na política internacional. 

                                                           
2 A cultura como o “conjunto complexo constituído pela linguagem, comportamento, valores, crenças, 

representações e tradições partilhados por determinado grupo humano e que lhe conferem identidade” 

(MOTTA, 1996, p. 84). 
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Diante disso, a identidade nas Relações Internacionais não é a mera junção de 

fatores isolados, mas sim a união dos fatores relacionais e interdependentes. Sob esse 

ponto de vista, Hansen (2011) argumenta que o estudo da identidade é imprescindível 

quando o signo é uma instituição, um país, um grupo étnico ou um indivíduo. 

No tocante à adesão da Turquia na União Europeia, Hansen (2011) afirma que 

não há uma identidade europeia resoluta, objetiva e homogênea. Ao invés disso, a 

identidade europeia está no processo de permanente construção. Os debates sobre a 

entrada do Estado turco ao bloco regional europeu configuram um dos fatores que a 

constrói. Ou seja, as identidades são produtos e justificativas para as políticas externas. 

A relação entre a identidade e a política externa é constitutiva. 

O surgimento do Estado-nação caracterizou a compreensão das identidades 

nacionais. O princípio de que o nacionalismo condicionava o comportamento cultural 

das sociedades foi difundido na Europa, tendo como plano de fundo o imperialismo e o 

etnocentrismo. Porta e Keating (2008, p. 100) relatam que 

in the nineteenth century, it was common to ascribe differences in political 

behaviour and institutions among states to ‘national character’. This was na 

ingrained set of attitudes persisting over long periods and explaining the 

behaviour both of individuals and of states. So the English (sometimes 

confounded with the British) were pragmatic and committed to gradual 

change, while the French were dogmatic and prone to revolution. Germans 

were aggressive and domineering, while Italians were disorganized and 

Spaniards proud and stubborn. 

 

As personificações do caráter nacional e os ideais do Iluminismo constituíram o 

alicerce da cultura no hemisfério ocidental. A dimensão ideológica do Ocidente é 

fundamentada pelo materialismo dos impérios absolutistas no continente europeu. O 

marco do absolutismo consiste no cisma anglicano efetivado por Henrique VIII na Grã-

Bretanha, o qual resultou em sua autoproclamação da autoridade de duas entidades 

típicas: o Estado e a Igreja (ANDERSON, 2000). 

Foi a presença das massas que criou a necessidade de liderança espiritual, e 

assim ofereceu à jurisdição da elite intelectual sua raison d’être. (...) As 

“massas” pertencem à família das categorias nascidas com a modernidade – 

todas elas refletindo a ambição moderna de dissolver muitas e diferentes 

identidades locais numa tarefa nova, supralocal e homogênea: unificar o 

agregado heterogêneo de pessoas mediante a instrução e o controle, o 

treinamento e o ensino, e, se necessário, a coerção. O corolário intelectual 

desse processo político – juntar a variedade de identidades regionais, 

jurídicas e ocupacionais do petit peuple para formar uma “massa” 

indiscriminada ou mobile vulgus começou a ser produzido seriamente no 

século XVII, alcançando sua maturidade conceitual apenas no pensamento 

iluminista (BAUMAN, 2012, p. 48). 
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A reflexão sobre o Estado-nação é, por conseguinte, o caminho para a reflexão 

sobre a formação da cultura ocidental. Esta foi ampliada para a cultura internacional. Os 

teóricos clássicos proveram o imaginário global com padrões de ordem a serem 

seguidos, bem como disseminaram as concepções sobre o poder e a coletividade. 

Desde o florentino Maquiavel, no século XVI, e os ingleses Hobbes e Locke, 

ambos no século XVIII, os franceses Montesquieu e Rousseau e os norte-

americanos Madison, Hamilton e Jay, o pensamento político acompanha a 

construção de uma ordem política da qual o Estado-nação haveria de ser a 

realização mais completa (WEFFORT, 1995, p. 7). 

 

Com a criação do primeiro departamento de Relações Internacionais na 

Aberystwyth University, em 1917, os estudos sobre as consequências nefastas da guerra 

foram estabelecidos a partir do background teórico do positivismo. Onuf (2002) 

descontrói a concepção positivista do distanciamento entre sujeito e objeto ao 

argumentar que a linguagem é uma ação política inserida em um amálgama de 

ideologias e interesses. A partir da reflexão onufiana pode ser verificado que o embate 

entre a linguagem turca e a linguagem curda ocorre mediante duas ações políticas 

distintas que estão historicamente amalgamadas na Ásia Menor.  

 

 

 

1.2.1 Os fundamentos históricos sobre a compreensão da identidade nacional 

 

A identidade nas Relações Internacionais está pautada no nacionalismo enquanto 

fenômeno político. Segundo Abreu (2015), a junção das raízes etimológicas gen (gerar) 

e natus (filho) originou os termos natio, nationis, nativus e, mais tarde, nacionalismo. 

Em face dessa significação, o termo nacionalismo é utilizado para a designação dos 

variados grupos de indivíduos que estão unidos por vínculos abstratos. 

As complexidades do nacionalismo são pérpetuas e tendem a ser renovadas nos 

diferentes contextos históricos do sistema internacional. Não há uma definição de 

nacionalismo amplamente defendida pelos estudiosos do tema e a “sua difusão global 

ora é interpretada pela metáfora maligna da metástase, ora sob os signos sorridentes da 

identidade e da emancipação” (ANDERSON, 2000, p. 7). Entretanto, é possível 

conciliar o viés universal do nacionalismo com o seu viés particular? Segundo 

Anderson (2000, p.7), esse questionamento significa que 

qualquer ontologia que mapeie o terreno do nacionalismo tem mais 

probabilidade de encontrar os autores de costas uns para os outros, olhando 
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para horizontes diferentes e obscuros, do que empenhados em um ordeiro 

combate de mãos dadas. 

 

O estudo do nacionalismo como fenômeno político teve início com o historiador 

britânico John Emerich Edward Dalberg Acton ou Lord Acton (1834-1902). Defensor 

do princípio universal da legitimidade, Acton (2000) argumentou que os Estados com 

nacionalidades distintas eram sublimes porque o convívio pluralista revigorava as 

nações enfraquecidas, elevavando os grupos marginalizados. 

Posteriormente, o democrata austríaco Otto Bauer (1881-1938) estudou o 

vínculo entre o nacionalismo e a socialdemocracia. Ele observou que os conflitos 

nacionalistas existentes no Império Austro-Húngaro poderiam ser transformados, 

constituindo o Vereinigten Staaten von Gross-Oesterreich (VSGO) ou Estados Unidos 

da Grande Áustria. Para Bauer (2000), as nações e os Estados eram produtos da história. 

Ambos foram formados através da cultura nacional como vetor de ação. 

Acton (2000) e Bauer (2000) buscaram desvincular o nacionalismo do Estado, 

projetando o caráter nacional como fator que transcende as fronteiras territoriais. O 

colapso do Império Otomano, da Dinastia Habsburgo, da Dinastia Hohenzollern e da 

Dinastia Romanov culminou na renovação dos princípios universais. Anderson (2000, 

p. 11) explica que 

dos escombros da periferia surgiu uma multiplicidade de pequenos e fracos 

Estados nacionais, quase todos agrários, na Europa Central e Oriental, bem 

como um aglomerado de colônias e protetorados no Oriente Médio. (...) A 

formação da Liga das Nações pareceu criar uma nova legitimidade universal. 

 

Durante o período de 1945 a 1975, a emancipação das colônias europeias na 

Ásia e na África resultou no surgimento de novos Estados, tais como os Estados-nação 

que surgiram na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Todos nasceram devastados 

pela pobreza, pelos conflitos internos e pela desordem institucional (ANDERSON, 

2000). 

É provável que a era em que vivemos hoje tenha começado, ao menos 

simbolicamente, na década de 1960, marcada pelas reverberações globais do 

nacionalismo (...). A luta heroica do minúsculo Vietnã contra os colossais 

EUA, retratada no mundo inteiro através do novo meio de comunicação 

televisivo, ajudou a precipitar, de um modo como não fora feito por nenhum 

outro nacionalismo ‘periférico’, convulsões não somente na América, mas 

também na França, Alemanha, Japão e outros lugares, fazendo de 1968 uma 

espécie de annus mirabilis, no estilo de 1848. (ANDERSON, 2000, pp. 12-

13). 

 

Além disso, Anderson (2000) relata que, desde a década de 1950, o 

desenvolvimento de uma comunidade supranacional no continente europeu ocorreu em 
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paralelo ao surgimento dos movimentos nacionalistas separatistas na Irlanda do Norte, 

na Escócia, na Bélgica e na Catalunha. 

As nações europeias emergem a partir do século XVI, com a formação ou 

consolidação de Estados nacionais, como França, Inglaterra, Castela e 

Portugal. O Estado nacional terá vida longa. Adquire sua forma moderna a 

partir do século XVIII e se configura em sua plenitude na segunda metade do 

século XIX, com as unificações da Alemanha e da Itália. Essa modalidade de 

Estado é generalizada para o restante do mundo a partir daquele século 

(JAGUARIBE, 2008, p. 275). 

 

Durante as décadas de 1970 e 1980, houve o aumento da migração internacional. 

Os residentes dos Estados ex-coloniais emigraram para a Europa, para os EUA, para o 

Japão e para os países recém-industrializados (NICs) da Ásia (ANDERSON, 2000). 

A revolução eletrônica criou redes de comunicação que escaparam até 

mesmo ao controle dos Estados mais poderosos, permitindo a movimentação 

do capital financeiro numa escala e velocidade inimagináveis apenas trinta 

anos antes. Os sistemas de produção transnacionais se espalharam, enquanto 

o fordismo no velho estilo começou a dar lugar aos sistemas de produção 

descentralizados (...) e à criação de nichos de mercado flexíveis. Uma das 

primeiras indicações disso foi o tráfico internacional de drogas, que irrompeu 

em cena na década de 1960 e ainda não foi contido (ANDERSON, 2000, p. 

15). 

 

Como resultado dessas transformações no sistema internacional, o nacionalismo 

ressurge com as seguintes circunstâncias: (a) a criação de Estados economicamente 

frágeis devido aos escombros do sistema soviético; e (b) a crise iminente do hífen que 

une Estado e nação no termo Estado-nação. De acordo com Anderson (2000, p. 16), 

atualmente, “a nacionalidade portátil, interpretada sob o signo da identidade, está em 

rápida ascensão, na medida em que as pessoas se deslocam por toda parte”. Herz e 

Hoffmann (2004, p. 68-69) afirmam que 

uma grande variedade de problemas não pode ser administrada no contexto 

doméstico ou mesmo a partir da lógica de uma separação rígida entre as 

esferas doméstica e internacional. O tráfico de drogas, as pandermias, o uso 

de recursos naturais não renováveis, a alocação de lixo nuclear, a proliferação 

de armas de destruição em massa, o aquecimento global, a regulação de 

mercados financeiros são questões progressivamente percebidas como 

transnacionais, requerendo estruturas de autoridade internacionais e 

transnacionais para poderem ser enfrentadas. Por outro lado, os mecanismos 

de controle e participação democráticos, desenvolvido ao longos dos últimos 

200 anos, têm como referência básica o Estado-nação.  

 

Chatterjee (2000) analisa a convergência entre o imperialismo e o nacionalismo 

no âmbito da dominação colonial na Ásia e na África. Para ele, o discurso derivativo do 

nacionalismo impossibilitou o desenvolvimento autogerado das comunidades ex-

colonizadas, as quais permaneceram controladas por indivíduos que priorizaram os 

interesses particulares em detrimento do bem comum. 
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Já Hobsbawm (2000) enfatiza que a percepção de nacionalismo propugnada por 

Giuseppe Mazzini (1805-1872) durante a unificação italiana não é mais a mesma. As 

antigas especificações de integração e emancipação foram transformadas em segregação 

e dominação. 

O projeto político de Mazzini estava pautado em um nacionalismo que incluía a 

totalidade da população italiana, isto é, uma nação homogêna. O nacionalismo no século 

XIX é o oposto do nacionalismo contemporâneo, o qual busca a definição da identidade 

grupal através do separatismo. Dessa maneira, a compreensão compartilhada de nação 

passou a ser identificada por meio das peculiaridades etnolingüísticas (HOBSBAWM, 

2000). 

Se existe hoje um critério padronizado do que constitui uma nação com 

direito à autodeterminação, isto é, a estabelecer um Estado nacional territorial 

independente, ele é etnolingüístico, já que considera-se que a língua expressa 

e simboliza a etnia. (...) O nacionalismo – ou, para usarmos a expressão 

oitocentista mais lúcida, ‘o princípio da nacionalidade’ – pressupõe ‘a nação’ 

como dada, assim como a democracia pressupõe ‘o povo’ como dado. Em si, 

ele não nos diz nada sobre o que constitui essa nação, embora, desde o fim do 

século XIX, ela tenha sido cada vez mais definida em termos etnolingüísticos 

(HOBSBAWM, 2000, pp. 272-273). 

 

Durante longos períodos da história mundial, o papel central dos Estados era o 

de mobilizar recursos para as guerras. Nesses contextos históricos, os líderes políticos 

recorreram ao nacionalismo para justificar os conflitos interestatais e intraestatais, bem 

como para ratificar o despotismo no território. Com a globalização e o desenvolvimento 

da economia internacional, as relações conflituosas foram modificadas em prol da 

vitalidade das transações econômicas e financeiras. 

Apesar disso, Wolf (2017) argumenta que a humanidade é tribal e as nações 

podem ser compreendidas como tribos de ascendência compartilhada. A lealdade às 

tribos suscita, porém, o paradoxo de propiciar o equilíbrio do sistema caso esteja 

direcionada à cooperação ou propiciar o colapso do sistema caso esteja direcionada ao 

conflito. 

 

 

 

1.2.2 A concepção de nação 

 

Para compreender as ideologias nacionais na contemporaneidade, é necessário 

analisar os aspectos que caracterizam a concepção de nação. Anderson (2008, p. 32) 
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define nação como “comunidade política imaginada”. A comunidade, por sua vez, não é 

identificada por meio da sua autenticidade a priori, mas sim por meio da forma em que 

ela é imaginada pelos membros e pelos outsiders.  

O ato de imaginar consiste na construção de imagens com a finalidade de 

representar o self coletivo. No entanto, até que ponto o self coletivo abrange o sentido 

de coletividade? Anderson (2008) enfatiza que as nações são imaginadas de modo 

limitado em função das suas fronteiras, as quais são finitas. Ou seja, a nação nasce a 

partir da particularidade e existe em razão da diversidade. Bauer (2000, pp. 45-46) 

encoraja a reflexão sobre o conceito de nação através das seguintes indagações: 

é a nação uma comunidade de pessoas que descendem da mesma origem? 

Mas os italianos descendem dos etruscos, dos romanos, dos celtas, dos 

teutônicos, dos gregos e dos sarracenos; os franceses descendem dos 

gauleses, dos romanos, dos bretões e dos teutônicos; e os alemães, dos 

teutônicos, dos celtas e dos eslavos. É a língua comum que une as pessoas em 

uma nação? Mas os ingleses e irlandeses, os dinamarqueses e noruegueses, os 

sérvios e croatas falam, em cada um dos casos, a mesma língua, e nem por 

isso são um único povo. Os judeus, por outro lado, não têm uma língua 

comum, mas são uma nação. Será a consciência de uma inserção comum num 

grupo que compõe a nação? Mas, nesse caso, o camponês do Tirol não seria 

alemão, já que nunca teve consciência de fazer parte do mesmo grupo que os 

prussianos orientais e os pomeranianos, os turíngios e os alsacianos.  

 

Bauer (2000) argumenta que a questão da nação deve ser considerada junto ao 

conceito de caráter nacional. O caráter nacional é o conjunto de características 

específicas que unem os seus membros e os distinguem de outras nações. Os membros 

da nação estão interconectados uns aos outros pela comunhão do caráter nacional em 

determinados intervalos de tempo. O caráter nacional é mutável, assim como o caráter 

internacional (anarquia). 

No período denominado como Peace of Westphalia (1646-1648), o aforismo do 

Estado foi equiparado ao aforismo do nacionalismo na perspectiva de promover a 

legitimidade das rudimentares estruturas políticas. Como consequência, uma nova 

ordem foi fomentada. Em contrapartida, “os projetos nacionalistas buscavam os 

instrumentos e as garantias de sua efetividade nos poderes dos Estados existentes ou 

ainda por se construir” (BAUMAN, 2012, p. 51). 

Nos séculos XX-XXI, houve o fortalecimento da asserção de que “the state is 

not a unit that has the same essence across time and space” (HANSEN, 2011, p. 174). 

A mutabilidade da essência do Estado pode ser correlacionada à mutabilidade do caráter 

nacional das sociedades. 

Nas décadas de 1950 e 1960, o nacionalismo ainda era considerado uma 

característica das vitoriosas lutas anticolonialistas da Ásia e da África. Mas, 
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ao mesmo tempo, à medida que as novas práticas institucionais da economia 

e da política nos Estados pós-coloniais foram disciplinadas e normalizadas 

sob as rubricas conceituais de ‘desenvolvimento’ e ‘modernização’, o 

nacionalismo foi sendo relegado ao campo das histórias particulares desse ou 

daquele império colonial. (...) Na década de 1970, o nacionalismo havia se 

tornado uma questão de política étnica. Era a razão pela qual as pessoas do 

Terceiro Mundo matavam umas às outras – ora em guerras entre exércitos 

regulares, ora em guerras civis cruéis (...) e, cada vez mais, (...) em atos de 

terrorismo tecnologicamente sofisticados (CHATTERJEE, 2000, p. 227) 

 

Por esse ângulo, Anderson (2008, p. 28) utiliza o termo “sub-nacionalismo” para 

especificar as múltiplas identidades dentro dos Estados: 

as Nações Unidas admitem novos membros praticamente todos os anos. E 

muitas nações antigas, tidas como plenamente consolidadas, vêem-se 

desafiadas por sub-nacionalismos em seu próprio território - nacionalismos 

estes que sonham com algum futuro feliz, livres dessa condição de ‘sub’. (...) 

Não se enxerga, nem remotamente, o fim da era do nacionalismo, que por 

tanto tempo foi profetizada. Na verdade, a condição nacional (nation-ness) é 

o valor de maior legitimidade universal na vida política dos nossos tempos. 

 

A ascensão do sentimento de pertencimento é imprescindível para os 

movimentos nacionalistas iniciados na década de 1970. Os elementos comuns em 

termos de etnia e território constituem a matéria-prima para a reivindicação da nação 

enquanto estrutura política autônoma. Nesse caso, a lealdade à tribo aparece direcionada 

ao conflito armado, colapsando a unidade circundante com a violência. 

Castells (2010) analisa a existência da nação ao elencar as seguintes 

proposições: (a) o nacionalismo pode ou não estar direcionado à construção de um 

Estado soberano e, por isso, as nações são entidades independentes do Estado; (b) as 

nações não estão historicamente limitadas ao Estado-nação constituído na Europa; (c) o 

nacionalismo não é necessariamente um fenômeno das elites; e (d) em razão de o 

nacionalismo contemporâneo ser mais reativo do que ativo, tende a ser mais dirigido à 

defesa de uma cultura institucionalizada do que à defesa de um Estado propriamente 

dito. 

Gellner (1983) argumenta que a nação é uma entidade independente do Estado 

ao descrever que a concepção normativa da nação não pressupõe a existência prévia do 

Estado. A nação e o Estado são, por conseguinte, contingências distintas. 

Neither nations nor states exist at all times and all in circumstances. 

Moreover, nations, and states are not the same contingency. Nationalism 

holds that they were destined for each other; that either without the other is 

incomplete, and constitutes a tragedy. But before they could become intended 

for each other, each of them had to emerge, and their emergence was 

independent and contigent. The state has certainly emerged without the help 

of the nation. Some nations have certainly emerged without the blessings of 

their own state. It is more debatable whether the normative idea of the 

nation, in its modern sense, did not presuppose the prior existence of the 

state (GELLNER, 1983, p. 3). 
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Além disso, no final do século XX, a imagem do Estado como uma caixa-preta 

oclusa foi modificada e a concepção de poder irradiou para outros níveis 

organizacionais, concatenando os âmbitos interno e externo das unidades políticas. No 

atual século XXI, o poder tem sido “difundido nas redes globais que circulam e passam 

por transmutações em um sistema de geometria variável e geografia desmaterializada” 

(CASTELLS, 2010, p. 423). Isso ocorre através do efeito spillover3 do poder. 

Desse modo, o ressurgimento dos nacionalismos nos variados contextos 

históricos pode ser caracterizado como um processo bottom-up que surge na base 

(sociedade civil) e segue para o topo (governo) da estrutura a partir do 

compartilhamento dos atributos políticos e culturais. Já o movimento de vinculação e 

desvinculação entre a nação e o Estado pode ser caracterizado como um processo top-

down que surge do topo (governo) e segue para a base (sociedade civil) da estrutura a 

partir dos princípios de legitimidade e coerção. A premissa construtivista do elo entre 

agente e estrutura possibilita a compreensão de ambos os processos. 

Em relação à conjuntura pós-colonial, Chatterjee (2000) critica a concepção de 

nação como “comunidade imaginada” defendida por Anderson (2008, p. 32) ao afirmar 

que o ato de imaginar a comunidade política é um ato de colonização das superpotências 

no equilíbrio de poder. O nacionalismo anticolonial na Ásia e na África surgiu como 

resistência ao enquadramento das nações asiáticas e africanas nas comunidades 

imaginadas dominantes. O movimento político anticolonial está orientado para a 

emancipação ideológica do caráter nacional. 

As nações do século XXI são, portanto, “comunidades culturais construídas nas 

mentes e na memória coletiva das pessoas por meio de uma história e de projetos 

políticos compartilhados” (CASTELLS, 2010, p. 69). A concepção de nação está 

relacionada à particularização e à universalização. O sentido de coletividade do self 

coletivo deve englobar as identidades, tendo em vista a multiplicidade identitária nas 

Relações Internacionais. 

 

 

 

 

                                                           
3 Proveniente da teoria neofuncionalista, o conceito do efeito spillover foi delimitado por Haas (1970) 

para explicar os processos de integração regional. O spillover consiste na interconexão das funções 

através do transbordamento. 
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1.2.3 A construção das identidades 

 

A identidade é a interdependência entre a essência e a existência. A essência 

abrange a concepção do ser (conjunto de particularidades inerentes ao agente) enquanto 

a existência abrange a concepção da performance (conjunto de representações do agente 

em relação aos demais agentes que compõem a estrutura). O conceito de identidade é, 

segundo Hansen (2011), relacional e performático. 

Logo, a definição da identidade é complexa. A identidade é a igualdade de um 

elemento em relação aos elementos circundantes, bem como ela é a desigualdade entre 

os mesmos. A identidade compreende, então, os atributos de afirmação (o que os 

agentes são) em concomitância com os atributos de negação (o que os agentes não são). 

Para ilustrar o jogo das diferenças, Woodward (2000, pp. 8-9) cita o exemplo das 

relações entre os cidadãos da Sérvia e da Croácia (ambos os países pertenceram à 

Iugoslávia durante o período de 1918 a 1991): 

eles partilham o local e os diversos aspectos da cultura em suas vidas 

cotidianas. Mas o argumento do miliciano sérvio é de que os sérvios e os 

croatas são totalmente diferentes. (...) Essa história mostra que a identidade é 

relacional. A identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela (...), de 

uma identidade que ela não é, mas que, entretanto, fornece as condições para 

que ela exista. A identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser 

um sérvio é ser um não croata. A identidade é, assim, marcada pela diferença. 

(...) A diferença é sustentada pela exclusão, se você é sérvio, você não pode 

ser croata e vice-versa. 

 

Hall (2000) defende que há duas maneiras de conceber a identidade das 

coletividades. A primeira reflete a perspectiva conservadora que está centrada na 

manutenção do passado identitário. Nessa perspectiva, a comunidade busca recuperar a 

unicidade por meio da hereditariedade que reforça a igualdade ideológica entre os 

membros. A segunda reflete a perspectiva avant-garde que está centrada na 

transformação do passado identitário. Nessa perspectiva, a comunidade busca 

reconstruir a unicidade por meio do pluralismo que reforça o sentido positivo da 

diferença entre as culturas. 

Em face dessas duas perspectivas, Hall (2000) concebe a identidade como uma 

questão do constante “tornar-se”. Para que haja a coexistência entre os povos, é 

necessário o reconhecimento das identidades. Entretanto, as identidades não devem 

estar fixas na dicotomia nós (os dignos) e eles (os inimigos). 

Embora existam dificuldades normativas, a renovação identitária configura uma 

constante nas organizações internacionais contemporâneas. Essa reestruturação está 
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presente nas iniciativas de universalização, cuja lógica precípua é a ampliação das 

fronteiras perante a estruturação de um nós cada vez mais híbrido. A identidade é, por 

conseguinte, um produto social marcado pela sincronia de semelhanças e diferenças. 

Além disso, convém assinalar que as identidades dos agentes diferem dos seus 

papéis no sistema internacional. As identidades consolidam os significados e os 

significantes do signo. Os papéis consolidam as funções nos contextos específicos. 

Nesse sentido, Castells (2010, p. 23) enfatiza que 

os papéis são definidos por normas estruturadas pelas instituições e 

organizações da sociedade. A importância relativa desses papéis no ato de 

influenciar o comportamento das pessoas depende de negociações e acordos 

entre os indivíduos e essas instituições e organizações. Identidades, por sua 

vez, constituem fontes de significado para os próprios atores, por eles 

originadas, e construídas por meio de um processo de individuação. 

 

Destarte, as identidades são construídas. A partir da definição de identidade que 

agrega os argumentos de Hansen (2011) e Hall (2000), é notório que o fenômeno da 

construção das identidades ocorre em contextos históricos específicos que sucedem 

permeados por relações de poder intrínsecas à estrutura. O surgimento da resistência 

curda como arranjo defensivo indica a necessidade da transmutação dos 

comportamentos dos atores pertencentes à Anatólia. Essa transmutação contribui para a 

construção de novas identidades. 

A abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, como um 

processo nunca completado, como algo sempre “em processo”. Ela não é, 

nunca, completamente determinada (...). Embora tenha suas condições 

determinadas de existência, o que inclui os recursos materiais e simbólicos 

exigidos para sustenta-la, a identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; ela 

está, ao fim e ao cabo, alojada na contingência (HALL, 2000, p. 106). 

 

A identificação implica no feedback dos atributos que reforçam a identidade ao 

longo do tempo. A língua plenamente desenvolvida constitui o atributo basilar da 

identificação porque ela estabele “uma fronteira nacional invisível em moldes menos 

arbitrários que os da territorialidade e menos exclusivos que os da etnia” (CASTELLS, 

2010, p. 70).  

O Estado, a nação e o nacionalismo são, portanto, temas centrais nos estudos 

construtivistas da identidade nas Relações Internacionais. Durante os séculos XX e 

XXI, essa tríade começou a ser questionada devido aos movimentos nacionalistas que 

confrontaram as fronteiras existentes. Os nacionalismos integracionistas passaram a ser 

transformados em nacionalismos separatistas. 

A identidade do Estado e a identidade da nação variam ao longo do tempo. 

Dependendo do referencial de análise, ambas as identidades podem estar uniformizadas 
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em uma única identidade nacional ou elas podem estar particularizadas em identidades 

nacionais distintas. A identidade nacional, por sua vez, pode ser comparada ao “caráter 

nacional” elucidado por Bauer (2000, p. 46), o qual é mutável e confere a união entre os 

seus respectivos membros no tempo e no espaço. Porém, até que ponto o caráter 

nacional proporciona a união entre as coletividades? 

Neiburg e Goldman (1999) explicam que há duas críticas fundamentais à 

concepção de caráter nacional. A primeira crítica está relacionada ao essencialismo 

presente nos estudos culturalistas preponderantes no período antecedente à Segunda 

Guerra Mundial. Nesses estudos, as análises sobre o caráter nacional sobrelevavam a 

essência (conjunto de particularidades inerentes ao agente) em detrimento da existência 

(conjunto de representações do agente em relação aos demais agentes que compõem a 

estrutura). O essencialismo teórico resultou na rigidez da comunidade imaginada, 

negligenciando as particularidades culturais em prol de uma coesão exclusivista. 

Como consequência desse fenômeno, foi estabelecida a segunda crítica, a qual 

está relacionada aos mecanismos de uniformização identitária para a estruturação do 

caráter nacional. As duas críticas estão direcionadas ao “modo de se referir - e de 

constituir - a unidade de conjuntos sociais ou culturais muito vastos e abrangentes” 

(NEIBURG; GOLDMAN, 1999, p. 113).  

Durante toda a década de 30, (...) o centro de atenção se situava dentro das 

fronteiras nacionais com a aplicação da antropologia constituindo, 

principalmente, um assunto de política interna; já o campo de aplicação dos 

estudos de caráter nacional, ao contrário, era a política externa. Apesar dessa 

diferença, um elemento comum a todo esse esforço de legitimação social da 

disciplina antropológica como “antropologia aplicada” residia no fato de que 

os problemas práticos (...) tinham como referência realidades sociais e 

culturais sempre definidas como “nacionais” (NEIBURG; GOLDMAN, 

1999, p. 111). 

 

Nesse sentido, Fernandes (2005, pp. 24-25) assinala que  

o ideal de uma identidade (nacional) relativamente homogênea e controlada 

pelo Estado está, cada vez mais, a ser confrontado com uma realidade 

cultural-nacional muito mais heterogênea e pluralista, de tipo multicultural. 

 

A uniformização identitária efetivada pelo Estado pode causar profundas 

instabilidades políticas, econômicas e sociais caso haja no território “sub-

nacionalismos” (ANDERSON, 2008, p. 28) dissonantes. Este é o caso do conflito 

curdo-turco na Anatólia. Contudo, para compreender o dilema entre a identidade 

nacional da Turquia e a identidade nacional do Curdistão, é necessário analisar a 

trajetória da questão curda na política internacional. 
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2 QUESTÃO CURDA NA POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

A trajetória da questão curda na política internacional está descrita no trabalho 

mediante os seguintes itens: (a) Panorama da Conflagração; (b) Normatividade 

Internacional; e (c) Conjuntura Contemporânea. No primeiro item, a problemática curda 

é apresentada. No segundo item, os efeitos do Acordo Sykes-Picot, do Tratado de 

Sevrès e do Tratado de Lausanne são abordados. Por fim, no terceiro item, os princípios 

do conflito entre a Turquia e o Curdistão são retratados, bem como as causas dos fluxos 

migratórios dos indivíduos pertencentes à etnia curda são descortinadas. 

 

 

 

2.1 Panorama da Conflagração 

 

A questão curda não é apenas uma ramificação do terrorismo enquanto issue da 

agenda internacional, ela é também uma questão com dimensões políticas, econômicas, 

sociais, culturais e filosóficas. Ela abrange a formação do atual Curdistão que desafia a 

geopolítica por envolver a dilatação das delimitações territoriais de quatro Estados-

nação (Turquia, Iraque, Irã e Síria), os quais usufruem do reconhecimento internacional 

na qualidade de entidades soberanas. 

A questão curda na península anatoliana está inserida em alguns contextos 

políticos, apresentando imagens distintas em cada um deles. Ela está fixada nos 

seguintes âmbitos: (a) o âmbito do Império Otomano em vigência de 1299 a 1922; e (b) 

o âmbito da República da Turquia em vigência desde 1923. 

No âmbito do Império Otomano em vigência de 1299 a 1922, a questão curda 

apresenta a imagem favorável ao status quo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o 

Império Otomano entrou em declínio e a questão curda foi agregada ao nacionalismo 

integracionista dos povos que habitavam a região da Anatólia. No processo de formação 

das novas unidades políticas, o projeto nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk emergiu 

por meio da estratégia militar para a anexação de Constantinopla e dos estreitos de 

Bósforo e Dardanelos. Esse projeto, denominado de Movimento Nacional Turco, 
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resultou na consolidação do caráter nacional do Estado turco que, inicialmente, incluía a 

etnia curda4. 

Na Turquia, o nacionalismo modernizador, liderado por Mustafa Kemal, 

levantou-se contra o sultão e as potências ocidentais, estabelecendo um 

governo republicano em Ancara. (...) Suas forças rechaçaram a ofensiva 

grega – recuperando os territórios ocupados por este país ao fim da guerra -, 

derrotaram e reanexaram a Armênia independente, tomando Constantinopla. 

As potências ocidentais retiraram-se dos estreitos e das áreas de influência 

que haviam estabelecido na Turquia (VISENTINI, 2014, p. 9). 

 

No âmbito da República da Turquia em vigência desde 1923, a questão curda 

apresenta a imagem favorável ao anti-establishment. Com o fim da guerra da 

independência turca, o projeto nacionalista de Atatürk foi vitorioso perante as potências 

europeias, resultando na proclamação da República. O governo instaurado ampliou o 

controle das fronteiras territoriais mediante a atuação das TSK e submeteu as 

comunidades nômades curdas à fixação em aldeias assentadas. McDowall (2007) relata 

que os curdos foram gradativamente coagidos pelo poder do Estado a adotarem a 

agricultura familiar e patronal como novo modelo de vida. Além disso, a identidade 

cultural curda entrou em um processo de supressão através de mecanismos autoritários 

como, por exemplo, a proibição da língua curda nos espaços públicos e na mídia.  

Contudo, determinadas aglomerações populacionais da etnia curda responderam 

a essa medida governamental com violência. Segundo Heper (2007), no período de 

1923 a 1938, foram conflagradas dezessete rebeliões curdas. As mais violentas foram as 

de 1925, 1930 e 1937. No período de 1938 a 1984, houve a relativa paz no território 

devido à associação dos líderes curdos (aghas) ao aparelho burocrático do Estado e aos 

partidos de centro-direita.  

Em 1978, Abdullah Öcalan consolidou a fragmentação da identidade curda com 

a criação do PKK, convergindo ideais nacionalistas, partidaristas e revolucionários. O 

PKK inclui as seguintes ramificações paramilitares: (a) a milícia Forças de Autodefesa 

Popular (HPG, acrônimo na língua curda para Hêzên Parastina Gel); e (b) a milícia 

União de Mulheres Livres (YJA Star, acrônimo na língua curda para Yekîneyên Jinên 

Azad ên Star).  

No entanto, as ideologias anarquistas não representam a integridade da etnia 

curda, pois nem todos os curdos apoiam a vertente insurgente. Kreyenbroek e Sperl 

(2000, p. 16) afirmam que 

                                                           
4 A etnia curda era formada por tribos nômades e pastores itinerantes. A organização social estava 

baseada na lealdade aos clãs chefiados pelos aghas (MCDOWALL, 2007). 
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inside Turkey a number of clandestine and specifically Kurdish parties 

emerged in the 1970s, most of which invoked the right to self-determination 

and secession from Turkey. By far the most importante and extreme of these 

is the Kurdistan Workers Party (PKK) which in 1984 embarked upon a 

campaign of explicit violence against Kurds associated with the state system. 

As a result a number of aghas, landlords and petty officials viewed by PKK 

as quislings were assassinated, frequently with their entire families. 

 

No ínterim de 1984 a 1999, Öcalan liderou o movimento guerrilheiro contra o 

Estado turco, interrompendo a relativa paz na região com os novos ataques armados. 

Em 1999, Öcalan foi capturado pelas TSK e, desde então, ele permanece em regime de 

isolamento na ilha Imrali sob a sentença penal de prisão perpétua. 

Após ter sido capturado no Quênia por uma operação internacional 

organizada pelos serviços secretos dos vários países (EUA, Israel, Grécia, 

Turquia, entre outros), ele tem sido mantido em regime de isolamento, sendo 

o único prisioneiro da ilha-prisão de Imrali (CUNHA; KARADAG, 2015, p. 

115). 

 

Como consequência da prisão de Öcalan, o PKK declarou o cessar-fogo que 

perdurou durante quatro anos. Em 2004, o PKK anunciou a revogação do armistício 

unilateral e autorizou uma série de ataques no sudeste da Turquia (CAGAPTAY, 2004).  

Cagaptay (2004) destaca que os ataques do PKK nas décadas de 1980 e 1990 

provocaram aproximadamente 30.000 mortes no território turco. O panorama de 

conflito resultou na inserção do PKK na lista oficial de Organizações Terroristas 

Estrangeiras pelo Departamento de Estado dos EUA. Gunter (2011) afirma que, desde 

então, o PKK é oficialmente reconhecido como uma organização terrorista pela 

Turquia, pelos EUA e pela União Europeia. 

Com a consolidação da vertente insurgente, a questão curda foi agregada ao 

nacionalismo separatista em conformidade com os movimentos nacionalistas 

conflagrados no sistema internacional a partir da década de 1970. Estes, conforme 

explica Chatterjee (2000), foram eclodidos em virtude da emergente política étnica. 

Além disso, no período de 2000 a 2016, alguns eventos da conjuntura 

contemporânea contribuíram para o fortalecimento da questão curda. Em 2010, a 

Primavera Árabe no Oriente Médio e no Norte da África provocou o ímpeto dos 

protestos das sociedades civis contra as repressões efetivadas pelos governos 

autoritários na Tunísia, no Egito, no Iraque, na Síria, na Líbia, no Líbano, na Argélia, na 

Jordânia, no Omã, no Iêmen, no Sudão, no Kuwait, no Marrocos, na Mauritânia, no 

Bahrain, na Arábia Saudita, em Israel e na Palestina. Os protestos foram realizados com 

a finalidade de sensibilizar a comunidade internacional no que tange ao princípio 
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democrático, tendo em vista as transformações políticas nos Estados do Oriente Médio e 

do norte da África (VISENTINI, 2014). 

A Primavera Árabe na Síria teve início em 2011, resultando na guerra civil que 

perdura até os dias atuais. A guerra civil síria abrange o confronto entre o governo de 

Bashar al-Assad e as diversas milícias populares. A partir de 2013, o Estado Islâmico do 

Iraque e do Levante (EIIL) ou o acrônimo árabe Da'esh entrou na guerra civil com 

pretensões territoriais. O EIIL expandiu, sucessivamente, os seus ataques para a região 

do Curdistão que engloba áreas da Síria, do Iraque, do Irã e da Turquia. Conforme 

descreve Sochaczewski (2016), há uma série de conflitos sobrepostos: (a) o conflito 

entre o EIIL e as milícias curdas da Síria, da Turquia, do Iraque e do Irã; (b) o conflito 

entre o EIIL e a Turquia; e (c) o conflito entre a Turquia e o PKK. 

No tocante ao conflito entre a Turquia e o PKK, no final de 2012, os diálogos 

entre o então primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan e Abdullah Öcalan foram 

iniciados a fim de mitigar a insurgência que provocou numerosas atrocidades, 

enfraqueceu a coesão social e devastou a economia da região. Ademais, a instabilidade 

interna da República da Turquia estava prejudicando a sua representatividade nas 

negociações para a adesão à União Europeia. Em 2013, diretamente da prisão em Imrali, 

Öcalan escreveu uma carta pública direcionada ao PKK, recomendando o cessar-fogo 

para que a paz fosse restaurada na região. Öcalan defendeu também a resolução do 

conflito mediante o princípio democrático (PÚBLICO, 2013). 

Today a new era is beginning. The period of armed struggle is ending, and 

the door is opening to democratic politics. We are beginning a process 

focused on political, social and economic aspects; an understanding based 

on democratic rights, freedoms, and equality is growing. We have sacrificed 

much of our lives for the Kurdish people, we paid a high price. None of these 

sacrifices, none of our struggles, were in vain. For as a consequence of them, 

the Kurdish people have attained once again their identity and their roots. 

(...)We do not deny the values of the contemporary civilisation of the West in 

whole. We indeed take the values of enlightenment, equality, freedom and 

democracy, and in order to implement them we synthesise them with our own 

existential values and lifeways. The basis of the new struggle is thoughts, 

ideology and democratic politics, and to be able to start a great democratic 

leap forward.5 

 

O pedido de cessar-fogo foi cumprido pelos guerrilheiros curdos e, durante o 

período de 2013 a 2015, a paz entre a vertente insurgente dos curdos e os representantes 

do Estado turco foi reestabelecida. Desse modo, o caráter nacional separatista do PKK 

em defesa da independência do Curdistão no sudeste da Turquia foi modificado. O PKK 

                                                           
5 Trecho do documento escrito por Abdullah Öcalan em 21 de março de 2013. Disponível em 

<http://www.freeocalan.org/?p=531>. 
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renunciou a meta da independência, requisitando a garantia aos direitos dos curdos 

como cidadãos da Turquia (EFE, 2015). 

Em 2014, Erdogan ganhou as eleições presidenciais e passou a ocupar o cargo 

de 12º Presidente da República da Turquia. Ao invés de manter o posicionamento 

conciliatório, Erdogan demonstrou o contrário. Com a concessão do governo, as TSK 

retomaram as operações de bombardeios aéreos nas províncias habitadas pelos 

combatentes curdos (EFE, 2015). 

Em 2015, o PKK anunciou o fim do cessar-fogo, dando continuidade ao conflito 

armado. Sochaczewski (2016) relata que, no transcurso de 2016, a Turquia foi alvo de 

quinze atentados terroristas que deixaram 285 mortos e 1497 feridos. Os perpetradores 

foram o EIIL, o PKK e a milícia Falcões da Libertação do Curdistão (TAK, acrônimo 

na língua curda para Teyrêbazên Azadiya Kurdistan)6. 

Sotirovic (2016) explica que há três razões basilares para a continuidade dos 

ataques do PKK na Turquia. A primeira razão consiste na alarmante disparidade 

socioeconômica entre a região noroeste do país (Ancara e Istambul) e a região sudeste, 

onde há as aldeias curdas. A segunda razão consiste na relutância do Estado turco em 

reconhecer a existência do nacionalismo separatista curdo como um resultado direto da 

Ottoman/Turkish assimilation policy. Por fim, a terceira razão consiste na recusa do 

Estado turco em outorgar a autonomia política e cultural para o Curdistão turco por 

meio da concessão de decretos específicos. 

Em face do panorama de conflagração, o relatório da TESEV (2008, p. 5) 

sintetiza: 

A questão curda estava lá antes que o PKK existisse. Mesmo que o PKK 

fosse completamente eliminado, os problemas e as exigências dos curdos 

persistiriam. A era dos conflitos armados infligiu significativas perdas 

materiais na sociedade civil e, em particular, na sociedade curda. O fracasso 

do Estado em adotar políticas favoráveis à paz sustentável durante os 

períodos não-violentos dificultou a resolução da questão, incitando na etnia 

curda um profundo sentimento de desconfiança em relação ao Estado. 

 

Portanto, em meio ao âmbito do Império Otomano em vigência de 1299 a 1922 e 

ao âmbito da República da Turquia em vigência desde 1923, há o background da 

normatividade internacional que contempla a assinatura de dois tratados de paz 

fundamentais para a compreensão do dilema curdo-turco. 

                                                           
6 A milícia TAK é autointitulada como facção curda separada do PKK, mas com objetivos análogos. Ela 

surgiu em 2004 e há um debate entre os analistas turcos sobre sua origem, composição e afiliações. A 

organização reivindica a criação de um Estado curdo independente nas regiões sudeste e leste da Turquia 

através de ataques com carros-bomba (BRANDON, 2011). 
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2.2 Normatividade Internacional 

 

Os curdos são indivíduos pertencentes a uma coletividade com especificidades 

linguísticas e socioculturais, isto é, eles constituem uma etnia. Barth (1998) explica que 

o termo “grupo étnico” é utilizado para designar uma população autoperpetuante que 

compartilha valores culturais inerentes, constituindo um campo específico de 

comunicação e interação. A etnia é uma categoria distinguível de outras categorias da 

mesma ordem. Ela representa uma sociedade que se identifica e é identificada por 

outros. 

Segundo McDowall (2007), a etnia curda está agrupada em regiões fronteiriças 

da Turquia, do Iraque, do Irã e da Síria. As comunidades curdas também estão 

localizadas em determinadas áreas do Líbano, da Armênia, da Geórgia e do Azerbaijão. 

Em razão do fenômeno da identificação e das circunstâncias políticas, os matizes do 

conflito foram gradativamente consolidados nessas regiões. Yildiz (2012, p. 151) 

explica que 

the Kurdish conflict in Turkey, what has become known as the “Kurdish 

Question”, has deep historical and cultural roots which can be traced back 

to the Ottoman Empire and its demise. Efforts by the Kurds in the broader 

region, which encompasses the Kurdish populations in Syria, Iran and Iraq, 

to move towards self determination, political representation, freedom from 

discrimination, and recognition of their identity as an ethnic group, have 

continuously been marred by oppression and violence. Undoubtedly, the 

complex and divergent attitudes towards the Kurds, their demands and their 

situation have all delayed progress and impeded the achievement of a 

satisfactory solution. Attempts to meet calls for Kurdish autonomy and 

selfdetermination within existing states and political structures have differed 

and changed over time, further hindering the possibility for any real and 

sustained positive outcomes. 

 

De acordo com os dados veiculados pelo KRG (2016), os curdos totalizam uma 

população de aproximadamente 36 milhões de indivíduos espalhados por diferentes 

países. A junção dessas regiões é referida pelas comunidades locais como Curdistão, 

convergindo o Curdistão turco, o Curdistão iraquiano, o Curdistão iraniano e o 

Curdistão sírio no pressuposto ideológico de uma nação virtual.  

Desde o início da década de 1920, as condutas dos subsequentes governos 

contribuiram para a marginalização dos variados grupos étnicos existentes no território 

da Ásia Menor. Diante dessa prospectiva, Yildiz (2012, p. 152) descreve que 

since the 1920s, the political and social attitudes of Turkey’s successive 

governments towards Kurdish demands and interests have been marked by 

denial, intolerance and marginalization. The Kurds, as Turkey’s largest 

minority group, have presented what is perceived as the greatest threat to the 

creation of a homogenous Turkish nation-state. The successive strategies and 
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approaches of the state, although in variance with international law on the 

issue, have thus denied the existence of the Kurds as a distinct ethnic group 

within the country’s diverse population, and the pursuit of an official policy 

of “Turkification” and assimilation has resulted in a protracted armed 

conflict. 

 

Os curdos estão predominantemente distribuídos no sudeste do território turco. 

A República da Turquia é um Estado do sistema internacional que “está inserido no 

contexto da Eurásia, uma vez que se desenrola entre duas áreas civilizacionais diferenciadas 

e historicamente rivais: o Ocidente e o Islã” (FERNANDES, 2005, p. 26). A Turquia está 

imersa em um contexto amparado pela dicotomia entre as percepções do hemisfério 

ocidental e as percepções do hemisfério oriental. 

O Estado turco é membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa (OSCE), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização de 

Conferência Islâmica (OCI). Além disso, a República da Turquia é signatária da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos (CENTRO CULTURAL BRASIL-TURQUIA, 2010). 

Em 1959, após a assinatura do Tratado de Roma (1957), a Turquia se candidatou à 

adesão plena na Comunidade Econômica Europeia (CEE). O CEE propôs ao Estado turco a 

assinatura do Acordo de Associação, o qual estará em vigor até o momento em que os 

critérios da adesão forem cumpridos pela Turquia. No entanto, durante a década de 1970, as 

relações da Turquia com a CEE ficaram estagnadas em razão dos desequilíbrios econômicos 

e políticos. Em 1983, o processo de adesão foi retomado e, em 1987, a Turquia renovou a 

sua solicitação de adesão plena. Em 1989, a Comissão Europeia reconheceu a elegibilidade 

da Turquia e propôs o adiamento da questão até a conclusão das negociações referentes ao 

acordo da União Aduaneira entre ambos os agentes. Em 1996, o acordo da União Aduaneira 

entre a Turquia e a União Europeia (antiga CEE) foi concluído. A Turquia removeu os 

impostos aduaneiros nos produtos fixados e iniciou a prática das tarifas comuns junto à UE 

(CENTRO CULTURAL BRASIL-TURQUIA, 2010). 

Em 1999, a Turquia foi reconhecida como Estado candidato posicionado em 

igualdade de condições com os demais candidatos em termos dos critérios aplicáveis no 

percurso para a adesão plena, inaugurando uma nova perspectiva nas relações UE-Turquia. 

Em 2005, foram iniciadas as negociações de adesão mediante a conferência 

intergovernamental entre os Ministros dos Assuntos Externos UE em Luxemburgo. As 
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negociações de adesão abrangem a análise do respectivo candidato nos seguintes temas: 

Meio Ambiente; Política de Administração e Indústria; Estatística; Auditoria Financeira; 

Proteção do Consumidor e Saúde; Redes Trans-Europeia; Direitos Humanos; Direito das 

Instituições; Direito de Propriedade Intelectual; Livre Circulação de Capital; e Sociedade de 

Informação e Mídia (CENTRO CULTURAL BRASIL-TURQUIA, 2010). 

As relações entre a Europa e a Turquia sempre foram complexas e delicadas. É 

preciso reconhecer que a Turquia coloca à União Europeia a questão da sua 

identidade e das suas perspectivas. O alargamento à Turquia começa por colocar à 

UE o problema da sua fronteira oriental, sendo o país na sua maioria 

geograficamente asiático, dispõe de uma rede de relações regionais à volta do Mar 

Negro, que se reforçou após a queda da URSS. Sobretudo numerosos 

acontecimentos do passado lembram aos europeus que a Turquia ostenta 

diferenças socioculturais, institucionais e de política interna (CATIN, 2001, p. 7 

apud FERNANDES, 2005, p. 125). 

 

Em 2004, o Parlamento Europeu iniciou uma rodada de conferências 

relacionadas à questão curda após a caracterização do Massacre de Dersim (1937-1938) 

como etnocídio. Durante a primeira Annual Conference on EU, Turkey and the Kurds 

(Conferência Anual sobre UE, Turquia e Curdos), foi fundada a EU Turkey Civic 

Commission (Comissão Cívica Europa e Turquia ou o acrônimo EUTCC). A EUTCC 

surgiu em conformidade aos seguintes objetivos: (a) divulgar os desequilíbrios internos 

da Turquia no que tange aos conflitos entre as etnias; e (b) monitorar na Turquia o 

cumprimento dos critérios de adesão plena ao bloco regional europeu (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2004). 

Nesse sentido, apesar de a Turquia ratificar as diretrizes democráticas perante as 

instituições do sistema internacional, a trajetória doméstica revela a existência de 

sucessivas repressões governamentais contra as minorias étnicas integrantes da 

sociedade civil. Tal fato denota o comportamento paradoxal do Estado turco em relação 

ao equilíbrio entre a política externa e a política interna. Sotirovic (2016) relata que 

the Kurds are mostly discriminated and oppressed in Turkey in comparison 

with all present-day states of their residence. The Kurds are not recognized 

in Turkey as separate ethnolinguistic minority with their own language and 

culture regardless the fact that they compose one-fifth of total Turkey’s 

inhabitants and being together with the Greeks and the Armenians the oldest 

population in Turkey living in Anatolia almost 3.000 years before the first 

(Seljuk) Turks came there at the end of the 11th century. 

 

Durante a existência do “multiétnico e multirreligioso Império Otomano” 

(FERNANDES, 2005, p. 84), os curdos não reivindicaram a legitimação de um 

território autônomo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em meio às constantes 

repressões dos governos instaurados no Oriente Médio, teve início a busca pela 

autodeterminação curda.  
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McDowall (2007) verifica que a história moderna da etnia curda contém duas 

variáveis correlacionadas à lógica conflitante. A primeira variável corresponde ao 

confronto armado entre a população curda e os governos a que estão submetidos nos 

territórios. A segunda variável corresponde ao confronto ideológico entre ambos os 

lados do conflito. Em alguns momentos, os curdos almejaram a consolidação da nação 

enquanto etnia dentro das unidades políticas existentes (Turquia, Iraque, Irã e Síria). Em 

outros momentos, eles almejaram a consolidação da nação vinculada a uma unidade 

política própria (Curdistão como Estado soberano). 

Any modern history of the Kurds must examine two inter-related questions. 

The first is the struggle between the Kurdish people and the governments to 

which they are subject for control of the lands they inhabit. Until the 

nineteenth century that struggle was largely between two contestants. There 

were states that wished to control the Kurdish territory they considered theirs 

but that had neither ideological nor practical ambitions to assimilate Kurds 

into some kind of homogeneous entity. (...)The second question concerns the 

struggle of the Kurds to move from being merely a people who happen to 

have the attributes commonly described as 'Kurdish' to being a coherent 

community with the essential characteristics of nationhood (MCDOWALL, 

2007, p. 17). 

 

O período de 1918 a 1984 é determinante para o desenvolvimento do 

nacionalismo curdo na Turquia. As assinaturas do Tratado de Sèvres (1920) e do 

Tratado de Lausanne (1923) ocasionaram o desmembramento do Império Otomano, fato 

que alterou a geopolítica da Anatólia e da Mesopotâmia. McDowall (2007) enfatiza que, 

durante o período de 1918 a 1923, os curdos perderam a oportunidade de pleitear um 

Estado autônomo, sendo enquadrados como minoria étnica no novo sistema estatal que 

substituiu o Império Otomano e a Dinastia Qajar.  

Esse acontecimento revela o posicionamento inicial da identidade curda, a qual 

estava inserida no nacionalismo integracionista. Posteriormente, as metamorfoses de 

identidade resultaram no nacionalismo separatista. A correlação da questão curda à 

normatividade do ambiente internacional está relacionada a dois documentos 

internacionais que envolvem a problemática curda: o Tratado de Sèvres e o Tratado de 

Lausanne. 

 

 

2.2.1 O Tratado de Sèvres 

 

Em 1916, o diplomata britânico Mark Sykes e o seu homólogo francês François 

Georges-Picot firmaram um acordo sigiloso por meio da modalidade política referente à 
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diplomacia secreta. O acordo intitulado de Sykes-Picot foi instituído com a finalidade 

de ajustar as parcelas territoriais e as zonas de influência britânica e francesa na região 

do Oriente Médio.  

A França cultivava laços comerciais com a área geográfica do Levante (Síria, 

Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e Chipre). A Grã-Bretanha pretendia assegurar as 

rotas de comércio e comunicação com a Índia através do Canal de Suez e do Golfo 

Pérsico. O acordo Sykes-Picot recorreu à assimilação dos variados grupos étnicos ao 

propor a criação de Estados árabes sob as influências francesa e britânica. 

Both countries awarded themselves direct control over areas in which they 

had particular strategic and economic interests. France had commercial ties 

to the Levant, and had long cultivated the region’s christians. Britain 

intended to secure trade and communication routes to India through the Suez 

Canal and the Persian Gulf. To the extent the Sykes-Picot plan made an 

attempt to account for the local ethnic, religious or cultural groups, or their 

ideas about the future, it offered a vague promise to create one or several 

Arab states - under French and British influence, of course (THE NEW 

YORK TIMES, 2016). 

 

Desse modo, as fronteiras nacionais vigentes surgiram no contexto consecutivo à 

estruturação do acordo Sykes-Picot. Em razão das guerrilhas locais que foram 

desencadeadas nas décadas supervenientes, houve a renovação das delimitações 

territoriais. Os impasses vivenciados pelo Império Otomano durante os anos de 1916 a 

1920 geraram as variadas configurações políticas, étnicas e demográficas da atual 

Turquia. 

The borders that exist today - the ones the Islamic State claims to be erasing 

- actually emerged in 1920 and were modified over the following decades. 

They reflect not any one plan but a series of opportunistic proposals by 

competing strategists in Paris and London as well as local leaders in the 

Middle East. For whatever problems those schemes have caused, the 

alternative ideas for dividing up the region probably weren’t much better. 

Creating countries out of diverse territories is a violent, imperfect process 

(THE NEW YORK TIMES, 2016). 

 

Nesse sentido, os resultados conclamados no processo da resolução estratégica 

entre a política externa britânica e a política externa francesa podem ser visualizados no 

mapa da Ilustração 2 abaixo. 
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Ilustração 2 – Acordo Sykes-Picot (1916) 

 

Fonte: The New York Times (2016). 

 

 

 

Em seguida, durante o ínterim do Armistício de 1918, “uma coligação de tropas 

das potências vencedoras – com contingentes do Reino Unido, da França, da Itália e da 

Grécia – ocupou Istambul e procurou controlar os principais centros político-

econômicos da Anatólia” (FERNANDES, 2005, p. 41). 

No contexto das ruínas do Império Otomano e da consequente ocupação militar 

europeia, surgiu o “movimento nacionalista otomano/turco” (FERNANDES, 2005, 

p.41). Ele estava fundamentado na reivindicação das fronteiras para os novos Estados a 
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serem formados na região. Em paralelo, foi efetivada a “perda das províncias árabes, da 

Síria à Península Arábia, passando pela Mesopotâmia (Iraque)” (FERNANDES, 2005, 

p. 41). 

Em meio a esse cenário, é notória a desarmonia dos interesses dos agentes 

envolvidos nas negociações referentes aos territórios. Havia a incompatibilidade entre a 

pretensão territorial do movimento otomano/turco e a pretensão territorial das potências 

europeias (Reino Unido, França e Itália). Como resultado disso, em 10 de agosto de 

1920, foi elaborado em Sèvres o tratado de paz que previa os seguintes aspectos:  

(...) que a região de Esmirna (Izmir) na costa do mar Egeu iria votar a sua 

incorporação na Grécia num prazo de cinco anos; que o Presidente norte-

americano, Woodrow Wilson, determinaria as fronteiras da Armênia; que a 

Liga das Nações decidiria quando os curdos poderiam ter a sua 

independência, se essa fosse a vontade da população; e que o sultão otomano 

mantinha Istambul (a qual ficava, no entanto, sob controle aliado) e o resto da 

Anatólia, excetuadas importantes zonas de influência concedidas em 

documento separado à França, no Sudeste, e à Itália, no Sul (MANGO, 2000, 

p. 285 apud FERNANDES, 2005, pp. 41-42). 

 

Não obstante, Danforth (2015) argumenta que, no ano posterior a assinatura do 

tratado, as potências europeias começaram a cogitar as nefastas consequências dessa 

obtenção territorial. Em concomitância às negociações para a assinatura do tratado, as 

tropas militares da Grécia ocuparam os aglomerados populacionais da Anatólia. 

Diante dos ataques gregos, a frente otomana reagiu, estando embasada em uma 

“campanha político-militar que a historiografia turca glorifica como a Guerra da 

Independência (1919-1922)” (FERNANDES, 2005, p. 43). No que tange essa 

campanha, Jung e Piccoli (2001, p. 65) apud Fernandes (2005, p. 43) observam que 

o movimento nacionalista foi capaz de reverter em seu proveito os interesses 

divergentes entre os aliados, jogando-os uns contra os outros e concluindo 

acordos bilaterais separados, o que lhe permitiu, na prática, deixar a Grécia 

isolada na condução das operações militares. 

 

A guerra da independência turca abrange os conflitos armados entre os 

integrantes do Movimento Nacional Turco e os exércitos da Grécia, da Armênia e da 

França. Tais confrontos contribuíram para a formação da campanha nacionalista pró-

turca no território da Anatólia (FERNANDES, 2005). Com base nos episódios políticos 

retratados, o mapa da Ilustração 3 indica o escopo da territorialidade delineada no 

Tratado de Sèvres. 
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Ilustração 3 – Mapa do Tratado de Sèvres (1920) 

 

 

 

Fonte: https://www.atlas-historique.net/1914-1945/cartes/TurquieSevres.html (2003). 

 

 

 

Os efeitos conjunturais do Tratado de Sèvres caracterizam importantes 

consequências na política internacional. Conforme pode ser observado na Ilustração 3, a 

área ocupada pelos curdos foi demarcada como “territoires prévus pour un éventuel 

État kurde”, isto é, a formação de um eventual Estado curdo estava prevista no 

documento. Já os resultados das relações do Império Otomano com a Rússia, a França, a 

Itália e o Reino Unido estão identificados de acordo com Fernandes (2005) nos itens a 

seguir. 

(a) A Rússia denunciou os acordos secretos referentes às regiões de 

Constantinopla e Istambul, tonando públicas as intenções europeias de partilha. Em 

março de 1921, a Rússia assinou o acordo bilateral de amizade com o Movimento 

Nacional Turco, sedimentando a delimitação territorial entre os atuais Estados da 
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Turquia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. A Rússia foi transformada no principal 

fornecedor de material bélico para a Turquia. 

(b) A França priorizou a manutenção dos territórios que obtivera na Síria e no 

Líbano, abandonando as pretensões de ocupação da Sicília. Em outubro de 1921, o 

Estado francês também assinou o acordo bilateral de amizade com o Movimento 

Nacional Turco. 

(c) A Itália, insatisfeita com as concessões territoriais feitas à Grécia no Tratado 

de Sèvres, fixou tropas na província de Antália. Em seguida, o Estado italiano alterou o 

direcionamento da sua política externa na região. Em outubro de 1921, a fim de ampliar 

as suas zonas de influência, também assinou o acordo bilateral de amizade com o 

Movimento Nacional Turco. 

(d) O Reino Unido evitou o envolvimento militar no confronto entre as tropas 

gregas e as tropas do movimento turco/otomano por causa do interesse estratégico nos 

estreitos de Dardanelos e Bósforo (atual Turquia), bem como na região de Mossul (atual 

Iraque). 

No tocante à questão curda durante as negociações para a assinatura do Tratado 

de Sèvres, Heper (2007) descreve que quando a atual República da Turquia estava 

imersa na condição vulnerável do cenário Pós-Primeira Guerra Mundial, isto é, quando 

os exércitos do Império Otomano foram dissolvidos e as suas armas confiscadas pelo 

Reino Unido e pela França, por que a nação curda não aproveitou a conjuntura de 

declínio do Império Otomano para obter a independência do referido Curdistão? Ao 

invés disso, os curdos e as demais etnias existentes na Anatólia cooperaram com o 

Movimento Nacional Turco, contribuindo para o surgimento do Estado turco. 

When Turkey was in a very vulnerable position in the wake of the First World 

War, that is, when the armies of that country were dissolved and the weapons 

of that country confiscated by the British, French, and others countries, why 

did the Kurds not think of taking advantage of that situation, and attempt to 

obtain their Independence from Turkey? Instead, in 1919–1922, during the 

Turkish War of Independence, the Kurds, together with the other ethnic 

elements of the population, contributed to the efforts to maintain the very 

existence of Turkey (HEPER, 2007, p. 2). 

 

Heper (2007) também analisa que sempre que uma querela entre a etnia curda e 

o Estado parecia ter chegado ao fim, o Estado negligenciava os confrontos antecedentes, 

nos quais muitos cidadãos curdos e não-curdos foram mortos, agindo de modo 

indulgente. Há, portanto, uma perceptível dualidade do comportamento do Estado nos 

termos de política doméstica. Esse aspecto interno acaba sendo refletido na política 
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externa da Turquia, que também apresenta um histórico de posicionamentos ambíguos 

no que tange às negociações multilaterais. 

In a parallel manner, whenever a conflict between the state and the Kurds 

seemed to have come to an end, the state tended to act as if the country had 

not gone through a period of serious confrontations, in which many people 

lost their lives; during such periods, the state usually acted in a rather 

‘forgiving manner’ towards its Kurdish citizens, as any country would when 

it comes to a group of citizens whom it would not consider any diferente from 

its other citizens (HEPER, 2007, p. 2). 

 

Além disso, a posterior negociação para a assinatura de um novo tratado de paz 

em substituição ao Tratado de Sèvres descortinou o retrocesso “em matéria de 

autodeterminação das populações curdas, não reconhecendo estas como minoria 

autônoma com quaisquer direitos específicos enquanto tal” (FERNANDES, 2005, p.85). 

O resultado desse processo de jurisprudência internacional foi o reconhecimento da 

legitimidade da República da Turquia enquanto Estado soberano no sistema 

internacional. 

The Treaty of Sèvres has been largely forgotten in the West, but it has a 

potent legacy in Turkey, where it has helped fuel a form of nationalist 

paranoia some scholars have called the ‘Sèvres syndrome’. Sèvres certainly 

plays a role in Turkey’s sensitivity over Kurdish separatism (DANFORTH, 

2015, p. 16). 

 

Em suma, a concessão da autonomia local aos curdos foi prevista no Tratado de 

Sèvres, tendo em vista o percurso evolutivo para a formação de um Estado curdo. 

Porém, o projeto do Movimento Nacional Turco integrou as vozes dos grupos 

minoritários no ideal da comunidade imaginada. Considerando os postulados teóricos 

do nacionalismo integracionista, a comunidade imaginada turca deveria apresentar a 

homogeneidade do caráter nacional perante a sociedade internacional. Os eventos 

subjacentes revelaram o contrário. Em 24 de julho de 1923, foi assinado em Lausanne o 

tratado que revogou e substituiu o precedente documento internacional assinado em 

Sèvres.  

 

 

 

2.2.2 O Tratado de Lausanne 

 

O período de 1923 a 1938 é marcante para a consolidação da questão curda. 

Durante esse período, o líder militar Mustafa Kemal Atatürk assumiu o cargo de 

primeiro presidente da recém-formada República da Turquia. Em 1927, durante a 
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convenção do Partido Republicano do Povo (CHP, acrônimo na língua turca para 

Cumhuriyet Halk Partisi), Mustafa Kemal Atatürk argumentou que os princípios do 

Tratado de Lausanne eram os únicos válidos no Estado turco e, por essa razão, não 

deveriam ser comparados às propostas de paz antecedentes. 

Gentlemen, I don't think it is necessary any further to compare the principles 

underlying the Lausanne Peace Treaty with other proposals for peace. This 

treaty, is a document declaring that all efforts, prepared over centuries, and 

thought to have been accomplished through the Sevres Treaty to crush the 

Turkish nation have been in vain. It is a diplomatic victory unheard of in the 

Ottoman history.7 

 

Com o fim da guerra da independência turca, a paz foi celebrada entre os 

beligerantes e os novos Estados foram reconhecidos no sistema internacional. A atual 

República da Turquia adquiriu, então, a plena soberania dos territórios da Ásia Menor. 

Esse processo foi consagrado por meio da assinatura do Tratado de Lausanne, o qual 

anulou o Tratado de Sèvres. 

Sobre as cinzas do Império Otomano derrotado na Primeira Guerra Mundial 

pela ação da Entente franco-britânica coadjuvada, primeiro pela Rússia 

czarista e Itália, e, depois, a partir de 1917, pela Grécia, foi fundada 

oficialmente, a 29 de outubro de 1923, a moderna República da Turquia. Em 

território que a geografia convencional considera europeu, o emergente 

Estado surgiu implantado apenas numa parcela da Trácia Oriental, 

abrangendo, ainda, a margem esquerda do Bósforo e dos Dardanelos, com 

fronteiras com a atual Grécia e Bulgária. A quase totalidade do novo Estado 

ficou geograficamente situada na Ásia Menor, na Anatólia (que em língua 

grega significa Este/Oriente), dispondo de fronteiras com as atuais Geórgia, 

Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque e Síria (FERNANDES, 2005, p. 40). 

 

Assim como os efeitos do Tratado de Sèvres, os efeitos conjunturais do Tratado 

Lausanne também caracterizam importantes consequências na política internacional. 

Segundo Fernandes (2005), os resultados no que tange aos territórios formados estão 

identificados nos itens a seguir. 

(a) Os estreitos de Dardanelos e Bósforo, bem como a costa oriental do Mar 

Egeu foram integrados à República da Turquia. 

(b) O distrito de Alexandreta foi cedido à República da Turquia. Anteriormente, 

ele estava integrado ao protetorado da Síria, pertencendo à França. 

(c) As ilhas do Mar Egeu adjacentes à costa da Ásia Menor foram divididas 

entre a Grécia e a Itália. 

(d) A região de Mossul foi cedida pelo Império Britânico à República do Iraque 

mediante o acordo bilateral turco-britânico. 

                                                           
7 Trecho do discurso proferido por Mustafa Kemal Atatürk em outubro de 1927. Disponível em 

<https://www.history.ubc.ca/faculty/friedrichs/sites/default/files/documents/Mustafa_Kemal_Atatrk_Spee

ch_Given_in_1927_excerpts.doc>. 
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As potências europeias e os representantes do Movimento Nacional Turco 

inseriram no Tratado de Lausanne uma nova cláusula em substituição à cláusula que 

favorecia a autodeterminação dos curdos. O novo dispositivo revogou a formação de um 

eventual Estado curdo. Desde então, “the Treaty of Lausanne between Turkey and the 

allied powers invalidates the Treaty of Sevres, which had provided for the creation of a 

Kurdish state” (KRG, 2016). 

Adotando a tradição otomana de organização em comunidades religiosas, o 

dispositivo do Tratado de Lausanne (1923) previu apenas o reconhecimento 

dos direitos das minorias religiosas: grega, judaica e armênia. E a população 

curda, apesar de ser bastante heterogênea, é majoritariamente muçulmana 

sunita, o que impediu o seu reconhecimento como minoria. O não 

reconhecimento dos curdos como uma minoria por Ancara fez emergir 

movimentos separatistas e de autonomia curdos em oposição ao Estado turco 

(GUIMARAIS, 2007, p. 109). 

 

Por esse ângulo, Fernandes (2005) explica o contexto fazendo alusão ao enredo 

sobre Pandora na mitologia greco-romana. Nessa alegoria, Pandora representa a 

personagem que abre o artefato dado por Zeus e liberta todos os males do mundo, com 

exceção da esperança. O ato de negar ao reconhecimento dos direitos da minoria curda é 

comparado à abertura da caixa de Pandora, resultando nos posteriores cenários 

catastróficos da região. Fernandes (2005, p. 85) assinala que 

a hostilidade dos vencedores ao reconhecimento das populações curdas como 

uma minoria autônoma também se explica pelo receio de secessão, isto é, que 

as diferenças étnico-religiosas-culturais que sucessivamente tinham 

alimentado os nacionalismos grego, sérvio, búlgaro, armênio e árabe contra o 

Império Otomano (...) reabrissem a ‘caixa de Pandora’. 

 

Ademais, o dispositivo do Tratado de Lausanne contém a cláusula que legitimou 

o processo da permuta de populações entre as regiões. Zücher (1993, pp. 171-172) 

afirma que 

o Tratado previa a possibilidade de troca de populações entre os muçulmanos 

da Grécia e as populações ortodoxas gregas da Anatólia, levando 900.000 a 

1.300.000 gregos da Ásia Menor para a Grécia e 300.000 a 400.000 

muçulmanos do antigo Império Otomano para a Turquia (...) Como 

consequência dos acontecimentos ocorridos na Primeira Guerra Mundial e da 

troca de populações subsequente, a Anatólia, em 1923, tornou-se num lugar 

completamente diferente do que era em 1913. 

 

Nesse sentido, houve a harmonia dos interesses europeus e turcos nas 

negociações em prol de soluções imediatas para a problemática territorial. No entanto, 

as respectivas soluções causaram profundas instabilidades nas décadas posteriores. O 

Tratado de Lausanne determinou a delimitação das fronteiras da República da Turquia 

na Anatólia, bem como determinou a abertura dos Estreitos ao comércio. O dispositivo 
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renunciou, contudo, à autonomia do Curdistão. O mapa da Ilustração 4 indica o escopo 

da territorialidade delineada no Tratado de Lausanne. 

 

 

 

Ilustração 4 – Mapa do Tratado de Lausanne (1923) 

 

 

Fonte: https://www.atlas-historique.net/1914-1945/cartes/TurquieLausanne.html (2003). 

 

 

 

No âmbito interno do Estado turco, a República parlamentarista foi proclamada 

“com o objetivo de construir a nova identidade nacional turca e criar uma organização e 

burocracia estatal semelhante à existente no Ocidente europeu” (FERNANDES, 2005, 

p. 48). O presidente eleito pela Grande Assembleia Nacional da Turquia foi Mustafa 

Kemal Atatürk. 

Em face desse contexto, o dilema entre a República da Turquia e o Curdistão 

turco foi gradativamente intensificado nas esferas política, econômica e social. A partir 

de então, a presença das TSK nos distritos curdos foi ampliada e, nos discursos dos 
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representantes do governo, o termo Kürtler foi proscrito. Os indivíduos pertencentes à 

etnia curda passaram a ser referidos como “os turcos das montanhas” em alusão ao 

terreno montanhoso em que as aldeias foram assentadas (MCDOWALL, 2007). 

Enquanto alguns árabes chamam os curdos de “árabes do Iêmen”, alguns 

turcos os denominam “turcos das montanhas”, expressando alguns dos 

mecanismos da tentativa de assimilação que sofre esse povo. Além disso, a 

região montanhosa onde vivem é uma das mais ricas em florestas e água de 

todo o Oriente Médio, o que tem chamado atenção de diversas potências 

(MOREL, 2016, p. 11). 

 

Kreyenbroek e Sperl (2000) descrevem que, nas décadas de 1920 e 1930, as 

revoltas dos curdos contra os constrangimentos da nova ordem foram suscitadas. Porém, 

essas revoltas refletiram a natureza fragmentada da sociedade curda que ainda não 

apresentava um caráter nacional próprio e distinguível do caráter nacional turco. A 

resposta do governo a essas revoltas compatibilizou as seguintes ações: (a) a execução 

dos líderes tribais; (b) a destruição das aldeias ofensivas; e (c) a deportação dos 

habitantes das aldeias ofensivas para outras áreas. 

There were repeated and virulent revolts by the Kurds against the constraints 

of the new order, in the 1920s and 1930s. But these revolts themselves 

reflected the fragmented nature of Kurdish society, and that there was as yet 

no sense of national unity among them. The government's response to these 

revolts was to execute the leaders, and to raze offending villages, deporting 

their inhabitants out of the area. Such was the stringency of the government's 

policy that hundreds of thousands of Kurds perished in these pacifications, 

particularly in the Dersim (now called Tunceli) region of central eastern 

Anatolia (KREYENBROEK; SPERL, 2000, p. 14). 

 

McDowall (2007) afirma que as guerrilhas entre o governo turco e as rebeliões 

curdas contabilizaram 40.000 mortes nos anos de 1937 e 1938. Esse evento foi 

caracterizado pela comunidade internacional como etnocídio e designado como o 

Massacre de Dersim. Em face da pressão exercida pela UE nas negociações para a 

adesão plena da Turquia ao bloco europeu, em 2011, Recep Tayyip Erdogan8 proferiu o 

discurso veiculado pela mídia internacional: 

Dersim is the most tragic event in our recent history. It is a disaster that 

should now be questioned with courage. (...) If there is need for an apology 

on behalf of the state, if there is such a practice in the books, I would 

apologise and I am apologising.9 

 

                                                           
8 No período entre 2003 e 2014, Erdogan exerceu o cargo de primeiro-ministro da República da Turquia. 

Em 28 de agosto de 2014, ele foi eleito presidente do país. Ele é membro do Partido da Justiça e 

Desenvolvimento (AKP, acrônimo na língua turca para Adalet ve Kalkınma Partisi). Além do AKP, há o 

Partido Republicano do Povo (CHP, acrônimo na língua turca para Cumhuriyet Halk Partisi na língua 

turca). Ambos são os principais partidos da política turca. 
9 Trecho do discurso proferido durante a reunião oficial do partido AKP em 2011. Disponível em 

<http://www.bbc.com/news/world-europe-15857429>. 
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Durante os governos subsequentes ao governo Atatürk, as regiões habitadas 

pelas minorias étnicas mencionadas no Tratado de Lausanne entraram em um relativo 

processo de pacificação. Nesse processo, os tradicionais líderes curdos (aghas) foram 

incluídos no aparelho burocrático, bem como nos partidos políticos do Estado (HEPER, 

2007).  

No contexto dos resultados do Tratado de Lausanne, o período de 1947 a 1952 é 

relevante para a compreensão da política externa da Turquia. Esta teve como base a 

iniciativa da parceria estratégica com os EUA. Em 1947, a Turquia iniciou a relação 

bilateral com os EUA ao receber o auxílio financeiro desenvolvimento econômico 

mediante o Plano Marshall. Em 1952, a Turquia ingressou na OTAN, formalizando a 

aliança com o hemisfério ocidental. Posteriormente, a Turquia direcionou as suas 

iniciativas de política externa para a aliança com a UE (CENTRO CULTURAL 

BRASIL-TURQUIA, 2010). Sochaczewski (2016, p. 5) destaca os aspectos estratégicos 

concernentes à Turquia: 

Por seus estreitos, os russos acessam o Mediterrâneo. Em seu território se 

abrigam cerca de três milhões de refugiados sírios e pode ser também através 

deles que muitos podem novamente chegar ao território europeu, como na 

crise do verão de 2015. É através da Anatólia que se projeta oleoduto levando 

energia do Azerbaijão para a Europa. E foi em grande medida através de suas 

fronteiras que milhares de recrutas do mundo todo chegaram às terras 

dominadas pelo EI. A Turquia tem um Ministério da União Europeia e ainda 

busca oficialmente fazer parte da mesma. Foi alvo do Plano Marshall no pós-

Segunda Guerra e desde 1952 integra a OTAN. Vale a pena acompanhar o 

desenrolar de toda essa guerra de narrativas porque certamente terão mais um 

impacto nas discussões sobre a União Europeia e da OTAN e também sobre 

as relações do país com os EUA. 

 

Já Kreyenbroek e Sperl (2000, p. 16) enfatizam a dimensão internacional que 

vigora na questão curda: 

Such factors highlight the international dimension of Turkey's Kurdish 

question. Kurdish political associations in western Europe and sympathetic 

human rights groups have repeatedly drawn attention to Turkey's human 

rights record particularly with regard to its Kurds. At a time when Turkey 

wishes to take its membership of the Western bloc beyond NATO into full 

membership of the European Community, its human rights record will come 

under increasing scrutiny. In other words, after more than half a century of 

oppressive policy, it will have to choose whether to persist in its oppression 

of a minority that constitutes 19 percent of the population and pay an 

increasing price in terms of its international political and economic 

relationships, or whether to risk the dangers of Kurdish irredentism if it 

decides to liberalize. 

 

O background das negociações multilaterais para as assinaturas do Tratado de 

Sèvres e do Tratado de Lausanne representa, portanto, o ponto de partida para a 
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compreensão das interfaces entre a identidade nacional turca e a identidade nacional 

curda na conjuntura contemporânea. 

 

 

 

2.3 Conjuntura Contemporânea 

 

Além do contexto normativo referente à formação da Turquia como Estado 

soberano, é necessário o estudo da conjuntura que teve início na década de 1970 e 

perdura até a atualidade. A partir dessa década, os fenômenos da revolução digital, da 

aproximação dos mercados globais e da migração internacional impulsionaram no globo 

terrestre a multidimensionalidade dos processos políticos, econômicos, sociais, 

culturais, tecnológicos e científicos. 

Com a publicação do artigo “The Clash of Civilizations?”, Huntington (1993) 

inaugura o debate dos fenômenos políticos da contemporaneidade com a hipótese de 

que as causas dos conflitos no sistema internacional não seriam exclusivamente 

ideológicas ou econômicas, mas sim culturais. Os Estados continuariam sendo os atores 

detentores do maior nível de poder nos temas da agenda interncional, porém, os 

conflitos incipientes ocorreriam entre os diferentes grupos. Desse modo, ele conjecturou 

que, na política internacional do século XXI, haveria o choque das civilizações. 

Huntington (2010) propõe na sua teoria a existência de oito blocos 

civilizacionais (civilização sínica, civilização nipônica, civilização hindu, civilização 

islâmica, civilização ocidental, civilização latino-americana, civilização ortodoxa e 

civilização africana). Cada bloco deveria ter o poder centralizado em Estados-núcleo, os 

quais exerceriam o papel de mediadores nos conflitos internos e intercivilizacionais. Os 

Estados-núcleo seriam os interlocutores do sistema de civilizações. 

Em relação à civilização islâmica, Huntington (2010, p. 219) faz referência à 

etnia curda, argumentando que 

em todo o Islã, o grupo pequeno e a grande fé, a tribo e ummah, foram os 

principais focos de lealdade e devoção, e o Estado-nação foi menos 

importante. No mundo árabe, os Estados existentes têm problemas de 

legitimidade porque, na sua maioria, eles são produtos arbitrários do 

imperialismo europeu, e suas fronteiras muitas vezes nem sequer coincidem 

com as dos grupos étnicos, como os berberes e os curdos. Esses Estados 

dividiram a nação árabe, mas, por outro lado, um Estado pan-arábico jamais 

se materializou. 
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Ao posicionar a Turquia no sistema de civilizações, Huntington (2010, p. 223-

224) afirma que 

a Turquia tem a história, população, desenvolvimento econômico de nível 

médio, coerência nacional e tradição e competência militares para ser o 

Estado-núcleo do Islã. Entretanto, ao definir explicitamente a Turquia como 

uma sociedade secular, Atatürk impediu que a República da Turquia 

sucedesse ao Império Otomano naquele papel. A Turquia não conseguiu 

sequer se tornar membro fundador da OCI devido ao compromisso com o 

secularismo incorporado à sua Constituição. Enquanto a Turquia continuar a 

se definir como um Estado secular, a liderança do Islã lhe estará vedada. 

 

Huntington (2010) assinala que o secularismo ocasionou a modificação da 

identidade civilizacional turca, a qual teria rompido com a civilização islâmica. No 

entanto, para que esse tipo de mudança fosse deveras efetivado, a matriz sociológica dos 

diversos povos da Anatólia necessitaria da plena ruptura com o islã, o que não ocorreu. 

Ao invés disso, o secularismo ocasionou a construção de uma nova identidade nacional 

alinhada aos princípios europeus do Estado-nação. Fernandes (2005, p. 77) elucida que 

a Turquia, sob o efeito da decadência desastrosa do Império Otomano, 

procurou obsessivamente modernizar-se, assumindo que, para isso, teria de 

adotar (algumas) práticas organizacionais e culturais ocidentais. Mas, isso 

não é exatamente a mesma coisa que pretender mudar identidade 

civilizacional, o que seria um processo de mudança muito mais complexo e 

profundo, implicando uma ruptura total com a matriz sociológica de base, 

para aí colocar uma outra matriz, a da nova civilização com que se queria 

identificar. Acontece que nunca houve tal intenção de Atatürk, nem da elite 

dirigente kemalista. Assim, falar num país dilacerado faz sentido, não tanto 

pela alegada tentativa de mudança civilizacional (a qual verdadeiramente 

nunca existiu) mas, sobretudo, por referência à construção identitária da 

República da Turquia, que teve por substrato a ideologia europeia 

novecentista do Estado-nação. 

 

Enquanto Guimarais (2007, p. 43) infere que 

o problema da formulação de Huntington está em abordar a ocidentalização 

turca em termos civilizacionais. Seria mais adequado tratar o dilmema turco a 

partir da perspectiva político-identitária. A Turquia é um país muçulmano 

defrontado com a opção de se aproximar da Europa (apesar dos riscos de não 

ser aceita) ou voltar a ser parte de um fictício mundo muçulmano 

politicamente homogêneo. Assim, a Turquia se encontraria numa 

encruzilhada política e identitária, e não civilizacional. 

 

Além disso, o paradigma culturalista proposto por Huntington (2010) resgata a 

concepção do poder militarista e a concepção do estado de natureza hobbesiano. O 

ambiente do choque das civilizações pode ser comparado ao ambiente da constante luta 

pela sobrevivência ou a guerra de todos contra todos. Esse paradigma contrapõe as 

evoluções do universalismo em termos de estabilização do sistema internacional como, 

por exemplo, a prática do multilateralismo e o princípio da segurança coletiva. 
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Em relação à prática do multilateralismo, Herz e Hoffmann (2004) elucidam que 

ela pode ser definida como o estabelecimento de princípios que norteam a relação entre 

os atores. Desse modo, a prática do multilateralismo é configurada mediante os 

seguintes conceitos: (a) conceito da não discriminação; (b) conceito de indivisibilidade; 

e (c) conceito de reciprocidade difusa. 

O conceito da não discriminação surgiu com a Cláusula da Nação Mais 

Favorecida, presente no Artigo I do Acordo Geral de Tarifas e Comércio 1947 (GATT, 

acrônimo na língua inglesa para General Agreement on Tariffs and Trade 1947). Ela 

estabelece que qualquer vantagem, privilégio ou imunidade, afetando direitos 

aduaneiros ou outras taxas concedidos a uma parte contratante, deverão ser acordados 

imediatamente a produtos similares comercializados com qualquer outra parte 

contratante. Por conseguinte, nenhum Estado pode discriminar os demais Estados, nem 

favorecer os mesmos com vantagens comerciais específicas (HERZ; HOFFMANN, 

2004). 

O conceito de indivisibilidade indica a construção social na qual o 

multilateralismo está alicerçado. Ela pode assumir várias formas, porém, continuará 

constituindo o escopo no qual os custos e os benefícios são distribuídos (CAPORASO; 

LEVINE, 1992). Esse conceito sugere, portanto, que os princípios acordados são 

aplicados a todos os Estados envolvidos (HERZ; HOFFMANN, 2004). 

O conceito de reciprocidade difusa corresponde à expectativa dos Estados no 

que tange a equivalência aproximada de benefícios agregados ao longo do tempo 

(RUGGIE, 1992). Ele abrange o axioma referente a perder hoje para ganhar amanhã. 

Esse conceito demarca a arquitetura das relações internacionais (HERZ; HOFFMANN, 

2004). 

Em relação ao princípio da segurança coletiva, Herz e Hoffmann (2004) 

explicam que ele configura o sistema pautado no compromisso de uma reação coletiva 

no caso da ameaça à paz ou à segurança de qualquer Estado. Esse sistema tem como 

base a criação de um mecanismo internacional que conjuga os compromissos dos 

Estados para evitar a agressão de um Estado contra outro. 

Ao engendrar uma ameaça crível de que uma reação coletiva, através de 

boicotes, de pressões econômicas e de intervenção militar, seria produzida 

em qualquer hipótese de agressão, o sistema deveria deter atores dispostos a 

iniciar uma empreitada militar. A imensa agregação de recursos de poder 

levaria atores racionais a evitar uma derrota já prevista. Essa lógica só se 

realizaria caso houvesse imensa confiança no funcionamento do sistema e a 

participação universal – ou quase – dos membros do sistema internacional. 

Dessa forma, qualquer ato de guerra seria objeto do sistema, não importando 
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as causas: ato de paixão ou cálculo racional, forma de resolver uma disputa 

territorial ou expansão agressiva. A decisão poderia ser tomada por um 

regime democrático ou pelo mais autocrata dos ditadores (HERZ; 

HOFFMANN, 2004, p. 83). 

 

Durante o século XX, existiram três oportunidades para a criação de um sistema 

de segurança coletiva, mas ele não foi efetivado em nenhuma delas. A primeira 

oportunidade ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, durante a criação da Liga das 

Nações em 1919. A segunda ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, durante a criação 

da ONU, a qual existe juridicamente desde 1945. A terceira ocorreu no período pós-

Guerra Fria (HERZ; HOFFMANN, 2004). 

O fim do conflito entre os dois blocos político-ideológicos representou uma 

intensificação do processo de globalização, ou seja, uma maior ligação e 

interdependência entre as sociedades, permitindo dessa forma que o modelo 

ocidental de organização e governança das sociedades nacionais, baseado no 

tripé: economia de mercado, democracia e direitos humanos, se 

universalizasse. (...) O acesso a informações e imagens sobre crises 

humanitárias, atos de desrespeito aos direitos humanos e genocídios gerou 

pressões da opinião pública por intervenções. O “efeito CNN”, termo que 

passou a ser incorporado pela literatura, refere-se a essa tendência (HERZ; 

HOFFMANN, 2004, p. 112). 

 

No tocante aos novos fenômenos políticos expandidos pelo “efeito CNN”, Mann 

(2000) ressalta que o transnacionalismo das culturas no final do século XX não 

danificou a importância dos Estados. Ao contrário, a crescente densidade da sociedade 

global conferiu a eles novos papéis geopolíticos. As questões ambientais, as tarifas e as 

comunicações já são notáveis impulsionadoras das negociações entre os Estados no 

cenário internacional. 

Os Estados tornaram-se importantes no mundo moderno por prestarem cinco 

serviços, de utilidade variável, à humanidade: (1) tornaram-se capazes de 

travar guerras maciças e rotineiras; (2) forneceram infra-estruturas de 

comunicação ao militarismo e ao capitalismo; (3) tornaram-se a sede da 

democracia política; (4) garantiram os direitos de cidadania social que eram 

usurpados da esfera privada; e (5) inventaram o planejamento 

macroeconômico. Todas essas cinco funções estiveram ligadas e entrelaçadas 

com a ascenção da moderna sociedade civil. No século XX, elas 

concentraram poderes no Estado nacional soberano. Alguns desses poderes 

estão hoje em declínio, mas outros continuam a crescer. (...) As fontes mais 

globais da mudança contemporânea, a partir das quais houve também quem 

predisse a morte do Estado nacional, realmente trazem implicações políticas 

mais dúbias e variadas. As mudanças militares, em especial o advento das 

armas nucleares e biológicas, tornaram irracionais as guerras entre as grandes 

potências, e é possível que essa lógica também se difunda em linha 

descendente para os países menores (MANN, 2000, p. 331). 

 

Dessa forma, houve a bifurcação da entidade Estado-nação através do 

movimento de vinculação e desvinculação entre os Estado e as nações. Ao contrário das 

nações modernas, as nações contemporâneas estão estruturadas sob o prisma da 
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etnicidade, ao mesmo tempo em que estão imersas no processo de desenvolvimento da 

cultura internacional mediante a crença universalista. Destarte, Barth (1998) explica que 

a etnicidade é a compreensão organizacional dos grupos étnicos. Ela consiste no grau de 

conformidade dos membros de uma coletividade aos padrões culturais existentes. 

A atribuição categórica da sociedade civil é uma atribuição étnica quando ela 

classifica um indivíduo conforme a sua identidade básica. Esta é determinada pelos 

critérios de origem, ascendência e experiência. Assim, na medida em que os atores 

utilizam a identidade cultural para categorizar a sociedade com propósitos de interação, 

há a formação de grupos étnicos sob a lógica organizacional (BARTH, 1998). 

By concentrating on what is socially effective, ethnic groups are seen as a 

form of social organization. (...) A categorical ascription is an ethnic 

ascription when it classifies a person in terms of his basic, most general 

identity, presumptively determined by his origin and background. To the 

extent that actors use ethnic identities to categorize themselves and others for 

purposes of interaction, they form ethnic groups in this organizational sense 

(BARTH, 1998, pp. 13-14). 

 

A classificação de determinada comunidade na condição de grupo étnico 

depende dos traços sui generis que esboçam a cultura propriamente dita. O grupo étnico 

possui a máxima da filiação, na qual os indivíduos se identificam e são identificados por 

integrantes de outras categorias. Dessa maneira, as culturas estão inseridas em uma 

sistemática deliberada e pertencem a uma ordem (BARTH, 1998). 

The classification of persons and local groups as members of an ethnic group 

must depend on their exhibiting the particular traits of the culture. This is 

something that can be judged objectively by the ethnographic observer, in the 

culture-area tradition, regardless of the categories and prejudices of the 

actors. Differences between groups become differences in trait inventories; 

the attention is drawn to the analysis of cultures, not of ethnic organization 

(BARTH, 1998, p.11). 

 

Barth (1998) defende que as categorias étnicas de uma sociedade propiciam a 

organização dos variados arranjos socioculturais na prerrogativa da diversidade. O 

aspecto organizacional é o fator-chave para a coesão social. Logo, para que haja a paz 

sustentável entre os variados grupos, é necessário que haja a coesão mediante a 

organização multicultural. 

Ademais, a concepção organizacional dos grupos étnicos está diretamente 

relacionada à premissa construtivista da realidade socialmente construída. A 

organização dos grupos étnicos em uma sociedade civil coesa e pacífica abrange o 

poder da linguagem proveniente dos discursos proferidos pelos representantes do 

Estado e das teorias disseminadas nas escolas, nas universidades e na mídia (local e 

internacional). Ela também abrange o papel constitutivo das normas que condicionam 
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os atores. Tais normas englobam, de modo simultâneo, a legislação no âmbito interno 

do Estado e os regimes10 no âmbito internacional. 

Na estrutura interna do Estado, as relações entre os grupos étnicos geram os 

fatos sociais das nações e vice-versa. Esses procedimentos são recíprocos e são 

efetivados mediante os acordos instituidos pelas coletividades. Por conseguinte, os 

grupos étnicos só estarão coesos se as nações existentes estiverem harmonizadas no 

pressuposto do bem comum. 

A etnia e a religião (...) poderiam ser uma nova e fértil fonte de ideologias 

capazes de manter violentos os Estados. Assim, é particularmente importante 

que a Europa, os EUA e o Japão lidem humanamente com seus problemas de 

imigração, fronteiras e regionalismos. Se, ao contrário, eles invocarem 

ideologias racistas e religiosas, também sofrerão as consequências em termos 

de violência e de gastos, do terrorismo e do contraterrorismo. No que 

concerne à guerra e à violência, é mais fácil ver o que deve ser feito do que o 

que efetivamente o será (MANN, 2000, p. 332). 

 

Em maio de 2016, durante a 15ª Sessão do Fórum Permanente das Nações 

Unidas para Questões Indígenas, as questões relacionadas à temática dos conflitos nos 

espaços contemporâneos foram inseridas nas discussões propugnadas. Estas enfocaram 

o estudo de direitos e recursos para as múltiplas identidades étnicas que subsistem nos 

Estados do sistema internacional contemporâneo.  

A ONU (2016) transcreve o discurso proferido pela instituição representante da 

minoria étnica assíria que habita algumas regiões curdas: 

The representative of Assyrian Aid Society noted the persistence of genocidal 

acts targeting indigenous peoples in Iraq and Syria, which had greatly 

increased since 2014, resulting in killing, displacement and involuntary mass 

migration. It was apparent that the objective of Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL/Da’esh) was to systematically wipe out the cultural heritage of 

indigenous Assyrians by destroying artefacts thousands of years old. 

Criminal acts were ongoing the Nineveh Plains region of Iraq, most of which 

was occupied by Da’esh, and the towns and villages situated in the Iraqi 

Kurdistan region had become a battlefield for fighting between the Turkish 

army and Kurdish fighters. 

 

Portanto, além do inicial background referente às negociações do Tratado de 

Sèvres e do Tratado de Lausanne, o superveniente background da conjuntura 

contemporânea é também determinante para o desenvolvimento da questão curda. 

Ambos os backgrounds contribuíram para a conflagração da violência na Anatólia. 

 

 

                                                           
10 Conforme define Krasner (1982), os regimes internacionais são os conjuntos de princípios (implícitos 

ou explícitos), normas, regras e procedimentos de tomada de decisão nos quais as expectativas dos atores 

convergem em determinada área das Relações Internacionais. 
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2.3.1 Os princípios do conflito entre a Turquia e o Curdistão 

 

No decorrer da Guerra Fria, a República da Turquia desempenhou um 

importante papel no sistema internacional devido à sua localização geográfica. Os EUA 

direcionaram as suas iniciativas de política externa para a península anatoliana em razão 

da sua proximidade à URSS e ao Oriente Médio, engendrando a parceria estratégica 

EUA-Turquia que vigora notadamente nos âmbitos político e militar. Nesse sentido, 

Gunn (2015, p. 106) enfatiza que 

Turkey’s strategic importance stems in part from geography. Situated in both 

Europe and the Middle East and possessing one of the world’s most 

historically significant waterways (the Turkish Straits), the Turkish Republic 

and its predecessor, the Ottoman Empire, have captured the attention of the 

world’s strongest powers for centuries. Straddling the Black Sea and the 

Eastern Mediterranean, and lying geographically between the Soviet Union 

and the energy resources of the Middle East, Turkey was bound to play a 

major role in the superpowers’ Cold War calculations. 

 

No tocante ao contexto histórico das relações entre os EUA e a Turquia, Gunn 

(2015, pp. 107-108) descreve que 

with approximately 400,000 soldiers, Turkey possessed the second-largest 

army in NATO in 1960, behind only the United States. Turkey’s army had 

also largely been built, maintained, and trained with U.S. financial and 

military assistance, funding that became available with the advent of the 

Truman Doctrine in 1947. (...) it was under the doomed leadership of Prime 

Minister Adnan Menderes (1950–1960) that the United States and Turkey 

reached unprecedented levels of cooperation. The U.S. military presence in 

Turkey during this early phase of the Cold War was substantial. (...) 

Additionally, U.S. soldiers in Turkey were protected by the Status of Forces 

Agreement of June 1954, which allowed certain privileges to individuals 

onofficial U.S. government business and contained informal and secret 

arrangements that governed U.S.-Turkish relations. 

 

Com o desmembramento da União Soviética, a instrumentalização ideológica do 

conflito capitalismo versus socialismo deixou de subsistir como o alicerce do equilíbrio 

de poder em escala global. A antiga bipolaridade foi substituída por uma 

multipolaridade complexa, na qual se entrecruzaram novos tipos de tensões e, 

consequentemente, novas concepções geopolíticas. O conflito entre a etnia curda e os 

Estados soberanos nos quais ela está inserida é um exemplo marcante desse fenômeno. 

Desde fins de 1987, a URSS e os Estados Unidos passaram a negociar o 

desarmamento e a resolução dos conflitos regionais, onde a vontade de 

Gorbachov de obter a paz, através de concessões, era muito maior. Assim, ele 

foi se afastando de aliados como a OLP, a Síria, o Iêmen do Sul, a Líbia, o 

Iraque, a Etiópia e a iniciar a retirada militar do Afeganistão, concluída em 

fevereiro de 1989. Ao mesmo tempo, Moscou normalizou ou estabeleceu 

relações com Israel (liberando a emigração de judeus russos) e com as 

petromonarquias e regimes árabes conservadores. Antes da queda dos 

regimes comunistas do Leste Europeu a Guerra Fria já havia sido encerrada 

no Oriente Médio (VISENTINI, 2014, pp. 59). 
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Destarte, os conflitos interestatais e intraestatais deixaram de ser suprimidos pelo 

macroconflito entre as duas superpotências EUA e URSS. De modo gradativo, houve a 

mudança da geografia dos conflitos, bem como houve o fortalecimento da equiparação 

entre os novos espaços e as relações de poder inerentes ao sistema. 

O chamado Arco das Crises deixava de existir como elemento de competição 

sistêmica e como problema securitário. Nas Nações Unidas, já não havia 

mais o veto soviético, e a correlação de forças no Oriente Médio passou a ser 

totalmente favorável ao Ocidente. A Guerra do Golfo apenas viria a reforçar 

tal tendência, com a Síria colaborando com os Estados Unidos, o Líbano 

perdendo importância estratégica, a Líbia sob embargo, a Argélia ameaçada 

pelo fundamentalismo islâmico e o Sudão e o Irã se isolando. Por fim, o 

colapso da URSS ao longo de 1991 permitiu o surgimento de novos Estados 

no Cáucaso e na Ásia central, desviando o foco dos próprios interesses 

Ocidentais. Bruscamente, toda a geopolítica regional foi profundamente 

alterada (VISENTINI, 2014, pp. 59-60). 

 

Nesse sentido, Foucault (1979, pp. 116-117) ressalta a importância do teor 

político na história de formação dos espaços, afirmando que 

é surpreendente ver como o problema dos espaços levou tanto tempo para 

aparecer como problema histórico-político: ou o espaço era remetido à 

"natureza" − ao dado, às determinações primeiras, à "geografia física", ou 

seja, a um tipo de camada "pré-histórica", ou era concebido como local de 

residência ou de expansão de um povo, de uma cultura, de uma língua ou de 

um Estado. Em suma, analisava-se o espaço como solo ou como ar; o que 

importava era o substrato ou as fronteiras. (...) É preciso não ficar somente 

dizendo que o espaço pré-determina uma história que por sua vez o modifica 

e que se sedimenta nele. A fixação espacial é uma forma econômica-política 

que deve ser detalhadamente estudada. 

 

Em meio à formação dos espaços, o âmbito doméstico da Turquia esteve imerso 

em conflitos políticos que causaram significativos desequilíbrios em sua sociedade civil. 

Tais conflitos estão relacionados ao processo de radicalização política da extrema-

direita e da extrema-esquerda, gerando a ocorrência dos crimes organizados e das 

perseguições políticas (MCDOWALL, 2007). 

In spite of the spate of closures in the early 1960s, Kurds still tried to 

disseminate material in Kurdish, or in Turkish about Kurdish culture. 

Educated Kurds understood, just as the state had done, that Kurdish 

literature was essential to national formation. In response to imported 

materials the government decreed in 1967 it is illegal and forbidden to 

introduce to, or distribute in, the country, materials in the Kurdish language 

of foreign origin in any form published, recorded, taped or material in 

similar form. One or two continued to produce material (MCDOWALL, 

2007, p. 410). 

 

O PKK é considerado uma organização terrorista pelo governo turco em razão 

da adesão à luta armada idealizada por Öcalan. Apesar disso, em 2005, o Tribunal 

Europeu dos Direitos Humanos condenou a República da Turquia por ter sentenciado 

Öcalan em um contexto controverso. A Corte requisitou, então, novo julgamento para o 
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réu. Nesse ínterim, Öcalan publicou a sua proposta intitulada de “Confederalismo 

Democrático” (CUNHA; KARADAG, 2015, p. 115). Tal proposta revitalizou a 

estrutura ideológica do PKK, fundamentando os consecutivos princípios do conflito 

entre a Turquia e o Curdistão sob o enfoque anarquista de Murray Bookchin. 

A solução para a questão curda (...) precisa ser encontrada em um confronto 

que enfraqueça a modernidade capitalista ou a empurre para trás. Há razões 

históricas, peculiaridades sociais e desenvolvimentos reais, assim como o 

fato de que a área de povoamento dos curdos se estenda pelos territórios de 

quatro diferentes países, o que torna a solução democrática indispensável. 

Mais além, há também o importante fato de que todo o Oriente Médio sofra 

de uma deficiência de democracia. Graças à situação geoestratégica da área 

de povoamento dos curdos, projetos democráticos bem-sucedidos dos curdos 

prometem avançar a democratização de todo o Oriente Médio. Permitam-nos 

chamar esse projeto democrático de Confederalismo Democrático 

(ÖCALAN, 2015, p. 122). 

 

A incipiente reputação das milícias curdas no combate contra o 

fundamentalismo islâmico contribuiu para a ampliação da visibilidade da questão curda 

na comunidade internacional, estimulando os debates sobre a paz sustentável no Oriente 

Médio e o desenvolvimento de sistemas políticos democráticos na região. A polêmica 

ideologia do Confederalismo Democrático surge como inusitada alternativa para a 

agregação dos diversos grupos étnicos a partir de uma abordagem bottom-up centrada 

no imaginário democrático libertário. Conforme afirma o autor da concepção 

ideológica, “esse tipo de governo ou administração pode ser chamado de administração 

política não estatal ou de democracia sem um Estado” (ÖCALAN, 2015, p. 122). 

A proposta do Confederalismo Democrático do povo curdo (...) tem 

possibilitado uma série de experimentações. Cooperativas de trabalhos, terras 

coletivizadas, coletivos de mulheres, assembleias comunitárias, justiça 

restauradora substituindo o sistema de tribunal, reconstrução de cidades, 

criação de mecanismos horizontais de autodefesa, dentre muitas outras a 

serem apoiadas e conhecidas em outras partes do mundo (MOREL, 2016, p. 

12). 

 

Apesar das iniciativas democráticas orientadas para o consenso entre as etnias, a 

violência continua sendo o axioma do ativismo curdo na conjuntura contemporânea. 

Öcalan (2015, p. 126) enfatiza na sua teoria que 

o Confederalismo Democrático não está em guerra contra nenhum Estado 

nacional, mas não vai ficar de braços cruzados perante esforços de 

assimilação. Uma derrubada revolucionária de regime ou a fundação de um 

novo Estado não cria uma mudança sustentável. No longo prazo, a liberdade 

e a justiça só podem ser realizadas dentro de um processo dinâmico 

democrático-confederado. 

 

A região permanece, portanto, assolada pelos confrontos rotineiros entre o PKK 

e as TSK. A pujante belicosidade de ambas as partes no conflito denota que não há o 
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comprometimento com a paz positiva11. Segundo Sochaczewski (2016), “a violência 

gera mais violência e somente o fim das operações militares no sudeste da Turquia 

permitirá a abertura de um canal para a paz e institucionalizar, finalmente, a integração 

da minoria curda no país”. 

O conflito entre a Turquia e o Curdistão no atual cenário segregacionista do 

Oriente Médio amplia cada vez mais o número de imigrantes curdos no mundo. Os 

diversos contextos culturais oriundos da migração internacional requerem os parâmetros 

de análise da premissa da realidade socialmente construída e da premissa do elo entre 

agente e estrutura. O fenômeno da migração abrange a disseminação do contato de 

diferentes coletividades humanas nas dimensões política e cultural da estrutura global, 

trazendo à tona os aspectos relativos à formação das identidades coletivas. 

 

 

 

2.3.2 Os fluxos migratórios dos indivíduos da etnia curda 

 

Ao serem perseguidos pelos Estados nos quais estão inseridos, os curdos migram 

para outros Estados, estando inseridos no umbrela label dos refugiados, bem como 

migram para regiões adjacentes do Estado que habitam, estando inseridos no umbrela 

label dos deslocados internos. Irvin (2011, p. 1) observa que “displacement in the 

Kurdish regions of Turkey, Iraq, Iran, Syria and the Caucasus is a cause of great 

concern, with increasing numbers of people being forced from their homes due to 

conflict and regional instability”.  

Os refugiados curdos estão enquadrados no regime internacional dos refugiados, 

que é formado por princípios, normas e instituições. Eles são indivíduos que residem 

fora do seu território de origem, não podendo regressar por receio de serem perseguidos 

devido à raça, à religião, à nacionalidade e à filiação a grupos sociais ou opiniões 

políticas distintas (ACNUR, 1951). 

                                                           
11 Galtung (1995) estabelece a distinção entre a paz positiva e a paz negativa. A paz positiva é a condição 

de estabilidade sem violência, resultando na ajuda mútua e na interdependência dos povos. Ela é 

construída mediante estratégias para a mitigação das causas estruturais do conflito (pobreza, desigualdade 

social, fome e corrupção). A paz negativa é a mera ausência da violência da sociedade, o que não elimina 

a predisposição para que ela seja manifestada.  
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Ao contrário dos refugiados, os deslocados internos não atravessam fronteiras 

estatais, permanecendo em seu Estado de origem (EACDH, 1998). Conforme as 

informações veiculadas pela página oficial do ACNUR (2015), 

os deslocados internos, pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, muitas 

vezes são erroneamente chamadas de refugiadas. (...) Os deslocados internos 

(IDPs em seu acrônimo inglês) não atravessaram uma fronteira internacional 

para encontrar segurança, mas permaneceram em seu país natal. Mesmo se 

fugiram por razões semelhantes às dos refugiados (conflito armado, violência 

generalizada, violações de direitos humanos), legalmente os deslocados 

internos permanecem sob a proteção de seu próprio governo, ainda que este 

governo possa ser a causa da fuga. Como cidadãos, eles mantêm todos os 

seus direitos e são protegidos pelo direito dos direitos humanos e o direito 

internacional humanitário. (...) Em meados de 2014, havia uma estimativa de 

26 milhões de deslocados internos auxiliados pelo ACNUR ao redor do 

mundo, espalhados em 28 países, sendo os três países com o maior número 

de deslocados internos Síria, Colômbia e a República Democrática do Congo. 

 

Os princípios basilares do ACNUR não amparam a especificidade dos 

deslocados internos. Por outro lado, em razão do crescente número de deslocados 

internos no mundo, a ONU criou um sistema de diretrizes para clusters de atividades 

nas áreas onde as lacunas estão claramente identificadas a fim de fortalecer a 

capacidade de resposta às crises. Sob a estratégia da abordagem setorial (cluster 

approach), o ACNUR atua na supervisão das necessidades de proteção e abrigo dos 

deslocados internos, bem como na coordenação e gerência dos campos. 

There are an estimated 3.5 million internally displaced persons (IDPs) in 

Turkey, representing nearly 5% of its population and over 40 % of the total 

number of IDPs in Europe and Eurasia. In some districts as many as 90% of 

the population are IDPs. In Iraq there are over 1.5 million IDPs, many living 

in Kurdistan and the surrounding disputed areas. Recent aerial attacks by 

Iranian military forces against Kurdish opposition groups in Sulaymaniyah 

and Erbil governorates in northern Iraq have displaced almost 1000 

households, or approximately 5,000 people. In Syria, there are over 300,000 

Kurds who are officially stateless as a result of the increase in population of 

the 150,000 Kurds who were overnight stripped of their citizenship in the 

1962 Hasakeh census (IRVIN, 2011, p. 1). 

 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, ao longo das subsequentes décadas de 

1920 e 1930, o livre deslocamento das populações curdas foi impedido pelas 

negociações das fronteiras nacionais da região. As populações foram, então, forçadas 

pelos mecanismos governamentais de reassentamento à habitação em aldeias assentadas 

nos distritos montanhosos. A coação estatal para a fixação territorial e as punições 

executadas pelas TSK resultaram no desenvolvimento do nacionalismo separatista 

curdo. 

Hundreds of thousands of Kurds abandoned the land as a result of the 

massive mechanization of Turkish Kurdistan in the 1950s, joining those who 

had been resettled during the revolts of the 1920s and 1930s, and those 

whose pastoralism had been deliberately disrupted by the state during the 
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1930s. Most of these, for example, the deportees from Dersim, had been 

integrated into the industrial proletariat of Malatya, Adana, Sivas and 

Kaysari. Many Kurdish conscripts also sought their fortune in western 

Anatolia to which they were routinely posted, after their discharge. Indeed, 

although military service was generally unpopular and evaded, some Kurds 

enlisted in order to learn Turkish and thus be equipped to live in the West 

where jobs could more easily be found. Most of those leaving rural areas in 

the 1950s and after sought employment in a local town, and only moved 

beyond Kurdistan subsequently (MCDOWALL, 2007, p. 403). 

 

Nesse sentido, McDowall (2007, pp. 403-404) expõe os dados concernentes à 

demografia dos distritos localizados na República da Turquia, argumentando que 

by the mid-1960s they were converging mainly on Diyarbakir (25 percent of 

migrants), Elazig (16 percent), Siirt (15 percent) and Urfa (8 percent). The 

population of Diyarbakir grew prodigiously over the years, from 30,000 in 

the 1930s to about 65,000 by 1956, 140,000 in 1970 and 400,000 by 1990. Of 

those migrants who moved beyond Kurdistan, approximately 41 percent went 

to Istanbul, 18 percent to Ankara, 15 percent to Adana and 4 percent to 

Izmir. Over the years the number of migrants greatly increased, and the fact 

that they tended to live in close proximity with each other established 

permament strongholds of Kurdish identity across the republic. In due course 

the existence of these communities was to make the Kurdish question a visible 

reality even for the citizens of Istanbul, 800 miles away from Kurdistan. 

 

No período de 1984 a 1999, o conflito entre as milícias curdas do PKK e as TSK 

entrou em processo de ebulição. Isso aumentou, consideravelmente, os fluxos 

migratórios da etnia curda em diferentes regiões do mundo. Irvin (2011, p. 2) explica 

que 

up to 4 million Kurds were displaced from their homes and villages during 

the conflict in southeast Turkey between 1984 and 1999. During this time, 

village evacuations were a frequent occurrence and were often accompanied 

by severe human rights violations. However, it was not until the opening of 

accession negotiations in 2004 that Turkey began to openly address its IDP 

problem. This was in large part due to pressure the European community 

began putting on Turkey on the issue. 

 

Os deslocados internos curdos, por sua vez, são forçados a se fixarem nas 

periferias das cidades, onde permeiam condições de extrema pobreza. A dificuldade de 

acesso à educação surge como uma consequência direta da pobreza, aumentando o nível 

de desemprego no país. Tal contexto é retroalimentado, constantemente, através do ciclo 

pobreza-desemprego. Este é refletido nas iniciativas de política externa da Turquia 

perante a comunidade internacional, enfraquecendo a representatividade do Estado. 

A 2009 report found that more than 30 % of the children of Kurdish IDPs 

living in Diyarbakir and Istanbul, and 77.8 % of those living in Batman do 

not attend school, mainly due to the consequences of poverty. Women and 

children, who make up the majority of IDPs in Turkey, often face(d) 

additional obstacles in accessing education and other social services and are 

at increased risk for abuse (IRVIN, 2011, p. 2). 
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Em relação aos efeitos do deslocamento curdo no Iraque, os dados divulgados 

pelo KRG (2016) revelam que 

the Kurdistan Region’s demography has changed considerably in the last few 

decades mainly because of forced migration by the previous Iraqi 

government, which is one of the main reasons for the movement from the 

countryside to towns and cities. By 2001, at least 600,000 people were 

internally displaced mainly because of the previous Iraqi regime’s policies 

since the 1970s. This included more than 100,000 people expelled in 

November 1991 alone from Kirkuk by the Iraqi government. According to a 

UNDP survey, 66% of people living in Duhok province have been forced to 

change their residence due to war at any point in their lives, while the figures 

in Slemani and Erbil are 31% and 7%, respectively. 

 

Além disso, como consequência da condição precária vivenciada diariamente em 

seus países de origem, uma parcela significativa da etnia curda no Oriente Médio migra 

para os Estados do hemisfério ocidental em busca da liberdade de expressão e do 

fortalecimento da identidade cultural. Os países que possuem quantidades relevantes da 

etnia curda são Suécia, Alemanha e Itália. 

Due to political, cultural and economic marginalisation in the Middle East, 

more than 70,000 Kurds have migrated to Sweden, where they have found a 

democratic political context in which to live their Kurdish identity. In 

Sweden, many Kurds have gradually adopted a Kurdistani identity and feel 

that the national identities of Iran, Iraq, Syria and Turkey do not represent 

them. (...) Kurds in Sweden have had significant impact on Swedish society 

and are taking a leading position in framing different societal issues in 

Sweden (ELIASSI, 2015, p. 18). 

 

No que tange à problemática da migração na conjuntura contemporânea, os 

acontecimentos recentes têm causado o aumento da visibilidade dos dilemas relativos à 

questão curda. Diante dessa perpectiva, além do conflito entre o Estado turco e as 

milícias curdas, há outros dois conflitos sobrepostos na região: (a) o conflito entre as 

milícias curdas e o EIIL; e (b) o conflito entre a Turquia e o EIIL. 

O conflito entre as milícias curdas e o EIIL é oriundo das guerras civis no Iraque 

e na Síria, iniciadas após os protestos da Primavera Árabe em 2010. A gênese do 

conflito está pautada nas disputas entre a organização Unidades de Proteção Popular 

(YPG, acrônimo na língua curda para Yekîneyên Parastina Gel), homóloga ao PKK no 

Curdistão sírio, e a organização jihadista islamita EIIL em prol da tomada de territórios 

na região designada geograficamente como Levante (Síria, Jordânia, Israel, Palestina, 

Líbano e Chipre). 

The YPG is an armed group made up mostly of Syrian Kurds. And they are 

one of the most effective groups fighting against ISIL in Syria right now. But 

Turkey says it's an extension of the banned PKK, that has been fighting for 

Kurdish autonomy for three decades (AL JAZEERA, 2016). 
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Por outro lado, o conflito entre a Turquia e o EIIL é oriundo de uma série de 

ataques iniciados em 2013 nas cidades situadas na fronteira da Turquia. A gênese do 

conflito está pautada na coalizão internacional que agrega os EUA, o Reino Unido, a 

França, a Alemanha, o Catar, a Arábia Saudita e a Turquia na cooperação contra a 

atuação do EIIL (REUTERS, 2015). Para os EUA e a França, o apoio estratégico-militar 

às milícias curdas na Síria corresponde a uma alternativa auspiciosa no combate ao 

terrorismo do EIIL. A Turquia, porém, não é favorável a tal iniciativa devido ao 

histórico do dilema curdo-turco e ao reconhecimento do PKK como organização 

terrorista. 

The PKK is considered a terrorist organisation by the EU and the US, but 

Turkey has failed to convince its Western allies to do the same for the YPG in 

Syria. The US State Department and Pentagon both pressed Turkey to 

immediately stop shelling the YPG and urged Syrian Kurds not to expand 

their areas of operation. The EU also called on Turkey to stop shelling 

Syrian territory and refrain from further complicating the efforts of world 

powers to halt the hostilities.The UN has urged Turkey to comply with 

international law in Syria (BBC, 2016). 

 

Nesse sentido, em razão da recusa do apoio militar ao YPG, a política externa da 

Turquia retoma o posicionamento ambíguo perante a comunidade internacional no que 

concerne à luta contra o EIIL. O discurso do Estado turco considera que o seu território 

está sob a ameaça de dois agentes terroristas: a militância curda e, mais recentemente, a 

facção islâmica (DAILY SABAH, 2015). 

Em meio ao contexto dos três conflitos intercalados, os paramilitares curdos se 

deslocam para áreas específicas do Curdistão com a finalidade de revigorar as 

organizações militantes. A segurança militar do Estado turco, por sua vez, não permite a 

passagem dos curdos, culminando em periódicas guerrilhas nas fronteiras que separam 

Turquia, Síria, Iraque e Irã (EURONEWS, 2015). 

Recent events have further exacerbated the IDP problem in Turkey. The 

ongoing aerial bombardments within Kurdistan Iraq carried out by both the 

Turkish and Iranian militaries have created instability in the region and have 

made returning dangerous for many of those previously displaced. (...) This 

is causing new displacement within Iraq, with Turkey receiving many of those 

displaced from Iraq, Iran and Syria (IRVIN, 2011, p. 2). 

 

A migração do Curdistão sírio para o Curdistão turco é um fenômeno cada vez 

mais evidente. Reyhanli e Gaziantep são as cidades fronteiriças turcas mais afetadas 

pelos amplos fluxos migratórios. As suas populações duplicaram desde o início da 

guerra civil síria, sendo transformadas no lar para numerosas comunidades de 

refugiados curdos (ACNUR, 2015). 
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Cerca de 70 mil civis curdos oriundos do Estado sírio se refugiam na Turquia 

para fugir dos combates concentrados na cidade de Kobani (ACNUR, 2015). O 

deslocamento da população síria para as áreas adjacentes está representado no mapa da 

Ilustração 5, onde pode ser observada a aglomeração populacional nas áreas 

fronteiriças. 

 

 

 

Ilustração 5 – Deslocamento da População Síria para as Áreas Adjacentes 

 

Fonte: http://www.blazingcatfur.ca/wp-content/uploads/2014/09/Syrian-refugee-map.png (2014). 

 

 

 

As clivagens sociais das regiões indutoras da emigração potencializam a 

hostilidade entre os variados grupos étnicos, gerando recorrentes desequilíbrios nos 

âmbitos políticos e econômicos. A diáspora curda consiste, portanto, em um efeito 

crucial do crescente segregacionismo no Oriente Médio.  
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3 DILEMA CURDO-TURCO 

 

Após a identificação das perspectivas teóricas pertinentes ao tema e a 

apresentação da questão curda na política internacional, o dilema curdo-turco é 

abordado nesse capítulo mediante os seguintes itens: (a) Narrativas Dissonantes; e (b) 

Cenários Prospectivos. Inicialmente, é analisada a dissonância entre as narrativas da 

identidade nacional na Anatólia. Em seguida, os cenários prospectivos para o Curdistão 

turco são delineados. 

 

 

 

3.1 Narrativas Dissonantes 

 

Conforme apresentado no panorama da conflagração, convém ressaltar que o 

atual cenário do conflito entre identidades na região da Ásia Menor é uma variável 

resultante dos eventos que ocorreram no âmbito do Império Otomano em vigência de 

1299 a 1922 e no âmbito da República da Turquia em vigência desde 1923. 

O dilema curdo-turco está subdividido em dois ciclos. O primeiro ciclo 

compreende o arranjo de 1918 a 1978. Nessa estrutura, a problemática entre a Turquia e 

o Curdistão teve início com o desmembramento do Império Otomano e o surgimento do 

Movimento Nacional Turco. Inicialmente, segundo McDowall (2007), havia motins 

tribais esparsos que foram assimilados no projeto de nacionalismo integracionista 

propugnado por Mustafa Kemal Atatürk. Posteriormente, os motins tribais foram 

transformados em rebeliões episódicas, como as de 1925, 1930 e 1937. Tais rebeliões 

foram repreendidas com violência indiscriminada pelas TSK, culminando nos 

confrontos. 

Em seguida, com a criação do PKK e das suas ramificações paramilitares, há a 

modificação estrutural da problemática entre a Turquia e o Curdistão. O segundo ciclo 

compreende o arranjo de 1978 a 2016. Essa estrutura associou a questão curda aos 

ideais anarquistas existentes no oscilante12 projeto de Abdullah Öcalan. O início das 

                                                           
12 Oscilante devido às metamorfoses identitárias. No período de 1984 a 2013, o PKK defendeu a 

independência plena do Curdistão no sudeste da Turquia. Em 2013, o PKK renunciou a meta da 

independência plena e anunciou o cessar-fogo no território, requisitando a garantia aos direitos dos curdos 

como grupo étnico autônomo. Em 2015, o PKK retomou o conflito armado sob a defesa dos ideais do 

Confederalismo Democrático. 
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guerrilhas no sudeste da Turquia, em 1984, marca a caracterização do arranjo que divide 

a Anatólia em narrativas políticas. 

O dilema é, por conseguinte, a dissonância entre duas narrativas de identidade 

nacional. A narrativa da identidade nacional da Turquia (Estado-nação) está centrada no 

percurso construtivo de uma unidade política homogênea nos moldes do moderno 

Estado-nação. Essa narrativa tem como base os princípios do Movimento Nacional 

Turco. Por outro lado, a narrativa da identidade nacional do Curdistão (nação sem 

Estado) está centrada no percurso desconstrutivo do conceito moderno de 

homogeneidade, o qual foi responsável pela fusão das entidades Estado e nação. A 

ideologia do Confederalismo Democrático propõe a construção de uma unidade política 

heterogênea (Estado com diversas nações), tendo como base a adaptação do princípio 

democrático à complexa diversidade cultural existente na região do Oriente Médio. 

Ambas as narrativas apresentam linguagens peculiares e antagônicas. Conforme 

explica Resende (2011, p. 15): “a linguagem é social e política, é um sistema 

inerentemente instável de sinais que geram significados através de uma construção 

simultânea de identidade e diferença”. 

A linguagem turca abrange o conjunto de discursos e teorias orientado para o 

processo de modernização idealizado por Atatürk. A “contrução nacionalista-

secularista” (FERNANDES, 2005, p. 39) consiste no processo de construção da 

identidade nacional vinculada ao Estado, formando a atual República da Turquia. 

A Turquia arquitetada por Mustafa Kemal baseava-se num projeto laico (isto 

é, independente de uma confissão religiosa), fortemente inspirado na 

Revolução Francesa, no ideário nacionalista do século XIX, e na 

racionalidade técnico-científica que projetaram o Ocidente europeu para o 

domínio do mundo. A ideia era romper com a tradição política-cultural-

religiosa do Império Otomano, sedimentada a partir do século XVII, a qual 

foi acusada de estar na origem da decadência turca (FERNANDES, 2005, p. 

48). 

 

Em contrapartida, a linguagem curda abrange o conjunto de discursos e teorias 

orientado para o processo de pós-modernização idealizado pelas organizações curdas da 

Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. A construção nacionalista pós-moderna consiste no 

processo de construção da identidade nacional multiculturalista. Segundo Lyotard 

(2002, p. 15), a condição pós-moderna é definida como o “estado da cultura após as 

transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a 

partir do final do século XIX”. 

Quanto à questão curda no século XXI, Gunter (2011) conclui que Öcalan 

reivindica a estruturação de uma federação democrática na Anatólia. A proposta dessa 
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revolucionária entidade política é a harmonização dos valores democráticos universais 

com os valores culturais profundamente enraizados nas sociedades do Oriente Médio. 

In conclusion, he argues for a post-state-centric, democratic 

federation/civilization that combines the universal democratic values of the 

European enlightenment with the deeply rooted cultural values of Middle 

Eastern societies (GUNTER, 2011, p. 1). 

 

Nesse sentido, tendo em vista o método analítico da genealogia propugnado por 

Foucault (1979), a discrepância nacional vigente na Anatólia pode ser relacionada aos 

seguintes questionamentos foucaultianos: (a) como as práticas políticas do passado 

formaram o presente?; (b) quais são os discursos que se tornaram proeminentes?; e (c) 

por que houve a omissão de outros discursos? 

Primordialmente, como as práticas políticas do passado formaram o presente? 

As práticas políticas do passado otomano formaram o presente conflituoso mediante os 

processos intersubjetivos do nacionalismo integracionista, os quais foram responsáveis 

pela justaposição entre os termos Estado e nação. A formação da Turquia como Estado-

nação é decorrente das práticas políticas iniciadas no continente europeu e disseminadas 

para o Oriente Médio em detrimento das particularidades culturais da região. 

Em seguida, quais são os discursos que se tornaram proeminentes? Os discursos 

que se tornaram proeminentes na Anatólia foram os discursos de fundamentação teórica 

para a Constituição da República aprovada pela Grande Assembleia Nacional da 

Turquia em 1924. 

Os primeiros esforços para escrever uma Constituição remontam ao período 

do Império Otomano. A primeira Constituição desse período foi a Kanun-i 

Esasi, a qual foi proclamada por meio de um decreto imperial do sultão 

Abdülhamid II, e entrou em vigor em 1876. A primeira Constituição do novo 

Estado Turco entrou em vigor em 1921, denominada de Teskilat-i Esasiye 

Kanunu e a república foi definida como forma de governo em 29 de outubro 

de 1923. A primeira Constituição da República foi novamente denominada 

de Lei Teskilat-i Esasiye, aprovada em 1924. Posteriormente, a Constituição 

de 1961 e a Constituição de 1982, que estão atualmente em vigor, foram 

escritas e promulgadas. O princípio da “Separação de Poderes” como 

exigência constitucional fundamental foi aprovado pela primeira vez na 

Constituição de 1961, bem como permitiu a inclusão de um Tribunal 

Constitucional. Assim, a constitucionalidade das leis foi garantida. Na 

Constituição, está declarado que a soberania pertence incondicionalmente à 

nação. A nação exerce esta soberania diretamente, através das eleições, e 

indiretamente, através dos órgãos competentes do estado. De acordo com o 

princípio do estado de direito, nenhum individuo ou instituição pode exercer 

qualquer autoridade pública, que não emendam da Constituição (CENTRO 

CULTURAL BRASIL-TURQUIA, 2010). 

 

A fundamentação teórica para a primeira Constituição da República está 

relacionada ao conteúdo programático do CHP. A primeira versão dessa organização 

política foi estabelecida durante a guerra da independência turca, congregando os 
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grupos de resistência contra a invação da Anatólia por tropas do Reino Unido, da 

França, da Itália ou da Grécia. A união alegou representar a homogeneidade do povo 

turco e, em 1924, declarou a institucionalização do Partido Republicano do Povo. Desse 

modo, Fernandes (2005, p. 48) enfatiza que 

para o efeito do programa do Partido Republicano do Povo, por si fundado, 

constavam seis princípios basilares: reformismo, secularismo, 

republicanismo, nacionalismo, populismo e estadismo – a democracia não 

estava entre os mesmos – o que mostra, na própria origem da sua ideologia, a 

tensão entre o laicismo e o consentimento democrático. 

 

Desse modo, por que houve a omissão de outros discursos na Anatólia? A lógica 

onufiana de padronização da linguagem permite a resolução desse questionamento. 

Onuf (2002) explica que as regras determinantes da estrutura são as regras elaboradas 

pelos agentes detentores de poder. Elas conferem rule (domínio) sobre as demais 

perspectivas em face da padronização. As linguagens dos diversos grupos étnicos na 

Anatólia foram, portanto, omitidas para que o projeto nacionalista-secularista sucedesse 

padronizado e, consequentemente, internalizado no território e na população. 

 

 

 

3.1.1 A narrativa da identidade nacional turca 

 

A narrativa da identidade nacional turca foi construída concomitante ao 

Movimento Nacional Turco. Durante o período unipartidário do governo Atatürk, foram 

instauradas medidas autoritárias de cunho político-cultural, as quais estavam 

respaldadas na ideologia comumente referida como Turquismo13. 

O propósito do Turquismo estava alicerçado na construção de uma nova 

identidade nacional turca, a qual deveria divergir da identidade nacional otomana e 

convergir para as identidades nacionais autenticadas no Concerto de Estados Europeu. 

O Concerto de Estados Europeu, por sua vez, está inserido na concepção da estabilidade 

hegemônica da Pax Britannica e pode ser definido como o “sistema de conferências 

entre as grandes potências do século XIX para a administração coletiva de suas 

relações” (HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 22). 

Nesse sentido, Herz e Hoffmann (2004, pp. 32-33) esclarecem que 

                                                           
13 O trabalho intitulado Fundamentos do Turquismo (Türkçülügün Esaslari na língua turca) é célebre na 

historiografia turca. Foi escrito em 1923 por Ziya Gökalp, que foi designado como “o filósofo da 

revolução de Atatürk” (FERNANDES, 2005, p. 31). 
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o Concerto de Estados Europeu, sistema de conferências iniciado após o fim 

das guerras napoleônicas com o Congresso de Viena de 1815, foi um 

importante antecessor das modernas OIGs. As conferências não eram apenas 

encontros para acertar tratados de paz, como era a prática até então, mas um 

fórum no qual as grandes potências – Prússia, Áustria, Rússia, Gra-Bretanha 

e França (a partir de 1818) – lidavam com a ordem internacional de uma 

forma mais geral. Assim, durante o Congresso de Viena, as regras da 

diplomacia foram codificadas. A distribuição de poder no sistema de Estados, 

as regras do jogo imperialista, a formulaçao de uma legislação internacional e 

a manutenção da paz entre os Estados europeus foram os principais temas 

tratados ao longo do século. O princípio da consulta mútua foi estabelecido, e 

a prática da diplomacia multilateral atingiu um novo patamar, embora ainda 

não tivesse sido criada uma organização para lidar com a segurança 

internacional. 

 

No final do século XIX, o Concerto de Estados Europeu realizou duas 

conferências internacionais fundamentais para a concepção dos valores universais, uma 

em 1899 e outra em 1907. Esse contexto resultou na criação do sistema Haia que 

“representou uma mudança significativa em termos de universalização da administração 

do sistema internacional” (HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 33). 

As Conferências de Haia desenvolveram uma perspectiva racionalista e 

legalista para a administração do sistema internacional, buscando criar regras 

baseadas na razão para lidar com os conflitos internacionais. A Convenção 

para a Resolução Pacífica de Disputas, adotada em 1899, e a criação de uma 

Corte de Permanente Arbitragem são os resultados institucionais mais 

concretos desse processo. (...) Ademais, a assembleia de 1907 propôs que um 

comitê preparatório deveria ser criado para preparar a conferência seguinte. 

(...) As resoluções eram aprovadas por consenso, mas as recomendações 

passavam com voto por maioria. Esse foi um momento crucial na gestação de 

uma cultura internacional, que permitiria produzir a Liga das Nações e a 

ONU anos depois (HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 33-34). 

 

Em face das iniciativas de universalização na conjuntura internacional, o 

presidente Atatürk buscou incorporar a cultura europeia do Estado-nação nos territórios 

conquistados após a assinatura do Tratado de Lausanne. Dessa forma, não houve a 

restauração do antigo sistema político otomano, mas a estruturação de um novo sistema 

político sob os seguintes preceitos: (a) secularização do aparelho burocrático do Estado-

nação; e (c) uniformização do caráter nacional turco. 

Marramao (1997) argumenta que o conceito de secularização é polissêmico e 

multifacetado. No ponto de vista histórico, a secularização está relacionada ao Direito 

Canônico, à passagem do religioso para o secular, a saecularizatio. O conceito foi 

difundido nos séculos XVI e XVII, após o movimento reformista protestante, o qual 

ocasionou a exclusão formal do clérigo na esfera pública. O processo de secularização 

no continente europeu engloba o ato de expropriação dos domínios da Igreja Católica 

pelos Estados protestantes. No ponto de vista filosófico, a secularização está relacionada 

ao fenômeno de dessacralização das sociedades em função do crescente racionalismo. 
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Güvenç (1997) estabelece, contudo, a diferença entre secularismo e laicismo. 

Para o antropólogo turco, o secularismo abrange a percepção do Estado como entidade 

não religiosa, enquanto o laicismo abrange a percepção democrática do Estado. Os 

primeiros anos da República da Turquia estariam, então, inseridos na abordagem 

secularista em detrimento da laicista. Quanto à reforma secularista turca, Guimarais 

(2007, p. 46) evidencia que 

o que ocorreu foi a incapacidade da ideologia kemalista de se modernizar, 

tornando-se autoritária e incapaz de internalizar a democracia e a sociedade 

civil autônoma. Na base deste processo estaria a supremacia do Estado sobre 

os cidadãos, que protege o Estado contra as novas ideias, compreendidas 

como ameaças, internas e externas. Assim, a história da Turquia moderna 

seria representada pelo embate entre o kemalismo e a democracia. 

 

Fernandes (2005) assinala que, nas décadas de 1920 e 1930, foram concretizadas 

as seguintes ações governamentais na Turquia: (a) abolição do califado e encerramento 

dos tribunais religiosos; (b) adoção da Constituição republicana e remoção da referência 

ao islã como a religião oficial da Anatólia; (c) adoção de novos códigos penal e civil nos 

moldes do código civil da Suiça; (e) adoção do alfabeto latino em substituição ao 

alfabeto árabe e abertura das designadas “escolas nacionais” para o ensino obrigatório 

do novo alfabeto; (f) proibição dos dialetos minoritários nos espaços públicos da 

sociedade civil; (g) institucionalização da “sociedade para a língua turca”, com a 

finalidade de eliminar as influências árabe e persa, promovendo a nova língua turca; e 

(h) institucionalização da “sociedade de história da Turquia”, com a finalidade de 

disseminar o nacionalismo turco por meio da elaboração de trabalhos científicos 

específicos. 

A entrada da Turquia para o Ocidente político e estratégico veio reforçar a já 

de si desfocada imagem (a qual, diga-se de passagem, era bastante 

conveniente em termos políticos, devido à legitimidade que transmitia à 

opinião pública ocidental para a sua inclusão na Aliança Atlântica), 

sugerindo que esta fazia também parte, em termos identitários, do Ocidente 

cultural. E, assim, as representações feitas pela generalidade dos estudos 

acadêmico-científicos da época, de uma moderna e, sobretudo, secular e 

ocidental Turquia, ganharam uma credibilidade adicional que dificilmente 

podia ser posta em causa nas circunstâncias sociais e políticas em que estes 

foram produzidos e divulgados junto do grande público (FERNANDES, 

2005, p. 169). 

 

No entanto, apesar do processo de ocidentalização presente na narrativa da 

identidade nacional turca, é importante ressaltar que a matriz sociológica islâmica 

herdada pelo Império Otomano permanece arraigada no caráter nacional da população. 

A matriz sociológica turca compreende, assim, uma complexa diversidade de 

identidades político-culturais. Fernandes (2005, p. 171) descreve que 
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no centro destes equívocos está ainda o significado e as interpretações que 

foram dadas à palavra ‘secularista’, que é, sem dúvida, uma das expressões 

mais fortes da crença no universalismo dos valores da cultura ocidental. 

Imbuídos desta crença universalista, os primeiros trabalhos acadêmicos-

científicos sobre a transição do Império Otomano para a República da 

Turquia sugeriram o raciocínio de que uma construção secularista sobre uma 

matriz cultural islâmica levaria, automaticamente, a resultados similares aos 

de uma construção secularista sobre uma matriz cultural cristã. A equação 

que traduz esse raciocínio simplista pode ser esquematizada da seguinte 

maneira: secularismo (em sociedades de matriz islâmica) = secularismo (em 

sociedades de matriz cristã), colocando entre parênteses as diferentes 

matrizes culturais-civilizacionais. 

 

Após o governo Atatürk, a ideologia do Turquismo foi transformada em uma 

ideologia de “síntese turco-islâmica” (FERNANDES, 2005, p. 171) em razão das 

crescentes demandas identitárias locais. Estas foram intensificadas ao longo dos anos 

devido às variadas dicotomias existentes na Anatólia, como a dicotomia kemalismo 

versus islamismo e a dicotomia nacionalismo turco versus nacionalismo curdo. 

As demandas identitárias podem ser ratificadas por meio da ocorrência dos 

golpes de Estado, os quais contribuíram para as metamorfoses da identidade turca. 

Sochaczewski (2016) elucida que, desde a proclamação da República, as TSK 

assumiram o ofício de “guardiãs do secularismo” e, por isso, efetivaram três golpes 

militares em 1960, 1971 e 1980. Após a realização dos golpes, as TSK argumentaram 

que o governo estava colocando em risco as tradições seculares do país, bem como o 

governo estava lidando equivocadamente com a ameaça terrorista existente no território. 

Sochaczewski (2016) também explica que, em 15 de julho de 2016, a Turquia 

passou por uma tentativa de golpe de Estado que resultou na prisão de mais de 3.000 

cidadãos e na morte de mais de 260 indivíduos. Entretanto, os motivos da ofensiva 

militar ainda não foram declarados14. Há especulações de que esse acontecimento esteja 

inserido em alguma das seguintes hipóteses evidenciadas por Sochaczewski (2016): (a) 

o evento foi um golpe militar kemalista; (b) o evento foi um golpe de alguma facção 

vinculada ao movimento Hizmet15, liderado pelo clérigo Fetullah Gülen que reside nos 

EUA; ou (c) o evento foi um caso de false flag operacionalizado pelo próprio governo 

Erdogan, o qual acusa o movimento Hizmet pela respectiva ofensiva militar. 

                                                           
14 Até a data do término do presente trabalho, nenhum grupo reivindicou autoria da ofensiva militar 

contra o Estado turco em 15 de julho de 2016. 
15 O movimento Hizmet, também chamado de “movimento Gülen”, é o movimento cívico-social baseado 

na tradição humanística do islã. Os princípios básicos do Hizmet decorrem dos valores humanos 

universais, como o respeito às diferenças e a empatia pelo ser humano (CENTRO CULTURAL BRASIL-

TURQUIA, 2016). 
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Além dos cenários dicotômicos na Anatólia, a ideologia pan-turquista veio à 

tona na década de 1990. O Pan-Turquismo está inserido na perspectiva teórica de Mann 

(2000) no tocante ao fenômeno do transnacionalismo das culturas que ocorreu no final 

do século XX. Dessa forma, em relação ao conceito da ideologia pan-turquista, 

Guimarais (2007, p. 131) define que 

o Pan-Turquismo é um movimento que busca unir os povos de alegada 

ascendência turca que vivem dentro ou fora do Estado turco. É um 

movimento irredentista que em sua gênese, no século XIX, está a reação à 

expansão da ideologia pan-eslava que ameaçava os povos túrcicos 

subjugados à Rússia czarista. As sementes da ideologia pan-turquista foram 

plantadas por grupos de origem turca da diáspora que viviam na Rússia 

czarista, como reação à evidente cristianização e russificação que lhes foram 

impostas. O conceito de uma origem comum para todos os grupos turcos foi 

uma resposta ao Pan-Eslavismo e suas pressões (como a russificação). 

Inicialmente, o Pan-Eslavismo era destinado a combater os alemães, 

posteriormente passou a rivalizar com o Império Otomano. 

 

Além do Turquismo e do Pan-Turquismo, a narrativa da identidade nacional 

turca também recebeu influências do Sionismo16, do Turanismo17, do Pan-Arabismo18, 

do Neo-Otomanismo19 e dos fundamentalismos islâmicos ressurgidos na região 

(CUNHA; KARADAG, 2015). O caráter nacional da Turquia é, portanto, um amálgama 

de nações e ideologias, as quais são provenientes da própria Anatólia ou das regiões 

circundantes. 

 

 

 

3.1.2 A narrativa da identidade nacional curda 

 

A narrativa da identidade nacional curda deve ser analisada mediante os 

seguintes níveis: (a) o nível dos Estados envoltos pela questão curda (Turquia, Irã, 

Iraque e Síria); e (b) o nível regional referente à junção dos quatro Estados soberanos. 

                                                           
16 O Sionismo é uma ideologia política concebida pelo austro-húngaro Theodor Herzl no século XIX em 

prol da autodeterminação dos judeus mediante a criação de um Estado soberano. O movimento político 

sionista resultou na legitimaçãodo Estado de Israel, em 1948, após a resolução proposta pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas (AICE, 2016). 
17 O Turanismo é uma ideologia política concebida pelo finlandês Matthias Alexander Castrén no século 

XIX em prol da aliança étnica entre os povos uralo-altaicos localizados na Finlândia, na Hungria, na 

Turquia e no Japão (STODDARD, 1917). 
18 O Pan-Arabismo é uma ideologia política concebida pelo egípcio Gamal Abdel Nasser durante a 

dissolução do Império Otomano no século XX em prol da aliança entre os países árabes do Oriente 

Médio. O movimento nacionalista árabe resultou na formação da Liga Árabe em 1945 (AL JAZEERA, 

2011). 
19 O Neo-Otomanismo é o termo utilizado para descrever a ideologia da política externa turca no que 

tange à doutrina expansionista. O termo foi concebido após a operação militar da Turquia no Chipre, em 

1974 (ISKENDEROV, 2016). 
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No nível do Estado turco, conforme os aspectos elucidados no presente trabalho, 

a narrativa da identidade nacional curda contrasta com a narrativa da identidade 

nacional turca por causa das práticas do Turquismo, as quais corroboraram para a 

eclosão das demandas identitárias locais. Essas demandas contribuíram para o 

surgimento dos processos intersubjetivos pertinentes ao nacionalismo curdo. No tocante 

à questão curda na Turquia, Guimarais (2007, p. 109) sintetiza que 

representando aproximadamente vinte por cento da população total da 

Turquia, os curdos são uma população de origem iraniana, constituída por 

diversos grupos religiosos e linguísticos. Distribuídos entre as grandes 

cidades turcas e as províncias meridionais da Anatólia, além de vastas 

comunidades na diáspora, os movimentos separatistas curdos representam a 

maior ameaça à coesão do Estado turco. 

 

No nível do Estado iraniano, a narrativa da identidade nacional curda contrasta 

com a narrativa da identidade nacional iraniana nos contextos antecedente e 

superveniente ao ínterim de 1946 a 1947, período no qual a autônoma República de 

Mahabad esteve em vigor no Curdistão iraniano. No contexto antecedente, as dinastias 

iranianas suprimiram as reivindicações curdas, as quais eram avulsas e esparsas. Em 

1946, em meio à Guerra Fria, o Estado de Mahabad foi reconhecido pela URSS e, em 

1947, foi destituído após a invasão das Forças Armadas do Irã sob o comando do 

monarca Mohammad Reza Pahlevi (MCDOWALL, 2007). Conforme destaca 

McDowall (2007, p. 231), “the impulse of ethnic nationalism first found full expression 

in Iran where, ironically, the Kurds were weaker than in either Iraq or Turkey”. 

Após o ínterim de 1946 a 1947, o episódio da Revolução Iraniana (1979) 

sucedeu como marco na trajetória de contenção dos grupos étnicos minoritários, 

resultando no distanciamento do Irã aos princípios universais do sistema internacional. 

Esse evento iniciou no Irã uma sucessão de eventos inversos ao saecularizatio 

(MARRAMAO, 1997) do continente europeu, instaurando a junção dos poderes político 

e religioso na nova república teocrática islâmica dos aiatolás. Além disso, o novo 

regime impulsionou ações orientadas para o Pan-Islamismo (MCDOWALL, 2007) que 

colide com a narrativa da identidade curda em âmbito regional. 

Após a Revolução Iraniana, o conturbado período da guerra entre o Irã e o 

Iraque teve início. As históricas disputas territoriais na região petrolífera da 

Mesopotâmia causaram obscuras tensões nas relações Irã-Iraque, as quais podem ser 

percebidas como o choque entre o Pan-Islamismo (Irã) e o Pan-Arabismo (Iraque). 

Zubaida (2000) relata que as consequências dessa guerra suscitaram a calamidade no 

Curdistão iraquiano sob o governo ditatorial de Saddam Hussein (1979-2003). 
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The aftermath of the Iraq-Iran war brought calamity to Iraqi Kurdistan, 

which suffered the concerted savage onslaught of Iraqi forces, killing 

thousands with chemical weapons, uprooting and relocating even larger 

numbers, and razing towns and villages which have been Kurdish habitations 

for centuries. The face of Iraqi Kurdistan has been dramatically transformed, 

making the very territorial identity of the Kurds precarious (ZUBAIDA, 

2000, p. 1). 

 

Desse modo, no nível do Estado iraquiano, a narrativa da identidade nacional 

curda está inserida nas seguintes fases: (a) a fase da guerra civil entre as Forças 

Armadas do Iraque e o grupo paramilitar intitulado Peshmerga; (b) a fase da autonomia 

política do Governo Regional do Curdistão. 

Conforme as informações veiculadas pelo KRG (2016), o movimento 

nacionalista separatista curdo no Iraque teve início em 1961, após o governo de Abdul 

Karim Qasim recusar o requerimento da autonomia política ao Curdistão iraquiano.  

Depois dos nove anos de conflitos armados, em 1970, o acordo de cessar-fogo foi 

firmado entre Saddam Hussein e Mustafa Barzani, líder do nacionalismo curdo no 

Iraque. No entanto, o acordo não foi cumprido por nenhuma das partes e, em 1971, a 

guerra civil curdo-iraquiana foi reestabelecida. 

No período de 1987 a 1989, Saddam Hussein realizou a intitulada Operação 

Anfal que é definida pela comunidade internacional como campanha de genocício. 

Nessa trágica campanha contra a população curda do Iraque, ocorreram as seguintes 

violações dos direitos humanos: (a) uso de armas químicas contra a população da cidade 

de Halabja, matando milhares de indivíduos, inclusive crianças, idosos e mulheres; (b) 

destruição de 2.000 aldeias curdas, as quais são descritas como aldeias “queimadas, 

destruídas, demolidas e purificadas” nos documentos do governo; (c) destrução de bens 

civis, escolas, mesquitas e estruturas não residenciais; (d) deslocamento forçado de 

milhares de aldeões em consequência da demolição das suas habitações ou do regresso 

do exílio; (e) destruição da economia e da infraestrutura rural curda (HUMAN RIGHTS 

WATCH, 1993). 

Em 1991, após a guerra do Golfo, a coalizão entre EUA, Reino Unido e França 

decretou a criação de duas zonas de exclusão aérea sobre o Iraque, no que foi descrito 

como um esforço humanitário para proteger os curdos no norte, bem como os 

muçulmanos xiitas no sul (BBC NEWS, 2001). No período de 1994 a 1997, duas 

ramificações20 do Curdistão iraquiano entraram em conflito devido às rivalidades 

                                                           
20 O Partido Democrático do Curdistão (PDK, acrônimo na lígua curda para Partiya Demokrat a 

Kurdistanê) e a União Patriótica do Curdistão (YNK, acrônimo na língua curda para Yekîtiya Niştimanî 

Kurdistan). 
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internas e às disputas por cidades produtoras de petróleo. Em 1998, ambos os grupos 

foram reunificados em prol da coalizão contra o governo Hussein. Em 2005, após o 

referendo em que foi aprovada a nova Constituição para o Iraque, houve o 

reconhecimento do Parlamento do Curdistão e das demais instituições curdas locais 

(KRG, 2016). 

Enfim, em 2007, o Iraque outorgou a autonomia política do KRG e o primeiro-

ministro Nechirvan Barzani anunciou o gabinete unificado. A centralização política 

curda está localizada nas cidades de Arbil, Suleimânia e Dohuk. Conforme divulga a 

página oficial do KRG (2016), “Iraq’s Constitution recognises the Kurdistan Regional 

Government and the Kurdistan Parliament as the region’s formal institutions and the 

Peshmerga forces as the Region’s legitimate security guard”. 

Atualmente, das quatro regiões curdas, a região do Curdistão iraquiano é a única 

que possui autonomia política em termos federativos. A denominada Região do 

Curdistão é uma entidade territorial autônoma dotada de governo próprio e vinculada ao 

Governo Federal do Iraque. 

Ele é "o outro Iraque". É, ou era, até recentemente, a região mais estável em 

um país instável. O sonho de independência existe há décadas e alguns dizem 

que agora estão mais perto do que nunca de alcançá-lo. O Curdistão 

iraquiano é considerado um caso de sucesso no Oriente Médio, mas está 

ameaçado pelo avanço do grupo jihadista Estado Islâmico. Cerca de 6 

milhões de curdos, um grupo étnico com sua própria língua e cultura, 

diferentes das populações árabe, persa e turca predominantes na região, 

vivem nesta área autônoma de cerca de 40 mil km² no norte do país. Somam 

15% da população iraquiana e são em sua maioria muçulmanos sunitas (BBC 

BRASIL, 2014). 

 

No nível do Estado sírio, a narrativa da identidade nacional curda contrasta com 

a narrativa da identidade nacional síria nos contextos antecedente e superveniente ao 

início da guerra civil da Síria que está em vigor desde 2011. A Síria é governada pelo 

partido Baath desde 1963 através do unipartidarismo alicerçado nos processos 

intersubjetivos do nacionalismo árabe. 

No contexto antecedente ao início da guerra civil, o governo da Síria utilizava 

diferentes métodos para suprimir a identidade cultural dos curdos no Curdistão sírio 

(área denominada pelo governo sírio como parte integrante da República Árabe Síria e 

denominada pela etnia curda como Rojava). Segundo Ross (2015), nesse cenário, a 

participação política dos indivíduos pertencentes à etnia curda era vetada, bem como a 

utilização da língua curda era proibida nos espaços públicos. Ademais, o governo sírio 

outorgou leis que restringiram o acesso dos curdos à cidadania síria, marginalizando-os 

na sociedade. 
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The Kurds constitute the largest national minority in Syria and the only one 

with a territorial base, which may to some extent explain their difficulties. 

There are no official statistics as to their numbers since Syrian law denies 

their existence. The Syrian constitution calls the country the Syrian Arab 

Republic, implying thereby that all its citizens are to be considered Arabs, 

their ethnic origins notwithstanding (VANLY, 2000, p. 114). 

 

Com o início da guerra civil, os conflitos entre os grupos étnicos, políticos e 

religiosos da Síria entraram em uma escala crescente de atrocidades e violações dos 

direitos humanos. Sly (2016) resume o caos vigente no Estado sírio, descrevendo que 

aviões russos bombardeiam pelo alto. Milícias iraquianas e libanesas com 

apoio de iranianos avançam em solo. Um grupo variado de rebeldes sírios 

respaldados por EUA, Turquia, Arábia Saudita e Catar tenta conter essas 

milícias. Forças curdas - aliadas tanto a Washington como a Moscou – 

aproveitam o caos e expandem território. O grupo extremista 

autodenominado Estado Islâmico domina pequenos povoados enquanto a 

atenção se volta a outros grupos (...) e o conflito só parece estar aumentando. 

 

No contexto superveniente ao início da guerra civil da Síria, em 2003, o Partido 

da União Democrática (PYD, acrônimo na língua curda para Partiya Yekîtiya 

Demokrat) foi criado sob a égide do nacionalismo curdo. O PYD é afiliado ao PKK na 

proposta do Confederalismo Democrático. No que tange ao papel do Curdistão sírio, o 

The Kurdish Project (2016) descreve que 

Rojava, a região curda da Síria, é uma das duas linhas de frente curdas na 

guerra com o ISIS. A região está atraindo a atenção global para a Batalha de 

Kobane, bem como para o sistema democrático curdo que está surgindo em 

um país caótico. Rojava é composto de três cantões: Cantão de Afrin no 

oeste, Cantão de Kobane no centro, e Cantão de Cizre no leste. Estes três 

cantões estão trabalhando em cooperação com atores locais e internacionais 

com a finalidade de retroceder o Estado Islâmico. 

 

Por fim, no âmbito regional referente à junção dos quatro Estados soberanos, a 

narrativa da identidade nacional curda contrasta com o Pan-Turquismo, o Pan-

Islamismo e o Pan-Arabismo. Durante os séculos XIX, XX e XXI, os curdos 

congregaram vínculos entre as áreas do Curdistão turco (Kurdistana Tirkiyê, na língua 

curda); do Curdistão iraquiano (Herêmî Kurdistanî, na língua curda); do Curdistão 

iraniano (Kurdistani Iran, na língua curda) e do Curdistão sírio (Rojavayê Kurdistanê, 

na língua curda) no pressuposto ideológico de uma nação unificada. Entretanto, o 

caráter nacional do Curdistão é frágil devido às complexidades político-culturais da 

própria sociedade curda, bem como dos Estados inseridos na problemática. 

Nesse sentido, White (2007) afirma que há contínuas divergências na framework 

étnica curda. Apesar disso, paradoxalmente, a comunidade curda está empenhada em 

batalhas nacionalistas de fundamentos étnicos contra os governos da Turquia e do 

Iraque. Na Turquia, a batalha nacionalista é liderada pelo PKK enquanto, no Iraque, ela 
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é liderada pelo KRG junto às Peshmerga. Em ambos os Estados, as recorrentes 

instabilidades ocasionam os desequilíbrios políticos, econômicos e sociais no Oriente 

Médio, sendo reverberados no sistema internacional. 

Diante da notória fragilidade existente no caráter nacional do Curdistão, 

Bruneissen (1989) enfatiza que os curdos da Turquia sempre manifestaram a convicção 

de pertença a um grupo étnico distinto, porém, os eventos históricos demonstram que os 

curdos da Turquia, do Iraque, do Irã e da Síria jamais manifestaram a simetria de 

comportamento étinico-linguístico. Então, qual seria a causa precípua da manutenção do 

nacionalismo curdo no âmbito regional? 

Para McDowall (2007), o elo entre as sociedades curdas é, sobretudo, a cultura 

milenar baseada no sistema da lealdade tribal. A cultura curda está expressa em 

diferentes dialetos que fundamentam a língua curda. O atual povo curdo descende dos 

hurritas e das tribos indo-europeias compostas pelos citas, medos e sárgatas. Em relação 

às especificidades religiosas da etnia curda, Morel (2016, p. 11) afirma que “os curdos 

são, em sua maioria, muçulmanos sunitas, mas há curdos judeus, cristãos e yazidis”. 

A narrativa da identidade nacional curda é, portanto, a narrativa de uma etnia em 

busca do reconhecimento da autonomia político-cultural. Ela integra a linguagem 

multifacetada no nível dos Estados envoltos pela questão curda (Turquia, Irã, Iraque e 

Síria), bem como a linguagem bricoleur21 no nível regional. 

 

 

 

3.2 Cenários Prospectivos 

 

A árdua circunstância de difícil resolução entre a Turquia e o Curdistão 

demonstra que há o dilema marcado pela dissonância entre a narrativa da identidade 

nacional turca e a narrativa da identidade nacional curda. As linguagens em questão são 

                                                           
21 O termo francês bricoleur foi utilizado por Claude Lévi-Strauss na década de 1970 para descrever os 

padrões identitários do pensamento mitológico primitivo, o qual não obedece ao rigor do pensamento 

científico moderno. O conceito do bricoleur faz alusão ao jogo de bilhar “para evocar um movimento 

incidental” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 37), isto é, o movimento brusco de alteração das bolas durante a 

competição. Nesse sentido, a palavra bricoleur está relacionada aos trabalhos manuais, abrangendo o ato 

de congregar diferentes elementos e ferramentas para formar algo novo e fortuito. Na língua portuguesa, 

ela pode comparada à palavra artesão e, na língua inglesa, à palavra handyman. O bricoleur (artesão ou 

handyman) “usa materiais e ferramentas diversas que inicialmente não se relacionam, mas que, em suas 

mãos, de forma intuitiva se transformam ou criam outro objeto” (RAMPAZO; ICHIKAWA, 2009, p. 3). 
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contraditórias e mutuamente excludentes. Então, é possível equilibrar ambas as 

linguagens na região? Castells (2010, pp. 45-46) verifica que 

a incongruência entre algumas teorias sociais e a experiência prática 

contemporânea resulta do fato de que o nacionalismo, bem como as nações, 

têm vida própria, independentemente da condição de Estado. (...) Etnia, 

religião, idioma, território não são suficientes para erigir nações e induzir o 

nacionalismo. A experiência compartilhada sim: tanto os Estados Unidos 

quanto o Japão são países com forte identidade nacional e muitos de seus 

cidadãos realmente sentem e expressam um profundo sentimento patriótico. 

No entanto, o Japão é uma das nações mais homogêneas do mundo no ponto 

de vista étnico, enquanto os Estados Unidos são exatamente o contrário. Em 

ambos os casos o que existe é uma história e um projeto compartilhados (...). 

Outras nações e movimentos nacionalistas não atingiram a condição de 

Estado-nação moderno (por exemplo, Escócia, Catalunha, Quebec, Curdistão, 

Palestina), e ainda assim demonstram (...) uma forte identidade 

cultural/territorial que se manifesta como uma fonte de caráter nacional. 

 

Yildiz (2012) explica que a paz sustentável na Anatólia só será estabelecida 

quando houver o reconhecimento formal da existência do conflito curdo-turco. O 

reconhecimento da questão curda pelo governo turco sob a égide do direito 

internacional humanitário formaria uma base para o engajamento mútuo que poderia 

resultar na paz positiva.  

It is only when formal and frank recognition of the existence and severity of 

the conflict is made within Turkey that the establishment of sustainable peace 

will be a real possibility. While the acknowledgment and classification of 

armed conflict is a politically charged topic, it is essential that both sides 

recognize the existence of the conflict in Turkey in order to lay the 

groundwork for peace. Recognition of the Kurdish conflict by the Turkish 

government, and as therefore falling under the rubric of international 

humanitarian law, would create a basis for engagement that may lead to 

peace, without giving parity to the parties’, goals or tactics (YILDIZ, 2012, 

p. 157). 

 

Em 2007, durante a quarta Conferência Anual sobre UE, Turquia e Curdos, Zana 

(2007, p. 12-13) proferiu o seguinte discurso de abertura: 

(...) As it is known, internal peace in Turkey is the greatest guarantee for 

peace in Europe, the Middle East and the world. (...) The lock is there, the 

key is known but the door just won’t open. It is high time the door is opened. 

The important thing is to place the key in the lock properly. (...) The key issue 

has to do with how the issue is defined, the approach and outlook to the 

issue. The issue does not stem from any problem of public order, security, 

hunger or socio-economic backwardness. (...) If the Kurdish issue were solely 

an issue of poverty and security, wouldn’t the methods that have been tried 

for over half a century been not only decisive but would also have lead to 

results? Haven’t all methods including beatings, detentions, torture, 

executions, forced migrations, sending to forced exile, extra judicial killings, 

village evacuations, village guards, release based on confessions, pardon 

based on apology been tried? These are indeed only those methods that are 

known and explained in a loud and clear manner by the highest authorities. 

What about methods that not known or disclosed? (...) Despite all these 

denials, this treatment with contempt, debasement and even being expelled 

from their land, Kurds (...) insisted on a country where all existing 

differences would survive. (...) They yearned and are still yearning for a 
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policy of sensitivity and stability where common values are symbolised in an 

honourable, just and lasting solution. Destruction, denial must not be the 

only way. 

 

Zana (2007) argumenta que a paz interna na Turquia é uma importante garantia 

para a paz na Europa, no Oriente Médio e no mundo. A ex-parlamentar turca de etnia 

curda defende que, para que o conflito seja mitigado, é necessário que as causas 

estruturais da problemática sejam definidas e resolvidas. A questão curda não é apenas 

uma questão de desenvolvimento ou de segurança internacional e nacional, mas é 

também uma questão de identidade baseada no reconhecimento dos direitos políticos e 

culturais. 

Em 2010, Recep Tayyip Erdogan (ainda como primeiro-ministro) iniciou o 

intitulado Processo de Iniciativa Democrática em face das pressões exercidas pela 

comunidade internacional e pela UE. Em meio às negociações de adesão do país ao 

bloco regional europeu, Erdogan lançou um novo projeto político em prol do 

fortalecimento dos padrões de democracia e direitos humanos na Turquia. Yildiz (2012) 

assinala que a iniciativa do governo turco consiste no primeiro passo para a resolução 

dos conflitos subjacentes. Ademais, a decisão do governo revelou o implícito 

reconhecimento da existência da questão curda. 

The government’s Democratic Opening initiative shows a new and clear 

willingness to solve the Kurdish conflict. (...) By going some way in 

acknowledging the existence of the Kurdish Question, through this initiative 

the government has provided a political space for discussions on possible 

solutions to the conflict. This should be built on an official acknowledgment 

of the conflict by the government, which would aid in moving towards 

constructive political dialogue. In addition, more constructive language and a 

progressive discourse should be adopted by the government in order to 

prepare the public for change. The establishment of the Democratic Opening 

implicitly recognizes that resolving the Kurdish issue is a fundamental part of 

creating a fully-fledged democracy in Turkey, and this recognition from the 

state is unprecedented. However, the opportunity to expand and to act on it 

must be seized in order for progress to be made (YILDIZ, 2012, p. 157-158). 

 

Após o início do processo de democratização, Rehn (2010) reitera os avanços e 

os retrocessos do governo turco perante a questão curda, assinalando que 

a abertura democrática da Turquia em relação à população curda é um 

exemplo de um desenvolvimento. (...) Esta importante iniciativa aborda a 

questão curda através do diálogo e no quadro das instituições democráticas 

turcas. Até à presente data foram realizadas várias reformas importantes. 

Algumas destas reformas eram praticamente impossíveis há alguns anos 

atrás: é o caso dos programas televisivos em língua curda que são 

actualmente emitidos por canais privados e públicos. (...) Mas os recentes 

reveses na abertura democrática constituem, de fato, motivo sério de 

preocupação. Lamentamos a decisão do Tribunal Constitucional da Turquia 

de encerrar o Partido da Sociedade Democrática (DTP). Na sequência do 

encerramento do DTP, diversos membros do partido – incluindo Presidentes 

da câmara eleitos – foram presos no âmbito de uma investigação de 
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terrorismo. Simultaneamente, os ataques terroristas do PKK continuam 

indefinidamente no sudeste e põem em risco as vidas dos soldados turcos. 

(...) A transformação democrática da Turquia é um sinal importante do poder 

discreto continuado da perspectiva de adesão à CE, quando utilizado de uma 

forma honesta e firme, e com vigor e coerência. Não é um processo fácil, mas 

é um processo cuja estrada a percorrer é pelo menos tão importante como o 

seu destino. Mantenhamo-lo vivo e eficaz para o benefício conjunto da União 

Europeia e da Turquia. 

 

Os três períodos de relativa paz na Anatólia (1938-1984; 2000-2004; e 2013-

2015) foram breves. O conflito curdo-turco entre as TSK e o PKK ainda está em 

vigência, mesclando uma série de conflitos sobrepostos, tais como: (a) o conflito entre 

as Forças Armadas da República Islâmica do Irã e a PJAK no Curdistão iraniano; (b) o 

conflito entre as Forças Armadas da República Árabe da Síria e as YPG no Curdistão 

sírio; (c) o conflito entre o EIIL e as milícias curdas da Síria, da Turquia, do Iraque e do 

Irã; e (d) o conflito entre o EIIL e as coalizões internacionais. A região permanece 

inserida em confrontos rotineiros na complexa teia de grupos políticos, militares e 

paramilitares. Desde a década de 1980, 

a escala e a frequência da violência e das violações dos direitos humanos 

aumentaram consideravelmente. A internacionalização desta clivagem na 

sociedade turca fez com que a questão curda adquirisse uma significativa 

importância para a política externa da Turquia, especialmente com relação à 

União Europeia (GUIMARAIS, 2007, p. 111). 

 

As medidas tomadas pelo governo turco nas últimas décadas atenderam 

parcialmente às exigências dos grupos étnicos locais, não sendo suficientes para 

resolver o conflito. Em oito de dezembro de 2016, durante a 13ª Conferência Anual 

sobre UE, Turquia e Curdos, os representantes do Parlamento Europeu enfatizaram que, 

atualmente, os curdos intentam a resolução da questão curda dentro das fronteiras da 

Turquia, nos moldes do Curdistão iraquiano. Eles ambicionam que a identidade 

nacional curda seja reconhecida na Constituição da Turquia, tendo em vista os direitos 

políticos e culturais salvaguardados por convenções internacionais. A Turquia, por 

outro lado, permanece com a antiga política de negação e ofensivas militares através das 

TSK. 

Na 13ª Conferência Anual, Phillips (2016)22 argumentou que o governo de 

Erdogan deveria ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes cometidos 

contra a humanidade. Ele recomendou a elaboração de um inquérito sob o respaldo das 

instuições de direitos humanos da ONU. Em relação aos períodos de relativa paz entre o 

                                                           
22 David Phillips é Diretor do Institute for the Study of Human Rights Program on Peacebuilding and 

Rights na Universidade da Columbia (EUA). 
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PKK e as TSK, Phillips (2016) acrescentou que não houve paz, nem processos de paz. 

Houve um theater play com os atores envolvidos. 

The Kurds believe that their problems can be resolved within the borders of 

Turkey through dialogue and democratic methods. They wish their national 

identity to be recognised in the constitution, and to benefit from cultural and 

political rights safeguarded by international conventions. They also desire a 

political status through which to attain self-government, as realised in many 

democratic countries. Failing to accommodate their demands, the Turkish 

state has not yet abandoned its 93-year-old policy of denial and violence, 

proving unable to change its mentality. The conference calls upon Turkey to 

give up the denial and violence policy and to give the Kurds and all the other 

ethnical and religious groups a cognitional guarantee (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2016). 

 

Os cenários prospectivos para o Curdistão turco indicam, portanto, a necessidade 

da regulamentação de parâmetros democráticos e pluralistas na Anatólia. A solução para 

a questão curda só será efetivada caso haja a conjugação de modificações estruturais nos 

âmbitos político, econômico e social da Turquia. O diálogo construtivo entre o governo 

e os grupos minoritários sob o enfoque dos métodos democráticos é o instrumento 

basilar para a resolução da questão curda. O diálogo com os partidos políticos curdos, 

bem como o diálogo com as organizações não governamentais devem ser prioridades na 

agenda turca. Ademais, uma nova Constituição deve ser promulgada, incluindo as 

reformas jurídicas para a restauração da justiça e as reformas econômicas para o 

desenvolvimento da região na qual estão distribuídos os assentamentos curdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do objetivo de discutir a dissonância entre as identidades turca e curda 

na Anatólia, foi realizada uma análise construtivista sobre a conflagração do conflito 

armado entre os agentes que representam ambas as identidades (TSK e PKK). A 

hipótese comprovada no trabalho foi a de que o conflito curdo-turco, no período de 

1984 a 2016, representa o conflito entre duas narrativas de identidade nacional que 

possuem linguagens antagônicas. 

As modificações conjunturais do sistema internacional ao longo dos séculos 

resultaram em dois efeitos condicionantes para o panorama contemporâneo, tais como: 

(a) a formação dos Estados como unidades políticas soberanas que se inter-relacionam e 

(b) a formação das sociedades como unidades culturais dotadas de múltiplas identidades 

que se interconectam. 

Os processos intersubjetivos da interação entre as sociedades explicam a lógica 

da construção das identidades. As identidades são construídas em concomitância com a 

variação da natureza do sistema. Desse modo, a ordem internacional é determinante 

para o comportamento dos Estados, mas ela não é fixa e imutável. Ela é formada pelas 

contínuas ações e interações dos agentes. Os agentes e as estruturas são, por 

conseguinte, mutuamente constituídos. 

A linguagem, por sua vez, é uma ação política inserida em um amálgama de 

ideologias e interesses, enquanto a identidade é um produto social manifestado pela 

sincronia de semelhanças e diferenças entre os agentes. Em face da reflexão onufiana, 

foi estudado que o embate entre a linguagem turca e a linguagem curda ocorre mediante 

duas ações políticas distintas que estão historicamente amalgamadas em identidades 

desarmônicas e beligerantes. 

O conflito entre o Estado turco e a etnia curda é um reflexo das modificações 

conjunturais do sistema internacional. Na década de 1970, a conjuntura dos países 

emergentes causou a transformação dos nacionalismos integracionistas (high level) em 

nacionalismos separatistas (low level). Em seguida, com o fim da Guerra Fria e o 

consecutivo fenômeno de sucessão dos Estados pertencentes à URSS, a antiga 

bipolaridade foi substituída por uma multipolaridade complexa que caracterizou os 

novos tipos de conflitos. 
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Diante disso, foi verificado que a narrativa da identidade nacional da Turquia 

(Estado-nação) está baseada no percurso construtivo da uniformização cultural que 

conecta o signo Estado e o signo nação em uma entidade política detentora dos 

territórios legitimados após os acordos de paz firmados entre os Aliados da Primeira 

Guerra Mundial (Reino Unido, França, Império Russo e Itália) e o Império Otomano. 

Os acordos ficaram expressos nos intitulados Acordo Sykes-Picot (1916), Tratado de 

Sèvres (1920) e Tratado de Lausanne (1923). Os princípios ideológicos do Movimento 

Nacional Turco fundamentam a narrativa turca, propondo a construção da unidade 

política homogênea. 

Já a narrativa da identidade nacional do Curdistão (nação sem Estado) está 

baseada no percurso desconstrutivo da uniformização cultural e da comunidade 

imaginada pelo Movimento Nacional Turco. Os princípios ideológicos do 

Confederalismo Democrático fundamentaram a narrativa curda, propondo a construção 

de uma unidade política heterogênea. No entanto, apesar das formulações orientadas 

para o consenso entre as etnias, a violência continua sendo o axioma do ativismo curdo 

na conjuntura contemporânea, prejudicando a consolidação da paz sustentável na região. 

A organização dos grupos étnicos em uma sociedade civil coesa e pacífica 

abrange o poder da linguagem proveniente dos discursos proferidos pelos representantes 

do Estado e das teorias disseminadas nas escolas, nas universidades e na mídia (local e 

internacional). Se a linguagem dominante é uma linguagem excludente e belicosa, os 

produtos sociais (identidades) gerados serão assimétricos. Essa assimetria, juntamente 

com as condições de pobreza e despotismo, são as causas estruturais dos longos 

períodos de violência na Anatólia. 

Atualmente, das quatro regiões curdas, o Curdistão iraquiano é a única região 

que adquiriu a autonomia política em termos federativos. A intitulada Região do 

Curdistão possui governo próprio e está vinculada ao Governo Federal do Iraque. Após 

os períodos de oscilação no que tange ao caráter separatista, o atual PKK intenta a 

resolução da questão curda dentro das fronteiras da Turquia, nos moldes do Curdistão 

iraquiano. A sociedade curda na Turquia reivindica o reconhecimento oficial da sua 

etnia, tendo em vista os direitos culturais e políticos salvaguardados por convenções 

internacionais. 

A Turquia, por outro lado, permanece com a política de negação e com as 

ofensivas militares das TSK. As medidas tomadas pelo governo turco nas últimas 

décadas atenderam parcialmente às exigências dos grupos étnicos locais, não sendo 
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suficientes para solucionar a questão curda no território. Essa questão só será 

solucionada através dos princípios de democratização e autodeterminação por meio das 

modificações nas estruturas políticas, econômicas e sociais. A política doméstica da 

Turquia deve ser modificada e os curdos devem ser reconhecidos para que a paz entre as 

duas partes do conflito seja institucionalizada. 
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