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Resumo: 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a formação e a posterior reformulação do 

partido curdo PKK(Partido dos Trabalhadores do Curdistão) que nasce como uma 

guerrilha leninista e passa por uma profunda transformação até virar um movimento de 

massas que visa o aprofundamento democrático e o avanço dos direitos do povo curdo. 

O trabalho apresenta uma contextualização da história de luta do povo curdo anterior ao 

partido, sua formação e posterior reformulação. A revisão bibliográfica foi a metodologia 

usada nesse trabalho. 

 

Palavras-Chave: Curdos. PKK. Reformulação. 

  



 

 

 

Abstract: 

The present work aims to present the formation and subsequent reformulation of the PKK 

(Kursdistan Worker’s Party) Kurdish party that is born as a Leninist guerrilla and 

undergoes a profound transformation to become a mass movement aimed at deepening 

democracy and advancing the rights of the Kurdish people. The paper presents a 

contextualization of the Kurdish people's history of struggle before the party, it’s 

foundation and subsequent reformulation. The bibliographic review was the methodology 

used in this work. 

 

Keywords: Kurds. PKK. Reformulation. 
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Introdução 
 

 

A questão curda reapareceu na mídia junto ao surgimento do Estado Islâmico e 

seu avanço militar na Síria e Iraque, avanço esse que parecia impossível de ser detido. 

Até que a organização fundamentalista entra em confronto com uma organização 

guerrilheira curda que atuava no norte da síria na fronteira com a Turquia, mais 

especificamente no cerco a cidade de Kobâni. As chances não eram nada favoráveis à 

organização curda, porém, foram os primeiros a imprimir uma derrota significativa ao 

“califado” em expansão, essa vitória marcou o início das derrotas do Estado Islâmico e 

também o crescimento de seu maior adversário ideológico, as organizações 

revolucionárias curdas que operavam como o antagonista perfeito ao projeto 

obscurantista e autoritário do EI, com políticas libertárias, tolerantes e inclusivas. 

Esse trabalho tenta fazer um resgate a fim de entender o surgimento da ideologia 

curda chamada de confederalismo democrático, através, primeiro, de um resgate histórico 

do povo curdo no primeiro capítulo e nos segundo e terceiro capítulos analisar a formação 

e a reformulação do PKK, partido que nasce como uma guerrilha leninista e opera uma 

mudança radical em seu programa político dando origem ao citado confederalismo, em 

moldes curdos. 

O trabalho foi realizado com base em pesquisa bibliográfica, levando em conta 

alguns dos principais autores e especialistas sobre a questão disponíveis no Ocidente. 
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Capitulo I  

Breve história do povo curdo 

 

Para melhor compreensão das questões políticas atuais envolvendo o povo curdo 

faz-se importante uma breve introdução histórica sobre esta população e suas relações 

com outros povos vizinhos, a fim de contextualizar conflitos, diferenças, alianças e 

transformações que moldaram o atual cenário e que são de fundamental importância para 

o futuro da região. 

O povo curdo existe na atual fronteira entre Turquia, Iraque, Irã e síria, sendo a 

maior parte da população habitante do sudeste turco. O nome curdo ou “kurdi”, como 

explica Ocalan “pode ser remetido à palavra suméria kur, que significa algo parecido com 

montanha ou povo da montanha. ” (Ocalan,2008), uma referência às características 

geográficas dessa região historicamente habitada pelas tribos curdas. A região fértil da 

mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização e é sabido que as montanhas de 

zagros e taurus são habitadas de longa data. 

Foi com a conquista árabe da mesopotâmia que os curdos passaram a aparecer 

como atores regionais relevantes. Os curdos forneciam tropas para o império Sassânida e 

chegaram a combater os invasores árabes nas conquistas de 630-640dc. Porém, como 

coloca McDowall: “Uma vez que estava clara a queda do império, os chefes curdos um 

por um se submeteram aos exércitos árabes e sua nova religião. ” (McDowall,2004) O 

autor caracteriza a dominação como sendo relativamente pacífica dado que, uma vez 

convertida, a população podia manter sua estrutura política e práticas culturais, tendo que, 

apenas, pagar impostos ao califado e ceder tropas em tempos de guerra. Leitura essa que 

entra em conflito com o autor de origem curda, e líder de um movimento de emancipação 

contemporâneo, o PKK (Partido dos Trabalhadores Curdos), Abdullah Ocalan, que 

coloca esse momento histórico da seguinte forma ”por mais que o islã pregue uma religião 

pacífica, em sua essência ela é dificilmente dissociável de uma ideologia de conquista da 

nação Árabe, que se propagou rapidamente pelo Curdistão. ” (Ocalan,2008).  

O termo Curdistão, ou terra dos curdos, foi usado na história pela primeira vez 

pelos seljúcidos, no séc. XII. Denominava uma população economicamente dividida entre 
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camponeses e nômades que viviam circulando a região, de forma sazonal, em busca de 

pastos para criação de animais. Possuíam uma estrutura tribal de organização política, 

baseada em laços familiares e religiosos. Essas características existem ainda hoje na 

região e só verão mudanças significativas com a chegada de ideias nacionalistas na 

primeira metade do século XX e a influência de lutas anticoloniais e revolucionárias na 

segunda metade. 

No período pré-Otomano os curdos ainda possuíam uma visão limitada de sua 

identidade, apesar de uma trajetória milenar e de habitarem uma região geográfica 

delimitada, se viram durante quase toda a história divididos entre tribos, religiões e 

línguas diferentes, coexistindo entre os três maiores polos de poder do oriente médio, os 

impérios persa, turco e árabe, e tiveram suas diferenças habilmente exploradas por 

diferentes potências ao longo dos séculos. 

Durante o domínio do califado Árabe, os curdos foram incorporados em cargos 

de importância do império, muitas vezes como oficiais militares como expõe McDowall: 

“Oficiais curdos de alta patente não eram de forma alguma uma raridade no exército 

islâmico. Por exemplo, Acre foi defendida dos cruzados por um comandante curdo e quando ele 

foi designado para governar Jerusalém foi sucedido em Acre por outro comandante curdo. ” 

(McDowall,2004). 

Porém, a identidade curda desses oficiais é dubitável, pois se apresentavam como 

soldados do islã e aparentemente não reivindicavam a identidade curda; um exemplo que 

ilustra isso é o de Saladino, que derrotou os cruzados e estabeleceu a dinastia Ayybid, 

como coloca McDowall: “Fosse sua identidade curda relevante para o mesmo, é 

improvável que ele tivesse dado a fértil planície de Shahruzur, no coração do Curdistão 

como feudo a um de seus mamelucos turcos. ” (McDowall,2004) 

Dois pontos importantes acompanharam a trajetória dos curdos: a cooptação de 

líderes tribais por parte de dominadores e a difícil construção de uma identidade curda 

coesa, e serão constantes na sua história até o séc. XX. 

Outra mudança brusca na história foi a invasão do mongol Tamerlão, em 1393, 

da pérsia e das montanhas onde habitavam os curdos. A devastação foi tão grande que 

camponeses, a fim de sobreviverem, retornaram a uma vida nômade, após terem seus 
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campos queimados (Mcdowall,2004, p.24). A esse período se atribui um desequilíbrio 

nos poderes regionais curdos, que mergulhou a região em “conflitos endêmicos” 

(Mcdowall,2004), que causaram uma grande diáspora curda (Ocalan,2008). 

No séc. XVI, a vitória do império Otomano frente ao império Safavid (que 

controlava o antigo território persa) estabelece, após a batalha de Chaldiran, em 1514, 

porém formalmente reconhecido com o tratado de Zhab 1639-1914, a fronteira entre estes 

dois impérios assegurando para o vencedor o controle dos territórios leste da Anatólia e 

da atual síria e Iraque. O estabelecimento dessa fronteira inaugura um período de paz na 

região curda que duraria 300 anos e seria visto como uma “era dourada de paz nostálgica” 

(Mcdowall,2004) pelos curdos. E quanto às relações entre curdos e o império nessa região 

“de fato as condições estabelecidas nesse período determinaram o padrão geral de 

relações políticas entre o Estado e a periferia curda pelos próximos trezentos anos. ”   (Mc. 

Dowall,2004). 

Existindo nessa fronteira entre os impérios e sendo a região montanhosa de 

difícil acesso para tropas, as alianças com a população local se apresentavam como a 

melhor estratégia de manutenção da ordem e de assegurar o domínio para ambos. 

Após esta guerra, o império otomano não dispunha de tropas para estabelecer 

seu domínio de forma total nos territórios recém capturados, talvez por isso tenha optado 

por uma abordagem mais diplomática com as lideranças tribais curdas, o que permitiu a 

restauração de emirados curdos aumentando o grau de autonomia deles para patamares 

nunca antes vistos e entrando em conflito com a tendência de acabar com autoridades 

feudais do império otomano, que se via cada vez mais centralizando seu poder. Sobre 

isso: 

“ A maioria dos líderes curdos aprovaram a reintegração e, de bom grado, aceitaram um 

acordo que deu a eles o benefício do reconhecimento Otomano e a confirmação de seu status de 

relativa independência (...) Deve-se ser cauteloso, contudo, sobre a noção de reintegração em 

termos de retorno a algum tipo de status quo ante. A formalização Otomana dos emirados curdos 

deve ter mudado fundamentalmente a configuração dos grupos curdos, em particular dando aos 

emires maior autoridade e segurança do que eles jamais tiveram. ” (McDowll,2004). 

Os séculos que se seguiram até 1800 foram marcados pelo aumento do poder do 

império otomano e as sucessivas tentativas de coibir os poderes regionais que os curdos 
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lograram após Chaldiran, porém, essas tentativas vinham sendo habilmente dissuadidas 

pelas lideranças curdas (McDowall,2004), que iriam começar a questionar a autoridade 

turca, os levando para um conflito com o império. (Idem.). 

No início do século XIX, o império otomano passava por diversos problemas, 

após derrotas militares na Hungria, a destruição de sua frota marítima por potências 

europeias já mostrava os sintomas do hiato tecnológico frente ao continente que vivia a 

revolução industrial. A chegada de missionários cristãos e de empresas ocidentais que 

procuravam escoar as mercadorias desta revolução mostrava certa fraqueza turca na 

técnica bélica, no desenvolvimento econômico e tecnológico e, de certa forma cultural, 

campos que o império disputava com outras potências (McDowall,2004). 

Internamente, a ausência de infraestrutura como estradas e ferrovias rendia o 

exército turco, imóvel, por exemplo, no inverno, e retirava a possibilidade de 

movimentação rápida de grandes tropas. Esse cenário somado a lideranças regionais já 

acostumadas com grande autonomia, levou as regiões do Curdistão turco, longe da 

capital, a declarar a hereditariedade de suas terras, num ataque à capital do império que 

se via ainda sem forças para reagir. 

A capital inicia um processo de modernização de seu exército na tentativa de 

acompanhar militarmente os países europeus, porém a derrota de seu recém reformado 

exército perante as forças do filho de um sultão egípcio dá pouca credibilidade ao poderio 

militar do império (McDowell,2004), estimula provocações irresponsáveis de lideranças 

curdas. Nessa primeira metade do século XIX houve dois levantes de tribos curdas, sendo 

o mais expressivo o de Badhr Kahn, que após meses de luta e algumas vitórias é derrotado 

pelas forças turcas que prosseguem seu plano de acabar com estruturas feudais de 

hereditariedade na região, porém sem saber como substituir os emires que se 

apresentavam como os melhores interlocutores entre o império e as lideranças locais. 

(McDowall,2004). 

A segunda metade do séc. XIX é marcada pela desordem no Curdistão turco que 

se encontrava em desequilíbrio de poderes regionais após a supressão dos emirados semi-

independentes. Esse quadro levou ao aumento do banditismo na região e de invasões de 

terras por parte de tribos que agora se viam sem mediadores legítimos para seus conflitos 

e passaram a lutar entre si. 
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Atores que ganharam importância nesse período foram os xeiques, lideranças 

religiosas do islã que tiveram certo encorajamento por parte do império por conseguirem, 

por um lado, solidificar a identidade islâmica tão cara ao império e, por outro, agirem 

como mediadores em conflitos regionais e às vezes entre potências islâmicas vizinhas 

(McDowall,2004). 

Eles se nutriram do poder já decadente de chefes tribais através do casamento 

numa relação de duplo interesse, como coloca Mcdowall:  

“ Os Xeiques adentraram a decadente estrutura de poder das famílias tribais pelo 

casamento, assim, autenticando sua crescente autoridade política. Foi uma fórmula que agradou 

tanto os Xeiques quanto os líderes tribais, já que os últimos, que viam seu poder declinando, 

tinham de alguma forma seu poder protegido pela aliança com o prestígio religioso. ” 

(Mcdowall,2004) 

Esses atores tiveram um papel também importante na construção da identidade 

nacional curda, particularmente um deles, o xeique Ubayd Allah, considerado por muitos 

o primeiro grande nacionalista curdo, que em 1880 invade a pérsia, afirmando representar 

toda a nação curda. Suas aspirações nacionalistas são dubitáveis, porém, o fato ecoou no 

imaginário social dos povos da região, inspirando revoltas subsequentes. Cabe citar um 

fragmento enviado por xeique Ubayd ao então cônsul geral inglês baseado em Tabriz: 

“A Nação curda ... são um povo a parte. Sua religião é diferente das dos outros, e suas 

leis e costumes são distintos...os chefes e líderes do Curdistão sejam eles servos dos turcos ou 

persas, e e os habitantes do Curdistão estão unidos e concordam que questões não podem ir a 

frente com dois governos, otomano e Qajar, e que algo deve ser feito necessariamente, para que 

os governos europeus, compreendendo a situação defendam nosso estado. Nós somos uma nação 

separada. Queremos que nossas questões estejam em nossas mãos. ” (McDowall,2004).  

Com o desenvolver da revolta, fica claro a intenção de se criar um principado 

nos moldes tradicionais feudais e não um Estado nação, porém o uso da retórica 

nacionalista não passaria despercebida pelos futuros líderes do povo curdo e já era um 

indicativo dos ventos da modernidade soprando nas montanhas do Curdistão. 

A revolta foi esmagada após o enfraquecimento por desgaste das tropas 

revoltosas e por um grande exército iraniano, as tentativas de cruzar a fronteira com a 

Turquia também foram recebidas com combates seguidos de prisões. A revolta aparece 
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com uma dupla face, por um lado, era o prelúdio das ideias nacionalistas e emancipatórias 

do povo curdo e, por outro, representava as limitações das estruturas tradicionais em 

capitanearem a sociedade curda para a liberdade. 

A interlocução com o império inglês também dá pistas da configuração de 

poderes da região que antes só levava em conta os poderes regionais, as potências 

europeias já aparecem como interlocutoras com possibilidade de interferência na política 

local, algo que será uma constante até os dias de hoje. 

Na passagem para o séc. XX o império se via novamente em conflito com 

necessidade de reformas modernizantes de gestão burocrática nos moldes europeus afim 

de manter sua centralidade essa tendência que se colocava em confronto com o 

tradicionalismo e incomodava lideranças religiosas, apesar de o islã ainda ser a identidade 

reivindicada pelos otomanos. Nas províncias esse conflito aparece não só no plano de 

valores e costumes, mas na interferência cada vez maior da capital que vinha impondo 

gestores para as províncias alinhados às novas visões do império. (McDowall,2004). 

É nesse período que irão aparecer os primeiros movimentos contestatórios ao 

império com tendências modernizantes, que culminaram com a fundação da República 

turca. Esses movimentos tiveram a participação de lideranças curdas, todavia essas ainda 

não apresentavam uma identidade curda em suas reinvindicações e se limitavam à 

denominação de otomanos, de forma que: 

“ Não se deve ficar surpreso que nascidos curdos ou pelos menos em Istanbul deveriam 

estar confortáveis com essa solução. Ser um curdo ou turco até o final do século dezenove, era 

ser uma pessoa rural e ignorante. ” (MacDowall.D,2004). 

Foi também no início do séc. XX onde teve início uma série de práticas, podendo 

ainda serem vistas na república turca e dando dimensão do quão arraigada é a cultura de 

repressão do Estado e seus métodos autoritários: 

“ Tensões e características similares são evidentes quando comparando a região em 

1900 e hoje em dia: O uso de uma vasta rede de informantes e espiões; o abuso físico de detentos, 

mortes extrajudiciais( assim como judiciais), e exílio interno tanto de indivíduos como de grupos 

de pessoas que apresentam risco a segurança do Estado; atentados a quem publica críticas ou 

propostas de reforma; prisão e exílio dos que falam livremente; formação de grupos clandestinos 

dedicados a mudança do sistema ou mesmo sua derrubada por meios extralegais; recorrer a guerra 
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aberta  e  , finalmente, como aconteceu de forma crescente na última metade do século dezenove, 

auto exílio para escapar das autoridades e mesmo assim ser ativo 

politicamente.”(MacDowell.D,2004). 

O surgimento do nacionalismo curdo, que passou por diversas transformações 

ao longo do século XX também é creditado a esse período. As duas tendências vieram de 

famílias tradicionais que se rebelaram no século anterior e sendo agora lideradas por uma 

geração mais jovem embebida de pensamentos modernos fundaram e participaram de 

todas as importantes transformações políticas da época, incluindo a revolução de 1908. 

(McDowell,2004). São elas a tendência “autonomista”, que lutava por uma autonomia 

relativa da capital do império e a tendência “separatista”, que apesar do nome não 

propunha a secessão do território otomano, mas reivindicava a identidade curda na forma 

de educação da língua nativa.  

Muitas lideranças curdas se juntaram ao movimento da juventude turca que 

culminou com a revolução de 1908 e o estabelecimento do Comitê da União e Progresso 

(CUP), alguns acreditando na crescente identidade turca que representava a modernização 

do país e na cidadania para todos e outros acreditando que as tendências liberais do 

movimento prometiam espaço para cultura e identidade curdas. Entretanto, o liberalismo 

do CUP seria de vida curta, quando veio o contragolpe o comitê estabeleceria uma série 

de leis proibindo toda forma de associação étnica e se assumindo como um movimento 

de nacionalismo turco. (McDowall,2004). 

A corrupção dos governantes provinciais alimentava o sentimento por 

autonomia na gestão local em todo o Curdistão. No Irã isso ficou notório com um 

movimento liderado por um chefe local demandando o congelamento de impostos 

temporariamente e que o governo local fosse cargo dado a chefes da população curda. O 

movimento não foi bem-sucedido, tendo seu líder preso. (McDowall,2004) 

A primeira guerra mundial teve repercussões catastróficas para o povo curdo, 

tendo sua população reduzida a apenas um décimo do que havia em certas regiões, que 

mergulhadas no conflito agora viviam uma desordem que não conheciam desde 

Chaldiran. Os exércitos turco e russo marcharam pelas plantações curdas levando a 

população à fome, e o frágil equilíbrio entre armênios e curdos foi quebrado adicionando 

o genocídio étnico-religioso como um ingrediente comum durante o conflito. Turcos 
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estimulavam a população curda em franca carestia a ocupar terras armênias cristãs. Essa 

política levou a participação dos curdos no genocídio armênio junto a tropas turcas. 

Vale salientar que autoridades curdas dos mais diversos matizes já reconheceram 

e pediram desculpas formais ao povo armênio, diferentemente das autoridades da 

republica turca que até o dia de hoje negam o acontecido e contestam no corpo 

diplomático da ONU o reconhecimento desse fato histórico por qualquer outro país. 

No período final da guerra 1917-1920, dois tratados foram estabelecidos para a 

nova divisão de fronteiras da região. O Sykes-Picot acordado entre Reino Unido e França, 

tendo em vista a possível derrota dos turcos em 1917, e o acordo de Sèvres que, firmado 

em 1920, entre os aliados e os turcos, reconfigurou as fronteiras do antigo império 

otomano. 

Nesse período final da guerra, muitas facções curdas tentaram acordos e 

propostas para aumentar sua autonomia ou conseguir independência; as perspectivas eram 

três: um governo curdo sob tutela dos turcos, porém com quadros locais de governo, um 

protetorado inglês e a independência total. (McDowall,2004). Contudo, nenhum foi 

exitoso, por motivos variados, mas pode-se destacar a falta de unidade nas propostas, o 

surgimento e avanço do kemalismo na Turquia e a relutância dos britânicos de escalonar 

um possível conflito com a Rússia na região. (McDowall,2004). 

Como descreve o curdo Ocalan: 

“Após a queda dos otomanos, o Curdistão foi repartido mais uma vez, agravando assim 

a atmosfera de violência. As potências imperialistas emergentes, Inglaterra e França, 

redesenharam as fronteiras do oriente médio, entregando assim o Curdistão ao domínio da 

república turca, do trono iraniano e do regime sírio-francês. ” (Ocalan,2008). 

O período pós-guerra foi marcado pela tentativa de assimilação de minorias na 

Turquia, a perda territorial levou a república a reafirmar seu poder nos territórios que 

historicamente se rebelaram com medo de perder ainda mais terreno. A política de 

assimilação vinha em forma da proibição da língua curda. (Ocalan, 2008). 

Outra estratégia de assimilação foi o descolamento em massa da população curda 

da região onde eram maioria, para cidades ao oeste de forma que não chegassem a 5% da 

população local, afim de diluí-los, essa medida não parecia levar em conta o tamanho da 
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população curda, que chegava a 15 milhões nessa época. O real efeito dessa medida seria, 

no futuro, a criação de uma rede curda mais ao oeste de seu território de origem e em 

bairros de grandes cidades incluindo Istanbul e Ankara.  

Com o crescimento do Kemalismo, movimento nacionalista turco fundado por 

Mustafa Kemal Ataturk, considerado o pai da república turca, os projetos de assimilação 

seriam implementados implacavelmente, inspirados no nacionalismo europeu e na ideia 

sobre a importância da educação na fundação de uma nação. O projeto aboli o califado 

oficialmente em 1922, e inicia uma série de medidas que transformam profundamente a 

sociedade turca, limitações das ligações entre estado e religião e aplicação de formas de 

gestão modernas, coibindo os poderes de lideranças tradicionais são aplicadas. 

(McDowall,2004). 

Sobre o violento processo de assimilação, comenta o líder curdo: 

“A proibição da língua nativa e a aplicação forçada de uma língua estrangeira tem se 

provado armas altamente eficazes. Um povo ao qual o uso de sua língua materna é proibido tem 

uma tendência a deixar de valorizar suas características de origem, sejam elas étnicas, geográficas 

ou culturais. Sem o elemento unificador da língua, a característica unificadora das ideias coletivas 

também desaparece. Privados de base comum, as conexões e os conceitos coletivos separam-se e 

perdem-se. Consequentemente, a língua e a cultura hegemônica ganham terreno entre grupos 

étnicos conquistados. Forçados a utilizar a língua predominante, o resultado é um desprestígio da 

língua nativa até esta se tornar irrelevante (...). A estratégia de assimilação não se limita ao idioma. 

Ela é aplicada também em todos os aspectos públicos e sociais controlados pelo Estado. ” 

(Ocallan,2008). 

A importância da resistência cultural curda fica evidente com o nascimento do 

primeiro movimento nacionalista curdo “Azadi” (liberdade), possuidores de forte retórica 

identitária curda, que tentam um levante em 1925. O resultado foi um fracasso devido à 

falta de disciplina dos regimentos tribais e escassos meios de comunicação e logística, 

elementos cada vez mais importantes na prática da guerra. É sabido que o movimento foi 

alimentado pelos bolcheviques, mas que esses não possuíam um projeto para os curdos e 

apenas buscavam desestabilizar internamente a rival Turquia. (McDowall,2004).  

O último levante curdo de expressão foi a revolta liderada pelo xeique Said, essa 

de caráter francamente tradicionalista, buscava a restauração do califado e autonomia 
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regional, conseguiu arregimentar mais tropas e teve maior adesão, porém seu destino foi 

a derrota. O levante era contra a modernização do Estado turco e a perda de influência da 

religião nos assuntos públicos. (McDowall,2004). Também é tido como fato importante 

da história curda o massacre de Desrin, que não chegou a ser um levante, mas reuniões 

que formularam uma carta contra as leis de assimilação cultural, seus emissários foram 

executados e o Estado Turco promoveu um genocídio na região (McDowall,2004). 

Esse levante encerra o protagonismo das formas tradicionais de organização do 

povo curdo, elas não desaparecem, porém cedem o lugar de referência na maioria curda 

para formas mais modernas que serão abordadas no capítulo seguinte, tendo como recorte 

a formação e transformação do PKK. 

Na atualidade, as guerrilhas femininas curdas atraíram grande atenção da mídia 

no ocidente e pareciam uma novidade em um oriente médio que historicamente 

secundariza o papel da mulher na sociedade através do islã político, porém existem relatos 

de guerrilheiras curdas em lutas de 1930 como conta o relato da escritora Rosita Forbes:  

“ Os curdos, cujas mulheres parecem todas carregar bebês nas costas e rifles nas mãos, 

parecem perceber a luta mais como uma diversão do que qualquer outra coisa. ” 

(McDowell.D,2004). 
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Capitulo II 

Formação do PKK 
 

O caminho que levou o PKK à atual posição de protagonismo na luta pela 

emancipação do povo curdo e de bastião de resistência da esquerda turca é recheado de 

nuanças e particularidades. As análises variam bastante quando o assunto é a 

reformulação do partido nos anos 2000, mas já existe algum consenso em seu processo 

de formação. É interessante para quem se propões a compreender esse fenômeno, a leitura 

dos diferentes argumentos sobre o mesmo e tirar pontos comuns e divergentes afim do 

enriquecimento qualitativo da análise. Uma constatação feita no processo de pesquisa 

bibliográfica é a quantidade desigual de produções na área de segurança, que tratam o 

PKK como grupo terrorista e criminoso, contrário a um mais recente grupo, que enquadra 

o PKK dentro da esquerda turca, devido a sua trajetória. Por opção, foi privilegiado o 

segundo grupo, que demonstrou maior profundidade e capacidade de explicação do 

fenômeno e de seus agentes. 

O período de nascimento e desenvolvimento do PKK está repleto de mudanças 

políticas que moldaram a Turquia e o mundo atual. Por um lado, a conturbada política 

interna turca com sucessivos golpes, uns mais liberais que oxigenaram a esquerda turca e 

curda, outros de severo autoritarismo que forçaram a rápida adaptação das organizações 

de esquerda. Por outro lado, a queda do bloco soviético, e com ele certos dogmas da 

esquerda propiciando o surgimento de projetos ideológicos próprios, desvinculados dos 

consensos de toda uma era. A compreensão de fatos históricos importantes na trajetória 

da organização e de seu contexto, aliada à contribuição crítica sobre os mesmos e como 

influenciaram a mudança ideológica e organizacional do PKK é o assunto desse capitulo. 

Em 1947, chega o fim do partido único iniciando a recensão do islã na política, 

fenômeno político que pode ser observado na atual Turquia. A criação de um partido de 

oposição, fruto dos conflitos internos no partido kemalista, inaugura o pluripartidarismo 

na Turquia, e leva ao aparelhamento do mesmo por setores religiosos ressentidos do 

período de perda de importância do Islã frente ao Estado. O governo toma medidas para 

acalmar a oposição, legalizando a criação de escolas religiosas e a leitura do alcorão em 

rádios públicas. (Mcdowell,2004) 
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No Curdistão é perceptível o afastamento dos líderes locais que cada vez mais 

vivem nas cidades da renda advinda da exploração camponesa, seus filhos estudam na 

capital ou em grandes cidades e tem muita pouca relação com seu local de origem, está 

em decadência o sistema tribal e a pobreza camponesa abre espaço para a chegada do 

discurso classista nas próximas décadas. 

O processo de assimilação começa a demonstrar suas limitações, os internatos 

para onde eram levados curdos afim de socializá-los como turcos falhava e o que se 

observava eram curdos descobrindo sua identidade através do preconceito de colegas 

turcos. Como conta o relato de Mahmut Altunakar, político da época: 

“ Até eu chegar em Kutahya eu não sabia que era curdo. Nós costumávamos jogar pedras 

naqueles que nos chamavam de curdos em Diyarbakir. Viemos a Kutahya e eles nos chamaram 

de curdos, eles nos provocavam dizendo ‘ onde está sua calda? ’ Ir à escola era uma provação. 

Então compreendemos que nossos vizinhos nas vilas estavam certos, éramos curdos. ” 

(McDowall,2004). 

Foi nos anos 50 que se constituíram os primeiros grupos nacionalistas curdos, 

formados pelos intelectuais dissidentes do processo de assimilação turca. Também 

começaram os protestos camponeses por melhores condições de vida, o que deixou a 

capital alarmada. 

Nos anos 60 a esquerda turca gozava de certa liberdade, propiciada pela 

constituição de 61, nesse período sugiram as principais organizações de esquerda no país, 

com participação curda, além disso a esquerda também se via nutrida moralmente pelas 

lutas anticoloniais e anti-imperialistas mundo afora (Jongerden &Akkaya,2012). Eram 

duas as correntes principais da época, os socialistas revolucionários, que atuavam no 

parlamento, e os nacionais democratas revolucionários, que não acreditavam na 

participação institucional e, apesar de não formarem uma guerrilha, pregavam a luta 

violenta de massas. 

Esses nacionais democratas revolucionários ainda defendiam algumas linhas do 

kemalismo, o que vem a ser a maior causa do fracionamento entre a política curda e turca 

dentro da esquerda, mas, até aquele momento, ainda eram vistos com simpatia por Ocalan 

(Jongerden &Akkaya,2012). Uma boa medida de como essa relação se dava é fornecida 

pelo partido comunista turco que até então aceitava o Kemalismo por ser mais 
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“progressista” (Bozarslan,2012). A falta de resposta à questão curda pela esquerda turca 

é tratada pelo PKK como motivo de cisão. 

Outro elemento que compõe o novo cenário na segunda metade do século XX é 

o surgimento do partido socialista turco, o “Turkish Worker’s Party” ou TWP. Esse teve 

também a participação de curdos, que, não podendo criar sua própria legenda, atuavam 

onde podiam. O partido aceitava bem os curdos e se mostrava simpático a sua causa, mas 

nunca levantou oficialmente a bandeira da causa curda. O que levou a um grupo curdo 

dentro do partido a formar uma célula a fim de disputar o partido, o que levaria a 

criminalização do mesmo. Essa experiência fortaleceu a organização do povo curdo, que 

utilizaram as ferramentas do partido para organizar camponeses e jovens atraindo muitos 

para vida política. (McDowall,2004). 

A década de 60 foi palco do surgimento das novas lideranças do Curdistão, com 

manifestações de esquerda ligadas aos camponeses e sindicados e a articulação de grupos 

de intelectuais que movimentavam a juventude urbana. Esse fenômeno marca a perda de 

força das lideranças tribais e abre o caminho para a luta curda na modernidade. 

Outro grupo que surge também nessa época, e que ainda existe, é o grupo de 

extrema direita “Grey wolfes”, com orientação nacionalista e anticomunista, um grupo 

paramilitar que age assassinando integrantes de movimentos rivais, estejam esses 

armados ou não. O grupo goza de aceitação do Estado. (McDowal,2004). 

Com o golpe de Estado de 71, as liberdades políticas da esquerda foram cassadas 

e iniciou-se um processo de crise e reconstrução deste campo no país. Foi nesse cenário 

que surgiu a organização que viria a ser o PKK; o processo se iniciou com a fundação de 

uma organização estudantil, em Ankara, chamada AYOD (Associação de estudantes do 

ensino superior de Ankara), que em um ano foi criminalizada. Enquanto seus ex membros 

lutavam para refundá-la, um grupo majoritariamente curdo iniciou um processo diferente, 

formou uma rede de discussão clandestina afim de fazer um balanço da experiência de 

luta e reformulá-la, participando de reuniões secretas de longa duração onde se forjaram 

os laços do futuro PKK. Essas discussões tinham um nome próprio sem análogo no 

português, mas que poderia ser traduzido como “se tornar intenso” (Jongerden 

&Akkaya,2012).As duas conclusões do grupo, que serviriam de norte para fundar uma 

organização de luta, foram a crítica à pressa de seus antepassados, que os levaram, ainda 
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fracos para um conflito sem chances de vencer com o Estado turco e a defasagem 

ideológica oriunda da filiação ao Kemalismo por parte da esquerda turca, considerado 

uma notória ideologia colonial pela proto-organização (Jongerden &Akkaya,2012). 

O golpe também inaugura medidas de segurança por parte do Estado no leste da 

Anatólia, as tropas das forças especiais turca promovem barbaridades em vilarejos curdos 

na intenção de perseguir e prender rivais políticos. (McDowall,2004). É nessa década que 

o grupo formado por seis intelectuais de esquerda, oriundos do grupo clandestino formado 

após à dissolução da AYOD, se move para o Curdistão com o intuito de formar um grupo 

que lutaria pela emancipação curda; com um viés leninista, esse grupo, que rompia 

inclusive com a esquerda turca, e se auto intitulava “Revolucionários do Curdistão” 

fundará o PKK. Em 1977, os revolucionários do Curdistão organizaram uma reunião em 

Ankara onde tornaram sua organização pública e anunciaram a intenção de se 

organizarem separadamente do resto da esquerda turca, respeitando os consensos criados 

pela própria organização, que agora, iam contra as teses do resto da esquerda turca. Nessa 

reunião estavam presentes as principais organizações da esquerda revolucionária turca, 

tendo como seus maiores expoentes o partido comunista da Turquia (alinhado com a 

união soviética), o partido dos camponeses e operários da Turquia (organização pró-

china) e o partido “caminho revolucionário” (força independente). (Jongerden 

&Akkaya,2012). 

A discussão política entre as esquerdas turca e curda teve seus desdobramentos 

teóricos e práticos. A esquerda turca se enxergava em uma luta anticolonial, assim como 

a curda, todavia para os curdos o imperialismo emanava do próprio Estado turco e para a 

esquerda turca das potências estrangeiras. 

A esquerda turca dizia ser impossível o Estado turco cumprir tanto o papel de 

colonizado como o de colonizador, porém, os curdos argumentavam que era sim possível 

e utilizavam exemplos históricos como a relação de dominação entre a Etiópia e a Eritréia 

(Jongerden &Akkaya,2012). O anúncio de cisão dos curdos não foi visto com simpatia 

pelos turcos, pois acreditavam que o único caminho era a unidade anti-imperialista contra 

as potências ocidentais, e que, uma vez feita a revolução, a questão curda seria, também, 
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resolvida. A única organização turca que se solidarizou com o posicionamento curdo foi 

a TKKKÖ (Organização pela libertação da Turquia e Curdistão do Norte1). 

A análise da história de colonização do povo curdo na Turquia feita pelos 

Revolucionários do Curdistão pode ser resumida em três fases: 

“A primeira fase inicia-se em 1925, no ano da rebelião de Sheik Said contra o, novo, 

regime Kemalista, que foi usado como pretexto para o início de uma ocupação militar, que acaba 

em 1940, alguns anos após a repressão em Desrin. Na sequência, vem um período de assimilação, 

simbolizado pelos internatos, que foram usados pelos turcos como meio de aculturação dos jovens 

curdos, e, então, dos anos 1960 em diante. Instala-se um período de colonização econômica, 

simbolizado pela modernização da agricultura, fomentada pelo Estado, que servia para a ruptura 

das relações tradicionais da sociedade curda. ” (Jongerden &Akkaya,2012). 

Os Revolucionários do Curdistão se mudam da capital Ankara para a região 

curda e iniciam seus trabalhos, tanto com a população quanto de estruturação do PKK 

que será fundado em 1978. 

As três maiores forças políticas que se apresentam no fim dos anos setenta são o 

kemalismo, movimento nacionalista turco que defende a etnia turca e apresenta 

tendências a laicidade do estado, o islã político que prega o resgate dos valores religiosos 

e o tradicionalismo, e movimentos de emancipação curda de esquerda. (Mcdowall,2004). 

O período entre a formação do partido, em 1978, e a declaração de guerra ao 

Estado Turco, em 1984, carece de informações, todavia, pode-se mencionar duas 

estratégias de atuação que ajudam a compreender a hegemonia que hoje tem o PKK no 

Curdistão turco. Uma, voltada para a atuação com a população local, afim de combater o 

agudo quadro de exploração dos camponeses e com isso, também, recrutar jovens para 

suas fileiras e ganhar a simpatia da população. E, a outra, suas ações de disputa com 

demais organizações curdas que atuavam na região, que eram verdadeiros combates 

armados por disputa territorial e diferenças ideológicas. 

Sua atuação, no início, era voltada contra os senhores de terra local, que 

exploravam camponeses, isso fazia com que ganhassem a simpatia da população da região 

                                                 
1 O Curdistão do Norte é a região do Estado da Turquia onde habitam os curdos, chamada pelos mesmos 

de Bakur. 
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e aumentassem o seu recrutamento na medida em que iam construindo uma força de 

autodefesa local. A concentração de terras no Curdistão era tamanha que apenas 3% da 

população detinha 33% da terra arável, os donos não mais viviam em suas propriedades 

e tinham pouca ou quase nenhuma relação com os camponeses. O campesinato, apesar de 

algumas manifestações, ainda apresentava uma postura subserviente aos senhores de 

terra. A campanha de assassinatos do PKK mudaria isso, levando inclusive a uma 

alteração psicológica que construiria uma postura de enfrentamento na sociedade civil. 

(McDowall, 2004). 

As informações sobre as disputas internas nas organizações revolucionárias 

desse período são de difícil acesso, porém, um episódio ilustra bem esse quadro, o 

assassinato de um dos fundadores dos revolucionários curdos, Hari Karer, em 1977, 

perpetrado pela pequena organização de esquerda “Stêrka Sor” (sem tradução), que 

atuava basicamente em Anterp, de orientação maoísta. (Jongerden &Akkaya,2012). A 

relação desse assassinato com a fundação do PKK é comentada por sua maior figura, 

Abdullah Ocalan, que diz “ o PKK foi fundado como um juramento a Hari Karer” 

(Jongerden &Akkaya,2012). Esse assassinato teve grande influência na 

profissionalização da organização, sofisticando sua segurança, através da patrulha de suas 

fronteiras, e estruturando a organização para fundação de um partido. (Idem.). A 

organização combatia violentamente grupos da extrema direita, como os “Grey wolfes”, 

que atacavam indiscriminadamente militantes de esquerda e minorias étnicas, esse 

aumento da violência na região, que chegava a centenas de mortos, levou o Estado a 

aumentar a presença de forças de segurança na região, que, por sua vez, combatiam 

somente os grupos de esquerda. (McDowall,2004). Essas linhas de atuação levaram o 

PKK a crescer na região do sudeste Turco e em algumas cidades que receberam a diáspora 

curda.2 

Com o argumento de caos nacional, alimentado pela guerra entre organizações 

de esquerda e direita, o então general Evren opera um golpe de Estado na Turquia, nos 

anos 1980, criando um conselho militar de segurança nacional que extingue direitos 

políticos e instituições criadas pelos Kemalistas, numa franca empreitada de 

                                                 
2 Ver mapa no anexo. 
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despolitização da população como um todo. (McDowall,2004). O Estado prende e tortura 

todo o tipo de dissidência, com repressão política. Acreditava-se que as dissidências 

armadas ao regime haviam acabado então, contudo, o PKK se exila na Síria, e cria, não 

sem perder muitos integrantes para a repressão, bases para continuar atuante, e planejando 

sua volta à Turquia. Também estende sua influência ao norte do Iraque, através de um 

acordo com a liderança curda loca, comandada por Barzani (que ainda é o líder do 

Curdistão iraquiano), para montar bases na região. 

A década é dividida em dois períodos por Hamit Bozarslan. Até 1982, a esquerda 

entra em modo de sobrevivência, são formadas frentes, muitas organizações se exilam e 

muitas são exterminadas. Após esse período, o exílio do PKK é de certa forma exitoso, 

conseguindo construir uma base forte no Líbano e redes de atuação na Síria e Iraque, se 

tornando a maior das organizações da esquerda, tanto turca quanto curda. Essa posição 

os obrigou a assumir uma posição internacionalista, protegendo, inclusive, organizações 

da fragilizada esquerda turca, o que levou a uma mudança na posição dessas organizações 

frente à questão curda, transformando o PKK no principal polo de resistência de toda a 

esquerda turca. (Bozarslan,2012). 

O retorno em, 1984, do PKK à Turquia inicia uma série de emboscadas às forças 

de segurança turcas, sendo seus militantes considerados, na época, aventureiros, que não 

durariam mais de três meses, contudo, a realidade se mostrou diferente e o longo período 

de amadurecimento, aliado a uma rede regional, deram ao PKK a resiliência necessária 

para, não só sobreviver, mas se tornar uma das principais forças da política turca, mesmo 

dentro do regime militar (Bozarslan,2012). 

Sua estratégia era dividida em duas etapas, tomar o poder do Estado e estabelecer 

uma sociedade sem classes, tendo: 

“...como objetivo estabelecer uma ditadura popular democrática num Curdistão 

unificado e independente e eventualmente criar uma sociedade livre de classes. A luta de 

libertação nacional conduzida pelo PKK é um segmento inseparável da revolução socialista 

mundial, fortalecida pelos países socialistas, lutas de libertação nacional e movimentos da classe 

trabalhadora. ”  (PKK,1978). 

O não cumprimento da primeira etapa de sua estratégia, ajuda a compreender a 

necessidade de adaptação da organização num futuro breve. 
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A resposta do Estado à declaração de guerra do PKK foi uma política de criar 

milícias locais que apoiassem o governo. Essas forças informais de segurança foram 

primeiro implementadas em vilas e tribos que já se alinhavam com uma ideologia mais 

conservadora e nas famílias que nutriam desafeto pelo PKK por terem tido membros 

atacados. Entretanto, esse recrutamento do estado não se limitaria aos possíveis 

simpáticos à causa, mas se utilizaria de coerção e violência para aumentar o recrutamento, 

e como descreve McDowall: 

“Aquelas tribos que recusassem o convite do governo a se juntar as guardas arriscavam 

retaliação. Alguns foram expulsos de suas vilas, que foram destruídas. No caso de um chefe, as 

forças de segurança o persuadiram a reconsiderar sua posição, executando seu irmão na frente da 

vila. Várias tribos migraram para fugir da pressão tanto do governo quanto do PKK. ” 

(McDowall, 2004) 

A medida gerou na região conflitos e mortes sem, porém, enfraquecer o PKK. A 

corrupção virou uma constante, dado que muitos líderes falsificavam fichas de 

alistamento para receber os pagamentos. A utilização e armamento de chefes tribais 

também alimentou antigos conflitos nas tribos, que utilizavam suas armas e autoridade 

concebida pelo estado para interesses próprios, relações essas que a Turquia vinha a 

décadas tentando acabar. 

Também nessa década, de 1980, o PKK iniciará uma frente civil com proposta 

de se tornar um movimento de massas, o “Kurdistan Popular Liberation Front” (ERNK), 

que atuaria dentro do Curdistão a fim de criar uma rede civil que asseguraria as rotas de 

suplementos, inteligência e bases para guerrilha urbana. Com uma população tão 

empobrecida o movimento cresce rápido. O governo contra-ataca com a proibição total 

do curdo como língua, inclusive nomes não são mais registrados se de origem curda. A 

legislação que proíbe o curdo o faz sem mencioná-lo tentando apagar sua existência como 

um todo. Isso alimenta a insatisfação popular e o recrutamento do PKK. 

Na década de 1990, a cisão entre esquerda turca e curda se aprofunda de tal 

forma, que é observável uma total reconfiguração, alimentada pela crescente 

autonomização dos curdos. Um motivo para a perda de força da esquerda turca nos 

territórios do Curdistão é o crescimento da legitimidade do PKK dentro do próprio 

movimento curdo, e de suas elites, que antes o criticavam bastante. O partido foi 



 

27 

 

progressivamente se tornando um ator legitimo, chegando ao extremo de se tornar a 

principal referência da política curda, que sempre tentou formar partidos legais afim de 

disputar eleições na Turquia. Bozarslan observa a influência do PKK nos sucessivos 

partidos legais curdos a partir dos anos 1990: 

“Dos anos 1990 em diante é o que esse ator estabelece que é determinante. Não se pode 

fazer nada que contradiga as linhas estabelecidas por esse ator. O outro ator curdo é, obviamente, 

o HEP (e seus sucessivos avatares). Essa segunda organização (...), agindo legalmente, não pode 

ser totalmente distinguida do PKK, mas não pode ser também reduzida a ele. O partido tem de 

ser responsabilizado no cotidiano, é muito plural, e naturalmente, não pode ter uma hierarquia 

militar. E esses dois partidos, o HEP e seus sucessores e o PKK, reestruturam o espaço político 

curdo. Um como o ator representativo, e o outro como ator de referência. ” (Bozarslan,2012). 

Outra face interessante dessa relação é que o PKK é considerado uma 

organização terrorista pelos EUA e União Europeia, enquanto os representantes do 

partido legal, são bem-vindos em Washington e na Europa, algo que não pode ser 

ignorado. 

Nessa década o PKK oferece anistia aos grupos paramilitares que depuserem 

suas armas, medida que foi tentada na década passada sem sucesso, muito por causa de 

comandantes radicais do partido. Também começam as manifestações populares em 

apoio ao partido, principalmente durante o enterro de combatentes mortos, essas 

manifestações chegavam a milhares de participantes e foram, também, reprimidas pelo 

estado, muitas vezes usando força letal. (McDowall, 2004). 

A década, porém, será marcada por forte repressão do Estado. A proibição de 

todas as tentativas de se criar legendas parlamentares da causa curda ou simpatizantes, 

operações militares de larga escala no Curdistão, censura da mídia do país na cobertura 

dos acontecimentos ao leste do país, levando a um Estado policial na região e a prisão do 

líder do PKK, Abdullah Ocalan que. Seriam golpes violentos à organização do povo curdo 

e sua causa. Em meados da década uma pesquisa da câmara de comércio turca ainda 

mostrava que dois terços dos entrevistados curdos viam de forma favorável um governo 

autônomo, porém sem secessão do estado turco, o que contrariava os argumentos do 

próprio estado de paranoia separatista. A reformulação do PKK nos anos seguintes 
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seguiria essa linha, demonstrando cada vez mais que a repressão era baseada em 

arbitrariedades de setores do governo. 
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Capitulo III 

A Reformulação do PKK 
 

Alguns elementos ajudam a entender uma certa predisposição à mudança dessa 

organização frente a outras organizações radicais curdas. Sua fundação se deu de forma 

diferente de suas antecessoras, que possuíam forte vínculo tribal, pois o PKK por sua vez 

foi fundado por universitários que estudaram em Ankara, de baixa e baixa classe média 

(Jongerden &Akkaya,2012), e não se apegavam aos mesmos costumes tradicionalistas de 

organizações passadas. A queda do modelo soviético e sua consequente influência na 

esquerda global também é apontada como um motivo, porém, há uma peculiaridade na 

trajetória do partido, que se mistura com a trajetória pessoal de sua liderança, então presa, 

Abdullah Ocalan. Que uma vez encarcerado, iniciou um processo de balanço de sua 

experiência de luta e formulou, na forma de defesa, nas cortes europeias e turca textos 

que serviriam de base para a própria reorganização do partido. 

Os argumentos acerca da reformulação do PKK são variados e, de sua forma, 

contribuem para preencher o difícil mosaico necessário para compreensão da questão. 

Yarkin, por exemplo, diz que o PKK operou um hibridismo entre a guerrilha marxista-

leninista e a segunda onda de movimentos de luta contra o neoliberalismo, representada 

pelo autonomismo, lutas nativas identitárias, movimentos de ocupação de terra e 

movimentos sociais (Yakin,2014). Bozarslan, sugere que a queda do bloco soviético retira 

da esquerda a capacidade de formular suas próprias “leis”, fazendo com que o PKK e a 

esquerda como um todo fique mais suscetível e influenciada por pautas liberais e de cunho 

individual, como ecologia, feminismo e direitos dos homossexuais (Bozarslan,2012). Já 

Akkaya e Jonderden analisam a reinvenção do partido a partir da exploração e 

aprofundamento do conceito de democracia (Akkaya&jongerden,2012). Todos os autores 

acima fornecem elementos enriquecedores a questão, contudo a proposição de Akkaya e 

Jongerden melhor trabalham a compreensão da transformação a partir dos próprios atores, 

através da leitura dos textos da liderança do partido, Abdullah Ocalan. 

Os textos que serviram de base para reformulação do partido, vieram da própria 

defesa de Abdullah Ocalan, nas cortes europeia e turca. Seus textos não possuíam uma 

linha de defesa jurídica e eram na realidade cinco livros que continham uma profunda 
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análise histórica do povo curdo levando em conta inúmeros aspectos, assuntos demais 

para enumerar aqui, que variavam de história antiga curda a feminismo e ecologia. 

Todavia também possuíam uma forte carga política de opinião sobre as relações históricas 

da Turquia com o povo curdo, propondo uma solução para o conflito. A proposta de 

solução englobava todas as mudanças que o PKK viria a fazer, somadas as mudanças que 

deveriam ocorrer na própria política turca afim de alcançar a paz. Um texto ambicioso e 

desafiador, repleto de categorias cunhadas pelo próprio autor. Categorias centrais para 

entender as mudanças ocorridas são, a “república democrática “ ou nação democrática, a 

autonomia democrática e o confederalismo democrático. (Akkaya&Jongerden,2012). 

A mudança de uma guerrilha que pretendia tomar o poder e se separar do Estado 

turco para um movimento político que pretende influenciar na política turca, porém sem 

abrir mão de sua autonomia, se ancora na discussão crítica de sua liderança, sobre 

conceitos como Estado, nação e democracia. A discussão sobre esses conceitos na 

esquerda pós União soviética toma variados contornos, os que interessam a esse trabalho 

são as leituras de reformulação do PKK, expô-las e compreende-las. Também vale a 

menção de que a mudança de orientação no sentido de não almejar a formação de um 

Estado-nação, causou grande insatisfação nas fileiras do partido em um primeiro 

momento (Akkaya&Jongerden,2012). 

A exposição de Ocalan parte do argumento que o capitalismo só pode surgir e 

continuar existindo, através da ferramenta Estado-nação. Sem essa forma de organização 

do poder o capitalismo é inviável. As tentativas do socialismo, continua o autor, de 

estabelecer uma sociedade sem classes através da criação de Estados socialistas, apesar 

de conseguirem avanços em diversas áreas da luta social, se provaram insuficientes e de 

certo modo deficientes porque geram a opressão de classes dentro de seu território 

(Ocalan,2016). Então é necessário a criação de um novo paradigma de organização do 

poder, e é justamente isso que propõe o autor. O projeto da democracia radical. 

Esse conceito é fruto de três projetos interligados. O primeiro sendo a Nação 

democrática, que, apesar de parecer familiar aos ouvidos de qualquer ocidental apresenta 

característica distintas das democracias liberais do ocidente, deve-se levar em conta que 

a teoria, apesar de poder ser adaptável a outros lugares e se propor universal, é fruto antes 

de mais nada da tentativa de solução de um conflito no oriente médio com forte carga 
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étnico-política e por isso, carrega em sua formulação todas as particularidades de uma 

região. A nação democrática de Ocalan, nega quaisquer elementos homogeneizantes 

habituais, tais como, língua, etnia ou religião como elemento fundador da nação, mas 

propõe que a cidadania seja o único elemento que baseie a Nação 

(Akkaya&Jongerden,2012) superficialmente, parece não de distinguir da democracia 

liberal ocidental, todavia, ao se aprofundar na discussão sobre cidadania fica mais clara 

sua formulação, deve-se ter em mente também a profunda relação que os elementos 

citados acima tem na atual forma dos estados-nação do oriente médio e que é esse o ponto 

de partida do autor. Sua definição é: 

“A definição de uma Nação democrática que não é limitada por rígidas fronteiras 

políticas, uma língua, cultura, religião e interpretação da história, significa pluralidade e 

comunidades assim como cidadãos livres e iguais existindo juntos em solidariedade. A nação 

democrática permite o povo se tornar a nação eles mesmos, sem se apoiarem em poder ou Estado, 

tornando-se uma Nação através da muito necessária politização. Almejando provar que não só 

pela politização, mas também, sem se tornar um Estado e conquistando o poder, uma nação pode 

ser criada com instituições autônomas nas esferas social, diplomática e cultural, assim como na 

econômica, legal, de autodefesa e assim construir a si mesma como uma nação democrática. 

(Ocalan,2016). 

O contexto da luta curda joga luz sobre a formulação de Ocalan, sendo um povo 

dividido entre quatro nações, falante de duas línguas e apesar de maioria sunita, 

praticantes de diversas religiões. O desafio proposto é formular um modelo político, 

econômico e social que consiga perpassar essas barreiras e ainda, não entrar em conflito 

desnecessário com os Estados em que habitam os curdos e conseguir paz na Turquia. 

Somado a leitura conjuntural, vem a leitura ideológica do desejo de não formar um Estado 

nação nos moldes tradicionais, uma formulação da nova fase da organização que se afasta 

do marxismo-leninismo. 

A politização da sociedade, longe de uma afirmação abstrata, possui bases 

teóricas formuladas por Ocalan e aplicação nos territórios de influência do PKK. Ela se 

dá através do confederalismo democrático, modelo de gestão da sociedade baseado em 

conselhos locais articulados em rede e em conselhos de delegados. São desses conselhos 

que emanam as políticas locais e delegados que se propõe discutir a política regional. Não 

existe limite geográfico ou político para essa rede, sendo proposta para todo o território 
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onde habitam os curdos e também se propondo modelo para os povos do oriente médio e 

do mundo. A organização desses conselhos existe em quatro níveis, se dá, em seu nível 

mais basilar, pelos conselhos comunitários de vilas, cidades ou bairros e regiões. Existe 

um outro nível que organiza os grupos sociais como conselho de mulheres e juventude, 

também há um nível cultural que representa diferentes grupos étnicos, religiosos e de 

identidade cultural, o ultimo nível é de organização geral da sociedade civil representada 

por congressos e assembleias ampliadas tendo sua maior expressão na União de 

Comunidades curdas (KCK). Esse órgão é a expressão máxima organizada da sociedade 

civil, alinhada com o confederalismo democrático. 

A recente guinada da organização, rumando o aprofundamento da experiência 

democrática radical, negando o Estado é explicada por Ocalan: 

“Essa abordagem constitui a essência da transformação dentro do PKK. Essa defesa 

explica a diferença entre as formas de solução Estatista e democrática (...) em outras palavras, a 

questão Curda pode ser resolvida sem ser contaminada pelo Estatismo, sem orbitar a busca pelo 

Estado-nação e sem ter sua solução forçada por essas categorias, pode ser resolvida dentro do 

modelo de sociedade democrática. Essa é a essência da transformação do PKK. ” (Ocalan,2016). 

O conceito de autonomia democrática é a proposta de como se relacionariam o 

Estado turco e o KCK curdo, dado que o PKK não reivindica a secessão do território 

turco, faz necessário criar um mecanismo que opere o diálogo entre essas diferentes 

formas de organização dentro de um mesmo território. É um conjunto de mudanças 

jurídicas necessárias para que a autonomia curda seja plenamente respeitada, afim de 

alcançar a paz, consistindo em alterações na constituição que dê poder as instancias de 

democracia direta em todo território turco. 

O KCK é uma organização transnacional, que até o momento opera na Turquia, 

Síria e parece estar entrando em regiões curdas do Iraque e Irã. Territórios de influência 

curda, seu objetivo é unificar o povo curdo sob a bandeira do confederalismo 

democrático, sem a necessidade de criar um Estado-nação, porém, objetiva mudanças 

profundas na política onde quer que atue, no rumo da democracia direta.  A importância 

desse órgão é medida por Ocalan no comentário: 

“KCK é a expressão concreta da solução democrática para a questão curda, que se 

diferencia de abordagens tradicionais. A solução não passa por assumir posições no Estado. Não 
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é perseguir um Estado, mesmo em termos de autonomia para os curdos. Ele não só, não visa um 

sistema federal ou confederado, como não os vê como solução. Sua maior demanda ao estado é o 

reconhecimento dos direitos do povo curdo de auto governança e a remoção de obstáculos que se 

encontram no caminho dos curdos se tornarem uma nação democrática. “ (Ocalan,2016). 

Cabe a menção de que essa organização, apesar de atuar em diversas regiões, 

não é hegemônica e existe em disputa com partidos e organizações locais onde atua. 

Esses são os pontos centrais da formação e reformulação do PKK: O histórico 

de opressão do povo curdo por parte de povos vizinhos, sua adesão e subsequente ruptura 

com a esquerda turca, a opção pelo socialismo e luta anticolonial na década de 70 do séc. 

XX, a queda do bloco soviético e com ele seus dogmas, a prisão do líder Ocalan e sua 

releitura da estratégia da organização influenciada por novos debates da esquerda e a 

opção pelo aprofundamento da democracia radical transformando o que era uma guerrilha 

em um movimento de massas. 

Muito pode ser acrescido, a forma que o partido operou a inserção das mulheres 

na política a partir dos anos 1980, (Çaglayan, 2012), a preocupação da organização com 

a ecologia (TATORT, 2013), como se estruturam os conselhos locais e regionais criados 

na luta curda, estudar os documentos de fundação dessas instituições. Esses temas já 

possuem alguma bibliografia e merecem ser estudados, contudo fugiam da proposta deste 

trabalho, que deve ter continuidade. 
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Considerações Finais 
 

A reestruturação do PKK foi o disparador de mudanças profundas na região em 

diversos campos, político, relações de gênero, econômico, cultural, relações com a 

religião etc. Por isso, compreender o caminho e as motivações dos agentes dessa mudança 

nos ajuda a entender o complexo e conflituoso cenário que existe no oriente médio, quais 

são as principais disputas de poder e o que está em jogo, o dinamismo das mudanças na 

região torna irresponsável quase qualquer argumento prescritivo sobre o fenômeno. 

Todavia, o que pode ser afirmado é a importância desse objeto para a ciência 

política. Na atualidade, fornece um exemplo concreto de como uma organização de 

esquerda radical se comporta após a queda do bloco soviético, e sua referência também 

contribui na busca de soluções para a resolução de conflitos separatistas no oriente médio 

e no mundo, mostra caminhos para a inserção da mulher na política nessa região e para 

modelos de tomada de decisão que parecem apontar um caminho particular à discutida 

crise de representatividade. Em suma, é uma experiência rica em experimentações e seu 

estudo pode contribuir para o avanço da compreensão da política no mundo 

contemporâneo. 
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Anexo 

 Institut Kurde de Paris.org

 
O mapa apresenta  as áreas de maior concentração de população curda, pode-se observar 

bolsões de curdos no entorno da capital da Turquia, Ankara, fruto da diáspora e de políticas de 

realocação. 
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