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Resumo 

O presente trabalho propõe-se analisar o processo de legitimação dos territórios 
autônomos de Rojava, ou Curdistão Sírio, a partir do conflito entre os curdos da 
região e seus aliados e o autoproclamado califado sunita do Estado Islâmico. É dado 
enfoque ao cerco de Kobani, dada a relevância estratégica, bem como simbólica, 
do evento. Para tal fim, o estudo dialoga tanto com a literatura clássica que 
demonstre a importância geoestratégica da região, como com os depoimentos de 
autoria dos próprios atores no conflito. É abordada uma breve história da questão 
curda na Síria, a fim de compreender o processo histórico por trás da constituição 
dos cantões de Rojava, e o trabalho teórico de Abdullah Öcalan, líder do PKK, cuja 
obra dá respaldo à proposta societária defendida por esses curdos. 
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Introdução 

 Quando, após uma ofensiva da oposição síria a Damasco em meados de 

2012, o regime de Assad tomou a decisão operacional de retirar suas tropas da 

região de maioria curda no norte do país (concentrando apenas alguns contingentes 

nas cidades de Qamishli e Al Hasakah), este cedeu o controle dessas áreas ao 

Partido da União Democrática (PYD) (CAVES, 2012).  Em novembro do ano seguinte, 

foi declarada autonomia pelos cantões de Afrin, Kobani e Jazira, com a declaração 

da constituição de Rojava, cujo preâmbulo inicia com as palavras: 

 

Nós, o povo das Regiões Autônomas Democráticas de Afrin, Jazira e 
Kobane, uma confederação de curdos, árabes, assírios, caldeus, 
arameus, turcomanos, armênios e chechenos, livre e solenemente 
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declaramos e estabelecemos este contrato, que foi redigido de 
acordo com os princípios da Autonomia Democrática. (Constituição 
de Rojava, 2013. Tradução nossa). 
 

Com os centros administrativos baseados nas cidades de Afrin, Kobani e 

Qamishli, a governança dos cantões dá-se por meio de uma estrutura composta por 

uma assembleia legislativa, conselhos executivos, uma comissão eleitoral, cortes 

supremas constitucionais e conselhos municipais/provinciais, baseada em sua 

totalidade na participação popular e descentralizada. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar como a vitória da esquerda 

curda e seus aliados em Kobani, cidade síria de maioria étnica curda, implicou na 

difusão da questão curda sob a hegemonia do projeto político do confederalismo 

democrático, como desenvolvido por Abdullah Öcalan. Esta seção, portanto, 

pretende contextualizar o leitor acerca do objeto de pesquisa e introduzi-lo ao 

trabalho em questão. Paralelamente ao objetivo primário, busca-se uma 

compreensão de como esse acontecimento expôs a posição ambígua da Turquia, 

que, sendo membro da OTAN, ainda assim apoia passivamente os movimentos 

jihadistas atuando na Síria, em detrimento dos cantões curdos (ERIMTAN, 2014). Na 

mesma linha, o trabalho pretende analisar como tal vitória possibilitou o avanço 

para os quatro cantões – Afrin, Jazira, Kobani e, em parte, Sinjar (Sengal, na língua 

curda, sendo este último no Iraque e de maioria yázidi (BBC, 2014)) –, sob controle 

político de um movimento social com uma proposta pluralista e democrática (longe 

do paradigma sociopolítico de quase toda a região). Os pontos supracitados são 

abordados através dos seguintes prismas: a questão intra-curda – incluindo os 

dilemas entre os distintos agrupamentos políticos curdos; o enfoque teórico 

realista, considerado pelo autor o mais adequado para compreender a lógica do 

jogo turco no conflito Rojava X Integrismo islâmico, dada a análise geoestratégica e 

geopolítica que tal enfoque possibilita; o processo de reorganização social em 

andamento no território curdo, envolvendo um sistema econômico cooperativo, 

relações sociais não sectárias e plena igualdade de gênero. 

 O objeto escolhido está intimamente relacionado à vital importância da 

vitória curda em Kobani, que representou um ponto de inflexão na guerra travada 

pela YPG, e simbolizou para a população local nada menos que sua própria 
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sobrevivência. O conflito pode, de tal forma, ser comparado com a batalha de 

Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial (THE ECON..., 2014), que resultou no 

grande último óbice da frente nazista, assim como o foi Kobani para o Estado 

Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL ou ISIS, no inglês, ou no árabe Daesh). Sendo 

assim, o problema de pesquisa é: Como a vitória militar em Kobani possibilita o 

avanço da esquerda curda para a reorganização territorial em um Estado de 

soberania jurídica frágil ou desconstituída como a Síria? 

  

 Para a construção deste trabalho, a estratégia metodológica a ser 

utilizada é a pesquisa de vertente qualitativa, com caráter exploratório. Quanto 

aos procedimentos, os métodos empregados são a pesquisa bibliográfica e 

documental, servindo cada uma como complemento da outra. A pesquisa terá como 

pilares centrais dois enfoques teóricos complementares. Por um lado, a obra de 

Abdullah Öcalan é empregada, não só por inspirar ideologicamente a fundação e o 

funcionamento dos cantões com o confederalismo democrático, mas também por 

expor uma visão histórica ampla e abrangente da questão curda e de como ela 

incide sobre a dinâmica sociopolítica regional (ÖCALAN 2008; 2011). Além disso, 

apresenta o processo de criação do PKK – peça-chave no surgimento dos cantões 

autônomos de Rojava –, e as mudanças presentes nesta organização na última 

década e meia. Dessa forma, os textos do autor referido permitem uma melhor e 

mais aprofundada compreensão da questão curda, suas relações com os Estados 

que sua região abrange, e, assim, os processos que precederam a criação dos 

cantões autônomos em Rojava. 

 O outro pilar teórico sustentando esta pesquisa é o geopolítico e 

geoestratégico. Com base em perspectivas teóricas já muito bem consolidadas a 

respeito da geopolítica dos continentes, englobando autores como Brzezinski e 

Spykman, este estudo pretende fazer uma ponte entre tais teorias – cuja 

abordagem macro-teórica tem como base o realismo, principalmente a partir da 

ideia de balança e equilíbrio de poder – com pesquisas mais recentes, que refletem 

um novo foco conjuntural para aplicação de um diálogo entre premissas clássicas 

da geopolítica. 

 Assim, pretende-se desenvolver a pesquisa empregando conjuntamente 

as teorias de viés realista que permitam compreender os desdobramentos 
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geopolíticos da região na qual se insere o objeto de estudo, e como incide sobre 

ele a estrutura política regional, e a teoria normativa na qual se baseia a proposta 

societária sendo desenvolvida internamente em Rojava. É importante, aqui, fazer 

um esclarecimento a respeito da opção por duas vertentes teóricas aparentemente 

incompatíveis – o realismo, teoria estadocêntrica que naturaliza 

epistemologicamente essa forma de organização política (o Estado-nação), e o 

confederalismo democrático, teoria de cunho libertário (e, consequentemente, 

contrária ao Estado). Teorias de viés realista são, no presente trabalho, 

empregadas no sentido de serem adequadas à análise estratégica e geopolítica que 

se busca na pesquisa. As premissas estratégicas, no entanto, precedem ao realismo 

como teoria propriamente concebida (e que tem a centralidade do Estado entre 

seus pressupostos). Isto é, a análise estratégica em sentido pleno, que tem como 

premissa a concepção de Clausewitz da “guerra como extensão e continuidade das 

relações políticas”, vale no acionar de qualquer agente dotado de interesse e 

capacidade beligerante, seja este um exército, Estado, partido, organização 

político-militar, corporação transnacional, etc. (BEAKLINI, 2009). Nesse sentido, 

não só o enfoque teórico realista de Brzezinski, Spykman e Mearsheimer permite 

compreender a estrutura geopolítica regional e a atuação de potências regionais e 

externas por meio da análise geoestratégica, como também podem autores 

clássicos atuarem como diálogo para uma agenda política não-estatal, como é o 

caso da coalizão partidária liderada pelo PYD, e seu braço armado, o YPG, que por 

sua vez também estão inseridos na estrutura geopolítica em questão. 

 Esta forma de análise é, ademais, respaldada pela antropologia política 

no sentido em que esta busca compreender os processos políticos observados a 

partir dos agentes – isto é, parte-se de dois pressupostos que, no caso deste 

trabalho, precede as demais perspectivas teóricas abordadas. Um deles é o de que 

a sociedade é heterogênea, formada por redes sociais diversas que sustentam e 

possibilitam uma multiplicidade de sentidos da realidade. O segundo, 

subsequentemente, é de que os processos políticos, observados como tal, “não são 

dados a priori, mas precisam ser investigados e definidos a partir das formulações e 

dos comportamentos de atores sociais e de contextos particulares” (KUSCHNIR, 

2007, p. 163). 

O desenvolvimento desta pesquisa parte da vitória curda na batalha de 
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Kobani, tendo a cidade como objeto estratégico e simbólico, pois foi ali que 

assegurou-se a permanência do projeto de autonomia local/regional iniciado após o 

início da guerra. A noção de um objeto de investigação localizado, a partir do qual 

temas mais abrangentes venham à tona, muito mais que uma mera escolha 

metodológica arbitrária, é uma tentativa de colocar um ponto de interrogação 

sobre a suposta dicotomia global/local – na qual o primeiro aspecto tende a ser 

visto como um espaço abstrato envolvente, uma força penetrante, em detrimento 

do segundo, considerado pequeno, relativamente sem poder, penetrado (GIBSON-

GRAHAM, 2002). A superação dessa dicotomia vem ao encontro do conceito de 

esfera de Peter Sloterdijk (2011), o qual traz a ideia – simples mas de implicações 

profundas – de que não há um “lado de fora”, do qual se está observando o “globo” 

- um exterior que não é internalizado nas relações humanas e portanto não trazido 

para dentro da política; se não há fora, logo está-se sempre dentro, observando 

localmente desde lugares específicos. Daí decorre que a política internacional não 

é efetivamente “global”, mas sim acontece entre diversos locais mais ou menos 

interconectados (globalmente). Kobani configura assim, um lócus central na guerra 

contra o fundamentalismo político-religioso, e, mais amplamente, na história dos 

movimentos sociais, políticos e econômicos anti-sistêmicos – ou, ainda, pós-

sistêmicos.  

 

Breve traçado histórico do povo curdo, o PKK e o PYD 

 O propósito da presente seção é dar um panorama geral da história do 

povo curdo e da região – pois é imprescindível conhecer os precedentes do processo 

estudado neste trabalho –, sendo o final do século XIX e o século XX os períodos 

mais conturbados, aos que se dá, portanto, maior enfoque. Os curdos são um grupo 

étnico composto por aproximadamente 30 milhões de pessoas, que são maioria em 

uma região que abarca uma área de aproximadamente 450.000 km² - o Curdistão 

(ROY, 2011; ÖCALAN, 2008). Esse território se encontra hoje sobre as fronteiras 

entre quatro países: Turquia, Síria, Iraque e Irã (além de uma pequena continuação 

deste território na Armênia) – fato determinante para a história recente dessa 

população, que, após o Tratado de Lausanne, em 2003, que estabeleceu as novas 

fronteiras sobre os territórios remanescentes do Império Turco Otomano, viu-se no 
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status de minoria étnica em cada um dos países em que habitava. 

 Tais fatos vão ao encontro da constatação de McDowall (2004) de que há 

duas questões inter-relacionadas a serem examinadas ao pensar a história moderna 

dos curdos. A primeira é o conflito entre os curdos e os governos sob cujo domínio 

encontram-se as terras em que habitam. Até o final do século XIX, houve Estados 

que desejavam controlar o território curdo, que consideravam seus, mas não 

tinham motivações práticas ou ideológicas para tentar assimilá-los a alguma forma 

de entidade étnico-cultural homogênea; as autoridades curdas que governavam 

localmente não se identificavam entre si por meio de um sentimento comum como 

“povo curdo”, mas sim cada um estava ligado à sua própria tribo ou clã. 

 A segunda questão é a da trajetória árdua dos curdos de serem apenas 

pessoas que casualmente compartilhavam os atributos descritos como “curdos”, a 

se tornarem uma comunidade mais ou menos coesa, com pelo menos algumas 

características essenciais para ser chamada de nação. Não há dúvidas quanto à 

existência de um povo curdo como grupo distinto, por, pelo menos (possivelmente 

mais de) dois mil anos (ÖCALAN, 2008). Porém, não foi até a passagem do século 

XIX ao XX que esse grupo adquiriu um sentido de comunidade curda. É possível 

observar que essa aquisição de uma “consciência nacional” se deu praticamente ao 

mesmo tempo em que turcos e árabes passaram a favorecer uma identidade étnica 

em detrimento das formas anteriores de pertencimento: a de cidadãos otomanos e 

de membros de uma comunidade religiosa, ou millet. Os curdos, nesse processo, 

encontravam-se em total desvantagem, já que, diferentemente dos árabes, turcos 

e persas, eles não possuíam nem uma cultura cívica nem uma literatura 

estabelecida, o que teria ajudado a consolidar essa ideia de identidade 

(MCDOWALL, 2004). 

 No Irã, os curdos habitam partes de três províncias: Kordestan, 

Kermanshah e do Azerbaijão Ocidental. Durante a dinastia Pahlevi, o governo foi 

hostil aos curdos, razão pela qual muitos deles apoiaram a mudança de regime na 

Revolução de 1979. Não obstante, o novo líder, Aiatolá Khomeini, via os curdos, 

com sua língua e religiões distintas, como estrangeiros, perigosos para a nova 

república. Hoje, as relações destes com o governo central continuam tensas. 
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 Tanto no Iraque, como na Síria, o clima político era quase totalmente 

pendente ao pan-arabismo. Esse movimento, ainda, foi adotando com cada vez 

mais força o nacionalismo árabe, ao ponto de que o espaço para os curdos que não 

aceitassem a assimilação era, na melhor das hipóteses, como cidadão de segunda 

ou terceira classe. Assim como no Irã, os curdos do Iraque também buscaram 

autonomia ou independência por meio da luta armada – sendo a mais conhecida a 

de Mustafa Barzani, nos anos 1970 – mas sem sucesso. Hoje, contudo, a região 

curda do Iraque foi beneficiada pela constituição iraquiana pós-queda de Saddam 

Hussein, e é governada por uma coalizão entre o os clãs Barzani e Talabani, por 

meio de seus respectivos partidos, o Partido Democrático do Curdistão (KDP) e a 

União Patriótica do Curdistão (PUK). Ainda, é na região curda do Iraque onde se 

encontram as bases centrais do PKK. 

 No caso da Turquia moderna, vale mencionar a participação curda na 

própria Guerra de Independência liderada por Mustafa Kemal. Após a assinatura do 

Tratado de Lausanne o discurso anteriormente conciliador transfigurou-se para um 

que convidava os curdos a “se integrarem à nova nação”, iniciando assim o longo 

processo de assimilação que se estendeu ao longo do século. Após algumas revoltas 

sem sucesso nos anos 1920, o Estado turco conseguiu, com êxito, manter os curdos 

à margem da sociedade turca. Tal situação se manteve até os anos 1970, década 

em que surge o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, do curdo) e tem 

início a maior insurgência curda do século, cuja luta estende-se até hoje por 

praticamente todo o território que abarca a região do Curdistão. O grupo configura 

um agente de suma relevância para o surgimento dos cantões do Curdistão sírio 

como territórios autônomos, bem como nos desdobramentos posteriores na região. 

 Na segunda metade do século XX, após algumas décadas de silêncio, deu-

se um ressurgimento dos debates acerca da identidade curda. Não obstante, tais 

debates ainda tinham muita dificuldade de dissociar-se da ordem tribal e do poder 

dos sheikhs, enquanto os partidos socialistas e os liberais ou feudais tinham 

dificuldade de apreender a ideia de uma nação curda ou dos curdos como um grupo 

étnico. A ideia ganhou força com o aparecimento de um movimento estudantil 

liderado por Öcalan no início da década de 1970, que surgira de dentro dos 

movimentos de esquerda turcos e era composto por membros de grupos étnicos 
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diversos, principalmente turcos e curdos (ÖZCAN, 2006). No início, o grupo 

chamava-se Apocular (seguidores de Apo). Mais tarde, em 1978, o grupo 

autodeclarou-se um partido (o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, PKK) que se 

ocuparia da “guerra de libertação nacional” dos curdos de Bakur contra o Estado 

turco. Essa guerra estaria baseada na concepção anti-colonial de que o direito à 

autodeterminação da nação do Curdistão havia sido negado pela força, e daí 

originar-se- ia a natureza do movimento, que teria como objetivo a criação de um 

Estado socialista curdo no território correspondente ao Curdistão turco. Com o 

golpe militar de 1980 na Turquia, diante do clima de forte repressão e perseguição 

política, o grupo procura refúgio na Síria, onde estabelece bases com o aval do 

governo sírio, e, de lá, a partir de 1984, passa a liderar a luta armada contra o 

Estado turco – luta que, apesar de eventuais acordos de cessar-fogo ao longo das 

décadas, persiste até hoje. 

 Em 1998 Öcalan foi capturado por uma coalizão de serviços de 

inteligência, e levado à ilha-prisão de Imrali, na Turquia. Antes de sua prisão, 

falava-se em uma revisão dos princípios do partido. Nos anos subseqüentes, então, 

ela foi formulada pelo líder, e internalizada progressivamente pelo PKK. Assim, o 

partido reformulou suas bases anteriores, abandonando o corte marxista-leninista, 

e adotando uma linha ideológica própria, de natureza não-estatista. Dentre os 

principais fundamentos, encontram-se os seguintes: o direito de autodeterminação 

dos povos não mais deriva na criação de um Estado-Nação curdo,  mas no 

estabelecimento de uma democracia de base, sem necessidade de novas fronteiras  

políticas; o dever dos países da região de serem submetidos a profundas reformas 

democráticas; a implementação de um sistema de autogestão democrática 

confederativa – política e econômica –, que preze pela participação direta dos 

indivíduos; a garantia absoluta da liberdade e dos direitos das mulheres; entre 

outros (ÖCALAN, 2008, p. 31-36). 

  A população curda na Síria consiste de, aproximadamente, 2,5 milhões 

de pessoas, sendo a maior minoria étnica do país. O território sírio cuja população 

é de maioria curda é conformado por três regiões não contíguas. Com a saída, em 

1998, do PKK do território sírio, remanescentes das estruturas organizacionais do 

partido permaneceram, assim como membros e apoiadores sírios. Assim, em 2003, 
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é formado por seguidores de Abdullah Öcalan o Partido da União Democrática (PYD, 

sigla em curdo). Em 2011, no início da “Primavera Árabe” síria, diversas coalizões 

foram formadas entre os partidos curdos, e o PYD tornou-se membro-fundador de 

algumas coalizões – entre elas, o Conselho Popular do Curdistão Ocidental (MGRK 

em curdo), uma das principais entidades qe conformam o governo local dos 

cantões. 

 

A revolução de Rojava 

 Iniciada após a extrapolação de ondas de protestos no início de 2011, a 

guerra da Síria conforma o conturbado pano de fundo sobre o qual surgem os 

cantões autônomos de Rojava. Bar (2006) explica que a aparente estabilidade do 

Estado sírio prévia ao início da guerra civil, escondia a realidade do comunitarismo, 

ou taifiyya, muito presente no país. Este conceito pode ser definido como “a 

identificação primária do indivíduo com sua comunidade étnica ou religiosa” 

(2006). Com a eclosão da guerra, alastrou-se, entre as distintas comunidades sírias, 

o que foi definido por alguns cientistas políticos (POSEN, 1993; SAIDEMAN, 1998 et 

al.) como o “dilema de segurança étnico”, situação em que múltiplos grupos 

tentam destruir uns aos outros pelo medo a serem destruídos, entrando em um 

espiral retroalimentado de medo e violência em busca da própria segurança. A 

complexidade do mosaico étnico-religioso do território sírio se reflete na 

complexidade da dinâmica entre os agentes que participam do conflito – ainda que 

as divisões não se deem apenas nesses termos. 

 O agente central para este trabalho operando na Guerra Civil Síria, são 

as Unidades de Proteção Popular (YPG), de caráter secular e de gênero misto, e 

sua ala exclusivamente feminina, as Unidades de Proteção das Mulheres (YPJ). O 

YPG é a força de defesa dos territórios de maioria curda na Síria, desde que o 

regime retirou suas tropas da região (concentrando apenas alguns contingentes nas 

cidades de Qamishli e Hasake) (CAVES, 2012). Essa retirada estratégica foi o 

momento-chave para a declaração de autonomia pelos territórios do norte sírio. 

 No início da década de 1990 já funcionava, nas áreas em que o PKK tinha 

mais forçana Turquia, um sistema de administração paralelo, ainda que 
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rudimentar, com a presença, inclusive, de cortes judiciais e cobrança de impostos 

(MARCUS, 2007). Além do poder judicial e administrativo paralelos aos do Estado 

turco, o PKK e grupos ligados a ele, principalmente no início dos anos 2000, 

começaram a organizar também a produção local, por meio da criação de 

cooperativas e comunas; um bom exemplo destas é a comuna Gever, estabelecida 

em meados da década de 2000, que é conformada por 24 vilarejos curdos; os 

membros dessa comuna criaram comitês judiciais, de educação, cultura e finanças 

para administrar seus cotidianos às margens do Estado turco (YARKIN, 2015). Essas 

práticas estabeleceram um novo paradigma para os modos de organização políticas 

e econômicas no Curdistão, e viriam a conformar o modelo para o projeto na Síria. 

 O modelo de organização proposto pelo confederalismo democrático 

começou a ser ensaiado na Síria em 2011, quando os protestos contra o governo, no 

contexto da Primavera Árabe, se alastraram por todo o país e eram altas as 

expectativas de mudanças. Diante do crescente vácuo de poder que se criava nos 

cada vez mais frequentes embates entre o governo e grupos de oposição, o TEV-

DEM (Movimento por uma Sociedade Democrática) e o PYD começaram a organizar 

assembleias em torno das cidades de Rojava. As práticas do sistema são 

respaldadas pelo contrato social surgido em 2012, após o terceiro cantão declarar 

autonomia – a Constituição de Rojava, mencionada na introdução deste trabalho. 

Acordada entre 50 partidos e organizações, a Constituição enfatiza a igualdade 

entre gêneros e a igualdade de direitos para todas as etnias e religiões, bem como 

o direito dos cidadãos de serem educados em suas próprias línguas (CONSTITUIÇÃO 

DE ROJAVA, 2013; ANDERSON; EGRET, 2016). Em contraste com o contexto 

altamente sectário da região, um dos artigos do contrato social estabelece que 

“todos possuem o direito à liberdade de credo, de praticar sua própria religião 

individualmente ou em associação” e “ninguém há de ser sujeito à perseguição por 

motivos religiosos” (CONSTITUIÇÃO DE ROJAVA, 2013), subordinando, assim, a 

taifiyya, e trazendo uma proposta alternativa ao confessionalismo político como 

sistema que busca conciliar a vida em sociedade entre grupos étnico-religiosos 

diversos. 

O cerco de Kobani 
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 A cidade de Kobani, sobre a fronteira com a Turquia, surgiu como um 

entreposto da ferrovia Konya-Bagdá, em 1912. Acredita-se que seu próprio nome 

derive de uma variação local da palavra “company”, relativa à companhia alemã 

envolvida na construção da ferrovia – parte do projeto de construção da conhecida 

linha Berlim-Bagdá. Segundo um censo realizado em 2004, a população em Kobani 

era de 45.000 pessoas, mas há cerca de outras duas mil que habitam as centenas 

de aldeias em seus arredores. Depois que as forças do YPG obtiveram o controle da 

cidade, em meados de 2012, Kobani, assim como os outros cantões, se tornaram 

um refúgio para aqueles atingidos pela violência no resto da Síria. Isso, até a 

violência chegar ali. 

 Em seu movimento de expansão, o Daesh atacou, em setembro de 2014, 

a cidade e os vilarejos em seu entorno, que estavam sob domínio do governo 

autônomo de Rojava, fazendo parte do cantão de mesmo nome da cidade.  Após 

algumas arremetidas menores pelo Daesh a localidades próximas a Kobani em julho 

de 2012, o ataque definitivo veio em setembro do mesmo ano, depois da tomada 

de aproximadamente 21 aldeias nos arredores da cidade, por meio do uso de 

armamentos pesados, artilharia e tanques (AFP, 2014). Ao longo desse mês, mais 

de 100 aldeias foram tomadas pelos militantes do califado; além das massacres, 

sequestros e estupros, o custo humano desses eventos consistiu em um número de 

até 200.000 refugiados – majoritariamente curdos – procurando entrar na Turquia 

após deixar a cidade sitiada. Esse momento do cerco, entre setembro e outubro de 

2014, foi, do ponto de vista dos defensores de Kobani, indubitavelmente o mais 

tenso, durante o qual havia sérias dúvidas sobre a possibilidade de evitar a sua 

tomada pelo Daesh, que, segundo algumas fontes, controlava até 75% da região de 

Kobani (AL JAZEERA, 2014; HAARETZ, 2014). 

 Apesar das grandes dificuldades, as milícias do YPG e YPJ foram, em 

alguma medida, capazes de frear o avanço do Daesh, recuperando o controle de 

pontos do cantão na mesma (e mais tarde em maior) medida que os perdiam. No 

dia 27 de setembro, iniciava o apoio aéreo da coalizão militar conformada pelos 

EUA e alguns aliados regionais criada com o intuito de conter os avanços do 

autoproclamado califado.  Ao final de outubro, a Turquia cede à pressão de seus 

aliados da OTAN (em especial os EUA) e dos conflitos políticos internos, e abre sua 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

12 

fronteira para a passagem de tropas, primeiro do Exército Livre da Síria (FSA) e, 

dois dias depois, das forças do Governo Regional Curdo (KRG) do Iraque – 

conhecidas como peshmerga – (a despeito das relações do KRG com o PKK e, 

consequentemente, com o PYD, que atualmente são frias e até voláteis) 

(COCKBURN, 2014). No final de dezembro, o YPG havia expulsado as tropas do 

califado do centro da cidade, e alguns membros da milícia curda afirmavam que 

em torno de 70% da cidade havia sido retomada, apesar de que ainda uma grande 

parcela do território continuava a trocar de mãos com frequência; aquecidas 

batalhas urbanas deram passo a ataques de morteiros e foguetes, assim como 

consantes embates entre fuzis de longo alcance (GOLD, 2015). 

 No xadrez político regional, Kobani demonstrou a ambiguidade do jogo 

turco, cuja preferência pelo jihadismo ficou em evidência para seus próprios 

aliados. Além disso, contribuiu para consolidar o domínio dos territórios do 

Curdistão sírio pelo YPG/YPJ e aliados. O papel simbólico da batalha de Kobani foi, 

se pode afirmar, tão importante quanto o estratégico. No grande jogo político 

mundial, a defesa do cantão permitiu, por um lado, a ampla difusão do modelo 

confederalista. Alguns documentários produzidos por conhecidos grupos midiáticos 

conformam claros exemplos disso – Rojava: Syria’s Unknown War, pela Vice News, 

mergulha nas relações sociais entre membros de comunidades distintas que 

pegaram em armas contra o Estado Islâmico, ao passo que o curtametragem 

Rojava: Stateless Democracy, da New World Academy, oferece uma visão muito 

esclarecedora do funcionamento interno dos cantões ao mostrar, ainda, o papel da 

formação política e filosófica na conformação do sistema em Rojava (SYRIA’S, 

2013; ROJAVA, 2015). Da mesma forma que fora das mídias digitais propriamente 

ditas, participantes no processo, além de pesquisadores, delegados internacionais e 

ativistas, tiveram oportunidades de discutir amplamente a experiência em fóruns 

como o New World Summit, na Holanda (KEULEMANS, 2016). 

 Ao mesmo tempo contribuiu para a legitimação do YPG e mesmo do PKK 

diante da comunidade internacional, que em modo geral passou a ver tais forças 

como importantes barreiras contra o extremismo do califado, da Frente al Nusra e 

das facções jihadistas menores. Assim, com a vitória contra o ataque pelo Daesh, 

as Unidades de Proteção Popular (YPG) e seus aliados consolidaram sua posição 
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como uma força política e militar fundamental na Guerra da Síria, fortalecendo sua 

imagem diante das grandes potências, e criando importantes constrangimentos 

contra quaisquer hostilidades pelos seus inimigos (a saber, Turquia e milícias 

subordinadas a seu governo). A batalha de Kobani, como visto ao longo deste 

capítulo, constitui um epicentro “político-estratégico-simbólico” para o processo 

de autonomia dos cantões de Rojava. As instituições confederalistas, apesar de 

existirem em alguma medida em diversos locais do Curdistão turco, encontraram 

no caos da guerra civil síria um terreno fértil para sua plena implementação, sendo 

progressivamente construída entre a população culturalmente diversa do norte da 

Síria. A autonomia democrática põe em cheque as relações sociais altamente 

desiguais comuns à região (e não menos comum ao “mundo moderno” como um 

todo), e a ênfase na participação das pessoas em seus próprios assuntos é um 

aspecto que, em última instância, merece a atenção de todos aqueles que estejam 

dispostos a repensar seus próprios modos de viver em comum.  Não se pode prever 

o destino dos desdobramentos em curso em uma guerra de tal complexidade como 

a da Guerra Civil Síria; mas apesar das incertezas, divergências internas e demais 

riscos inerentes a uma experiência política tão incipiente, Rojava já está marcada 

na história dos povos do Oriente Médio. 

Considerações finais 

 A presente pesquisa abrange uma grande quantidade de tópicos 

distintos, interconectados e juxtapostos; cada qual é, por si só, possível objeto de 

investigações. Faz-se necessário, dadas as dimensões do atual trabalho, abrir mão 

de entrar com maior profundidade em algumas questões importantes, não deixando 

por isso de buscar estabelecer relações entre e através de tais questões que dão 

espaço para alguns levantamentos. Com relação às relações geopolíticas que 

aparecem ao longo do trabalho, é possível observar um desenho que consiste em 

três níveis de conflito dentro dos quais está inserido o agente central da pesquisa – 

o YPG e forças aliadas que se ocupam da defesa dos cantões. Razoavelmente 

distinguíveis entre si, ainda que completamente interconectados e juxtapostos, 

estes níveis são: o doméstico; o regional; e o nível sistêmico, ou “global”. Deve-se 

observar que, dada a natureza da política regional no OM, com as frágeis fronteiras 

herdadas pelo Acordo Sykes-Picot, é muito difícil distinguir o nível doméstico do 
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regional. A indistinção entre os níveis doméstico e regional ressalta a importância 

da ressalva feita ao início deste trabalho, de que a análise geoestratégica pode 

prescindir do estadocentrismo comum às teorias clássicas de Relações 

Internacionais; isto, pois, ao mesmo tempo em que o estudo da guerra nos 

aproxima do viés Realista, o conflito em questão dá-se em um ambiente permeado 

por fronteiras artificiais em que a soberania dos Estados é frágil ou direta e 

simplesmente desconstituída. Os agentes são conformados, assim, por entidades de 

diversas naturezas que têm, em comum, a presença de um ou outro tipo de 

domínio territorial e o fato de serem dotados de interesse e capacidade 

beligerante. 

 Em uma dimensão regional, nota-se, ao observar os desdobramentos 

geopolíticos na Síria e no Iraque, um redesenho das fronteiras que apenas 

sobreviveram ao século XX mediante a mão de ferro de governos mais ou menos 

autoritários, como os do Baath de cada um dos dois países. Após a queda do 

governo de Saddam Hussein em 2003, o novo governo central perdeu grande parte 

do controle real sobre o território, e o Iraque ficou dividido, grosso modo, em três 

partes, que coincidem aproximadamente com os três maiores grupos étnico-

confessionais do país – curdos, árabes sunitas e árabes xiitas. A região norte do 

Iraque, de maioria curda, é repartida entre as três maiores forças políticas, o KDP, 

de Massoud Barzani, o PUK de Jalal Talabani e o PKK, que hoje age como KCK, a 

Confederação dos Povos do Curdistão, que tem como um de seus principais 

objetivos a difusão da autonomia democrática através dos modos de organização 

política e econômica propostos pelo confederalismo democrático do fundador da 

organização, Abdullah Öcalan. 

 Na Síria, o governo baathista de Bashar Al Assad não caiu, mas perdeu o 

domínio de grande parte do território, tornando-se apenas mais um dos agentes na 

disputa por primazia no país (com as vantagens estratégicas do poder sobre grande 

parte da maquina estatal prévia ao conflito). Graças ao vácuo de poder resultante, 

a experiência – já existente em muitas partes de Bakur e em Bashur sob influência 

do PKK – da autonomia democrática na Síria tornou-se o exemplo do projeto 

confederalista promovido pelo PKK e aliados, pois pode se desenvolver com muito 

menos resistência externa. Nesse sentido, a consolidação do domínio territorial 
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pelas milícias de Rojava após a vitória em Kobani fortaleceu a administração 

autônoma dos cantões, assegurando a permanência destes como um elemento 

presente em um possível novo mapa que venha a surgir após os anos de guerra 

sectária. 

 Como fica evidente tanto no caso de Rojava como no de Shengal, no 

Iraque, o fortalecimento político, social e militar dos movimentos curdos de 

esquerda se deu quase que em proporcionalidade direta com o enfraquecimento ou 

recuo do domínio do Estado Islâmico. Kobani é crucial neste processo pois tal recuo 

aconteceu ao mesmo tempo em que foi evitada a queda quase segura da 

experiência confederalista que seria causada pela tomada do cantão central. Com 

isso, é seguro afirmar que, sob as circunstâncias atuais, Rojava é uma realidade, e 

não deixará tão cedo de sê-lo; seja como parte de uma Síria menos centralizada, 

ou, no caso de uma desintegração parcial ou integral do país (um desfecho nefasto 

mas palpável), como um agente autônomo cujo status perante a comunidade 

internacional e cujas relações com os vizinhos ainda pertencem a um futuro 

desconhecido. 
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