Leia, atentamente, os textos selecionados a seguir:
TEXTO 1 - Ao longo da história, a região do Cáucaso – várias repúblicas da
Rússia europeia, além da Geórgia, a Arménia e o Azerbaijão – foi ponto de
encontro entre Oriente e Ocidente. A sua posição estratégica favoreceu a
chegada de vários povos. As montanhas e vales serviram de refúgio para as
mais variadas minorias étnicas, que, protegidas da perseguição a que eram
sujeitas pelas mais variadas razões, mantiveram intactas a sua cultura, religião
e língua originais.
Fonte: João Leitão Viagens. Disponível em: h
 ttps://www.joaoleitao.com/viagens/2008/04/14/caucaso-100-etnias/.
Acesso em: 21 de março de 2019.

TEXTO 2 - A grande diversidade que é encontrada no Cáucaso também não
contribui para que se tenha uma boa convivência. Pois essa região abriga
cerca de 100 etnias diferentes, cada uma com seus próprios costumes e
línguas, o que consequentemente, resulta na maior diversidade linguística que
existe no mundo.
Além da diversidade linguística, essa região é uma área de encontro entre as
religiões cristã e muçulmanas, possuindo ainda algumas budistas em minoria.
Essa diferença na religião e crenças não gera conflitos, porém faz com que as
pessoas não interajam com outras de religiões distintas.
Fonte: Estudo Prático. Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/caucaso-localizacao-populacao-e-conflitos/.
Acesso em: 21 de março de 2019.

TEXTO 3 - “A região possui grande importância estratégica político-econômica,
pois além de ser considerada a fronteira geográfica entre a Europa e Ásia,
abriga grandes jazidas de hidrocarbonetos – petróleo – e de metais
não-ferrosos, sendo constantemente alvo de disputas políticas e sociais entre
os vizinhos Irã, Turquia e Rússia, que interferem frequentemente nos países
da região”.
Fonte: Portal do São Francisco. Disponível em: h
 ttps://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/caucaso. A
 cesso em:
21 de março de 2019.

TEXTO 4 -  “ Cáucaso é um espaço onde se misturaram as influências partas,
romanas e persas. De modo geral, traça-se o histórica da região a partir da
chegada dos navegadores gregos vindos de Mileto, ainda no século VIII a.C.
Esses primeiros exploradores estabeleceram-se sobretudo pelo litoral do mar
Negro, na metade ocidental da área. Na Idade Média, as civilizações árabes e
bizantinas entraram em contato no Cáucaso. No mesmo período, começando
no século XI, o território foi administrado pelos turcos seljúcidos, um povo
nômade de religião islâmica sunita. Durante o século XVIII, os mongóis fizerem
uma série de investidas na tentativa de invadirem a região. Entre o século XI e
meados do século XIII, as civilizações presentes nos reinos da Armênia e
Geórgia prosperaram bastante. Contudo, quando Constantinopla foi
conquistada, em 1453, o Cáucaso ficou isolado do resto do mundo cristão. No
século XVI, a região passou a ser controlada pelos otomanos.
Por sua vez, a interferência da Rússia no Cáucaso, apesar de ter iniciado na
mesma época, só tornou-se efetiva no fim do século XVIII. Esse processo de
russificação ocorreu com a anexação da Geórgia em 1801, o que viabilizou a
conquista da região de Erevan pelos russos. Isso se deu após uma guerra
contra o Império Otomano e a Pérsia (1805 – 1829). No entanto, houve uma
grande resistência por parte das tribos que habitavam as montanhas,
terminando somente com a rendição do líder muçulmano Chamyl em 1859.
Como resultado da Revolução Russa, em 1917, nos territórios caucasianos
foram criadas as repúblicas socialistas do Azerbaijão, da Geórgia e da
Armênia. Tais áreas sofreram com ataques alemães de julho de 1942 a janeiro
de 1943, durante a II Guerra Mundial. O objetivo das ofensivas era obter o
controle dos campos de petróleo existentes em Baku, capital do Azerbaijão.
Os países do Cáucaso acompanharam o percurso da União Soviética (URSS) do
término da II Guerra até o seu desmantelamento, no final dos anos 80”.
Fonte: Resumo Escolar. Disponível em: https://www.resumoescolar.com.br/geografia/caucaso/. Acesso em: 21 de
março de 2019.

Após a leitura dos textos, responda às questões a seguir:
1. Qual a relevância da posição estratégica do Cáucaso na constituição da
população dessa região?
2. A
 região do Cáucaso é marcada por uma grande diversidade. Quais os
aspectos étnicos e religiosos podem ser observados nesta região?
3. Quais os elementos encontrados na região do Cáucaso que justifica sua
importância estratégica política-econômica?
4. No que se refere a história do Cáucaso, como se deu a constituição desse
território? Houve a influência de vários povos? Em que momentos históricos
essa região foi ocupada?
5. Diante das informações contidas nos textos lidos, é possível afirmar que a
região de fronteira do Cáucaso é marcada por conflitos que extrapolam os
limites físico-naturais? Justifique sua resposta.

