
NOME: João Pedro Teixeira Romão Sequeira 

MESTRADO EM: Estratégia 

ORIENTADOR: Álvaro Nóbrega 

DATA: 29/06/2014 

TÍTULO DA TESE: Nacionalismo e Conflitos Étnicos no Cáucaso - Subversão e colapso do 

Estado na Transcaucásia Czarista e Soviética (1830-1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: (• Transcaucásia • Rússia Imperial • União Soviética • Arménia • Geórgia • 

Azerbaijão • Nacionalismo • Subversão do Estado • Conflitos Étnicos no Cáucaso • 

Russificação).   

 

RESUMO 

     Esta dissertação considera as questões fundamentais suscitadas pelo nacionalismo e pelos 

problemas étnicos na Transcaucásia Czarista e Soviética entre 1830 e 1991, que em última análise 

poderão ter fomentado a queda do regime soviético nesta região. Procede-se inicialmente a uma 

análise histórica do Cáucaso até à sua anexação total pelas tropas russas no século XVIII com o 

intuito de procurar a origem dos conflitos étnicos existentes nesta região um dia apelidada como 

Jabal al-sun, as montanhas das línguas. Posteriormente a dissertação aborda a criação e 

russificação do cáucaso czarista que antecede a sovietização da mesma região que também é 

analisada numa perspectiva do estudo da relação entre as políticas operadas pelos soviéticos na 

região e o desencadear de sentimentos nacionalistas que conduziram à emancipação dos povos 

não-russos cujo ímpeto poderá ter sido talvez maior do que qualquer estratégia de subversão 

deliberada ao regime soviético. Por último o texto centra-se no binómio existente entre a crise do 

comunismo e o ressurgir do nacionalismo cujos conceitos acrescem do quadro das já turbulentas 

relações existentes entre eles, pondo em causa a argumentação da nomenklatura soviética que 

afirmava a erradicação dos conflitos entre as muitas nacionalidades da URSS que se prova terem 

sido apenas silenciadas durante 70 anos à custa do uso da força tendo posteriormente 

reemergido à custa da redução das políticas de pressão operada durante a Perestroika, tendo um 

papel preponderante na formação dos movimentos populares nacionalistas e independentistas 

emergentes .  


