
Análise do Expansionismo Russo 
na Crimeia, do passado ao 

presente.

A Crimeia foi alvo recente de disputa entre Rússia e Ucrânia, sendo anexada pela primeira no ano de 
2014. Apesar das condenações internacionais e sanções econômicas, a anexação já é um fato 
consumado, havendo nenhum interesse por parte das lideranças russas de negociar um eventual 
abandono da região. A história envolvendo este país e a península Crimeia remonta ao século XVII e 
abrange complexas questões de segurança nacional e poder e, ainda hoje, resguarda importantes 
objetivos estratégicos russos.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS
A pesquisa pretende determinar as principais questões 
envolvendo a segurança russa na Crimeia, a partir de uma 
perspectiva histórica. Dessa forma, demonstrar-se-á que os 
movimentos expansionistas russos são motivados por uma 
visão pragmática e racional de suas lideranças frente aos 
problemas enfrentados pelo Estado Russo na sua dada 
conjuntura, considerando os constrangimentos geográficos, 
demográficos, tecnológicos e políticos da sua época. A partir 
daí, analisar-se-á a recente anexação da península, 
determinando os principais fatores que levaram a tal decisão.

METODOLOGIA
Foi utilizada a pesquisa bibliográfica em livros e artigos sobre o tema e realizada uma análise indutiva para 
problematizar as principais questões envolvendo a região

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão parcial revela a problemática questão da fronteira ao sul da Rússia, 
considerada indefensável sem o domínio da Crimeia. O domínio sobre a península 
também confere a supremacia sobre o Mar Negro e influência sobre os países 
costeiros. A região é vital para a sobrevivência naval russa devido ao acesso ao 
Mar Mediterrâneo.
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