
O país 
 
A Rússia ou Federação Russa é um país situado no norte da 
Eurásia e faz fronteira com vários Estados, sendo eles: No-
ruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Azer-
baijão, China, Bielorrússia, Cazaquistão, Coreia do Norte, 
Mongólia, Geórgia e Ucrânia e faz fronteiras marítimas com 
os Estados Unidos (Estreito de Bering) e Japão. A extensão 
territorial da Rússia é de 17.098.200 km², sendo ele o maior 
Estado do mundo. Sua população é de 147,2 milhões de 
habitantes. A forma de governo adotada pela Rússia é a 
República democrática federativa. Seu PIB é de US$ 195,9 
bilhões. A Rússia faz parte das seguintes Organizações In-
ternacionais: Organização das Nações Unidas (ONU), Con-
selho da Europa, Comunidade dos Estados Independentes 
e Organização de Cooperação Econômica do Mar Negro 
(OCMN), entre outros.  

 

 

O país e a OTAN 
 
A Rússia, durante a Guerra Fria, claramente não possuía 
relações com a OTAN. Esta, inclusive, a priori, foi criada 
com o intuito de se fortalecer frente o bloco socialista URSS 
(União Soviética), onde a Rússia era o principal ator. As re-
lações, portanto, começaram logo após o fim da Guerra 
Fria, em 1991, quando a Rússia entra para o Conselho de 
Cooperação do Atlântico Norte. Após isso, OTAN e Rússia, 
em 1997, assinam o “founding act’’ (Ato fundador), o que 
comprova e fortalece o fato de que as relações entre ambas 
partes são de cooperação. No entanto, as divergências en-
tre as partes não acabaram  após a aproximação entre as 
partes.  

 

 

Relações com o Conflito do Kosovo 

Um dos pontos de divergência está justamente relacionado 
ao Kosovo. Primeiramente, é preciso saber que a Rússia 
mantem relações muito próximas com a Iugoslávia e é o 
maior aliado que esta tem. Além disso, os russos mantem 
ligações históricas com os Sérvios. A questão da Rússia é 
querer manter presença dentro da região dos Balcãs, muito 
porque é uma região estratégica para ela. No entanto, os 
Estados-membros mais poderosos da OTAN têm mostrado 
querer que a intervenção seja praticada com a liderança da 
OTAN, o que vai contra os interesses da Rússia. Como já 
apontado, eles querem participar de qualquer ação que 
envolve o Kosovo. Além disso, não é interessante para os 
russos ter a OTAN controlando a região do Kosovo, pois 
isso pode afetar questões que são centrais para a Rússia, 
como os oleodutos que vão até a Turquia. Outro ponto im-
portante é o fato dos Estados Unidos, maior e mais influen-
te membro da OTAN, querer ter influência nos Balcãs e, 
também, almejar diminuir a importância da Rússia nesta 
área. Tudo isso leva a ter uma Rússia contra a intervenção 
da OTAN, ainda mais se esta intervir sem a sua participa-
ção.       
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