
O país 
 
A Rússia está localizada na Eurásia da Europa e no Norte 
da Ásia e seu território abrange 21.799.852 quilômetros 
quadrados, sendo influenciado por um clima subpolar, tem-
perado continental e de montanha sendo predominante-
mente frio em todo território com temperaturas que che-
gam a –59°C. A população da Rússia tem em torno de 
181 537 800 habitantes, o país faz fronteira com 14 países e 
seu território é banhado pelo Oceano do Ártico, Oceano 
Pacífico e Oceano Atlântico. A ascensão do Império Russo 
aconteceu em virtude do declínio de potências vizinhas 
rivais: o Império Sueco, a Comunidade Polaco-Lituana, 
a Pérsia e o Império Otomano. Sendo sua economia predo-
minantemente de base agrícola, a Rússia possuía uma in-
dustrialização lenta quando comparada com as outras po-
tências.  
 
 
 
A Rússia e o Imperialismo  
 
Durante o século XIX, o Império Russo estava estagnado 
com uma economia essencialmente agrícola, um setor in-
dustrial apático e grade parte da mão de obra do país era 
oriunda de servidão. Quando comparado com potências 
como a Inglaterra e a França, os índices de produtividade da 
Rússia se caracterizavam como perigosamente baixos e o 
Império não possuía sequer um território ultramarino sob 
sua influencia. A vastidão do Império Russo conquistada em 
um passado não muito distante, agora se encontra ameaça-
da externamente, pelos avanços das outras potências inte-
ressadas em aumentar cada vez mais seus poderes, e inter-
namente, em virtude do surgimento de diversos movimen-
tos revolucionários que visavam um maior desenvolvimen-
to da Rússia para que pudessem competir como iguais di-
ante das potências. 
 
 
 

A Rússia na Conferência de Berlim 
 
A Rússia entra pra Conferência de Berlim sem uma política 
imperialista, diferentemente dos outros países da conferên-
cia, suas ambições são de expansão de seu território to-
mando como base ideias absolutistas monárquicas. Em 
outras palavras, o império não focava em possuir território 
além-mar para tê-los como zonas de influencias, os interes-
se do império eram de expansão do território que pertence-
ria à Rússia. Internamente, o desenvolvimento das relações 
capitalistas evidenciou ainda mais as diferenças socais en-
tre a nobreza e o campesinato. Com isso, foi necessário a 
implementação de reformas agrícolas e a emancipação dos 
servos para que uma crise não se acentuasse. No entanto, 
as reformas só agravaram as crises sociais, pois muitos ex-
servos não possuíam condições de se manter por conta 
própria e viviam na miséria. Havia também parte da popu-
lação que apoiava a implementação de uma industrializa-
ção mais desenvolvida e a adoção de uma monarquia cons-
titucional.  
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