
O país 
 
Os  Estados Unidos da América (EUA) haviam conquistado 
sua independência em 1776 do domínios dos britânicos e a 
partir disso iniciou-se  um processo de formação e consoli-
dação de uma nação.  Tal processo  foi interrompido em 
virtude da Guerra de Secessão travada entre o sul confede-
rado e a união do norte durante os anos de 1861 a 1865. 
Com o findar da guerra civil e com a vitória da União em 
1865, os EUA se consolidaram como uma única nação e se 
voltaram pra projetos expansionistas. O país é composto 
por 38 estados  e é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo 
Oceano Pacífico com uma população de 7.200.000 de habi-
tantes.   
 
Os Estados Unidos e o Imperialismo  
 
A primeira metade do século XIX na História dos EUA foi 
marcada pela conquista de territórios em direção ao Ocea-
no Pacífico, conhecida também como "a marcha para o 
Oeste". Esse espírito de expansionismo visava, internamen-
te, construir um país de dimensões continentais, no entan-
to as pretensões estadunidenses não se limitavam à conso-
lidação de um gigantesco país mas também no ganho e 
ampliação de  influencia no âmbito internacional. O foco do 
imperialismo estadunidense foi nas Américas com o surgi-
mento da  Doutrina Monroe,  que foi anunciada pelo presi-
dente James Monroe. Tal doutrina é comumente resumida 
na frase “América para os americanos”, demonstrando a 
ideia de que todos os territórios do continente tem o direito 
à independência. Na prática, a Doutrina Monroe serve para 
expulsar gradualmente o poder e influência que potências 
imperialistas como a Grã-Bretanha e a França possuíam nas 
Américas, colocando em seu lugar o apadrinhamento eco-
nômico e político dos Estados Unidos sobre a maioria dois 
outros países da América.  
 
 
 
 

Os Estados Unidos na Conferência de Berlim 
 
Os Estados Unidos foi o único país da América que encon-
trou condições para se industrializar, em virtude da Guerra 
de Secessão, do investimento de capital inglês e do desco-
brimento de minas de ouro na Califórnia. No final do século 
XIX, a produção industrial estadunidense já superava a In-
glaterra e a Alemanha. Apesar dos Estados Unidos não pos-
suírem colônias na África, seu poderio se encontrava em 
fase de crescimento e visava a conquista de novos territó-
rios como áreas de influencia para fortalecer ainda mais a 
jovem nação diante das potências europeias. Focados prin-
cipalmente em suas colônias na América e na Ásia, os EUA 
participaram da conferência em função de ser uma nação 
em ascendência e que vinha galgando degraus no espaço 
do cenário mundial. Apesar de tudo isso, os Estados Unidos 
da América não terão o intuito de brigar ferozmente por 
territórios no continente africano. 
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