
O país 
 
O Segundo Império alemão é composto por 25 estados 
soberanos sob absolutismo do Imperador e rei da Prússia 
Guilherme I, no qual denomina como chanceler do Império 
Otto Von Bismarck. Suas fronteiras comportam à norte os 
mares Báltico e do Norte; a oeste os Países Baixos, Reino 
da Bélgica e República Francesa; a sul, a Confederação Suí-
ça, Império Austríaco; e à leste o Império Russo. O Império 
vive um momento de escalada de poder através de sua as-
censão no cenário europeu com  a importante participação 
de seu primeiro-ministro Bismarck, no qual prioriza a ex-
pansão de poder alemã segura através de sistemas de ali-
anças, contendo crises internacionais e fortalecendo a in-
dústria interna.  
 
 
Império Alemão o Imperialismo  
 
Para o chancelar prussiano, não seria vantajoso conquistar 
colônias que fossem distantes da Europa. Porém, ele perce-
beu que a maioria dos países europeus estava conquistando 
colônias na Ásia e África, e Alemanha não poderia ficar de 
fora, porque estava em uma posição de destaque no mo-
mento. Então novas rédeas foram tomadas e começaram 
uma política agressiva de expansão que gerou excelentes 
frutos: ao mesmo tempo em que o Império está se expan-
dindo no continente europeu anexando territórios fronteiri-
ços, suas intenções são de forte presença a sudoeste, orien-
te e ocidente africano, além de sua presença na Ásia e Oce-
ania em algumas regiões. O Império alemão vive em seu 
melhor momento expansionista com o estrategista Otto 
Von Bismarck tendo um importante papel para este suces-
so até o momento, no qual usa horas de diplomacia e uso 
da força para expansão do Império. 
 
 
 
 
 

Império Alemão na Conferência de Berlim 
 
Os empreendimentos imperialistas da Alemanha acontece-
ram tardiamente por conta da atrasada unificação de seu 
território, mas apesar disso ela foi palco da Conferência de 
1884 e acabou gerando certo desconforto a potências como 
Grã-Bretanha, França e Rússia, devido a sua escalada de 
poder até o presente momento e acaba organizando a Con-
ferência como uma estratégia dentro do ideal expansionis-
ta utilizando deste meio diplomático de agregar os interes-
ses gerais pela região africana. Sendo assim, o objetivo de 
Bismarck em convidar para a Alemanha os principais líderes 
do momento em uma roda de negociações sobre o territó-
rio africano, é de conquistar para si algumas colônias que 
lhe sejam interessantes economicamente e politicamente. 
Desta forma, apesar de reconhecer suas capacidades mili-
tares, a Alemanha prioriza impor condições que garantam 
influência no continente africano por meio de um acordo 
final que garanta a maior quantidade possível de território 
na região, principalmente no leste e sudoeste da África. 
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