
O país 
 
Alvo de conquista de muitos reinos europeus devido a sua 
posição estratégica, a Bélgica se tornou independente em 
1830 depois de revoltar-se diante dos Países Baixos. O Rei-
no Belga está situado na Europa Ocidental limitando-se ao 
norte com os Países Baixos, ao leste pelo Reino Alemão e 
ao sul pela França. A indústria têxtil e  a recente siderurgia 
nacional é resultado da crescente econômica do país. Ape-
sar da positividade deste novo reinado, o país sofre proble-
mas internos de identidade e língua devido as influências 
holandesas e francesas.  Como novo reinado, seu líder, 
príncipe alemão Leopoldo I, tomou rédeas do território e 
administrou o mesmo até 1865, ano de sua morte. Após sua 
morte, seu segundo filho, Leopoldo II, assume o reinado.  
Leopoldo II sempre foi muito ambicioso e tinha o sonho de 
conseguir um território grande e cheio de riquezas e ter 
prestígio dentro da política internacional, ao invés de real-
mente se preocupar com os problemas que o reino estava 
enfrentando. A Bélgica até então era conhecida por ser um 
país insignificante e de gente insignificante, quadro que 
Leopoldo II buscava mudar através do ganho de novos terri-
tórios para o reinado. Ele estudou a fundo o mapa mundi e 
chamou geógrafos, exploradores e outros homens impor-
tantes para fundar a Sociedade Africana Internacional, em 
1876, onde foi eleito o presidente dessa sociedade, com 
foco na África Equatorial.   
 
Reino da Bélgica e o Imperialismo  
 
Devido ao rápido crescimento industrial, o Reino Belga bus-
ca baratear mão de obra e necessita de novos recursos na-
turais, matérias-primas que abasteçam a sua economia e 
mantenham  a sua ascensão econômica. Desta forma, o Rei 
Leopoldo II recentemente tomou posse do Estado Livre do 
Congo e tem explorado ao máximo o povo local para a ob-
tenção de borracha e marfim, dois recursos bastante ricos 
no local. Pela Bélgica ter se formado recentemente e ter 
sido palco de muitos conflitos, esses fatores não colaboram 
para que sua expansão imperial seja significante fora de seu 

continente. Portanto, a região do Congo é o principal terri-
tório do rei belga.  
 
Reino da Bélgica na Conferência de Berlim 
 
Convidada para fazer parte da Conferência, a Bélgica teve 
importante papel para manter o equilíbrio de poder entre 
os europeus em terras africanas. Isto remete-se ao fato de 
anteriormente, ainda no Tratado de Londres, a Bélgica 
apresentar características de neutralidade para com as 
principais potências da época, zelando pela diplomacia aci-
ma do conflito. Com este espírito de neutralidade impreg-
nado desde sua formação, o interesse belga casa com o 
interesse das outras potências ao garantir ao Rei Leopoldo 
II a posse do Congo. A Bélgica, perto de Alemanha, França, 
Grã-Bretanha, não teria capacidade de coerção diante des-
tes caso entrasse em desacordo quanto as posses de terra, 
portanto a diplomacia para este ator foi a peça principal 
para manter os seus interesses na Conferência de Berlim.  
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