
O país 

Reino da Itália é localizado no centro-sul da Europa ao Nor-

te, faz fronteira com França, Áustria-Hungria e Suíça e é 

banhado pelo mar mediterrâneo. Após as guerras napoleô-

nicas a Itália ficou dividida em oito estados soberanos, em 

que a população  tinha voz e vivia em opressão, possuindo 

direito somente os ricos, então devido essa situação, na 

segunda metade do século XIX esses estados independen-

tes se uniram com a unificação italiana, fundada nos princí-

pios liberais e pela luta de direito da maioria da população.  

Desde o início, o Movimento Nacionalista Italiano havia 

sonhado com a adesão da Itália às  potências europeias. No 

norte, a industrialização extensiva e a construção de uma 

infraestrutura moderna estavam bem encaminhadas até a 

década de 1880. 

 
O Reino da Itália e o Imperialismo  

Em consequência da unificação, seu líder da época Hum-

berto I, fez com que Itália desenvolvesse amplamente seus 

recursos econômicos e militares, e com esses desenvolvi-

mentos seria vantajoso para a mesma a partilha da África. 

A Itália primeiro tentou ganhar colônias ao entrar em uma 

variedade de negociações fracassadas com outras potên-

cias mundiais para fazer concessões coloniais. Outra abor-

dagem da Itália era investigar terras não colonizadas e sub-

desenvolvidas enviando missionários para elas. As terras 

mais promissoras e realistas para a colonização eram partes 

da África. Os missionários italianos já estabeleceram um 

ponto de apoio em Massawa na década de 1830 e entraram 

profundamente na Etiópia. Em 1882, a Eritréia tornou-se 

oficialmente um território italiano, tornando-se a primeira 

colônia da Itália. Embora a Tunísia tenha sido um alvo pre-

ferencial devido à sua proximidade com a Itália, a ameaça 

de reação pelos franceses tornou a tentativa muito perigo-

sa de prosseguir. A Itália não podia pagar a ameaça de 

guerra, pois sua indústria não estava desenvolvida.  

O Reino da Itália na Conferência de Berlim 

Na conferência de Berlim, a Itália fazia parte de um dos 

Estados que queria não apenas ganhar território, mas tam-

bém credibilidade e estabilidade, devido a uma época tur-

bulenta do Reino por conta da unificação. Com a segunda 

revolução industrial, a ideia era expandir sua maneira de 

adquirir lucros, escolhendo a Líbia e Eritreia devido sua lo-

calização perto do mar mediterrâneo, facilitando sua explo-

ração nos territórios.  
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