
O País 
 
O Reino Unido é um país formado por toda a ilha da Grã- 
Bretanha (que inclui a Inglaterra, Escócia e País de Gales) e 
Irlanda. Algumas fontes indicam Escócia, Gales, Irlanda e 
Inglaterra como sendo países diferentes. Entretanto, ape-
sar de possuírem certa autonomia, as quatro partes não são 
países independentes, sendo subordinadas ao Parlamento 
Britânico, em Londres. A população está crescendo rapida-
mente e agora é de aproximadamente 16,8 milhões. Após 
as Guerras napoleônicas, o Reino Unido emergiu com gran-
de prestígio no cenário mundial. Pioneiro na revolução in-
dustrial, este fator levará a primazia econômica britânica. 
Esse período caracteriza-se pela prosperidade e paz pelo 
qual o país está passando, aos comando da Rainha Vitória, 
e de muito lucro devido às expansões territoriais no exteri-
or. 
 
Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte e o Im-
perialismo  
 
O desenvolvimento econômico atrelado com a estabilidade 
política e progresso social induziram a Inglaterra a desen-
volver com excelência a expansão do seu território para a 
Ásia, África e América — levando a um aumento de quase 
10 milhões de quilômetros quadrados. Após a criação da 
Companhia das Índias Orientais no século XVIII, os ingleses 
iniciaram o processo de colonização também da Índia, en-
trando em conflito com os franceses que já exploravam o 
território e também com os príncipes locais, impondo a 
força sobre eles. O império inglês se estendeu até a China 
quando descobriram que poderiam comercializar o ópio 
como droga, mas devido à debilitação da saúde da popula-
ção chinesa, a Inglaterra entrou em guerra com a China, 
rompendo com as relações entre os países.  
 
 
 
 
 

Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte na Con-
ferência de Berlim 
 
A participação do Reino Unido na África consiste em con-
trolar as regiões mais povoadas, principalmente no Sul da 
África, onde as terras eram mais ricas devido aos valiosos 
recursos minerais, como diamante e ouro. Em 1806, os bri-
tânicos tomaram as terras Holandesas na África do Sul, 
governando a colônia do Cabo e entrando em conflito com 
os holandeses, principalmente os que eram agricultores. Os 
holandeses migraram para o norte e acabaram entrando 
em um outro conflito com um grupo nativo africano por 
disputa de terra, os Zulus. Foram incapazes de ter uma vitó-
ria decisiva, então o Reino Unido interviu na Guerra dos 
Zulus e destruiu todo o império Zulu.  Uma outra participa-
ção factível da Inglaterra na Conferência foi com o mapa 
cor de rosa proposto por Portugal, que era conflitante com 
os interesses ingleses que queriam transitar livremente do 
Cairo ao Cabo, ou seja, a principal preocupação do Reino 
Unido durante a Conferência era a de conseguir controlar a 
maior quantia possível de territórios para aumentar cada 
vez mais a sua influência internacional. 

Dossiê 
 

Reino Unido da 
Grã Bretanha e 

Irlanda  
POR CB (1884 - 1885) INFORMAÇÕES 


