
O País 
 
A França, oficialmente República Francesa, é um país situa-
do na Europa Ocidental e seu clima é do tipo temperado. A 
França metropolitana, ou seja, sem contar as colônias e os 
territórios além-mar, é o segundo maior país da Europa e o 
quarto maior do mundo, tendo aproximadamente 39 mi-
lhões de habitantes. O país está passando por uma massiva 
urbanização, apostando também na criação de escolas de 
engenharia e escolas primárias, aos comandos de Napoleão 
III. Trabalhadores industriais começaram a participar ativa-
mente da política francesa, mas foram fortemente engana-
dos pelas negociações políticas do Segundo Império. Com a 
perda da Alsácia e Lorena em 1871, uma quantia importan-
te da reserva de carvão, aço e vidro também foi perdida, 
causando problemas ao Estado francês.   
 
República Francesa e o Imperialismo  
 
 O interesse pela África começou com a invasão da Argélia, 
em 1830, e dezoito anos depois, esse território norte-
africano já estava totalmente tomado como um 
“departamento” francês, que pode ser entendido como 
uma divisão administrativa do território francês. A Republi-
ca Francesa teve um forte programa imperialista ao longo 
do século, incluindo também a Indochina Francesa 
(Camboja, Vietnam e Laos), mas o principal local para esta-
belecer suas colônias foi na África, principalmente o noro-
este e a parte central do continente, batendo de frente com 
interesses britânicos. As políticas radicais que perpetuavam 
no governo francês, controlavam a educação, o serviço mi-
litar e a classe trabalhadora (eliminando possíveis regiona-
lismos), - e a participação na Conferência de 1884 junta-
mente com a aquisição de novos territórios além mar, cria-
ram um “mito” entorno da França, mostrando toda a gran-
deza que o país tinha e o consagrando como um Estado 
moderno.  
 
 
 

República Francesa na Conferência de Berlim 
 
A Conferência foi um importante marco para a França, ten-
do em vista que sua maior ambição era continuar sendo 
vista como potência pelas outras nações, então ela partici-
pa ativamente da Conferência para que seus desejos terri-
toriais expansionistas fossem atendidos. A  República Fran-
cesa detém do maior império colonial na África, mostrando 
grande influência entre os demais líderes que estavam pre-
sente. Entrou em conflito diversas vezes por conta de ambi-
ção territorial, e um desses conflitos foi com a Inglaterra em 
1884 por conta do Egito.  
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