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RESUMO. Este trabalho é uma derivação das pesquisas e estudos realizados por ocasião do doutorado na USP em 2005
“A questão nacional na Geografia ratzeliana e sua assimilação no pensamento social na República Velha”, e posteriormente
com a edição em 2013 de parte desta Tese, resultando no livro sobre os fundamentos e as contexturas da teorização
ratzeliana: “Espaço Geográfico e Geografia do Estado em Friedrich Ratzel”, pela FAPESB/UESB. Obra que vai além,
elaborando uma atualização e crítica ao seu pensamento. Situaremos o contexto geográfico e histórico da segunda
metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, delineando um pano de fundo, uma espacialidade configurada
num background e num Zeitgeist, evidenciando uma configuração espacial com reciprocidades entre essas dimensões; e
também emergindo uma visão de espaço geográfico, através de uma geografia singular que isso produziu. Destacamos
a Europa, de onde emergiram fortemente a questão nacional e os vários processos de unificação territorial e de onde
se originou sua visão de espaço geográfico centrada no Estado e na questão nacional em relação com o território (suas
propriedades, atributos, nexos) e outras categorias associadas ao uso, gestão e extensão, como potência mundial e
sistema-mundo. Nessa Alemanha, ocorreu a formação da geografia científica, com o paradigma ratzeliano centrado
na questão nacional. Durante esses estudos, a articulação das ideias engendrou uma complexa abordagem teórica,
definidora do paradigma ratzeliano, que desaguou numa formulação sobre a noção do valor das vantagens da situação
geográfica, que foi sendo esboçada no desenvolvimento da pesquisa e estudos, na medida em que vislumbrávamos
nexos com a teoria sobre o espaço geográfico como espaço vital (Lebensraum), núcleo do pensamento político, histórico,
social e biogeográfico de Ratzel – certamente sua teoria mais conhecida e vulgarizada. De forma conexa, elaboramos
uma perspectiva de espaço geográfico em relação com a questão nacional, com base nas propostas ratzelianas de
como o Estado-nação pode ser uma potência mundial; em meio as outra potências emergentes na luta pelo domínio,
hegemonia e supremacia mundial. A questão da unificação alemã e a unidade do país engendraram a maior potência
continental, influindo intensamente em todo o equilíbrio econômico e político europeu, o que levou Ratzel, em nossa
opinião, a refletir sobre a importância estratégica e geopolítica do valor das vantagens da situação geográfica, num
processo geopolítico contido na afirmação do II Reich, concebido como Estado-nação em meio à concorrência mundial
e ao domínio dos monopólios pelo poder territorial, hegemonia continental e supremacia mundial.
Palavras-chave. Friedrich Ratzel, Questão Nacional, rede de circulação e comunicação, Estado-nação,
Lebensraum (Espaço Vital).
ABSTRACT. This work is a derivation of the surveys and studies conducted during the PhD at USP in 2005 “The
national question in ratzeliana Geography and its assimilation in social thought in the Old Republic,” and later with
the publication in 2013 of part of this thesis, resulting in book on the foundations and constructions of ratzeliana
theorizing: “Geographic Area and Geography of the State in Friedrich Ratzel,” by FAPESB / UESB. Work that goes beyond,
preparing an update and critique your thinking. We will establish the geographical and historical context of the late
nineteenth and early decades of the twentieth century, outlining a backdrop, a configured spatiality and a background
in Zeitgeist, showing a spatial configuration with reciprocities between these dimensions; and also emerging vision
of geographical space, through a unique geography that produced. Featuring Europe, where strongly emerged the
national question and the various processes of territorial unification and where it originated its vision of geographic
area centered on the state and national issue in relation with the territory (its properties, attributes, links) and other
categories associated with the use, management and extension, as a world power and world-system. Germany this
occurred the formation of scientific geography, with ratzeliano paradigm centered on the national question. During
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these studies, the articulation of complex ideas generated a theoretical approach to defining ratzeliano paradigm
that flowed in a formulation of the concept of the value of the advantages of the geographical location that was being
outlined in the research and studies, to the extent that glimpsed connections with the theory of the geographical
space as living space (Lebensraum), core of political thought, historical, social and biogeographic Ratzel - certainly
his best known and popularized theory. In connection therewith, we prepared a perspective of geographic space in
relation to the national question, based on ratzelianas proposals as the nation-state may be a world power; among
the other emerging powers in the struggle for dominance, hegemony and world supremacy. The question of German
unification and national unity engendered the greatest continental power, influencing intensely throughout the
European economic and political balance, which led Ratzel, in our opinion, to reflect on the geopolitical and strategic
importance of the value of the advantages of the situation geographic, geopolitical process a claim contained in the
Second Reich, conceived as a nation-state amid global competition and domination by monopolies territorial power,
continental hegemony and world supremacy.
Keywords. Friedrich Ratzel, National Question, circulation network and communication, nationstate, Lebensraum (Living Space).

A AURORA DO CIENTIFICISMO NA GEOGRAFIA NA CONTEXTURA DO IMPERIALISMO
ALEMÃO

A construção da geografia científica, ilustrada em vários clássicos, entre os quais recortamos
sobre Friedrich Ratzel (1844 – 1904), foi produto de um longo processo de maturação histórica,
que teve no século XIX no contexto alemão, as condições sociopolíticas e institucionais geradoras
de várias formas de sistematizações desse conhecimento, levando à sua consolidação como ciência
moderna.
Entre as demandas criadas pelo modo de produção capitalista, identificamos a difusão da
geografia moderna, como produto engendrado em meio às condições objetivas para sistematização
dessa ciência, como invenção concernente à consolidação do Estado-nação na Europa.
O afloramento do processo de sistematização do pensamento geográfico na Alemanha e os
nexos temáticos em paralelo aos interesses políticos da sociedade podem ser vislumbrados no
entendimento da particularidade histórica da formação desse país.
A conexão ratzeliana se configura como uma criação (produção cultural, científica, ideológica)
condicionada à sociedade e à cooptação do autor ao âmbito do domínio político e como um
significante dessa situação histórica e geográfica.
Tal processo, que apresentou singularidades, quando comparado ao quadro europeu ocidental,
efetivou-se institucionalmente em 18 de janeiro de 1871, momento em que se abriu uma nova
etapa no processo de organização econômica e político-territorial, pois, até então, a Alemanha
não se constituía definitivamente como país e Estado. Uma das singularidades da formação dessa
organização estatal e territorial é o caráter serôdio do desenvolvimento das relações capitalistas e
o processo extemporâneo de unificação, cujas implicações mantiveram relação com a formação da
moderna burguesia, das relações econômicas, da organização política e das formas de pensamento.
Sabemos que o Velho Império, isto é, o Sacro Império Romano-Germânico (estabelecido na
segunda metade do século X, no ano de 962), evoluiu valendo-se de um processo histórico e dialético,
permeado de guerras, revoltas, conflitos, revoluções, até a constituição do moderno Império Alemão
em 1870-1871 e a transformação da Alemanha num “Estado industrial” (ANDRADE, 1985, p. 9).
Paralelo à eclosão dessa potência continental havia o problema da unidade territorial, portanto o
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problema da integração nacional no sentido de um só país centralizado pelas redes e seu controle.
O background geográfico alemão, onde essa historicidade particular se materializava, ocorreu
num espaço de domínio de forças centrífugas, o que gerou um prolongamento da estrutura do
velho Império, que resistiu por mais tempo que os Estados do Ocidente mais antigos. Mesmo as
diversas ondas revolucionárias camponesas, as várias revoltas sociais e a organização operária,
juntamente com a fração burguesa, não tiveram a coligação necessária para impulsionar
definitivamente a unidade nacional, que era de interesse das massas populares, em razão da
miséria social provocada pelo domínio do sistema de servidão (SANTIAGO, 2013, p. 43-4).

O papel da Prússia na unificação é relevante. O fato do desencadeamento de uma “prussianização
de toda a Alemanha” (MORAES, 1989, p. 45) é um dos fatores essenciais na constituição da
unidade nacional. As características desse desenvolvimento podem ser entendidas em vários
aspectos: maximização e expansão da militarização das relações hierárquicas; sentimento servil
do dever, patriotismo, apego à ordem (em detrimento da cidadania); fossilização da estrutura
social; onipresença do Estado, penetrando em todas as esferas da vida social, burocratizando e
centralizando o poder em todas as regiões, subjugando as formas políticas existentes à lógica
centralizadora, subjugando a sociedade ao Estado (mediação unificadora acima da sociedade,
controle político aristocrático); capitulação da burguesia (com apoio social dos representantes
políticos: os liberais, desprezados por Bismarck, que governavam, a despeito do parlamento, onde
constituíam maioria; seguindo no século XIX as tendências prussiano-conservadoras); manutenção
dos privilégios da nobreza fundiária por intermédio da aristocracia junker.
Dessa contextura, Ratzel ressaltará várias dessas características, ao justificar, em seu
paradigma sobre a questão nacional, o papel da centralização estatal. Pois a Prússia teve um
papel singular na Confederação. Como abastecedora de cereais para a Europa ocidental, teve “uma
passagem sem rupturas, a nível político, do feudalismo para a inserção na economia mundial
comandada pelo capitalismo nascente”. Tal modernização fortaleceu os proprietários de terras
(aristocracia junker), que, em função do controle da direção política e econômica da sociedade,
desenvolveram um aparelho estatal orientado para os seus propósitos. “A coesão em torno do
Estado, militarizado e burocratizado, foi o que proporcionou uma base de recuperação do país
após a ‘guerra dos trinta anos’” (MORAES, 1989, p. 43). Houve o domínio da ideia de que o
estado prussiano aglutinaria das indústrias das cidades na sua reconstrução; o que catalisou o
sentimento egoísta neofeudal e aristocrático prussiano; “Esse fortalecimento do Estado e o papel
ativo da aristocracia feudal-absolutista, “que se vê obrigada a intervir, ativamente e tomando
as rédeas, em apoio ao desenvolvimento capitalista”, é o que singulariza a Prússia no contexto
da Confederação Germânica”. O “capitalismo assentou-se tendo por agente uma nobreza feudal
e um Estado absolutista (vontade da aristocracia junker), gerando um arranjo conciliatório que
articulava relações econômicas capitalistas com uma estrutura de poder feudal”. Tal quadro, que
particularizava principalmente a Prússia, mas era válido para toda a Alemanha, gerou um projeto
imperial de expansão territorial prussiana (processo anexionista, com um eficiente aparelho militar,
um dos mais eficientes exércitos da Europa, em que o Estado se apresentava como demiurgo do
progresso) (MORAES, 1989, p. 43-44; SANTIAGO, 2005, 2013, p. 45).
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Pela força, foram criadas as condições sociais para o desenvolvimento do capitalismo. De forma
simplificada, a política bismarckiana pode ser resumida em três propósitos: desenvolver a indústria,
renovar o exército e promover a unidade alemã. Porém, essencialmente seu único objetivo foi consolidar
a unidade nacional. Todo esse contexto reflete as consequências da constituição tardia do Estado alemão,
que podem ser abordadas segundo a problemática interna e externa. Ambas as questões possuem
significados, faces do processo dialético de desenvolvimento do Estado-nação (SANTIAGO, 2013, p. 43)

No desenvolvimento interno houve uma gestão ditatorial do Estado, que se materializou no
reforço do despotismo político, em que a institucionalidade era garantida pela violência estatal
(havendo dupla violência: despotismo político e violência militar). Por outro lado, quanto à questão
agrária, o governo dos junkers reforçou a estrutura social apoiada nos privilégios estamentais e no
monopólio da terra. No plano econômico, um fator importante foi a ampliação de uma política
de unificação das tarifas alfandegárias ligadas à circulação de mercadorias na federação que se
afirmava. Tal política, em curso desde a primeira metade do século e que foi intensificada a partir
de 1853 com a criação da Liga aduaneira – conhecida como Zollvereine (Figura 1) –, possibilitou a
adoção de medidas comuns de exportação e importação, gerando maior integração e intensificação
da industrialização, promovendo a unificação política, beneficiada pelo desenvolvimento de forças
centrípetas, como o engenhamento de uma poderosa infraestrutura de construção de estradas
de ferro. Outro aspecto do processo de prussianização tem relação com uma política diplomática
de isolamento da Áustria.
Figura 1 - A influência do Zollverine na expansão e integração das redes de circulação e comunicação. A
Alemanha tinha a maior densidade de rede de ferrovias, telégrafos, estradas e canais da Europa. A maior
rede de circulação.

Fonte: Folha de São Paulo, 1995, p. 213; (SANTIAGO, 2013, p. 47), adaptado pelo autor.
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Independentemente dos papéis dos líderes políticos da época mais diretamente engajados
nesse processo de ascensão do Estado Forte na Alemanha, A unificação vinha sendo preparada
pelos mentores do Zollverine alemão. Assim, vários empreendedores construíram canais, estradas
e ferrovias e pelos pioneiros da rede de navegação e circulação engendrou-se a atividade bancária. A
industrialização do vale do Ruhr e diversas outras minas de ferro e carvão, a ampliação dos portos
e, da rede de telégrafos, que se tornará expressiva ligando a Alemanha, a Europa e o Mundo no
final do século XIX e inicio do século XX.
O conflito geopolítico com a França pelo domínio da região Alsácia-Lorena (região industrial
rica), gerou uma barganha de indenização de 5 mil milhões imposta pela Alemanha com a ocupação
de parte do território; juntamente a uma logística de isolamento diplomático da França, apesar
desta ainda manter sua importante posição do cenário financeiro. Paralelamente, a unificação da
moeda é outro fator importante nesse processo de unificação. Criada em 1872, o marco, emitida
por um banco do Império. Além disso, houve outras medidas como a instituição de impostos diretos
ou de monopólios sobre as estampilhas, o tabaco e o álcool, para alimentar o orçamento federal, a
unificação do direito e da votação de sete anos de créditos militares que permitem a manutenção
de um exército de “quatrocentos mil homens” (BERSTEIN; MILZA, 1997, p. 358-359).
O CENTRALISMO PRUSSIANO

No plano político estatal, venceram as forças de coesão territorial, aliada a uma visão
estratégica, tecnológica e bélica. A eficiência do exército prussiano pode ser entendida em função de
certas vantagens da organização do espaço geográfico alemão, como as reservas de carvão mineral de
certas vantagens da organização do espaço geográfico alemão, como as reservas de carvão mineral.
O desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico da Alemanha engendrou a criação do que
viria a ser a mais extensa malha ferroviária da Europa, o que permitia um deslocamento rápido das
tropas prussianas. Aliada à rede de circulação, foi desenvolvida uma rede de comunicação de via
telegráfica, que possibilitava o conhecimento imediato das ordens do alto comando. A infantaria
estava munida de fuzis mais aperfeiçoados, carregados pela culatra com um tiro mais rápido, por
isso a rápida ocupação da região da Alsácia e, em seguida, da Lorena.
Por conseguinte, Bismarck desencadeou uma política de isolamento da França mediante um
sistema de alianças, gerando um período de paz favorável, quando foram engenhadas as bases que
levaram a Alemanha a se transformar na maior potência continental da Europa, o que suscitou a
preocupação da Inglaterra.
Entretanto, “do ponto de vista estrutural”, esse “colosso” territorial [a Alemanha] como um
todo era “grande e diversificado demais”, com uma estrutura desfavorável, pois, em seu interior,
predominava a atuação das “forças centrífugas”, fundamentais para a resistência e a integridade
do velho Império. Assim, “como um todo ele realmente desmoronou tarde”. A trajetória da
formação do Estado Federal Alemão reflete precondições plasmadas pela conquista e colonização,
geradoras de um processo de desintegração do velho Império Germânico em unidades relativamente
independentes, transformadas no Estado-nação unificado de 1870-1871 (ELIAS, 1993, p. 95-96).
Como o Império era um todo centralizado absolutamente pela Prússia, o imperador era o rei
da Prússia, o chanceler era simultaneamente presidente do Conselho da Prússia, os funcionários
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e os oficiais eram majoritariamente prussianos. Além disso, nas duas assembleias, o número de
prussianos, por ser majoritário, influía na manutenção do domínio das tradições conservadoras
e autoritárias desse Estado.
A supremacia prussiana, no momento da constituição e afirmação do Estado-nação alemão, fez
surgir um pensamento que se legitimou pela cientificidade e institucionalidade acadêmica – tratase de uma etapa de maturação desse espírito conciliador. Ratzel foi um dos que se posicionaram
cientificamente, demonstrando a necessidade de unidade nacional diante da diversidade regional
e social. Suas teses endossavam a via de conciliação pelo alto, pois ele pressupunha a missão
colonizadora da classe dominante e, assim, se dirigia aos homens de Estado, para que desenvolvessem
o “senso geográfico”. Dessa forma, ele prefaciou sua Geografia Política em 1897. O lado político da
geografia (die politische Seite der Geographie) tem nexo com a configuração espacial (Bodengestaltung)
(tradução nossa), mas a ciência, para ele, pode separar o que é real e o que é trabalho de interesse
político (p. III e IV).
O PARADIGMA DE RATZEL: ENTRE O CIENTIFICISMO, O CENTRALISMO E AS REDES

Em nosso entendimento, Ratzel também produziu um paradigma sobre a questão nacional,
colocando as demandas sociais num plano secundário em relação à hierarquia social. Para esse
autor, a questão nacional se resumia na capacidade de o Estado criar uma rede de circulação e
comunicação centralizada, sem perder de vista a organização de uma coesão social. Para que isso
fosse possível, seria preciso também que o Estado tivesse a competência de criar uma coesão ampla
em função de um domínio político e cultural. A sua potência seria tanto maior quanto maior fosse
a sua competência em centralizar uma rede, um sistema econômico e político, materializado em
vias de transporte (circulação) e comunicação, em função desse domínio. O ideal hegemônico
estatal ratzeliano, na condição de potência mundial que articula um domínio cultural, recria, no
nosso entender, a perspectiva da missão civilizadora das classes dominantes. É nesse sentido que
seu paradigma subordina a sociedade aos interesses do Estado. Também podemos entender o
paradigma ratzeliano sobre a questão nacional como um endosso à continuidade da perspectiva
imperialista das forças alemãs unificadas sob a égide de um forte centralismo estatal, configurado
na unidade da aristocracia, da burguesia e dos setores conservadores, tendo a sociedade (população,
massas populares – camponeses e proletários) como um fator da produção capitalista, que deve,
consequentemente, ser hierarquicamente subjugado à rede de centralização do poder e do capital.
Nesse sentido, é justificável a opção darwinista de Ratzel, justificadora da inevitabilidade da vitória
dos mais aptos (mais fortes) sobre os demais, abonando o imperativo bélico (força) no processo
de desenvolvimento do Estado-nação, como organismo que amplie ou defenda o Lebensraum.
Nesse novo contexto político e social, podemos entender como emergiu a resposta ratzeliana,
que não escapou ao condicionamento histórico-político, geográfico e social, forjado num Zeitgeist
com evidência de cientificismo, que vinha sendo desenvolvido desde Humboldt e Ritter, embora
numa tônica mais abstrata, mas que desempenhou um importante papel na promoção do “status
de ciência ao debate da unificação e principalmente de sua problemática espacial”. Além disso,
quanto ao contexto sociopolítico, toda essa nova fase ainda refletia um ambiente de domínio
das “soluções de força”, agora orientadas pela política bismarckiana de centralismo prussiano,
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eliminando uma perspectiva abertamente diplomática, o que de, certa forma, condicionou o
“relativo ocaso” (MORAES, 1989, p. 70-71) do debate por que passou a geografia nos anos 60 e
70, vindo ressurgir com as novas oportunidades profissionais e a ampliação das cátedras dessa
disciplina, no período pós-unificação. Assim, o Reich alemão gerou o interesse em desenvolver o
papel dos geógrafos e a multiplicação das cátedras de geografia. O Zeitgeist na Alemanha induzia
os geógrafos a se perguntarem sobre as relações da geografia com o poder, e Ratzel não ficou alheio
a essas questões, respondendo sobre isso e sobre como proporcionar o êxito de seu país.
Contudo, o apetite territorial alemão estava ligado aos propósitos da elite imperialista,
que não satisfez sua fome no processo de unificação. Por esta razão, afirmava-se que “os alemães
sentem profundamente a maleabilidade política do espaço, as vantagens de sua posição no coração
da Europa, e estavam um pouco agitados por seus sucessos recentes, pela consciência [...] de sua
capacidade política”. Nesse sentido, Ratzel deu “um traço científico a esta consciência”, servindo
como instrumento ideológico de legitimação do projeto expansionista, seja através de alegações de
[...] naturalização da guerra e da competitividade entre as nações, seja pela apologia do Estado [...]
o vigor de seus argumentos demandava uma aura de cientificidade, logo um distanciamento em
frente das questões práticas imediatas. A eficácia ideológica de seus escritos residia, exatamente, na
aparente neutralidade de seu discurso. Há, portanto, uma visão coerente e integrada da sociedade
na obra de Ratzel. Na verdade existe uma visão teórica da história, ao desenvolver uma concepção
relativista que articula o nível de cultura e o desenvolvimento material no contexto de cada época;
o valor das vantagens geográficas estaria ligado ao conhecimento estratégico em nexo ao domínio
das redes de circulação e comunicação, compreendida em cada situação; daí a vantagem ser relativa
a cada época e seu contexto geográfico articulado em função das redes; não deixando de conceber
uma explicação veiculando uma visão global do desenvolvimento da humanidade e do sistemamundo (MORAES, 1990, p. 20; CARVALHO, 1998).
Momento em que era necessária uma nova imagem do mundo dominado pela burguesia,
como Marx (1978) nos fez pensar. E Ratzel foi um dos que contribuíram, com uma interpretação
geográfica, com o delineamento de uma destacada síntese fornecedora dos traços científicos dessa
nova explicação da realidade, num período de florescimento de estudos e debates interdisciplinares.
A sua participação no “Círculo de Leipzig” (MARTINS, 1993, p. 51-52) é uma das ilustrações das
influências plurais das correntes filosóficas na produção ratzeliana, assunto não devidamente
aprofundado pelos críticos e que também não será objeto de nossa atenção agora.
Nessa época o cientificismo adquiriu um desenvolvimento e um peso significativo na
fundamentação dos discursos ideológicos conservadores e, às vezes, progressistas, ambos ligados
aos interesses do Estado-nação. Tais justificativas eram calcadas em argumentos advindos da lógica
das ciências naturais, cujo conteúdo devidamente recontextualizado servia de instrumentalização
naturalizadora da realidade social. Pois, quando se falava das instituições ou da nação, era com
certa neutralidade, já que se arrazoava principalmente em nome da ciência positiva (WITTFOGEL,
1992) e do progresso da humanidade. Todo esse ambiente intelectual e contexto político e científicoideológico continha a possibilidade lógica que levou Ratzel a conceber o Estado como “forma de
vida”, “organicamente ligado ao solo”.
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Os desabrochamentos de uma nova etapa do processo histórico e social, com o aparecimento
de questões sobre a problemática espacial eclodiram fortemente no seio da sociedade alemã. É
nesse novo contexto que vislumbramos o nascimento da obra geográfica de Ratzel e suas respostas
ao problema político, social, econômico e cultural, vinculados com a questão estatal e nacional de
seu tempo, num ambiente acadêmico e científico, onde a geografia se encontrava num avançado
estágio de sistematização, implicando a “possibilidade do afloramento de novas sínteses” (MORAES,
1989, p. 71), tais como a do próprio Ratzel.
No sentido mais complexo do Zeitgeist, no que se refere à filosofia da história, às ciências
naturais e, em particular, às ciências sociais e políticas, observamos que houve reformulações
profundas nas concepções de mundo, fazendo surgir novas ciências e disciplinas científicas. Foi
um momento em que a geografia se afirmou como ciência humana, num ambiente intelectual
de grande influência do cientificismo positivista. Todavia, positivismo, historicismo e marxismo
se entrecruzavam em meio a uma intensa efervescência social, política e ideológica, com visões
transpassadas pelo cientificismo e evolucionismo, que permeavam o espírito da época, pois havia
uma busca de elementos que legitimassem a elaboração de leis para sustentação das formulações.
Por exemplo: uma tendência a equacionar quantitativamente a extensão e as características
dos fenômenos e a dar um sentido explicativo ao movimento de transformação da realidade no
tempo e na história. Para legitimar certas proposições políticas, apoiava-se no evolucionismo
de Darwin, como no caso de Ratzel, referindo-se à inevitabilidade do uso da força na luta pelo
espaço e na conquista das vantagens territoriais ou, em outras interpretações, uma perspectiva
que corroborava com “um evolucionismo político sustentado pela inevitabilidade da transição
socialista” (NETTO, 1981, p. 19). Assim, as adesões às noções darwinistas e positivistas serviam
para justificar certos aspectos sobre o mecanismo de evolução social em relação com a situação
econômica, independentemente dos princípios filosóficos e políticos. Porquanto, ainda sobre este
entrecruzamento, mas de outro ângulo, constatamos que existem certos “aspectos de paralelismo
ou de convergência” quanto à “questão da causalidade geográfica na história”, observada em autores,
como Marx, Mackinder (MELLO, 1999) e Ratzel. Independente das diferenças quanto às filosofias
da história desses autores, inferimos que eles se aproximam quando admitem a relevância dos
fatores primários (geográficos) no condicionamento da realidade material e social do mundo. Se
quisermos tentar entender tais condicionamentos epistemológicos contidos nas interpretações
distintas da realidade (démarches, Weltanschauung) do século XIX e início do século XX, acreditamos
que tais aspectos comparativos ou de paralelismos dessas visões de mundo, acima indicadas, se
prendem ao nível de desenvolvimento material das sociedades em que estes autores viveram, cuja
distância histórica e transformações da organização do espaço geográfico que os separavam não
eram tão grandes assim. Todavia, a análise da relação desses “observatórios” (LÖWY, 1994) com
a geografia, a geopolítica e, em particular, com certos corolários ratzelianos (MORAES, 1983;
MELLO, 1999, p. 20-21; 33-35, 72) não será aprofundada neste trabalho. Sugerimos a leitura do
nosso livro Espaço geográfico e Geografia do Estado em Friedrich Ratzel (2013).
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O DOMÍNIO DOS MERCADOS MUNDIAIS

O domínio dos mercados mundiais é consequente a emergência de um pais como potência
mundial. Assim, retomando o patamar principal da nossa explanação, discorreremos sobre o
período pós-unificação que se configurou na Alemanha. Um desenvolvimento industrial imenso e
acelerado emergiu no quadro de um Estado constitucional, com a unificação nacional e a afirmação
de relações capitalistas de produção, transformando as relações econômicas e sociais, consolidando
uma poderosa burguesia industrial e financeira, como resultado do desdobramento da política
bismarckiana, levando a Alemanha, na passagem para o século XX, a despontar como a “maior
potência continental europeia” e transformando “a marinha germânica na segunda maior esquadra
do planeta, superada apenas pela Royal Navy” (MELLO, 1999, p. 38-53) inglesa. Isso gerou novas
tensões quanto ao clima de competição pelos mercados comerciais entre as grandes potências
mundiais, na disputa pela preponderância planetária. O crescimento econômico não somente
tornou a Alemanha uma potência central na Europa, colocando sua força de centralidade através
da rede urbana e dos serviços de vanguarda na época; e sua força polarizadora através da produção
industrial em situação de concorrência/disputa – principalmente – pela hegemonia continental
com a Inglaterra, como, com a difusão da Weltpolitik no final do século XIX e da Geopolitik, nas
primeiras décadas do século XX, a levou a disputar uma situação de poderio mais amplo, em nível
de preponderância mundial.
A intensidade do processo de crescimento econômico, gerada pela política exterior imperialista,
alimentando a expansão industrial e o mercado financeiro, forjou as condições para a Alemanha
unificada se tornar “uma grande potência continental insatisfeita, com um exército em condições
de conquistar o continente e uma frota em expansão que num futuro próximo poderia disputar
aos ingleses o domínio dos mares” (MELLO, 1999, p. 39). Vários são os aspectos que atestam esse
período na organização do espaço alemão. O número de pessoas que viviam de renda e pagavam
impostos, como no caso da cidade de Köln (Colônia em port.), em 20 anos, entre 1854 e 1874,
aumentou em cerca de 400%. Em 25 anos, a população de Berlim mais do que duplicou, passando
de 378.000 habitantes em 1849 para quase um milhão em 1875. Ademais, houve a “unificação de
pesos e medidas e uma forte expansão da rede ferroviária, que passa de vinte mil para quarenta mil
quilômetros entre 1870 e 1890” (BERSTEIN; MILZA, 1997, p. 358-359), tornado-se a mais extensa
da Europa. Em 1880, em determinados setores da siderurgia e da química, superou os níveis da
França (figura 2). Entretanto, o desnível entre a produção industrial e a produção agrícola colocava
a Alemanha como uma nação industrial importadora de alimentos, daí a necessidade de mais
terras (expansionismo territorial). Além do expansionismo na própria Europa, houve um grande
empenho, por parte dos governos europeus, em desenvolver a exploração dos países coloniais.
Assim, a aurora da potência alemã nasceu como industrialmente desenvolvida, mas atrasada
na estrutura agrária. Consolidada entre as potências militares mundiais com uma economia bastante
dominada pelos grandes cartéis, mas sem colônias estratégicas, se sustentou numa institucionalidade
amparada pela força com um expansionismo latente e um nacionalismo exacerbado (chauvinista).

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 171-182. ISBN 978-85-63800-17-6

180

Santiago

Figura 2 – Crescimento populacional Europa 1815 – 1914, destacando a Confederação alemã que
possuía a maior densidade populacional e das redes de circulação e comunicação, junto a Inglaterra.

Fonte: Folha de São Paulo, 1995, p. 204, 208-209. Adaptado pelo autor.

A geografia se tornou uma ciência a serviço dos governos imperialistas europeus. O
conhecimento dos povos e dos recursos naturais provocou uma ampla demanda de serviços,
estimulando as explorações territoriais e a criação de centros de estudos sobre as regiões de
ultramar. Daí os ganhos de conhecimento que tiveram as ciências, tais como a cartografia, a
geografia, a medicina tropical, a etnografia, a geologia, o que também se converteu em benefícios
para a eclosão de novas sínteses no campo da geografia, aprofundando preocupações com os
métodos de investigação e as tradições do pensamento. Ratzel é um exemplo cabal dessa situação.
O expansionismo imperialista oficial e o estímulo aos estudos dos países coloniais correspondiam à
“exploração do mercado mundial” e ao surgimento de um modo de vida com caráter “cosmopolita”,
cuja base produtiva imputada pela burguesia moderna estava associada ao estabelecimento
desse mesmo mercado pela “indústria moderna”, fazendo desenvolver uma classe de “burgueses
modernos” na “mesma proporção”. A descoberta do Novo Mundo, juntamente com o mercado das
Índias Orientais e da China e, posteriormente, a colonização africana possibilitaram a existência
de um “novo [e crescente] campo para a burguesia ascendente”, abrindo uma nova era no processo
histórico e na organização do espaço geográfico. Tal mercado em expansão – do comércio, das
navegações e das comunicações por terra pelas ferrovias – “actuou sobre a expansão da indústria”,
fazendo desenvolver a burguesia “na mesma proporção”. E, à medida que seu capital aumentava,
conseguia afastar do “seu caminho todas as classes vencidas da Idade Média”, se tornando uma
classe dominante em “toda a superfície do globo”, estabelecendo “relações por toda a parte”.
Igualmente essa “exploração do mercado mundial” substanciou um “caráter cosmopolita à produção
e ao consumo em todos os países”. O espírito inovador da burguesia fez a antiga indústria romper
“o campo nacional sobre o qual se assentava”, destruindo as antigas indústrias ou as desalojando
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em função das “novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão de vida ou de morte para
todas as nações civilizadas, por indústrias que já não trabalham a matéria prima local, mas matériaprima trazida de zonas remotas”, ao mesmo tempo em que seus “produtos são consumidos, não
apenas no país, mas em todas as partes do globo”. Novas necessidades foram criadas em função
de outras situações geográficas. As relações entre o local e o nacional foram se tornando mais
complexas, fazendo surgir “a comunicação em todas as direções, a interdependência universal das
nações. E, o que acontece com a produção material, acontece com a produção intelectual”.
Assim, em consequência do aperfeiçoamento e da difusão das inovações pelos “meios de
comunicação, a burguesia levou a civilização a todas as nações, mesmo as mais primitivas”. Mesmo
na China, conseguiu ultrapassar as muralhas com suas mercadorias a baixos preços. Dessa forma,
foi submetendo “o campo às regras das cidades”, tornando-o dependente, igualmente “tornou os
países primitivos e semiprimitivos dependentes dos civilizados, as nações de camponeses das nações
de burgueses, o Leste do Oeste” (MARX, 1978, p. 12-15). Consequentemente, gerou uma nova
configuração geográfica, alterando rapidamente as paisagens por onde difundia sua civilização, o
rápido crescimento demográfico engendrou cidades metrópoles, as modificações em função das
revoluções tecnológicas foram criando um forte êxodo rural, embora também difundisse a educação
básica e, por meio dela, fez a sociedade pensar o mundo à sua imagem.
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