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A – Resumo 

 

Esta dissertação visa reflectir sobre uma noção de poder germânico, ensaiando compreender se 

este foi apenas histórico e se está anulado ou se, pelo contrário, se encontra em renascimento. Para 

isso, estabelece-se uma estrutura baseada, primeiramente, na Avaliação do Potencial Estratégico da 

Alemanha para depois se analisar a matéria, e responder à questão de partida, sob a perspectiva da 

Geopolítica. 

Nesse âmbito, expõe-se a base clássica do pensamento geopolítico germânico e teoriza-se sobre 

a questão das fronteiras no espaço germânico. No campo específico da Política Externa, desvelam-

se os núcleos da política externa histórica germânica e as directrizes da política externa actual do 

Estado alemão, afunilando a temática na política externa actual alemã no âmbito cultural, recorrendo, 

para esse último estudo, a uma breve observação da cultura germânica. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 The objective of this essay is analyse an idea of german power, in other words, enquiry if the 

german power was merely historical and no longer exists, or on the contrary if it will rises once more. 

Therefore, to achieve an answer for the question, the dissertation is organized in accordance with the 

following methodology: first a Strategical Evaluation of the German Potential and subsequently the 

proper analysis on the Geopolitics perspective. 

 In this context, the thesis approaches the german geopolitical thought and theorizes about the 

borders of the german space. In the specific field of Foreign Policy, exposes the kernels of historical 

foreign policy and as well the orientation of the foreign policy of nowadays, paying a particular 

attention on the foreign policy in the cultural sphere by an observation of the german culture too. 
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D – Glossário e Abreviaturas  

 

Bund der Vertriebenen   Federação dos Alemães Expulsos 

 (BdV) 

Bundeskanzler/in    Chanceler Alemão (pós-1949) 

Bundespräsident   Presidente Federal 

Bundesrat    Conselho Federal 

Bundestag    Parlamento Federal 

Bundeswehr    Exército Alemão 

CECA     Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

CEE     Comunidade Económica Europeia 

CEI     Comunidade de Estados Independentes 

Christlich-Demokratische Union  União Democrata-Cristã 

 (CDU) 

Christlich-Soziale Union  União Social-Cristã 

 (CSU) 

CSCE  Conferência para a Segurança e Cooperação na Europa 

DAAD     Serviço Alemão de Intercâmbio Académico 

Deutsche Frage   Questão Alemã 

Deutscher Orden   Ordem Teutónica 

EURATOM    Comunidade Europeia de Energia Atómica 

Freiheitliche Partei Österreich  Partido Austríaco da Liberdade 

(FPÖ)   

Fürst     Príncipe 

GI     Instituto Goethe  

Groβdeutschland   Grande Alemanha 

IFA     Instituto de Relações Internacionais 

Junker     Terra tenente, aristocracia proprietária alemã 

Kaiser      Imperador 

Kanzler     Chanceler 

Kleindeutschland    Pequena Alemanha 

König      Rei 

Königreich    Reino 

Kurfürst     Príncipe-Eleitor 

Landesparlament   Parlamento do Estado Federado 

Machtpolitik     Política de potência 

Ministerpräsident    Chefe de Governo do Estado Federado 

Mitteleuropa    Europa Central 

Nationaldemokratische Partei   Partido Nacional-Democrático da Alemanha 
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Deutschlands (NPD)  

NationalSozialistiche Deutsche  Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 

Arbeiter Partei (NSDAP)  Alemães 

OTAN     Organização do Tratado do Atlântico Norte 

Realpolitik    Politica realista 

RDA     República Democrática Alemã 

RFA     República Federal Alemã 

Reich      Império  

I Reich  Sacro Império Romano das Nações Germânicas (800/962-

1806) 

II Reich     Império Alemão (1871-1918) 

III Reich     Império Nacional-Socialista (1933-1945) 

 Sozialdemokratische Partei  Partido Social-Democrata da Alemanha 

Deutschlands (SPD) 

UE     União Europeia 

Wehrmacht    Exército do III Reich 

Weltanschauung   Mundividência 

Weltpolitik    Política Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Império Germânico: desígnio anulado ou a renascer? Nuno Morgado 
 Uma perspectiva geopolítica __________________________________________________________________  

8 
 

 

E – Lista de Mapas e Figuras 

 

fig. 1 – O Planeta na visão de Mackinder 

fig. 2 – As perdas territoriais germânicas impostas pelos Tratados de Versailles e de St. Germain no 

pós- I Guerra Mundial 

fig. 3 – Quadro das regiões, número de habitantes germânicos e área perdida do II Reich por 

imposição do Tratado de Versailles 

fig. 4 – A expansão germânica no Báltico nos séculos XIV e XV, levada a cabo pela mítica Deutscher 

Orden [Ordem Teutónica]. 

fig. 5 – A Prússia Teutónica em 1405 

fig. 6 - As cidades da Liga Hanseática  

fig. 7 – Áreas de tensão fronteiriça na Europa  

fig. 8 – Duração temporal das fronteiras na Europa 

fig. 9 – As fronteiras culturais de Haushofer 

fig. 10 – A presença germânica nos Sudetas  

fig. 11 - Linha religiosa que divide a Germânia: a Norte predominância protestante, a Sul 

predominância católica 

fig. 12 – A questão do Tirol do Sul 

fig. 13 – Um olhar sobre a Bélgica germânica e sobre o Luxemburgo 

fig. 14 – O desmembramento do Império Austro-Húngaro em 1918 

fig. 15 – O retalho da Hungria em particular – do Império Austro-Húngaro à pequena Hungria 

fig. 16 – A presença germânica na Eslovénia, Croácia, Hungria, Bósnia, Polónia 

fig. 17- Caricatura da Europa, em inícios do século XX  

fig. 18 - Mapa fantasiado do III Reich, no policial de Robert Harris  

fig. 19 – A Diáspora Alemã  

fig. 20 - A posição privilegiada de Viena 

fig. 21 – III Reich 

fig. 22 – A Política Externa Cultural alemã e as suas base de apoio na Europa 

fig. 23 – A Europa cerca de 1900 

fig. 24 – Fronteiras Culturais da Língua Alemã na actualidade 

fig. 25 – A presença germânica e os focos populacionais dos povos germânicos 

fig. 26 – A evolução dos focos populacionais germânicos na Mitteleuropa antes da II Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

 



Império Germânico: desígnio anulado ou a renascer? Nuno Morgado 
 Uma perspectiva geopolítica __________________________________________________________________  

9 
 

 

I – ANTELÓQUIO 

 

Austriæ Est Imperare Orbi Universo [Cabe à Áustria Imperar em Toda a Terra]. 

 

Esta era a divisa de Friedrich III. de Habsburg, Imperador do Sacro Império Romano das 

Nações Germânicas casado, por sinal, com uma portuguesa - D. Leonor, filha de D. Duarte I. Com 

esta citação de abertura, pretende-se introduzir o problema desta dissertação, situado no domínio do 

real e do observável, que se prende exactamente com a ideia senão global, pelo menos regional ao 

nível europeu, do poder germânico. Assim, estará o desígnio de Império Germânico 

definitivamente anulado, depois de movidas duas Guerras Mundiais, ou constitui, ele próprio, 

uma serpente alada, símbolo de renascimento?  

A par desta, outras questões se indagam para a compreensão da hipótese que se exporá e 

proporá a análise: que potencial estratégico apresenta actualmente a Alemanha? O que se entende 

politicamente pela Deutsche Frage, sobre a qual tantos autores, como Römer (1980: 7), se ocuparam 

em enunciar? Que base Geopolítica tem a Alemanha em particular? Que noção de fronteira 

apresenta essa concepção geopolítica? Noutro patamar, que caminhos transhistóricos de política 

externa foram seguidos? Que conceitos, que ideias a guiam nos nossos dias? Que objectivos traça a 

Política Externa alemã dos últimos anos do século XX e primeiros do século XXI? E, afunilando a 

temática, que características culturais as dos povos germânicos que interessam para o desvendar da 

Informação Cultural, promovida pela Alemanha? Com que mecanismos implanta esse tipo de Política 

Externa? 

Não obstante se nutrir a consciência de que o método comparativo é o “método de excelência 

das Ciências Sociais” (Bessa, 1997a: 117) – e a ele se recorrerá ao logo do estudo – escolhemos 

preferencialmente enquadrar esta investigação nos traços do estudo de caso e estudo teórico, a fim 

de alcançar a chamada “compreensão explicativa” (Bessa, 1997a: 117). Justificamos a opção uma 

vez que acreditamos que o estudo teórico de conceitos ou colectânea de teorias e ideias, nesta 

matéria, será de grande utilidade para uma compreensão do real no que se referirá à formulação de 

conceitos da Estratégia e da Geopolítica, bem como à questão de fronteira; e o estudo de caso, 

sendo o título da dissertação um desafio à lógica de esclarecimento se se trata de um caso 

definitivamente encerrado ou cíclico, nos afigura, efectivamente, no melhor procedimento para 

cogitar. O estudo de caso, em suma, permite aprofundar, tanto quanto possível, a problemática do 

que, desde já se defende, como a hipótese de um ressurgir do poder germânico, abrindo, 

concomitantemente, o caminho para podermos teorizar e validar esta resposta à suma questão de 

partida. 

No que se refere à estrutura do trabalho, como se indicou, partirá de uma análise estratégica, 

i.e., Avaliação do Potencial Estratégico, para prosseguir numa formulação geopolítica que coloca o 

foco na matéria da fronteira, concluindo pelas directrizes da política externa alemã em geral e política 

externa cultural em particular. Desta forma, tratar-se-á de apresentar algumas definições de conceitos 

estratégicos, versar sobre a Geopolítica Alemã, assentando a discussão no geógrafo político Ratzel e 
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no general Haushofer, restringir a temática e investigar sobre a questão de fronteira, explicando-a 

essencialmente com os ensinamentos da pertinente obra de Haushofer (1939), e por último expor os 

intentos da Política Externa alemã no geral e no domínio da Cultura em particular. Transversalmente, 

serão trazidos à análise meios relacionados com o enquadramento teórico escolhido, a fim de 

explicar devidamente certos problemas essenciais à Geopolítica, como a Guerra e a Paz. 

Neste âmbito, enquadra-se temporalmente o trabalho entre os anos de 1919, marcado pelo 

Tratado de Versailles como ponto de partida que despoletou o pensamento geopolítico tout court, e o 

corrente ano de 2011, fazendo-se menção às metas traçadas pela actual Bundeskanzlerin Angela 

Merkel e o actual Ministro dos Negócios Estrangeiros Guido Westerwelle. 

Propõe-se, como objectivos, se não produzir novo conhecimento, ao menos corrigir ou 

integrar aqueloutro a-histórico que se encontrará, com certeza, no meio do manancial da literatura da 

área, a par da refutação da hipótese, defendida por alguns teóricos, de um sossego e passividade 

germânicos depois de todos os conflitos registados na História. Pretende-se, assim, chamar a 

atenção das inteligências para aquele país tão fascinante e, frequentemente, votado ao desprezo 

intelectual por preconceitos pueris e por aquilo que Stark (1995: 105) designa de “germanophobie”. 

Além disso, assume-se como objectivo primordial mostrar, recorrendo ao método geohistórico 

de Vives (1910-1960) que esforçou por deixar claro 

 “a quien ha ignorado la Historia – y no por craso descuido, sino por creerse superior 

a esas inevitables reiteraciones que nos muestra el más somero conocimiento empírico -, la 

Historia se le ha vuelto airada y le ha hecho comprender, a costa de los más amargos 

sinsabores, que ella está allí y que es preciso governar nuestras naos de acuerdo com los 

astros con que va tachonando el firmamento de nuestra sucesiva experiencia social” (Vives, 

1961: 25),  

que existe um espaço germânico que, para lá de geográfico é sumamente cultural e muito próprio, 

que não se limita às fronteiras actuais da Alemanha e que esta, por meio da sua Política Externa 

actua em todas as suas vertentes, nomeadamente na Cultural, a fim de ocupar esse espaço. Esta 

ideia será, em verdade, comprovada na base de que a Geopolítica é um saber pluridisciplinar que 

encerra as áreas da História, Geografia, Ciência Política, Economia, Política Externa das Potências 

(Bessa & Dias, 2007: 22) da mesma forma que é uma ciência virada para a dinâmica das situações. 

Porém, voltamos a insistir, agora com as palavras de Lacoste (2006: 41) que: “o pensamento histórico 

e o método de análise geopolítica são, de facto, indissociáveis”. 

A metodologia crítica e analítica será o nosso instrumento de aço para verificar a validade da 

hipótese e garantir a coerência do discurso. Importar-nos-á o estudo do pensamento e obra de 

grandes teóricos e/ou homens que se dedicaram ao exercício do Poder (como Haushofer e 

Steinmeier), os grupos que em torno deles se agregaram e que, obviamente, constituem a elite (como 

a Escola Alemã de Geopolítica, Governos da Alemanha) a análise do ambiente em que se 

inscreveram (geográfico, social, tradição histórico-política), tendo como princípios: a objectividade, 

incidir sobre a realidade factual (episteme) sem quedar pelas aparências (doxa); inteligibilidade, 

instigar ao entendimento das relações entre os factos; e racionalidade, cuidar da coerência do 

discurso para demonstrar a mesma realidade e as relações entre esses factos (Fernandes, 1995: 57). 
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Para o efeito, e aconselhados por Azevedo (2006: 112), reduzimos ao mínimo possível as notas 

remissivas, uma vez que estas interrompem a leitura atenta e, com esta, o raciocínio fluido e 

ininterrupto. 

Por outro lado, a observação documental, a observação directa e a comparação e 

sistematização apresentam-se nas técnicas de investigação a aplicar. Por meio da observação 

documental será recolhida informação e serão exploradas as fontes documentais directas (manuais 

universitários, revistas especializadas, tratados, ensaios, obras de referência nos campos de 

Relações Internacionais, Geopolítica, História) e fontes documentais indirectas (obras literárias e sites 

diversos). Assimilámos bem a crítica que nos foi exposta, nas aulas de Geopolítica, da imprecisão 

científico-histórica e volubilidade de um livro de “Memórias” ou “Alguém Disse-me”, como é o caso de 

Rauschning (1940). Porém, cuidaram-se as leituras e a escolha de citações que cremos corresponder 

à realidade, obedecendo a consultas de outras obras e a ponderada reflexão. Da outra técnica da 

observação directa, podem apelar-se aos métodos mais elementares, desde o empreendimento de 

viagens aos locais geográficos tratados e ao trabalho de campo, à conversa mais singela com o 

cidadão comum no intuito de aferir as suas sensibilidades. Sem dúvida, a comparação e a 

sistematização arquitectam a cúpula que liga as duas técnicas anteriores, pois será neste propósito 

que a observação, a descrição, a classificação, a explicação, a verificação e validação da hipótese 

(por esta ordem) serão cristalizadas. Por conseguinte, pautaremos conteúdos coesos, cuidados e 

documentados, fundeados numa bibliografia especializada, escalpelizando-se a temática num quadro 

mental em que os instrumentos apropriadamente realistas serão os de eleição, deixando, 

concomitantemente, o espaço de uma planície para se poder reflectir livremente. 

No entanto, não ficará por fazer uma pequena nota à dificuldade da obtenção de parte da 

informação que consta nestas páginas - a Geopolítica, como ciência do Estado (Claval, 1996: 6), 

esbarra a todo o momento com o segredo dos assuntos do Estado (arcana imperii), e neste o silêncio 

do Poder pode ser, por vezes, ensurdecedor. Não obstante, tivemos a honra de obter informação 

privilegiada, devidamente assinalada como “fonte não citável”, derivado desse secretismo 

omnipresente. 

Ainda no concernente à metodologia, tem-se em vista um discurso não-dogmático nem 

determinista, porém sempre com premissas averiguáveis, dado que nunca nada deriva apenas de um 

factor mecânico da super-estrutura, mas antes de vários factores que é preciso conhecer, expor e 

estudar. Esta é a forma de pensamento dialéctico que se elege, procurando uma visão holística de 

compreensão integral, tanto quanto é possível dos fenómenos e recusando o determinismo e 

mecanicismo redutores.  

Por último, não se pode deixar de justificar a escolha deste tema, sobre o qual tão pouco se 

escreve em Portugal – o poder transhistórico germânico na Europa, cingindo-se o pensamento 

apenas à Alemanha de Hitler. Inserimos, com efeito, esta dissertação na sua pertinência no campo de 

estudo geopolítico e geohistórico da Germânia e, de facto, a sua extensa História – como atesta 

desde logo as cronologias que nos ocupámos a elaborar para exame – materializa-se complexa no 

mais alto grau. Se, juntando a este facto, atentarmos a que Portugal constituiu, desde o início, uma 

nação coesa e una, arrumada num Estado com as fronteiras delimitadas desde o século XIII (as mais 
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antigas da Europa) e que por isso, não tem a experiência histórica do seu país como manta de 

retalhos dividida em principados, reinos, bispados, cada um com a sua cultura, leis, costumes, 

princípios, gastronomia, até dialectos claramente distintos; que se foi dividindo em países (Suíça, 

Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Roménia...) até que por fim (1867 e 1871), 

acabou mesmo por se dividir em dois impérios com dois soberanos e mais tarde esses-mesmo, em 

vários países numa fragmentação que hoje se observa num clímax, então compreenderemos a 

dificuldade em abordar o tema que se propõe e fica justificada a escassez de estudos nesta área, em 

Portugal. E não se trata, como se discorre neste Antelóquio, somente do estudo da História, mas 

também de Geografia, de Política Externa, de Economia, de Cultura, porque é necessário um cimento 

mínimo destas bases, reflectir sobre a mentalidade desses povos germânicos e suas aspirações, no 

concernente ao poder, para proceder a uma explicação geopolítica razoável. Esta é a nossa 

proposta, este será o nosso contributo. 

Alea jacta est. 
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II – IMPÉRIO GERMÂNICO: DESÍGNIO ANULADO OU A RENASCER? 

UMA PERSPECTIVA GEOPOLÍTICA 

 

“Power ignored is not power dissolved; 

it is power used irresponsibly” 

(Markovits & Reich, 1997: XII) 

1) Para uma Avaliação do Potencial Estratégico  

 

O extenso período temporal das cronologias que apresentadas em anexo (2000 anos) e 

subsequente hegemonia cíclica do poder germânico que através dela podemos inferir são, a priori, as 

provas vivas da História para o percurso milenar dos povos germânicos e, simultaneamente, pilar 

essencial para a sustentação e defesa a posteriori da hipótese desse processo cíclico de poder 

hegemónico.  

Todavia, e de acordo com uma leitura pelas lentes da Estratégia, integraremos essa História 

da Germânia por meio de uma visão transversal, instrumentalizando-a para a compreensão dos 

vários domínios, ensaiando responder à pergunta de partida que nos ocupa. Dessa forma, e evitando 

a análise exaustiva de historiador que, de resto, não nos é familiar, principiamos pela tarefa da 

análise funcional estratégica que se enunciou no Antelóquio desta dissertação, apontada para uma 

aplicação criteriosa do modelo de avaliação formulado por Couto (1988: 257-281) e que se concretiza 

na observação dos seguintes temas: factor físico, factor humano, factor recursos naturais e 

comunicações, factor histórico, factor económico, factor sociocultural, factor científico-tecnológico, 

factor político-administrativo e factor militar. 

De um reflexo rápido e superficial, esta análise poderia afigurar-se como quasi desnecessária 

num trabalho académico que se compromete em desvendar as linhas da geopolítica clássica alemã e 

a política externa do mesmo Estado. No entanto, cuida-se que, num ambiente como o da Estratégia, 

ditado pela dialéctica de pelo menos duas vontades, em que a tomada de decisão face a um outro 

assenta constringentemente num conhecimento prévio do potencial de que se dispõe, notando-se 

ausência do conhecimento deste potencial, poderiam comprometer-se todos os objectivos traçados e 

com eles, a própria missão do Estado, uma vez que a Estratégia se pode definir como “a arte ou 

ciência de edificar, estruturar e empregar meios de coacção política, económica, psicossocial, 

militar… num dado meio - interno ou externo - em determinado tempo e com vista a alcançar 

determinados objectivos” (Ribeiro: 2010). Com efeito, a Avaliação do Potencial Estratégico torna-se 

fundamental para a tomada de decisão e assim, esta dissertação que visa estudar a praxis política e 

estabelecer com ela uma ponte para o conhecimento académico - ponto de vista aliás, do qual se faz 

o estudo - assume como elemento vital este ponto de partida: o de listar o potencial da Alemanha dos 

nossos dias, decomposto nos vários factores apontados, com a metodologia e modelo que se 

escolheu. 
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Embora se procure não cair no enciclopedismo ou, por outro lado, olvidar matéria relevante, 

esta Avaliação do Potencial Estratégico apresenta-se como um retrato complexo, relativamente 

profundo e sobretudo de elevada interdisciplinaridade, que permitirá à investigação dispor de 

instrumentos para adiante justificar elementos constitutivos dos argumentos científicos da Escola 

Geopolítica alemã, bem como dos sustentáculos, motivações e objectivos da Política Externa da 

Alemanha.  

Contudo, o que adiante se exporá, por motivos de síntese, serão apenas a súmula das 

potencialidades e vulnerabilidades do país, retiradas de um trabalho bastante mais pormenorizado 

(Morgado, 2011a), cumprido no âmbito da homónima unidade curricular. 

Resta, antes de prosseguir, clarificar o conceito essencial de potencial como o conjunto “. . . 

das forças de qualquer natureza, morais ou materiais, que um Estado pode utilizar em apoio da sua 

estratégia. . .” (1988: 241) ao contrário do conceito de poder que se assume na “. . .revelação da 

força em circunstâncias e com vista a objectivos determinados. . .” (1988: 244), a fim de 

compreender que será apenas o tempo que faltará para dar duração a fim de que o processo de 

transformação do potencial em poder ocorra. 

Portanto, encontra-se sedimentada a pertinência, tal como a dificuldade, da tarefa do 

diagnóstico do potencial estratégico e da sua conversão em poder que pode revelar-se precisa e 

vitoriosa ou catastrófica. Senão, recorde-se que o Homem pode assistir a um Vietname pobre que 

submeteu o Camboja e humilhou a China; um Iraque que, antes da Guerra do Golfo, tinha um dos 

exércitos com o equipamento mais moderno e avançado do Mundo, bem treinado e altamente 

motivado, mas que retirou do Kuwait em cinco dias; um Irão, no tempo do Shah, bem equipado 

militarmente, mas que não pode evitar ser ele mesmo destronado, deixando o trono para nele se 

sentarem os obreiros da Revolução Islâmica. 

Inicia-se, então, a Avaliação do Potencial Estratégico pelo factor físico. Neste âmbito, importa 

mencionar que o território da Alemanha, de 357 114 km2, apresenta uma dimensão relativamente 

grande, embora quando comparada historicamente seja diminuta (Kleindeutschland). Situa-se na 

Mitteleuropa, na Planície Setentrional europeia, numa posição continental estratégica, o que torna o 

seu Raumsinn propenso a encontrar, por um lado, na questão das fronteiras uma matéria de alta 

complexidade, como teremos oportunidade de averiguar adiante e, por outro lado, uma aliança com a 

Rússia como facto geopolítico natural. Contudo, a Alemanha, nação polimorfa (Defarges, 2003: 77), 

conta com a cadeia montanhosa dos Alpes a Sul que chocam com a paisagem das planícies 

pantanosas do Norte, estas que se estendem dos Países Baixos aos territórios dos Estados Bálticos, 

outrora terras da antiga Prússia teutónica. O território assume-se, na sua maioria, transitável. Nele 

existem rios e lagos navegáveis e notam-se grandes manchas florestais. Existem saídas para o mar - 

2389 km de baixa costa, banhadas pelo Mar do Norte a Este e pelo Mar Báltico a Oeste, e que 

facilitam áreas de desembarque. O clima é temperado, porém inconstante. Mais se acrescenta que a 

maioria do território situado na referida planície facilita boas vias de transportes (estradas, portos, 

aeroportos) e comunicações, enquanto os rios possibilitam um número de cerca de 311 barragens 

hidroeléctricas. No concernente a energia, 20% da produção provém da produção eólica e a 

exploração de petróleo tem maior monta em Wesseling, Karlsruhe, Wilhelmshaven e Gelsenkiche. 
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Quanto às maiores cidades, podem apontar-se: Berlin (3,4 milhões de habitantes), Hamburg (1,7 

milhões), München (1,3 milhões), Köln (1 milhão) e Frankfurt (671 mil). Para findar o factor físico, 

salientam-se vulnerabilidades, tomando-se nota de que a produção energética não é auto-suficiente e 

mediante o fecho do canal de Kiel, a saída do Mar Báltico queda no arbítrio da Dinamarca e da 

Suécia. 

Passando ao factor humano, refira-se que a Alemanha é o Estado mais populoso da Europa (82,1 

milhões de indivíduos), sendo a sua população na maioria urbana, etnicamente homogénea (91,5% 

de alemães), altamente instruída e um serviço público excelente que lhes garante saúde. Subsiste, no 

carácter alemão uma tenacidade e resistência que se têm mantido ao longo dos séculos, sendo de 

acrescentar alguma rusticidade sobretudo no Sul (Bayern) e no Leste (o que resta da Prússia). Neste 

aspecto, as provas duras em prol de um bem a alcançar não assustam os povos germânicos. Quanto 

a vulnerabilidades, podemos apontar que a maioria da população está dedicada aos serviços, pelo 

que existe um desequilíbrio particular de mão-de-obra no sector primário, este essencial para a 

produção alimentar. Do mesmo modo, a taxa de natalidade é insuficiente para manter a população e 

constata-se um desequilíbrio entre a população urbana e a população rural, problema, de resto, de 

países desenvolvidos. 

No factor recursos naturais e comunicações a Alemanha é uma potência de energia nuclear 

(ocupa o 4º lugar no ranking mundial), possui produção cerealífera e criação de gado, embora seja de 

referir que não basta para satisfazer as necessidades alimentares da sua população. Existem jazidas 

de carvão (bacias Ruhr e Rhein), urânio (Schwarzwald e Erzgebirge) alguns recursos minerais e 

sobretudo a produção de madeira. A rede rodoviária, bem como a ferroviária, são colossais (231.581 

km e 47.201 km respectivamente) ligando a Alemanha o Oeste/Este. Existem grandes portos 

(Hamburg, Bremen, Rostock), a rede fluvial ascende aos 6700 km, os aeroportos são cerca de 550 e 

o número de linhas e operadoras telefónicas é muito elevado (em 2006 contavam-se cerca de 54,2 

milhões de principais linhas telefónicas). Todavia, a produção agrícola não cobre as carências da 

população, a pesca tem perdido importância e existe uma necessidade de se importar energia 

(petróleo e gás). 

Prosseguindo para o factor histórico, mencione-se que, efectivamente, a tradição histórica, a par 

da filosofia política, é fundamental no estudo para a avaliação do potencial estratégico. Matéria que 

escapa àqueles para os quais tudo se reduz à Economia (seja ela a super-estrutura ou não) ou a 

outra fonte de saber, facto é que a História dá um poder mítico e excepcional às versões 

apresentadas, sendo que, porém, o seu tratamento deve ser cauteloso e afastado dessa narrativa 

mítica (e/ou mística), mas antes abrangente (incluir variações disciplinares), profundo (analisar as 

interacções além de registos historiográficos) e contextualizado (ligando a História à realidade actual). 

Em verdade, a tradição histórica e representações, crenças e valores que lhe estão associados 

(Ribeiro, 1998: 135-138) são um condicionante essencial no modelo que estamos a aplicar à 

realidade alemã, uma vez que na corrente da Estratégia que nasce nas aspirações/desejos da 

Nação, estes são corporizados nos interesses nacionais que dão origem a objectivos, que por sua 

vez exigem a aplicação da força para a sua concretização - toda esta conjuntura permanece 

completamente imersa na filosofia política, mergulhada numa determinada poção ideológica, 
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asseverada (ou não) pela cultura. Por isso, não podemos deixar de denotar que permanece um 

intento germânico assente num projecto hegemónico e que esse poder (mundial ou regional), prova-o 

a História, tem sido cíclico, uma vez que depois de ser conquistado é em seguida perdido e assim se 

começa a validar a hipótese proposta. Neste aspecto, a França, República Checa, Rússia lograram 

com as perdas territoriais da Alemanha pós II Guerra Mundial, sendo a Polónia a grande beneficiada. 

E no que se refere a inimigos históricos conseguem apontar-se três alvos: o Islão, a França, o Reino 

Unido, se bem que a Germânia histórica é rica em guerras internas, como a Guerra dos Trinta Anos 

ou a Guerra Austro-Prussiana. As linhas de força da Política Externa Histórica constituem fundamento 

essencial desta tese pelo que o seu exame será protelado. 

Passando a um dos mais importantes campos do Mundo globalizado de hoje, encontra o factor 

económico o seu lugar. Como potencialidades podemos apontar que a Alemanha ostenta o 4º maior 

PIB do Mundo (3 305 898 milhões de USD em 2010 de acordo com o FMI), assim como indústrias 

química e automóvel (a Alemanha representa o 5º maior mercado automóvel do Mundo, a 

Volkswagen é o maior construtor europeu e a BMW é a primeira marca de veículos de luxo); um 

sistema financeiro sólido (a Alemanha é o país com a 3ª quota mais elevada no FMI), balança 

corrente com saldo positivo, a dívida pública e o deficit controlados, altas taxas de poupança 

nacional, grande poder sobre a economia da UE, um sistema bancário resistente, antigo (a sua 

importância remonta à Idade Média) e muito interventivo na economia, imenso receptor de 

investimento estrangeiro; aposta nas energias renováveis (foi inaugurado recentemente, pela 

Bundeskanzlerin Merkel, o primeiro parque eólico na costa alemã, no Báltico) e imagem de nação 

pioneira na eficiência energética e defesa ambiental, a que se acrescenta uma boa rede de 

transportes e o facto de a Alemanha se materializar num grande emissor de turistas. Junta-se ainda 

uma tradição mais ou menos intermitente de intervenção do Estado na economia. As exportações 

têm crescido intensamente e em Março de 2011 atingiram o valor record de 98,3 mil milhões de 

euros. 

 Em suma, nestas características de potência industrial alemã, são também relevantes: a 

indústria mecânica, eléctrica, mecânica de precisão, tecnologias ambientais, óptica, tecnologia 

médica, biotecnologia e engenharia genética, nano tecnologia, aeroespacial e logística. Os principais 

centros económicos na Alemanha são o Ruhrgebiet (região industrial em transformação para centro 

de alta tecnologia e de prestação de serviços), as áreas metropolitanas de München e Stuttgart 

(tecnologia de ponta, automóveis), Reno-Neckar (química), Frankfurt-am-Main (finanças), Köln, 

Hamburg (porto, desenvolveu-se construção de aeronaves Airbus). Nos maiores complexos 

industriais encontramos a Volkswagen, Daimler e BMW, as indústrias químicas Hoechst, BAYER e 

BASF, a firma electrónica Siemens, a indústria metalúrgica ThyssenKrupp, os consórcios energéticos 

Eon e RWE e o grupo Bosch. Na siderurgia apontam-se as localidades de Eisenhuttenstadt e 

Dresden, a mecânica em Plauen, Chemnitz, Leipzig e Weimar, a química em Berlin, Dresden e Köln, 

a têxtil em Plauen e Leipzig, a electroquímica em Trotsberg. Assim, podemos resumir como grandes 

potencialidades a indústria automóvel, a construção de máquinas, a electrotécnica, bem como a 

indústria química. Quanto a vulnerabilidades, a Alemanha revela-se como um dos mais caros Estados 

Sociais do Mundo, economia fortemente integrada que pode sofrer consequências de quebras de 
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outras economias, produção agrícola insuficiente (grande importação destes produtos) e perda 

contínua de importância da agricultura e da pesca na economia. 

 Relativamente ao factor sociocultural, podem resumir-se como potencialidades: uma 

percentagem de 60 de população que constitui uma classe média próspera com um dos melhores 

níveis de vida da Europa, grande associativismo entre o povo, uma homogeneidade religiosa cristã 

(63% da população - sem prejuízo das diferenças no seu seio), existência de um “imposto religioso” 

para cobrir funções de solidariedade, peso do valor tradicional de família, sistema de educação 

pragmático e orientado para a formação real, sistema de saúde eficaz (a assistência médica alemã é 

das mais antigas do Mundo), nível de bem-estar elevado, largo horário de trabalho, fracas lutas 

sindicalistas, fama de sucesso da “gestão alemã”, dificuldade em integrar os imigrantes (a noção 

aplicada é a de Gastarbeiter que significa “trabalhador-convidado” e não “imigrante”) e liberdade e 

grande escolha nos mass media. Como vulnerabilidades, ao nível da saúde subsiste uma tendência 

para a obesidade e no âmbito religioso, a secularização e laicização crescentes que minam a tradição 

cultural das nações germânicas. 

No âmbito do factor científico-tecnológico diga-se que a Alemanha constitui-se num país 

muito atractivo para a carreira académica/investigação, atendendo também à grande despesa que, 

quer o Estado como a Indústria, realizam neste sector. A educação, a investigação e a inovação são 

consideradas como motores da política de crescimento económico da Alemanha, pelo que têm sido 

tomadas medidas que acelerem o desenvolvimento destas áreas. Nestas circunstâncias, prevê-se 

que o volume dos investimentos federais cresça para um total de 12 mil milhões de euros, sendo a 

meta aplicar 10% do PIB nesse sector, no máximo até 2015, sobretudo em matérias de: clima e 

energia, saúde e nutrição, mobilidade e transportes, segurança e comunicação, como se infere temas 

exactos aliados à mentalidade pragmática germânica, estando afastados os problemas das Ciências 

Sociais entre as quais se contam as Ciências do Estado como a Geopolítica que nos absorve. 

De acordo com o método adoptado, segue-se o factor político-administrativo.  A Alemanha 

exibe um sistema político pragmático e estável, elites políticas competentes e apreciadas, uma 

administração descentralizada, organizada, credível e eficaz, um sistema judicial competente e célere 

(baseado no Direito Romano, mas sem olvidar o Direito Germânico compilado na Alta Idade Média), 

um sistema de informações capaz, poucos partidos políticos (comparado, por exemplo, com Portugal 

onde o número de partidos será exorbitante para 10 milhões de indivíduos) e uma boa condução da 

política interna e externa. A organização do poder federal conta, na sua cúpula com o 

Bundespräsident, o Bundeskanzler, Bundesrat, Bundestag (os primeiros ocupando-se do poder 

executivo e os segundos do legislativo), enquanto a elite política dos estados federados conta com os 

Ministerpräsident (executivo) e os Landesparlament (legislativo). Diga-se ainda de passagem que os 

mecanismos eleitorais da Alemanha são bastante diluídos – nem o Bundespräsident nem o 

Bundeskanzler são eleitos directamente pelo povo.Um sistema político orientado, enfim, para o 

fortalecimento do Executivo (Guedes, 1981: 277). Relativamente a vulnerabilidades, denote-se o peso 

demasiado que a Alemanha atribui aos EUA, em detrimento da Rússia que, de acordo com o 

conhecimento geopolítico clássico germânico elementar, é a aliada por excelência – por outro lado, 

as relações germano-EUA justificam-se por motivos históricos. De facto, o principal objectivo 
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institucional da Alemanha identificado na promoção da paz, da liberdade e da prosperidade dos seus 

cidadãos tem o cunho bem vincado dos EUA, que seguraram firmemente o punho alemão na escrita 

da Lei Fundamental. Deixaremos, uma vez mais, a Política Externa para tratar nas páginas seguintes. 

Por último surge o factor militar. Em termos de potencialidades, as Forças Armadas alemãs – 

que respondem perante o Ministro da Defesa e em caso de guerra perante o Bundeskanzler - estão 

bem equipadas, são eficientes e prestigiosas, assumem-se como um poderoso instrumento da 

política alemã de segurança e defesa e o serviço militar obrigatório, que terminou recentemente, 

esteve enraizado durante séculos na consciência das nações germânicas como o melhor meio de 

corporizar a defesa nacional contra os ataques externos. A missão geral das Forças Armadas da 

pátria alemã assenta na prevenção do conflito internacional e na gestão de crises (incluindo a luta 

contra o terrorismo internacional), no apoio aos aliados, na protecção da Alemanha e da sua 

população, no resgate e evacuação, nas parcerias e cooperação, na assistência subsidiária (no caso 

de desastres naturais ou acidentes). Neste domínio, sublinhe-se ainda a forte apetência militarista 

que continua a existir na Alemanha, bem como o sentido de lealdade, como teremos oportunidade de 

sustentar aquando da análise da cultura alemã em maior reflexão.  

No entanto, o excessivo controlo por parte da OTAN (tenha-se em conta que a RFA foi ao 

nível militar e desde logo, completamente diluída na OTAN), ou seja, a grande intervenção dos EUA 

materializa-se como um embaraço aos próprios interesses que a Alemanha queira vir a perseguir e 

que colidam com o entendimento supremo da Aliança – dos três Corpos do Exército só o III é 

exclusivamente alemão, pois o I é germano-holandês e o II germano-americano. Hoje, 66 anos após 

o termo da II Guerra Mundial. Daqui se conclui a famosa ideia, já Klischee, da Alemanha como 

gigante económico, potência média política e anã militar – aliás, o relatório da Federation of American 

Scientists (FAS) dedicado à análise da Política Externa e de Segurança da Alemanha garante essa 

mesma realidade (1). 

No pós-1945, a pressão internacional (e nacional) sobre os militares e forças militarizadas da 

defunta Alemanha nazi era tão crispada que Adenauer, no discurso de 30 de Agosto de 1953, 

apaziguou: “Die Männer der Waffen-SS waren Soldaten wie andere auch... ” [os homens das SS 

foram soldados como os outros] (2). No entanto, nunca se deixou de apontar acusadoramente o 

dedo. 

Acrescente-se o facto de que, antes da reunificação, as forças armadas da Alemanha Oriental 

e Ocidental eram consideradas como forças antagónicas, dadas as alianças inimigas que integravam: 

o Pacto de Varsóvia (URSS) e a OTAN (EUA) respectivamente, o que criou uma cisão que não 

estará, porventura, totalmente sanada entre antigos camaradas e seus descendentes que 

posteriormente se viram do lado oposto do arame farpado e, a partir dos anos 90, voltaram a partilhar 

a mesma camarata. 
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1) Para uma Avaliação do Potencial Estratégico  

SÍNTESE: 

 

 Como remate a esta súmula de conclusões objectivas, retiradas da aplicação à Alemanha do 

referido modelo científico de Avaliação do Potencial Estratégico traçado por Couto (1988: 257-281), 

usufrui, enfim, esta dissertação, de ora em diante, de uma terra fresca e arada para lançar as 

sementes do saber geopolítico e analisar o florescimento da Política Externa alemã, i.e., 

consciencializados de que o potencial alemão verificado, apontado e colocado a nu, se apresenta 

vasto e denso, com efeito, estão criadas as condições para a compreensão de que existe um 

desajustamento e desequilíbrio na cena internacional entre países em pé de desigualdade (Bessa, 

2001: 65) nos quais se contam o potencial alemão como um dos da fila da frente, porém demasiado 

distante do reconhecimento necessário que, no entender do seu interesse nacional, lhe deveria ser 

prestado. 

 A forma como o pensamento clássico alemão e a política externa alemã respondem a este 

desafio, sem esquecer a Deutsche Frage, são os propósitos sobre os quais nos vamos debruçar de 

seguida. 
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 “Há só um processo de transformar afectivamente  

uma nação inteira. . . Esse remédio é a guerra. . . 

É, sem dúvida o processo germânico, a doutrina germânica” 

Fernando Pessoa 

(Miguel, 1999: 44) 

2) Uma perspectiva geopolítica - O Despertar da Alemanha 

 

 “A História é um cemitério de aristocratas” dizia Pareto (1848-1923) (Cruz, 2004: 456). É neste 

cemitério paretiano – uma vez que vamos cruzar o século XIX para examinar Ratzel e o século XX 

para investigar Haushofer, auxiliados pelo método geohistórico de Vives e da importância das 

“deducciones geohistóricas” (Vives, 1961: 13) que constitui “a dualidade contínuo/descontínuo” 

(Bessa &Dias, 2007: 57) de grandes rupturas e grandes continuidades na geohistória da Germânia – 

que se vai proceder ao ensaio para se compreender o poder germânico cíclico que explicamos, e 

assim manda-se subir o pano a fim de dar início à reflexão geopolítica que se segue. 

Em primeiro lugar, explicite-se o conceito, e para esse mister tomam-se as palavras 

genéricas de Dias (2005: 21) segundo as quais “. . .é aceite pela maioria dos especialistas a ideia de 

que a geopolítica estuda e relaciona a actividade política com o espaço. . .”. Postas estas 

delimitações, clarificamos então que a essência da geopolítica tem como “. . .objecto de estudo as 

relações entre a política e o espaço. . .” (Dias, 2005: 59). 

Com efeito, a terra como “. . .vasto escenario, casi inmutable a lo largo de ese período 

geológico. . .” (Vives, 1961: 11) ou a citação "uma geração passa, outra vem; e a terra permanece 

sempre" (Eclesiastes 1:4) são duas frases que encerram, esse in, a mesma ideia: “a Geografia é o 

factor mais estável do poder nacional” (Bessa & Dias, 2007: 17) e é partindo deste conhecimento 

elementar que prosseguimos o raciocínio. No mais, “geography may place greater or lesser obstacles 

in the path of the attacker. In land warfare, rough terrain and narrow frontages aid the defender, 

whereas flat terrain and wide frontages aid the attacker” (Snyder, 1991: 23). A relevância da 

Geopolítica nos assuntos de Estado é, então, enorme. 

Antes, porém, de se entrar na Geopolitik propriamente dita, torna-se necessário a priori expor 

a perspectiva teórica tomada como fundamento, que se filia numa determinada visão do Mundo, no 

concernente aos conceitos de Guerra de Paz, enumerados no Antelóquio. Trata-se de um breve 

exercício que servirá, na análise de Ratzel e Haushofer, de linha condutora, com o intuito de impedir 

o resvale para um projecto utópico de elevados custos, bem como acentua que, não obstante o rigor 

científico, devem evidenciar-se as influências recebidas a fim de se pugnar pela objectividade 

requerida. De facto, e já no âmbito do método, não se pretende “justificar reivindicações territoriais” 

(Bessa & Dias, 2007: 57) e por termos delimitado o que é geopolítico (e auxiliando-nos na Geografia 

Política de Ratzel e na Geopolítica de Haushofer) distinguimos cuidadosamente a geopolítica da sua 

“utilização nacionalista” (Bessa &Dias, 2007: 57) – que não é a nossa, de resto, uma vez que, como 

será recorrentemente abordado, a cultura germânica nutre a tendência para uma construção 
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pangermanista que englobe povos germânicos e germanizados e não uma única Nação (como 

pretendia Hitler (1889-1945), ein Volk [um povo]).  

Principia-se, então, por dois temas essenciais na Geopolítica: Guerra e Paz. Na óptica dos 

liberais, a guerra não resulta de um acto natural, mas sim de um conjunto de políticas, sendo 

encarada como um facto negativo dele decorrente. Esta ideia é contrariada pelos marxistas, para os 

quais a guerra nem sempre existiu e surgiu apenas a partir do aparecimento da propriedade privada. 

Os realistas, por sua vez, defendem que a guerra é um meio para atingir um fim, pressupõe, de resto, 

a diplomacia por outros meios, adaptando a fórmula de Clausewitz (1780-1831) de guerra como a 

continuação da política por outros meios; e o próprio Hobbes (1588-1679) expõe uma noção de 

guerra como predisposição natural do homem para o conflito, ou seja é da natureza do homem, lutar 

(Hobbes, 2002: 110-11). 

Se, por exemplo, observarmos atentamente a guerra nos Balcãs (Morgado, 2012), inferiremos 

que se trata de uma guerra de culturas contra culturas, etnias contra etnias e religiões contra 

religiões, o que aniquila, de todas as formas, a tese marxista-leninista unilateral e determinista de 

imperialismo capitalista, baseada nas motivações económicas. A guerra nos Balcãs é, cabalmente, a 

prova de que a tese marxista é falsa. Dougherty (2003: 561) atesta-o perfeitamente, pelo que há que 

procurar outro tipo de explicação. 

Pois bem, se nos envolvermos no pensamento realista, apontaremos uma conclusão genérica 

imediata e livre de idealismos: a “paz perpétua” é impossível, logo a solução a ser prescrita, terá de 

ser aqueloutra que criará o menor número de problemas, mas não a sua erradicação total, vista a sua 

impossibilidade. Aliás, Moreira faz saber, sem rodeios, que: “não se conhece nenhum período da 

história da Humanidade em que a guerra tenha estado ausente” (Moreira, 2008: 107). 

Por conseguinte, importará escrever duas linhas sobre a paz. Os liberais destacam a 

importância da segurança humana, olham a paz como valor máximo a atingir e apontam a diplomacia 

e o direito internacional como meios de a alcançar plenamente. Contudo, o pensamento de Karel 

Čapek (1890-1938) mostrou que os tratados que compõem o direito internacional, existem apenas 

para serem cumpridos pelas nações mais fracas das relações internacionais, sendo que as grandes 

potências o ignoram. Čapek assistiu com amargura aos Acordos de München e à incapacidade dos 

Aliados garantirem a integridade territorial da recente Checoslováquia e assim remeteu a importância 

do Direito Internacional à relativização; ou ainda nas palavras de Hobbes, “. . .os pactos sem a 

espada não passam de palavras. . .” (Hobbes, 2002: 143). Por seu lado, os marxistas pregam que a 

paz só pode ser alcançada na sociedade comunista sem classes, que termina a exploração do 

homem pelo homem. O pensamento realista, por sua vez, explica a paz como algo transitório e 

define-a no sentido negativo. Por exemplo, Hobbes ensina que o Estado Civil – que se opõe ao 

Estado de Natureza – institui a ordem através de um sistema de leis internas válidas, por meio da 

transferência total de força e poder para um só homem ou assembleia (Hobbes, 2002: 146). Para 

além disso, e já no âmbito das relações internacionais, os realistas preconizam que a manutenção da 

paz é conseguida e mantida, entre outros, pelo Balance of Powers, um equilíbrio de poder. Com 

efeito, Moreira confirma que “. . .a técnica da balança de poderes foi talvez a mais experimentada. . .” 

(Moreira, 2008: 111).  
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O pacifismo liberal e a exaltação da “paz perpétua” europeia que retomamos e insistimos 

trazer à reflexão, serão apenas ideais estéreis dos herdeiros de uma linha rousseauniana do 

optimismo antropológico, hoje tão divulgado em parte da Universidade (3). Ao contrário destas 

concepções, alinha-se antes pelas fileiras do pensamento realista que defende que “. . .as guerras 

dos séculos XIX e XX não foram, como querem alguns, irrupções de irracionalidade no tecido da vida 

europeia: foram manifestações de uma normalidade que desde a época pré-napoleónica se conhece 

nos seus elementos e que, como era de esperar, tiveram continuidade nos ciclos seguintes. . .” 

(Bessa & Dias, 2007: 91) 

Seguindo pela via teórica de Aron (1905-1983), apresentada por Bobbio (1909-2004) (1995), 

enquadra-se preferencialmente a tipologia de paz, entendida como paz de «potência», na subdivisão 

de “Paz de Império” (ou seja, sinónimo da Pax Romana), no sentido de que o interesse nacional da 

Alemanha visa garantir um papel de árbitro, assegurando um mínimo de conflito no continente. Se 

não se constituir essa Paz Imperial, pelo menos a meta apontará para que seja “Paz hegemónica” 

com preponderância germânica; e não o Balance of Powers do Reino Unido a que se refere Moreira, 

ou segundo Aron “equilíbrio”. Manu no livro de leis hindu avisou: “A ordem é mantida no Mundo 

através da punição” e assim existe uma predisposição para ser este o país poderoso, visto o 

potencial atrás aclarado, a representar um papel hegemónico e a garantir a ordem na anarquia do 

sistema internacional. Posto isto, é notório que: 

“o vazio geoestratégico na Europa Central. Com a iniciativa estratégica assumida pela 

Alemanha nazi no início da guerra, em 1939, Hitler conseguira materializar a grande ambição 

alemã na Mitteleuropa, isto é, de um espaço germânico dominando toda a Europa Central do 

Mar do Norte e Mar Báltico ao Mar Adriático e Mar Negro. Com a aliança com Itália e a 

progressiva anexação da Áustria e Checoslováquia e a ocupação da Polónia, parte dos 

países nórdicos, Benelux, França, Hungria, Bulgária, Roménia, Jugoslávia e Albânia, o 

projecto da Mitteleuropa estava em marcha” (Correia, 2004: 26).  

No entanto, obrigado a reconhecer a derrota, o Reich foi suprimido e a Alemanha não tornou 

até aos anos 90 a ouvir-se nas relações internacionais, quanto mais a ter um projecto concreto 

geopolítico. Porém, nada estará anulado. O conceito geográfico, económico, político, enfim, 

geopolítico de Mitteleuropa teorizado por Friedrich Naumann (1860-1919) está amplamente 

relacionado com a Deutsche Frage: “therefore the “German question” was the core problem for any 

future concept of the [European] continent, both in political and geo-strategic terms” (Philipps, s.d.:4). 

De facto, “a Mitteleuropa seria, muito simplesmente o território de influência e propagação dos países 

germânicos” (Medeiros, 2003: 144). Ao desfolhar livros como Ball (s.d.) e Merian (1962) compreende-

se, então, esta mística da Deutsche Frage, imersa numa hipótese de construção política de futuro. 

Nesta linha, podemos relembrar o título do pertinente livro de Janβen (2003): Und morgen die ganze 

Welt... em que analisa quer a Weltpolitik de Wilherm II, quer a política expansionista hitleriana. 

Contudo, nenhuma das duas propostas acertou no propósito de resolver a Questão Alemã, pelo 

contrário, falharam redondamente. 
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Postas estas considerações, pode-se agora afirmar, com propriedade, que vamos olhar para 

Ratzel e Haushofer com os olhos do realismo, de acordo com os ditames metodológicos enunciados 

no início desta segunda parte da dissertação. 
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“Wir sind von Gott in den Mittelpunkt Europens gesetzt,  

wir sind das Herz unsers Welttheils,  

wir sind auch der Mittelpunkt der neuen Geschichte 

 und der Kirche und des Christenthums. . . 

Grade weil wir in der Mitte liegen,  

stürmen und strömen alle verschiedensten Völker Europens 

 immer auf uns ein, und suchen uns wegzuspülen und wegzudrängen. . .“ 

 

Ernst Moritz Arndt (1813: 28) (4) 

 

2.1) A base clássica do pensamento geopolítico germânico 

 

Friedrich Ratzel (1844-1904) elaborou uma teoria do Estado orgânico, no âmbito da geografia 

política, abrindo caminho para a formulação geopolítica. Segundo uma perspectiva analógica do 

Estado como organismo vivo que cresce pela absorção de unidades territoriais mais pequenas (e 

igualmente sofre com a perda de territórios), Ratzel pensou a fronteira enquanto órgão periférico do 

Estado que reflecte a sua força e o seu crescimento, o que leva, consequentemente, a não ser 

permanente, porém mutável. A partir daqui podemos compreender que os Estados, no decorrer do 

seu crescimento, procuram englobar território politicamente valioso, se bem que o ímpeto de 

crescimento que atinge um Estado primitivo provém de uma civilização mais desenvolvida. Deixando 

a questão de fronteira que retomaremos adiante, vamos analisar os conceitos ratzelianos que 

integram a sua teoria e que se deduzem da explicação acima dada.  

Em primeiro lugar o Raum, ou seja, o espaço territorial de um Estado, que assume 

determinada Lage, dita posição geográfica, que por sua vez reveste um certo Raumsinn, isto é, 

sentido do espaço. Este, aliado à geohistória, assume uma concepção de Lebensraum, um espaço 

vital, necessário à preservação e realização desse Estado. Este Lebensraum seria o “«território 

necessário à completa e perfeita realização de um «ser político», forte e respeitado»” (Dias, 2005: 

72). Constringentemente (ou seja, é e não pode não ser), segundo Ratzel quanto maior for o espaço, 

maior é o poder do Estado e, quer como aflorámos na Avaliação de Potencial Estratégico, quer como 

se aprendeu nas aulas de Geopolítica, uma grande potência só o será detendo um vasto (e rico) 

território. Como nos confirmam Bessa e Dias, a História mostra que apenas são os grandes poderes 

territoriais que se erguem no teatro mundial (2007: 30). Se a este ensinamento cimentarmos, enfim, 

que espaço é poder, e que ter mais espaço é ter mais poder, temos, em corolário, os fundamentos do 

pensamento ratzeliano. 

As Sete Leis do Crescimento do Estado (escritas em 1896) que não importa citar aqui (5) a 

par de todo o seu trabalho, colocam Ratzel na criada categoria artificial de determinista, mas o facto é 

que com ele é possível aprender que o Raumsinn, enquanto conceito para explicar o homem e o solo, 

não é suficiente para justificar o poder das Nações, ou por outras palavras, “. . .a maior ou menor 
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aptidão natural dos povos para a dinamização e organização do meio que habitavam. . .” (Dias, 2005: 

70) não é causa única, sendo necessário recorrer a outros conceitos e explicações que já abordámos. 

Constate-se que Ratzel escreve olhando para a rivalidade entre o II Reich e o Império 

Britânico, (a par do sentido alemão do Drang nach Osten visado mais à frente) e, por isso, sugere a 

criação de uma potente frota alemã para fazer face ao Reino Unido, inscrevendo o Reich como 

poder hegemónico da cena mundial. Assistindo à acção política do Reichskanzler Bismarck (1815-

1898), que marcou profundamente o geógrafo, faz-nos Fonseca saber (2003: 2) que “Ratzel fornece 

«um verdadeiro programa de governo para uma Nação imperialista» ao associar o crescimento do 

Estado à expansão cultural do seu povo. . .”  

Em verdade, alguns dos ensinamentos de Ratzel continuam válidos ainda hoje e prontos a 

aplicar, nomeadamente os conceitos relativos à importância geopolítica do Raum, Lage, Raumsinn. 

Para dar seguimento ao trabalho, passando de Ratzel a Haushofer, projectam-se 

exactamente os dois políticos contemporâneos de um e outro (Fernandes, 2009), através de uma 

pergunta e resposta que os ligará: “«Quem é a Europa»”? - perguntava-se Bismarck (Dias, 2005: 75) 

a que Hitler poderia responder: ““A Alemanha não será verdadeiramente a Alemanha enquanto não 

for a Europa. . . A Alemanha é a Europa”! (Rauschning, 1940: 42) pois “. . .o objectivo da Alemanha 

teria de ser o domínio da Europa. . .” (Dias, 2005: 127). 

Traçado o salto da linha histórica, interessam agora algumas considerações iniciais a 

Haushofer (1869-1946). A polémica, na qual entram imensos autores, entre os quais o próprio 

Haushofer (1986: 155-164), Fernandes (2003: 21) e Defarges (2003: 80-82), que Haushofer fosse 

nazi e que Hitler convergisse totalmente ele, encontra igualmente aqui o seu lugar. Como 

argumentos, são apresentados os factos de Haushofer nunca ter sido militante do NSDAP e de se 

ter oposto terminantemente à «Operação Barbarossa» (Fernandes, 2003: 21) uma vez que aspirava 

a um entendimento com a Rússia e não à sua conquista militar. No entanto, diga-se de passagem 

que o próprio Hitler, segundo alguns autores – como Rauschning – e até certa altura, aspirava a 

uma relação sustentada com a Rússia e apenas a invadiu para desmoralizar a Inglaterra. Senão 

vejamos: “a aliança com eles [russos], só total, ou nenhuma” (Rauschning, 1940: 141) e “a 

Alemanha e a Rússia completam-se uma à outra maravilhosamente” (Rauschning, 1940: 142) tendo 

em conta que Hitler distinguia a Rússia-Império que respeitava, da Rússia-Comunista que entendia 

num inimigo de morte. Neste aspecto, esta distinção entre a URSS e a Santa Rússia usa de alguma 

pertinência:  

“Mas, para além disso, os ideólogos marxistas calam sempre, que quando a União 

Soviética foi atacada pelas tropas germânicas, a mobilização contra esse inimigo não se 

realizou à custa da convocação de uma classe predefinida, nem sob a bandeira de Marx e 

da sociedade sem classes. Foi feita à sombra de uma força imensamente maior, a da Santa 

Rússia, das «sagradas fronteiras da pátria», enfim, do território russo” (Bessa & Dias, 2007: 

80). 

Feita menção à polémica, também se defende que: 

 “Haushofer nationalism was more conservative-aristocratic than 

counterrevolutionary fascist. Haushofer considered the British Empire the ultimate enemy of 
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Germany and urged an alliance with the Soviet Union, whereas Hitler admired the British 

Empire and ultimately wanted to conduct a crusade against the Soviet Union and Jewish 

Bolshevism” (Tuathail, 2006: 26). 

Aprofundando um pouco mais, o universo mental de Haushofer é o da “Alemanha 

Guilhermina, aristocrática. . .apegada às hierarquias” (Defarges, 2003: 80) e não o da violência da 

turba irada do nacional-socialismo. 

Por outro lado, para Haushofer a prioridade não era a raça que tanto Hitler exaltava como 

superior, mas o espaço em si, que é, de igual modo, o alvo deste estudo, enquanto território cultural 

e não meramente geográfico. Assim, aqueles Klischee americanos de que “Haushofer dominava o 

pensamento de Hitler” e que o “Instituto de Geopolítica” era uma organização imensa, perigosa e 

corrupta cujo objectivo seria o domínio do Mundo (Losano, 2009a: 294) são lendas que caem por 

terra, preconceitos sem fundamento. Haushofer colaborou com o nazismo, mas desviava-se 

daquele. 

Concretizado o intento introdutório a Haushofer, procede-se à descrição sumária da sua 

Geopolitik. O general ocupou-se a juntar à teoria de Estado Orgânico de Ratzel (Haushofer, 1939: 

22) os refinamento de Kjellén (1864 – 1922), assim como alguns princípios de Mackinder (1861-

1947) que passamos a expor. Estas influências convergindo numa concepção de geopolítica como “. 

. .teoria que dirige ou justifica a acção política” (Losano, 2009a: 273) 

Kjellén, fundador consensual do termo Geopolítica, nutria uma visão organicista do Estado, 

“. . .Estado enquanto organismo geográfico. . .” (Defarges, 2003: 29), preconizando que o seu 

grande poder é um conceito psicológico dinâmico e não perpétuo e imutável - o que vai de encontro 

à concepção “activa” de fronteira que desenvolverá. Este nacionalista e imperialista “. . .de tipo 

conservador-autoritário. . .” (Fernandes, 2003: 2) - e que formava com Houston Chamberlain e 

Joseph-Arthur, conde de Gobineau (1816-1882) “. . .um trio não alemão super germanófilo” 

(Fernandes, 2003: 4) que visava defender a trilogia: dever, ordem e justiça ao invés de liberdade, 

igualdade e fraternidade - preconizava, para estancar a Rússia, um agrupamento dos países do 

norte da Europa “. . .e suportá-los através de um forte Império Germânico, capaz de conter o centro 

da Europa e os Russos” (Bessa & Dias, 2007: 47).  

Portanto Haushofer, indo beber nestas fontes, apenas precisou da base da Teoria do 

Heartland de Mackinder, de acordo com a qual: “Who rules the East Europe, commands the 

Heartland; Who rules the Heartland, commands the World-Island; Who rules the World-Island, 

commands the World” (Dias, 2005: 108) para conceber que a Alemanha se devia aliar à Rússia para 

obter o domínio do Mundo (fig. 1). E desta forma se justifica o seu júbilo perante o pacto germano-

soviético. Todavia, este Heartland que Hitler tentou conquistar à força e falhou, como Napoleão, tem 

como limites geográficos os Balcãs e o Sistema Carpático (Dias, 2005: 271), regiões estas que se 

encontram com países desenhados a ocupar território, quer cultural germânico e que no qual 

incluídas as fronteiras transcendentes da Germânia, quer território transhistórico russo. Haushofer, 

encarnando entusiasticamente estas ideias, vislumbrou próximo o triunfo germânico, derivado da 

aparente facilidade com que a Alemanha e a Rússia se haviam aliado. 
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Sustentando, similarmente, com Pereira (2003: 346) que “los pueblos que se mueven en 

espacios pequeños tienden a la decadencia, por tanto la posición central de Alemania debía ser la 

conquista de los grandes espacios” fenómeno que, de resto, Moreira (2008: 104) identifica: “os 

excedentes populacionais. . .foram um motivo invocado para a aquisição de novos territórios, e a 

necessidade de um espaço vital para o povo alemão foi a justificação declarada por Hitler” 

Haushofer almejava, em suma, reunir todos os povos germânicos num espaço vital, numa 

Groβdeutschland, num Lebensraum como espaço cultural germânico que deveria reencontrar a sua 

unidade. E na profunda convição de que a expansão do Reich pela sua área cultural seria uma 

autêntica “. . .liberazione per i popopli conquistati” (Losano, 2009b: 309). 

A cientificidade geopolítica de Haushofer não pode ser posta em causa uma vez que: “. . . 

um conhecimento real e científico da geopolítica deve escapar necessariamente a toda a 

consideração partidária e deve ser igualmente verdadeiro para a extrema-esquerda como para a 

extema-direita. . .” (Defarges, 2003: 30). Por isso o estilo de Correia (2002) certamente demasiado 

depreciativo, no qual a hostilidade a Haushofer será quase palpável, talvez colida com este principio 

científico da validação universal das hipóteses. Não obstante, Correia (2002: 145) resume de forma 

eficaz os cinco pressupostos básicos do pensamento de Haushofer: Lebensraum inspirado em 

Ratzel; “fronteira natural, elástica, liberta de sujeições a tratados políticos e de condicionamentos de 

barreiras físicas, correspondendo a uma dimensão cultural”; autarcia económica e economia de 

defesa que obrigaria à divisão do mundo em pan-regiões (Losano, 2009a: 276-277); e “fundamentos 

geopolíticos da hegemonia mundial” (Correia, 2002: 145) da Alemanha. 

Obedecendo a uma análise rigorosa e coerente, tendo já sido abordado o primeiro 

pressuposto, deixando o segundo para a questão de fronteira que se investigará posteriormente, e 

suprimindo o terceiro e quarto porque não se inscrevem nos objectivos deste trabalho, a par de 

defendermos que a perspectiva de pan-regiões foi abandonada em 1941 pelo próprio Haushofer 

para imaginar um mundo bipolar em função anti-britânica, como no-lo afirma Losano (2007a: 286), 

resta-nos debruçar sobre a ideia de hegemonia mundial germânica. 

Quer Ratzel, quer Haushofer são expoentes máximos de a Alemanha pensar o Mundo - a 

biogeografia de ambos do Estado como organismo geográfico ligado ao território, ainda que ao 

arrepio de algumas distâncias, reúne-se num misticismo naturalista e em alguma ambiguidade, 

unificando-se no entendimento do pangermanismo de categoria suprema. Ambos se preocupavam 

com a noção de verspätetet Nation [Nação atrasada] (Haushofer distingue ainda Nação de Império 

(Haushofer, 1939: 90)) e, no caso do general alemão, segundo Losano (2007b: 225) predomina uma 

concepção de que  

“nella sua visione del mondo, Germania, Italia e Giappone erano Stati nuovi che, 

giungendo tardi sulla scena mondiale, dovevano decidere se essere colonizzatori o 

colonizzati. Nei suoi scritti presenta la Germania come uno Stato in procinto di essere 

colonizzato dal capitalismo anglofono mediante el trattato di Versailles, cioè come uno Stato 

che correva gli stessi rischi del Giappone, pur avendo finito entrambi la Grande Guerra sui lati 

opposti della barricata.”  
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Com efeito, quando o Wilhelm II. determinou que o livro de Mahan (1840-1914) seria de 

leitura obrigatória pelos seus oficiais de Marinha (Fernandes, 2003: 16), traçava desde logo as suas 

Machtpolitik e Weltpolitik, pois o Kaiser aprendera com o almirante que o controlo das linhas 

marítimas servia para proteger o comércio e avaliar os negócios de guerra. É, pois, mais um 

momento histórico, dos tantos que temos vindo a enumerar (e que estão condensados nas 

cronologias H.1 e H.2) da Germânia a tentar impor-se no Mundo. De facto e como defendemos pelo 

método geohistórico, as dinastias dos: Otónidas, Sálios, Hohenstaufen, Habsburg, bem como 

Bismarck e Hitler fazem parte de uma linha contínua que incorpora um desejo integral de hegemonia 

do poder germânico, não se olvidando o Império Carolíngio que Toynbee caracteriza como um 

“império fantasma do Império Romano do Ocidente” (1988: 190) uma vez que reuniu a França e a 

Alemanha sob a mesma coroa. Aqui se prova o poder cíclico germânico à luz da História, apontando 

para uma base sólida, tendo em vista a resposta à questão de partida. 

Neste domínio de ciclos de poder hegemónico, nascido no romantismo do século XIX, o 

movimento pangermanista (âmago da política externa germânica histórica, como se antecipa) visa 

dar plenitude soberana a um Estado inspirado geográfica e culturalmente no Sacrum Romanorum 

Imperium Nationis Germanicæ e este objectivo estratégico é sistematicamente deitado fora no caixote 

do lixo da História (Bessa & Dias, 2007: 15), desprezado e calcado pelos inimigos do espaço 

germânico. De certo, como reacção, será evidente que um poder como o germânico não se pode 

aclimatar à frustração sempiterna. Ao fim e ao cabo, não se esquece também que “La «tendencia a la 

reconquista» es un factor geopolitico en extremo poderoso” (Vives, 1961: 146) “ya que combina la 

fuerza psicologica del pasado histórico, con las necessidades de la mejor cobertura estrategica [do 

Estado]”. 

Volvendo a Haushofer, sempre imbuído na luta pela grandeza da Alemanha (Defarges, 

2003: 80), como patriota teorizou, à sua maneira, um caminho para a Germânia alcançar efectiva 

supremacia. E não foi incólome às condições do Tratado de Versailles, mas antes profundamente 

marcado por ele – a geopolítica alemã nasceu de uma cultura reaccionária àquele humilhante 

Tratado (Losano: 2009c: 314). Neste documentário (6), os alemães não deixam esquecer as 

humilhantes condições territoriais do Diktat de Versailles (figs. 2 e 3) alicerçado na pseudo-derrota 

militar do II Reich na I Guerra Mundial. A ideia afigura-se infrutífera uma vez que os responsáveis 

pela assinatura da paz, aceitando as imposições do Tratado, não foram as elites do Império – que, 

em abono da verdade, abandonaram os seus tronos - mas antes os da República. 

Em verdade, como “poucas sociedades animais escapam às leis da territorialidade” (Bessa, 

1997a: 27) e logo “. . .o Homem é indesmentivelmente um animal territorial” (Bessa & Dias: 2007: 75), 

Haushofer marcado por estas concepções e ainda por uma cultura aglutinada por: Herder (1744-

1803) verdadeira bandeira do pangermanismo romântico que realizou uma recolha de cânticos e 

tradições germânicas e feroz reaccionário ao “imperialismo cultural francês” (Claval, 1996: 22); 

Humbolt (1769-1859) e Ritter (1779-1859) fundadores da moderna geografia europeia aliada a uma 

concepção antropomórfica do Estado; Ranke (1795 - 1886) e Treitschke (1834- 1896) historiadores 

nacionalistas alemães ligados aos conceitos de Machtpolitik e Realpolitik (a propósito o conceito de 

Realpolitik ultrapassou “em popularidade a tradicional expressão francesa Raison d‟État” o que 
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equivale, em termos simbólicos “à superação da França pela Alemanha” (Fernandes, 2003: 6), o que 

viria a ser efectivamente solidificado com a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana de 1870-1); 

Ratzel e Kjellén, no que já nos ocupámos a reflectir brevemente; funda, com efeito, directa ou 

indirectamente inspirado nos homens do pensamento supramencionados, nos anos 20 do século 

passado, a Escola Alemã de Geopolítica e a sua principal publicação: Zeitschrift für Geopolitik 

[Revista de Geopolítica]. Sem dúvida, é no espírito desta Escola que se assentam os pressupostos e 

as directivas para comprovar, no âmbito da argumentação científica, a hipótese do renascer do poder 

germânico que se expõe. 

De acordo com Losano (2007a: 283) para Haushofer, a Geopolítica deixa o âmbito da 

reflexão política para guiar ou justificar a acção política. Era nisso que o general cria e identicamente 

o atesta (Haushofer, 1986: 239-240). Por isso, a História da Germânia - que embrionariamente se 

pode apontar como nascendo no ano 9 d.C. com a derrota dos Romanos na floresta de Teutoburg, e 

que no século X com o Imperador Otto I. nos revela o início da construção do Império, de facto, 

Germânico, a entender um Império de vocação Universal – apresenta uma tradição de séculos ligada 

à Kaiser-Idee [ideia imperial] intimamente relacionada com o objectivo da monarchia universalis 

(Rodríguez, 2000: 59). 

Antes de se avançar sobre a próxima matéria que nos propomos tratar – a fronteira – 

reveste algum valor uma curta passagem pela Alemanha nazi e por Hitler, dado que foi a última vez 

até aos dias de hoje, que a Germânia, ainda que pervertida de imensas formas pela ideologia do 

nacional-socialismo e dessa forma raiando certa demência, apresentou um projecto imperial 

hegemónico. 

Uma vez mais citando Rauschning, o ditador nascido austro-húngaro pretendia forjar um 

núcleo de 100 milhões de alemães num único povo, ao arrepio da tradição germânica como se 

continua a insistir, composto pela Áustria, Boémia, Morávia, regiões ocidentais da Polónia, Estados 

Bálticos (1940: 58) no contexto europeu. A par deste, desejava constituir uma Confederação com o 

resto da Polónia, Hungria, Estados dos Balcãs, Ucrânia, Região do Volga e Geórgia; outra 

Confederação com a Holanda, Flandres e Norte de França; e uma última Confederação Dinamarca, 

Suécia e Noruega. (1940: 134). Esta é uma versão que nos é apresentada pela mão de um dos seus 

próximos.  

Todavia, podemos conhecer pelas próprias palavras de Hitler que este tinha como objectivos: 

“promover a consolidação da nação alemã”, “alcançar a nossa Igualdade de direitos no exterior” - 

projecto directamente consequente do aviltante Diktat de Versailles, “conseguir a unidade do povo 

alemão e com ela a reconstituição de um Estado conforme a natureza, o qual só artificiosamente foi 

quebrado durante séculos” (Hitler, 2008: 13) a par de pretender “. . . unificar a nação alemã, criando 

assim um grande Reich, pois, de novo trouxemos para a pátria milhões de homens de sangue 

alemão. . .” (Hitler, 2008: 14). Acreditava também que, ao nível das possessões territoriais, nos 

estados do bálticos “. . .não há um quilómetro quadrado de terra que não fosse outrora conquistado 

para a cultura e civilização humana pelo trabalho do pioneiro alemão” (Hitler, 2008: 19). De resto, 

numa verificação cuidadosa e holística a questão dos Estados do Báltico, vista da perspectiva 

germânica, não pode ser alheia à confirmação de ter sido área de conquista e obra da Ordem 
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Teutónica (fig. 4 e 5) e do fomento pela Liga Hanseática (fig. 6). Relativamente à expansão no 

Báltico, que engloba o Drang nach Osten, diga-se de passagem que “. . .a Liga Hanseática cooperou 

e constituiu um empório de cidades livres e comerciais que canalizavam bens entre si e para sul” 

(Bessa & Graça, 2008: 23) de Antuérpia a Riga, ligando todo esse norte germânico entre cidades, 

possibilitando uma expansão evidente, o que Vilarinho (1974/5) corrobora, explicando que expansão 

para leste foi iniciativa dos duques, fomentada pela Liga Hanseática e pela Ordem Teutónica, como 

se comprova. Assim ergueu a Ordem Teutónica o seu próprio Estado, convertendo os eslavos ao 

cristianismo e dizimando aqueles que se lhe oponham. Apresenta-se na autêntica fundadora da 

Prússia, Prússia que descia desde o golfo da Finlândia até Pommern, um Estado com origem no 

século XIII e que os americanos suprimiram de facto em 1947. 

Por fim, aquele político que Leni Riefenstahl (1902-2003) incensou em Triumph des Willens 

[Triunfo da Vontade], igualmente afirmou: “e atrás das nossas tropas fica já um território duas vezes 

maior que o Reich alemão quando eu recebi a chefia do Governo em 1933, ou quatro vezes maior 

do que a Inglaterra” (Hitler, 2008: 27). Efectivamente, era verdade, mas a resposta russa não se fez 

tardar e livros como fotobiografias propagandísticas e que promovem o culto do chefe a Hitler como 

Searls-Ridge (1999), não são suficientes para tapar os erros crassos estratégicos tout court do 

ditador germânico e seus intentos megalómanos e desfazados da realidade da Germânia. As 

fórmulas de justificação do domínio da elite que englobam “elementos míticos, emocionais, 

racionais, fundindo crenças históricas e religiosas com doutrinas e eventuais dados científicos e 

filosóficos” (Bessa, 1993: 579) e que Hitler tão bem soube manobrar, foram apenas parte do seu 

sucesso efémero, já que a aliança com a Rússia que Haushofer tanto cimentou como essencial foi 

remetida para a gaveta. Ergo, o preço pago por uma política externa errada, assente numa ideologia 

cega para o conhecimento geopolítico, só poderia ter sido previsivelmente elevado. 

Para além disto, para Hitler o inimigo mortal corporizava-se na França (bem como na URSS, 

repita-se) e não o império britânico (Fonseca, 2003: 11), em oposição clara, mais uma vez, a 

Haushofer.  

Não obstante a possibilidade de Hitler ter declarado: “o racismo biológico não é senão um 

aspecto do nosso sistema. Dentro em pouco, aliás, ultrapassaremos as fronteiras do estreito 

nacionalismo actual, pois os grandes impérios, se nascem e são fundados numa base nacional, 

depressa a transcendem e esquecem” (Rauschning, 1940: 63), o nacionalismo racista é, 

indubitavelmente, o padrão do nacional-socialismo em contraste profundo e irreconciliável com o 

pangermanismo. Se fosse como se citou ao ditador, então haveria alguma convergência com o 

professor alemão. Porém, seria realmente? Assim se deixa uma pista que demoraria outra 

investigação. 
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“O futuro, como se sabe, não vem garantido pela História,  

num projecto ascendente e pleno de significado . . .  

o futuro, portanto, está sempre em aberto.”  

(Bessa, 1993: 607). 

2.1.1) A Fronteira da Germânia  

 

 Atendendo à citação em apreço, Bessa avisa de igual modo (1997a) que é necessária 

precaução com o espírito hegeliano do Zeitgeist [Espírito do Tempo]. Em verdade, são as elites que 

tomam as decisões na administração dos Estados e estas referências têm o objectivo de esclarecer 

que, por mais óbvio que seja que as fronteiras actuais da Europa devem pouco a um desenho 

credível, como comprovaremos, se as elites germânicas não agirem com o intuito de corrigir essa 

realidade, estas fronteiras assim permanecerão per omnia saecula saeculorum, dado que as massas 

ou a História per si não actuam. No entanto, não será intuito deste trabalho incitar quaisquer elites à 

acção, o que resvalaria das normas de um trabalho estritamente académico, objectivo, inteligível e 

racional, para outros objectivos que não nos cabe delimitar nem se pretende abordar. 

Nestas circunstâncias, e sabendo de antemão que a questão de fronteiras é dos temas mais 

importantes em geopolítica e que, genericamente, a fronteira “delimita a soberania do reino, 

estabelece os limites dos poderes fiscais e jurisdicionais” (Homem, 2003: 111) pode perguntar-se, 

como Dias (2005: 85): “. . .mas a Alemanha não tem fronteiras?” 

Para principiar esta parte do estudo, subsistem duas ideias a ter presentes. Em primeiro lugar, 

devemos ter em mente que a Alemanha constitui-se “«polimorfa»” (Defarges, 2003: 77) pois associa, 

como se cuidou na Avaliação de Potencial Estratégico, a um Sul montanhoso um Norte sobre a 

grande planície europeia. Neste âmbito, o conhecimento prático das regiões sobre as quais se estuda 

e reflecte - que Fernandes (2003: 6) diz ser essencial - tem concretamente, muita importância, 

conhecimento geográfico, em suma, que se adquiriu com relativa profundidade por meio de viagens à 

região de que se trata. Com efeito, existe da parte deste trabalho científico uma noção precisa da 

Germânia que se desenha com grandes planícies a Norte até aos Estados do Báltico, bem como a 

planície entre os Alpes e os Cárpatos, estas as cadeias montanhosas imponentes a Sul, registando-

se no centro da geografia germânica “. . .o maciço da  Boémia, uma terminação da faixa hercínica, 

tão representada na Europa Ocidental;” (Medeiros, 2003 :142). A segunda ideia assenta no facto de 

que a fronteira ocidental se tem mostrado mais constante (Dias, 2005: 85) - excepto a Alsácia-Lorena 

e a sua geohistória germânica que hoje se encontra sob administração francesa - do que a flutuação 

típica da fronteira oriental ou a sul (esta última seja em direcção à Península Bizantina, seja à 

Península Itálica) 

Porém, “que noção de fronteira se estuda?” - interrogou-se no Antelóquio. Sob este prisma, 

Ratzel, que dedica toda a sexta secção da sua Geografia Política (1988: 329-377) a este tema 

geopolítico, defende que as fronteiras exigem uma concepção que obedeça ao cariz biogeográfico 

do Estado e assim expandem-se ou retraem-se consoante o poder daquele. “Les barrières dressées 

par la nature sont l'amorce de frontières naturelles” escreve o professor de Leipzig (Ratzel, 1988: 
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349), porém, na realidade (pós-)contemporânea, as barreiras naturais não constituem fronteiras - 

constituíram antes na Idade Média e na Idade Moderna, nas quais eram os limites naturais como as 

montanhas, os rios, os bosques, mares e desertos que exerciam essa função (Rodrígues, 2000: 

139). Nesta óptica, refuta-se Richelieu (1585-1642) que sustentava o conceito de fronteira natural 

baseado nos factores físico-geográfico, humano e Razão de Estado (este último tão teorizado pelo 

Richelieu português, D. Sebastião César de Meneses (m.1672) - Razão de Estado como arte de 

bem governar a respublica (Menezes, 1945)). Richelieu apresentava, afinal, o Reno e os Pirenéus 

como fronteiras naturais da França (Richelieu, 2008). Em contrapartida, na sua obra essencial para 

esta matéria, Foucher (1988) escreve: “mais, par définition, toutes les frontières sont artificielles. . .” 

(Foucher, 1988:10), ou seja, as fronteiras nada mais são do que um reflexo do poder do Estado e, 

por isso, sujeitas a ajuste a essa realidade mutável - segundo as suas conclusões (Foucher, 1988: 

71) a questão das fronteiras naturais está ultrapassada. Assim sendo,  

“en réalité, il n’y a pas de bonne frontière dans l’absolu, encore moins de frontière 

idéale, mais des frontières réelles qui soit son reconnus de manière symétrique comme 

légitimes, soit présentant plus d’avantages politiques, stratégiques, économiques pour les 

uns que pour les autres, à un moment historique donné” (Foucher, 1988: 11). 

Efectivamente, expomos que a “. . .fronteira é uma realidade de tensão. . .” (Bessa & Dias, 

2007: 67) – que melhor exemplo que a Álsácia-Lorena? (fig. 7 e 8) - e que a mobilidade e alteração 

daquelas obedecem ao poder, id est, são as “fronteiras geohistóricas” (Dias, 2005: 93) que 

obedecem à vitalidade dos núcleos geohistóricos que representam o poder do Estado em cada 

momento histórico e que, repetimos, as expandem ou as deixam retrair. “El proceso histórico de las 

fronteras demuestra que en lugar de obedecer a las leyes de un determinismo geográfico o racial, 

responden a la vitalidad de los nucleos geohistóricos, de los que sólo constituyen la periferia de 

tensión” confirma-nos Vives (1961: 172). O Sacro Império Romano das Nações Germânicas, 

excelente exemplo de um núcleo geohistórico, teve o seu centro de poder primeiramente situado na 

região renana, depois deslocou-se para sul e leste nos fins da Idade Média, subiu para o 

Brandenburg no século XVIII, situou-se aí bem como em Wien no século seguinte e, após ter caído 

o III Reich, retomou à região renana, sendo a capital da RFA, a cidade de Bonn. (Vives, 1961: 132). 

E subiu de novo para o Brandenburg quando Berlin voltou a ser a capital da Alemanha, 

materializando-se mais uma prova para a hipótese defendida do carácter cíclico do poder 

hegemónico germânico. Este exemplo pragmático de núcleo geohistórico serve agora, sobretudo, 

para colocar a nu a elasticidade das suas fonteiras. Assim, ao longo dos seus mil anos de 

existência, registando o I Reich períodos de maior ou menor poder, foi fazendo corresponder aos 

respectivos momentos históricos o alargamento ou retraimento de fronteiras. 

De acordo com Haushofer, a fronteira é “natural”, no entanto, como se formula, não-traçada 

nem imposta pelas barreiras naturais. Antes, ensina-nos o general, imposta pela “natureza das 

coisas” que se decompõe da natureza do poder do Estado e da “penetração cultural” (Dias, 2005: 

129). O fundador da Escola de Geopolítica Alemã centra-se ferreamente na importância da 

irradiação cultural, porém sem estabelecer qualquer doutrina expansionista: “In a book on frontiers, 

[Haushofer, 1939] Haushofer outlines the Ratzelian organic theory of the State and uses this to 
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polemicize against the Treaty of Versailles” (Tuathail, 2006: 24), tendo em conta que, em todos os 

tempos, sem excepção: “. . .a fronteira não é um limite fixo, imóvel, mas um horizonte a impelir. . .” 

(Defarges, 2003: 36). Neste mesmo livro (Haushofer, 1939) a importância das fronteiras como factos 

biogeográficos não se justificam somente com noções jurídicas, uma vez que as fronteiras justas 

são traçadas de acordo com uma perspectiva multidisciplinar histórica, cultural, linguística, 

geográfica, biológica - o que vai contra a visão marxista pela recusa da causa única determinista. 

Trata-se, efectivamente, de uma visão biogeográfica de fronteira, na qual está presente um conceito 

de fronteira cultural segundo a qual o idioma, o direito, a religião, a indumentária, etc. assumem o 

seu papel (fig. 9). Esta fronteira cultural constitui, desta maneira, fenómeno do efeito de expansão 

cultural e perpetuação temporal do poder germânico e justifica a Política Externa da Alemanha 

actual, sobremaneira, a Política Externa Cultural escalpelizada em subcapítulo próprio. 

Posto isto, abre-se espaço, cuidadosamente, ao exame das críticas da intelligentzia do 

nosso tempo às fronteiras da Europa nos pós-1919 e pós-1945: “Los tratados de paz de 1919 que 

determinaron una tam profunda subversión en las fronteras europeas” (Vives, 1961: 156); “As 

fronteiras actuais da Áustria são uma brincadeira americana de 1945” (Bessa & Dias, 2007: 99);      

“. . .faut-il accepter certaines des frontières que prétendent imposer les alliés, et en refuser 

absolument d'autres, leur montrer qu'elles sont injustes, absurdes, dangereuses pour l'avenir?” 

(Lacoste, 1990: 28); “. . .uma Alemanha risível e uma Áustria nunca vista. . .” (Bessa & Dias, 2007: 

105); “. . .vários estudiosos alemães ergueram as vozes para criticar as fronteiras que ficavam 

atribuídas ao seu país. Em numerosos trabalhos, de âmbito geopolítico, se procurou mostrar o 

carácter arbitrário daquelas, aberrante, contrário às condições geográficas” (Medeiros, 2003 :144), “. 

. .Woodrow Wilson [fez] brotar novos estados independentes das mantas de retalhos de culturas e 

religiões cozidas pelo Império Austro-Húngaro . . .criando instabilidades nefastas e duradouras no 

centro e sudeste da Europa. . .” (Cutileiro, 2007b), “las discrepâncias, que con seguridad se 

suscitarían entre las fronteras existentes y las de sus mapas, iban a servir para documentar, con 

evidencias científicas, la injusticia que había sido cometida contra Alemania” (Burrows, 2004: 64). 

Com efeito, pode concluir-se que as linhas político-geográficas do pós-1919 e pós-1945 que, 

para agravar, têm vindo a retalhar-se internamente desde esse período – como por exemplo a 

Checoslováquia, a “salsicha checoslovaca” (Bessa & Dias, 2007: 99), desenhada em 1918, 

deteriorou-se logo que teve liberdade para tal, mostrando como termina uma construção artificial 

sem um intento agregador – podem ser consideradas como excentricidades de péssima divisão da 

região europeia, produto directo e reflexo dos poderes da altura. Por isso, nada impede que se 

reconheça  

“. . .que vastos territórios, formalmente germânicos, se encontrem agora sob controlo 

polaco e russo [e de mais países], com conhecimento das massas germânicas e, 

obviamente, dos seus dirigentes, e este facto político nunca pode ser interpretado como bom 

sinal - sobretudo numa área sempre problemática, que tem envolvido sistemáticos 

ajustamentos entre polacos, dinamarqueses, checos, silésios, austríacos, prussianos, 

lituanos e ucranianos” (Bessa & Dias, 2007: 100).  
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Embora reporte ao século XIX, o próprio Ratzel deixou bem claro: “wir erinnern an die drei 

deutschen Volksgruppen Siebenbürgens, an die Tschechen Böhmens, selbst an die Magyaren” 

(Ratzel, 2005: 116) [Lembramos os três grupos de alemães na Transilvânia, na Boémia e na 

Hungria]. Portanto, não é de espantar que, nos nossos dias, no site do Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands (NPD) (7) exista um mapa da Alemanha bem mais alargado que o actual, contando, 

entre outros, com os Sudetas (fig. 10), a Silésia, Danzig, a Prússia Oriental e nela Königsberg 

(cidade-natal de Kant (1724-1804)) que está sob domínio russo. Efeitos directos da II Guerra 

Mundial. 

Se perplexidades existem perante a problematização das fronteiras na Europa, mediante 

desconhecimento da tradição histórica imperial germânica, muito conveniente se torna explorar 

largamente o site Das Grenzlanddeutschtum (8) que se destina a explicar profusamente estes 

temas, por meio de cartografia de excelente qualidade e rigor, estatísticas claras e precisas dos 

aglomerados populacionais germânicos, organizado por áreas geográficas de forma a estabelecer-

se um conhecimento amplo e concreto da questão da Mitteleuropa e do papel que nela a Alemanha 

detém. De igual modo se cita uma obra impossível de ladear na matéria das fronteiras da Germânia 

– o contributo de Kosiek (1982) e os seus argumentos fundamentados num profundo saber. 

O colapso dos impérios germânicos: Austro-húngaro e Alemão, promovido pelos seus 

inimigos, acarretou inúmeros problemas, entre os quais uma extensa fragmentação de Estados e 

por conseguinte fronteiras contestadas (Ribeiro, 2003: 119). Tudo isto proveniente do proclamado 

princípio das nacionalidades que nutria apenas como objectivo retirar às elites germânicas o papel 

dirigente num Reich assim estruturado. Sabemos que o Estado multinacional integra a tradição 

política (Bessa & Dias, 2007: 104) da Mitteleuropa, mas aquele apenas dura quando há vantagens 

para as populações. Contudo, hoje conhecemos checos que falam saudosamente do Império 

Austro-Húngaro e da subsequente saída para o mar que garantiam com aquele (Anna Marková, 

comunicação pessoal, 2008, Fevereiro 17), assim como eslovenos que visitam Wien com um 

orgulho passado (Ajda Plauštajner, comunicação pessoal, 2007, Agosto 16). Será mais um sinal 

para a corroborar a hipótese que se defende? 

Realce-se que a Alemanha bismarckiana não reuniu todos os povos germânicos e 

germanizados dentro da mesma fronteira e que a Taktische de Bismarck, que Engelberg tão bem 

descreve (1985), não soube (porque não tinha nisso objectivo) realizar o pangermanismo. Da 

mesma forma, Hitler não soube cumprir a tarefa e limitou-se a desencadear uma catástrofe. A 

Deutsche Frage entre a Grossdeutschland e a Kleindeutschland continua em aberto e o que Bessa e 

Dias (2007: 47) citam a Lacoste (1994), relativamente às elites germânicas a virem a exercer uma 

acção dominante na Mitteleuropa, incluindo dos países do Báltico à Roménia, passando pela 

Ucrânia (a talho de foice diga-se que cidades como Lemberg (Lviv) e Czernowitz (Cérnivcy) do 

Império Austro-Húngaro são ucranianas, como, por exemplo, Hermannstadt (Sibiu) e Kronstadt 

(Brasov) são hoje romenas), constituindo-se um forte e duradouro poder germânico, está por levar a 

cabo. Efectivamente  

“. . .nem a Europa Comunitária está ao abrigo de conflitos identitários, de disputas 

futuras de fronteiras contestadas desde o seu primitivo desenho. O acesso a minas, 
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passagens na montanha, corredores para o mar, fronteiras históricas, necessidades de 

migração são outros tantos motivos para desencadear ofensivas que começam normalmente 

com os fortes a absorverem os mais fracos e a dirigi-los para outro caminho” (Bessa, 2011b: 

2) 

Por seu lado, Hitler inverteu “. . .a tendência de séculos - uma Germânia austríaca. . .” 

(Bessa & Dias, 2007: 96) visto que detestava a Áustria, como se depreende ao longo da obra de 

Welch (2001) e igualmente está plasmado no desejo do ditador em tirar aos austríacos “. . .o 

gostinho de sonhar com a restauração dos Habsburg e outras asneiras” (Rauschning, 1940: 105). 

Trata-se, enfim e mais uma vez, do diametralmente oposto à tradição cristalizada na citação do 

Imperador Friedrich III. que abriu esta dissertação. Similarmente, o III Reich contrariou, de igual 

modo, o federalismo germânico, a constar no capítulo dedicado à estrutura, e as correntes 

autonomistas (Baviera, Áustria, Silésia, Saxónia, Hungria...) pela imposição de um Império altamente 

centralizado e sem precedentes. Embora a História assinale uma tendência unificadora em Otto I., 

Friedrich I. e Karl IV. (Hampe, 1955) e em Bismarck, a centralização do nacional-socialismo foi 

radicalizada no mais alto grau.  

Ainda no âmbito do nacional-socialismo, Darré (1895 – 1953), Ministro da Agricultura e 

Provisão do III Reich, apresenta convicções daquela ideologia com as quais se pode discorrer a fim 

de se gerar o contraditório face a alguma da análise da estrutura política germânica remetida para 

diante. Por exemplo, à visão de que “ la conversion des Germains au Christianisme. . .sapa les 

bases de la Noblesse germanique” (Darré, 1939: 35) pode argumentar-se que, pelo contrário, o 

Sacro Império Romano das Nações Germânicas, fundeado com alicerces cristãos - e até mesmo 

depois sofrendo uma cisão no cristianismo - funcionou liquida e milenarmente (ainda que com todos 

conflitos com o Papa que se conhecem). Daí que seja de repelir essa ideia de corrupção levada a 

cabo pelo Cristianismo. Portanto, nem mesmo a linha imaginária (fig. 11) que se criou, dividindo 

metafisicamente a Germânia entre um Norte protestante e um Sul católico (Vilarinho: 1974/5) 

destruiu a construção imperial cristã. De facto, um império racista só poderia ter falhado, depois de 

se afastar diametralmente da ideia do Reich cristão, este gravado com letras de fogo no coração da 

tradição política e do mito germânico do Imperador adormecido. Para além do que se expõe, Darré é 

ainda criticado por Dugin (2010: 29-30) na medida da união entre o sangue e o solo, sendo que a 

preferência deve colocar-se no solo, na construção imperial, na cultura, nos valores continentais em 

detrimento da exaltação de uma raça, seja ela qual for. De resto, o pangermanismo como união de 

povos num mesmo império coaduna-se sem mácula com estas ideias, reagindo perante os dogmas 

raciais do nacional-socialismo. 

Em contrapartida, e uma vez trazido Darré para o estudo, fomenta-se, por outro lado, a 

noção exposta de propriedade no Direito Germânico (referido no capítulo anterior), distinto do Direito 

Romano, como também a concepção elitista de sociedade, baseada numa “. . .véritable notion de 

Noblesse, au sens germanique. . .” (Darré, 1939: 23) intérprete fiel da tradição cultural germânica, 

uma “. . .aristocratie de l'Esprit. . .” (Darré, 1939: 28) e uma preocupação pela educação da elite 

(Darré, 1939: 255-258) que corresponde às aspirações do povo, comprovadas pela História e pela 

análise cultural. E da mesma forma, para finalizar Darré, mencionam-se ainda a importância do 
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regresso à ruralidade e crítica da vida citadina, valores puramente (mas não exclusivamente) 

germânicos. 

Desta forma, como se tem vindo a apontar, existem regiões germânicas fora das fronteiras 

da Germânia. Entre estas, passemos apenas um leve olhar sobre a pólvora acumulada na Península 

Bizantina. 

Tendo presente que “. . .o sul dos Balcãs nunca foi atingido pelas fronteiras do Império 

Austro-Húngaro” (Correia, 2004: 254) e pelo processo da germanização, não será coerente 

sustentar Chéradame (1871 – 1948) que defendia acerrimamente um fim para o pangermanismo em 

toda a região, uma vez que a esse raciocínio escapa o peso da cultura germânica nas províncias do 

Norte daquela área. Aliás, grande parte da sua obra assenta na condenação da geopolítica clássica 

alemã que nesta dissertação modestamente se tenta reabilitar. Se  

“a visão romântica e idealizada da governação otomana como um exemplo da 

singular «tolerância islâmica» parece ter pouco a ver com a realidade histórica das 

estratégias de dominação das populações cristãs da Península Balcânica, postas em prática 

pelos conquistadores otomanos” (Fernandes, 2005: 13)  

não podemos pois reconhecer um projecto geopolítico da Grande Albânia ou da Grande Sérvia 

(Morgado, 2012), sem antes declarar e perceber que subsiste uma presença germânica na região, 

assegurando a tradição multissecular que encontrou um dos clímax na protecção à Grande Croácia 

florescida dos anos 40. 

Neste ângulo, Lacoste (2006: 187) não esqueceu que “. . .os imperadores germânicos 

consideraram que a Itália fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico. . .tanto mais que se 

tratava da sua parte mais rica”. Com efeito, atente-se em mais um dos mapas de Haushofer (1939) 

(fig. 12) este relativo ao Tirol do Sul, que se encontra actualmente sob administração italiana, 

embora se constituam em províncias autónomas como Bozen e Trient. 

Um outro problema na matéria das fronteiras germânicas que tratamos é identificado por 

Foucher na medida do seu aviso em que a fronteira russo-polaca (hoje Lituânia/Bielorússia/Ucrânia-

Polónia) foi empurrada, pela Linha de Curzon, para Ocidente (Foucher, 1988: 415). Como 

consequência, a Polónia avançou e passou a administrar território secularmente germânico, ao 

abrigo da linha Oder-Neiβe. Com efeito, eis o reflexo da Silésia, Sul da Prússia Oriental e Ocidental, 

Brandenburg, Pommern, se encontrarem hoje na Polónia. 

A Norte deste problema, aponta-se um outro – o chamado Oblast [distrito russo] de 

Kaliningrad que nada mais é do que o núcleo da Prússia Oriental, fundada pela Ordem Teutónica no 

século XIII. Decerto, os estudiosos destas matérias terão poucas dúvidas sobre o absurdo desta 

situação geopolítica, ilhota separada do território russo, novidade absoluta. Como se analisará 

adiante, a Política Externa alemã tem os olhos bem fixos nesta realidade e age em prol da solução, 

mais ou menos tardia, de mais este resultado da II Guerra Mundial. Deste modo, certamente se 

cumprirá o presságio de Milhazes (9): “então a Rússia deverá devolver Kalinninegrado à 

Alemanha?” pois para além deste ser um objectivo do Governo alemão, como sustentamos, do lado 

russo, por exemplo, o influente pensador Dugin advoga essa devolução como passo essencial para 

o fortalecimento da aliança russo-germânica (Dunlop, s.d.:19). As palavras de Daehnhardt (2011, 



Império Germânico: desígnio anulado ou a renascer? Nuno Morgado 
 Uma perspectiva geopolítica __________________________________________________________________  

37 
 

Maio): “Königsberg, que provisoriamente se chama Kaliningrad. . .” encontrarão, enfim, 

concretização plena, sarando-se as feridas abertas pela ventilação dialéctica entre Roosevelt, 

Churchill, Estaline e outros cérebros do traçado das actuais fronteiras na Europa. 

Descendo no mapa europeu, encontram-se outras questões geopolíticas ao nível da fronteira 

germânica. A Roménia, a que Dugin (2011) cita a “. . .natura eurasiatica della cultura romena. . .” na 

medida da tradição histórico-política romena de simbiose do mundo oriental e ortodoxo com o mundo 

ocidental e latino (Morgado, 2010b), engloba hoje a província da Transilvânia, já citada como território 

onde a cultura germânica abundou durante séculos. Para aqueles que pensam, recorrentemente, que 

estas questões estão sepultadas nos cemitérios da História e da tradição política - segundo eles 

caduca nos dias de hoje - recorda-se que o cargo de Bürgermeister (Presidente da Câmara) de 

Hermannstadt é ocupado por um saxão, Klaus Johannis (n.1959), também Presidente do 

Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien [Fórum Democrático dos Alemães na Roménia], 

apontado inclusivé como um dos candidatos aptos ao cargo de Presidente da República da Roménia. 

Mais, de acordo com a BdV a Roménia contará com um conjunto de 80.000 alemães. A par desta 

presença, deve igualmente lembrar-se os húngaros germanizados que povoam aquela região. Nestas 

circunstâncias de focos populacionais germânicos, especialmente na província da Transilvânia, não 

será de estranhar que num inquérito à população estudantil da Roménia, levado a cabo pela 

Fundação Soros, no primeiro semestre de 2011, 54% dos entrevistados “nem sequer querem ouvir 

que são romenos” (fonte não citável).  

Porquanto, postos a relevo estes factos, Dugin (2011) mostra cabalmente que a Grã-Bretanha 

tem procurado sempre fazer da Europa de Leste um “cordão sanitário” para impedir uma aliança 

russo-germânica, estando obviamente a Roménia incluída neste espaço geopoliticamente criado 

pelos interesses britânicos – e, por ventos actuais, americanos - de equilíbrio europeu. 

Trazidos ao estudo os interesses geopolíticos britânicos na Europa, não se poderia olvidar o 

caso Belga. Outrora território dos Habsburg, a Bélgica nasceu de um plano inglês para retalhar a área 

da foz e delta do Reno entre poderes distintos. O país em apreço opõe uma próspera maioria 

flamenga (60%) a uma não tão próspera minoria francófona (40%), facções socioculturais distintas 

que desaguam em quezílias entre o francês, o flamengo e o alemão (fig. 13) culminando num 

desarranjo político total – vide a da falta de governo que se arrasta desde Junho de 2010. Cutileiro vai 

até mais longe: “se não fossem a riqueza e o entrosamento na malha política, económica e financeira 

que aguenta hoje toda a Europa, a Bélgica não estaria melhor do que a Bósnia-Herzegovina” 

(Cutileiro, 2010). A proposta de Marcel Sel para a realização de um referendo sobre o fim do país (10) 

descobre então o seu encaixe. Certamente o facto das cores da bandeira belga serem também as da 

bandeira alemã, trocada a disposição e o sentido horizontal, bem como o caso da família reinante 

belga ser de origem alemã não terão grande relevância, não fora a importância estratégica do 

território para uma hipótese de projecto de Groβdeutschland. 

Por seu lado, do Luxemburgo, relembre-se, saiu uma das mais brilhantes dinastias que 

governou o I Reich (Haenens, 1999). 

E para a corrente de pensamento segundo a qual os países do BENELUX são o paraíso da 

paz democrática, pilar de um europeísmo ideal sem limites, convém trazer à luz que têm sido 
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exactamente os chefes de governo desses países que mais golpes desferiram sobre os consensos 

franco-germânicos, notavelmente no que concerne a práticas de boa gestão económico-financeira. 

Noutro âmbito, sem dúvida, a fronteira do espaço germânico não será alheia ao desígnio 

geopolítico da concertação dos países do Danúbio: “. . .le Danube pourrait servir de support à une 

stabilité enfin retrouvée de l’Europe médiane” (Foucher, 1999: 8). Eis um veículo no qual a Alemanha 

aposta, estendendo-se pela Hungria que lhe é sumamente favorável, derivado da alta germanização 

do seu povo e da “. . .proximidade dos meios culturais e intelectuais. . .” de ambos países (fonte não 

citável), deixando os polacos e os checos, que guardam aos alemães maior animosidade (Markovits 

& Reich, 1997: 117). Esta estratégia danubiana, assente num interesse russo-germânico, tem enfim, 

uma empatia especial pela Hungria, atravessada de lés a lés pelo rio citado. Largamente prejudicada 

pelo traçado de fronteiras pós-1945 (Foucher, 1999: 37) (fig. 14 e 15) a Hungria regista a sua 

população espalhada pela Transilvânia, Eslováquia, Vojvodjna, pelo que se o Danúbio tem a vocação 

de federar os Estados da região (Foucher, 1999: 40) existe, da sua parte, completo interesse em 

levar a bom porto esse projecto geopolítico.  

No mais, a Hungria vive, actualmente, um momento de ressurgimento nacional, após 

disciplinar legislativamente a comunicação social e aprovar a nova Constituição que abre com a frase: 

“O Senhor bendiga os húngaros”, vincando a tradição cristã da Hungria, invocando Santo Estevão e a 

sua santa coroa, e avorando um Novo Milénio em que esta Lei fundamental é um voto de fé nacional 

(The Basic Law of Hungary, 2011). Por outro lado, a Hungria empenha-se para a adesão da Croácia 

à UE, país com o qual partilha profunda tradição política comum (fig. 16). De facto, Budapeste tem 

um valor simbólico enorme, bastião da cristandade na Península Bizantina marcada pela presença 

otomana. Com efeito, a Estratégia do Danúbio garante a centralidade geopolítica à Hungria e a sua 

experiência histórica encontra, assim, a sua cúpula natural numa organização que visa a cooperação 

entre os Estados atravessados pelo rio azul, celebrizado por Johann Strauss filho (1825-1899). 

 

 

2.1) A base clássica do pensamento geopolítico germânico 

2.1.1) A Fronteira da Germânia 

SÍNTESE: 

 A noção essencial de Ratzel e Haushofer do Estado enquanto organismo vivo, detentor de 

maior ou menor poder, relaciona-se intimamente com a questão de fronteira, tida como a “pele” 

desse organismo que, por sua vez, se move (por expansão ou contracção) mediante o grau de 

poder daquele, estando ultrapassadas as fronteiras desenhadas por barreiras naturais, mas ao invés 

traçadas num âmbito multidisciplinar. 

Assim, as fronteiras do pós-1945 não reflectirão mais os poderes actuais. 
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“As relações internacionais baseiam-se  

essencialmente numa relação de força” 

(Freund, 1974: 167)  

2.2) A Política Externa  

 

Pelo que se tem, paulatinamente, afirmado e, do mesmo modo, consultando nos domínios 

da História milenar do espaço germânico e neste, da Alemanha em particular, não pode pensar 

naquele (actualmente pequeno quando comparado com a Groβdeutschland de outrora) país como 

simples caniche de estimação dos EUA. Toda a humilhação que a pátria alemã sofreu, desde o final 

da II Guerra Mundial até à saída dos americanos do território alemão (não olvidamos que os Aliados 

quiseram “. . .formalmente sancionar o projecto” da reunificação da Alemanha (Scheidl, 1999: 53)), 

tem vindo a dissipar-se no nevoeiro do tempo, até que a Alemanha se tem, passo a passo, impondo 

nas relações internacionais, por meio de uma política externa sagaz e inteligente. 

Assim, as nações germânicas em posse dos instrumentos, conceitos e explicações da 

escola geopolítica clássica já explicitados podem descansar nas suas elites dirigentes o papel da 

acção política externa. 

Por conseguinte, encontra-se esta dissertação no ponto focal para proceder à análise da 

política externa alemã, compondo-se a proposta por meio da observação e análise de política 

externa histórica, por um lado, e da política externa actual, por uma limitação temporal aos três 

governos alemães mais recentes e respectivo labor interpretativo, por outro, sucedendo-se ainda 

uma particularização da pesquisa e compreensão da política externa cultural em fase ulterior. 

Metodologicamente, para realizar esta parte do estudo declinamos os seguintes ângulos de 

decomposição da Política Externa: o da intervenção do país nas organizações internacionais a que 

pertence; o do cruzamento de dados para uma análise analógica; e o da reflexão específica de 

apenas um ministro em particular. Portanto, estes métodos de revelar a política externa de um país 

não nos ocuparão. 

Embora procuremos integrar a Alemanha no Mundo – e a Geopolítica trata das questões do 

domínio mundial - cuidadosamente circunscrevemos a política externa da Alemanha relativamente à 

Europa, por impossibilidade prática de abordarmos, numa dissertação com imposição de limites 

formais de dimensão, a totalidade da política externa alemã. Porém, e porque este é um trabalho 

que faz uso dos aparelhos da Geopolítica, não ficam erradicadas, de resto, algumas referências que 

consideremos pertinentes e que extravasem a região em causa. 

Visando esgotar esta tarefa particular que se define, propomos de acordo com a 

metodologia definida, em primeiro lugar, passar um breve olhar sobre História da Germânia e retirar 

dela algumas ideias e conceitos, a fim de mais uma vez traçar as referidas “deducciones 

geohistóricas” (Vives, 1961: 13), constituindo uma “dualidade contínuo/descontínuo” (Bessa &Dias, 

2007: 57) de grandes rupturas e grandes continuidades na área germânica, por meio do padrão 

geohistórico. De resto, depreendem-se genericamente estes termos, pois na leitura de Sternburg 

(2006), capítulo a capítulo descortinamos uma palpável linha contínua, não obstante ser 
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interrompida em certos períodos, ditada pelas aspirações culturais dos povos germânicos às quais 

as suas elites têm sido, em geral, paretianamente ligadas como leões, ou seja, conhecendo as suas 

raízes, são-lhes fiéis, e não puras raposas especuladoras, na simples mobilização traiçoeira. 

Exige-se, então, um quadro intelectual abrangente, para uma explicação científica, pois 

como aconselha Renouvin (1991: 2): “pour comprendre l'action diplomatique, il faut chercher à 

percevoir les influences. . .” Não pretendemos, constringentemente, um simples desfilar de datas e 

tratados celebrados nas páginas da História.  

Numa segunda parte, apontar-se-á uma reflexão atenta e relativamente profunda no 

concernente às políticas externas dos governos de Schröder e Merkel, bem como parte do que se 

tem escrito sobre política externa alemã, desde a reunificação, com o intuito de revelar que vias têm 

sido percorridas, pela feitura da política externa alemã, levada a cabo pelos governos desses 

estadistas. A fim de manter a objectividade, o rigor e a rectidão do trabalho, a anteceder a esta 

análise, traremos novamente algumas considerações ao enquadramento teórico, para que 

metodologicamente se oriente a problemática. 

Deste modo, procede-se a mais um passo desta dissertação tendo em vista a verificação 

científica da hipótese proposta - a ideia elementar de que o poder germânico é ciclicamente 

hegemónico e que se a última etapa foi a sua destruição pelos seus inimigos (que criticam esse 

poder fig. 17), a nova etapa que eventualmente se avizinha será aqueloutra do seu ressurgimento, 

não obstante o desprovimento aflitivo de pensamento geopolítico na Alemanha, sobre a qual foi 

proclamado o anátema das democracias ocidentais até à sua conversão. Assim, estudamos a 

Política Externa da grande potência como mecanismo para desvendar os objectivos do Estado. 

Um último curto apontamento dirige-se para a economia. Embora se fomente e se sublinhe a 

importância do factor económico no seio da análise do softpower germânico, aquela perspectiva 

duguiniana de que é a geopolítica que corrige a economia (Dugin, 2010b: 227) e não a economia 

que assume papel de prima donna no que toca ao palco máximo do poder, constitui-se na posição 

que se defende.  
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“Como diria o velho Vilfredo Pareto,  

os fundos psicológicos da humanidade  

esperam por novas e atractivas derivações, 

 que são no fundo versões actualizadas das mais antigas.”  

(Bessa, 1998: 229) 

2.2.1) A Política Externa histórica 

 

Ratzel queria uma frota germânica poderosa que fizesse frente ao Reino Unido (Bessa & 

Dias, 2007: 34). Kjellén aspirava a uma união dos países nórdicos em volta de um Império Germânico 

hegemónico (Bessa & Dias, 2007: 47). Haushofer preconizava uma Grande Alemanha alargada e 

estendida pelo seu espaço natural que se apresentava, concomitantemente, no seu Lebensraum e 

espaço cultural. 

Três teóricos, três ideias, três projectos. Parte-se do pressuposto que a geopolítica encerra, 

esse in, um conhecimento essencial para se fazer política externa, o que leva a principiar a análise da 

Política Externa Histórica com autores acima mencionados, todos eles ligados à doutrina do 

pangermanismo e à Alldeutscher Verband [Liga Pangermanista]. E, prontamente, ecce o primeiro 

núcleo essencial de política externa alemã a reter: o pangermanismo, no sentido de união de todos os 

povos germânicos e germanizados, que leva, automaticamente, ao conceito de Groβdeutschland – 

por outras palavras (Haushofer, 1986: 19), o objectivo “. . .était le rassemblement de tous les peuples 

de langue allemande dans leus frontières naturelles”. Ao pangermanismo associa-se, relembre-se, o 

conceito de “cultura-viveiro”, a perpetuação cultural que enunciou Talcott Parsons (1902- 1979) na 

medida em que a cultura germânica permanece transhistoricamente nos espaços onde foi cultivada, 

uma vez que “. . .existe en la cultura la posibilidad de un indefinido desarrollo acumulativo” (Parsons, 

1982: 461). 

Por seu lado, Korinman, que Lacoste classifica de “germaniste de métier” (Korinman, 1990: 

VII), ocupa-se profusamente de Ratzel e Haushofer (Korinman, 1990), incluindo, pontualmente, o 

germanófilo sueco a fim de ilustrar, sem margem para dúvidas, os projectos de hegemonia mundial 

que o II Reich e III Reich encarnaram, inscritos numa linha imperialista. 

Porém, não se dê o erro de julgar esta ideia imperial que aqui desvelamos, como oriunda do 

romântico século XIX - as suas raízes são muito mais profundas e, portanto, não podem ser 

obliteradas. O Corpus Politicum germânico, encabeçado, na remota Idade Média (quando ainda nem 

relações internacionais existiam) pelo Imperador foi durante séculos a representação política da 

Cristandade, sendo que o soberano supremo do Sacro Império Romano das Nações Germânicas era 

“. . .señor y superior de estos soberanos” (Reis, Príncipes, Duques, Condes, Cavaleiros, etc.) 

(Rodríguez, 2000: 12-13). Tal herança não se apagará num ápice - “ la idea de la formación de la 

Gran Alemania no era, sin embargo, una propuesta nueva” (Pereira, 2003: 346). Desta forma se 

compreendem os projectos imperiais do passado romântico, como se entenderão todos os que 

possam advir. Discorda-se com veemência da expressão de Krockow (1990: 289) “. . .die Befreiung 

vom Reich” [a libertação do Reich] na medida em que se sustenta e comprova a presença 
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multissecular da ideia de Reich na mentalidade alemã até aos nossos dias, embora refreada, sem 

sombra de obliteração. Todavia, nem a hecatombe do nacional-socialismo expurgou esta noção 

essencial da cultura germânica, conquanto a tenha atenuado, ou por outra, silenciado, catalogando 

sistematicamente esta aspiração de intento “nazi” e por isso sempiternamente condenada ao baú 

cheio de mofo do politicamente correcto. Além do mais, não se deve deixar à margem do problema o 

mito germânico daqui decorrente, id est, dessa tradição de séculos ligada à Kaiser-Idee [ideia 

imperial], directamente herdeira do Império Romano e relacionada com o conceito de monarchia 

universalis (Rodríguez, 2000: 59) do milenar Sacro Império Romano das Nações Germânicas 

(800/962-1806). Porém, não só daquele, uma vez que também: o Império Carolíngio (800-843), o 

Império Austríaco (1806- 1867), a Confederação Germânica (1815-1866), a Confederação Germânica 

do Norte (1866-1871), o Império Austro-Húngaro (1867-1918), o II Reich (1871-1918) e até mesmo o 

III Reich (1933-1945) contribuíram ao longo dos séculos para cimentar essa ideia imperial.  

Sem dúvida, o mito, parte integrante das nações, “um nada que é tudo” como identificou 

Fernando Pessoa (1888-1935), encontra aqui um lugar de primazia incontestada. Eis a lenda imperial 

germânica:  

“Dédormais, pour toutes les Allemagnes, l’empereur promis dort au sein d’une grotte 

de Thuringe. Il est assis devant une table de pierre et, depuis qu’il dort, sa barbe fait déjà 

plusieurs fois le tour de la table. Parfois, il se soulève pour demander au berger qui le veille : 

«Les corbeaux volent-ils toujours autour de la montagne ?» Et le berger répond tristement : 

«Oui !» L’empereur reprend son rêve séculaire, en attendant le jour où «il portera 

l’Allemagne à la tête de tous les autres peuples». Alors, le Reich qui durera mille ans 

couvrira toute l’Europe. (Muraise, 1969: 106-107) 

Mais se acrescenta que, de acordo com o mito, o Reich de mil anos não será feito senão “por 

vontade de Deus (Gott mit uns)” (Angebert, 1973: 38). Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), lembra 

ainda, referindo-se ao Sacro Império Romano das Nações Germânicas: “«Our Reich may come!» 

concretizando-se uma fusão política, mitológica e religiosa (Philipps, s.d.:6). 

E este Sacro Império Romano das Nações Germânicas, tido na construção política mais 

longa de todas as enumeradas, é acalentado como núcleo geohistórico de acordo com Vives (1961: 

132), como expusemos atrás no foco de poder que circula da região renana ao Brandenburg. Uma 

linha cíclica, portanto, de um retomar transhistórico que se exibe evidente. Com efeito, o mesmo 

Vives (1961: 132) finca bem este núcleo geohistórico como uma sociedade histórica indissolúvel e 

nuclear, situada no espaço territorial natural da Mitteleuropa (1942: 6-7), onde a tradição tem um 

papel aglutinador, espiritual e cultural (Stürmer, 2003: 30). Aliás, o próprio Hino Alemão (Lied der 

Deutschen) tem a letra escrita por um alemão (Hoffmann von Fallersleben) e a música composta por 

um “austríaco” (Joseph Haydn) (Knopp, 1990: 28-29), superando-se e eliminando-se 

metafisicamente, assim e ainda hoje, aquelas fronteiras actuais. Aliás, aquando da Germânia dividida 

em duas (Morgado, 2011b) Naumann advogava a união entre o II Reich e o Império Austro-Húngaro 

(Philipps, s.d.: 10). No entanto, e embora a Tradição do Mito traga um poder místico à História, a 

análise não se entrega a uma visão exclusivamente mítica, sob pena da sua condenação. Antes se 

apresenta mais esta preposição válida, conquanto refutável, como todas as outras até aqui. O 
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tratamento adequado a esta matéria, do mito imperial, procura ser: abrangente (incluir enfim esta 

variação interdisciplinar que se contempla), profundo (indo além de intenções de registos 

historiográficos simples, pelo que se trouxe o assunto à luz da escalpelização) e contextualizado (daí 

o esforço de o enquadrar na hipótese geral defendida). 

Entrando sucintamente nos domínios da Confederação Germânica (1815-1867), toma-se um 

pequeno apontamento, prova cabal de política externa traçada por uma elite (não pelas massas, 

estas objecto e não sujeito) imbuída na cultura do seu povo, e que tem como fim garantir os 

interesses nacionais, e não os interesses dos outros. Esse exemplo de política externa germânica 

feita num sentido inteligente, instrumento de uma paz realista e conservadora, (Congresso de Wien - 

1815) tem um nome: Fürst Metternich (1773-1859), como explicam Bessa e Pinto no segmento da 

sua obra (1999) dedicado à contra-revolução. E a propósito do tema, reavivam-se as palavras de 

Thomas Mann: “os alemães são um povo da contra-revolução romântica, contra o intelectualismo 

filosófico e o racionalismo do Iluminismo, de um levantamento da música contra a literatura, da 

mística contra a claridade. . .” (Scheidl, 1999: 89). 

Uma vez que se está a lançar um olhar para o século XIX, mencione-se também a acção 

estratégica de Bismarck (1815-1898) (Duroselle, 1992: 37-48) que assentou a sua politica externa 

realista nos seus dois maiores instrumentos: a diplomacia, obtendo uma teia de alianças 

laboriosamente criada; e a guerra, não se coibindo em esmagar quem impedisse a Alemanha de se 

unificar e se tornar um Estado hegemónico na Europa e no Mundo. 

Regressando à problemática, cumpre-se no intento sublinhar, de igual modo, o conceito de 

Wachstumspitz, outro dos princípios que prevalecem na concepção germânica de política externa e 

que significa exactamente: “todo o enclave tem o índice de crescimento”. E melhor exemplo histórico 

não se acha que não na campanha multissecular da Ordem Teutónica nos países do Báltico (o 

Castelo de Marienburg de 1274 permanece orgulhosamente), alargando e estendendo aí a influência 

germânica (figs. 4 e 5) pois “. . .l’Ordre Teutonique représentait une force au service de l’expansion 

germanique dans l’est de l’Europe, une armée idéale, fidèle à l’empereur et porteuse des valeurs de la 

culture allemande ” (Toomaspoeg, 2001 : 7). Outrossim, a questão religiosa não se desagrega deste 

assunto, tendo em conta que a “. . .igreja alemã identifica, porém, quase sempre, a propagação da fé 

à extensão das fronteiras do Império” (Heers, 1977: 182). Destas bases, poder-se-á observar o 

enclave de Kaliningrad com outros olhos. 

Por outro lado, a Germânia não teve apenas líderes realistas que levaram a sua construção 

política a um maior ou menor sucesso. Hitler, a título de exemplo mais recente, um ideólogo 

despreparado para a “. . .avaliação real de poderes. . .”, como elucida Bessa (2001: 120), permitiu 

que a sua doutrina assumisse um papel protagonista na arena internacional dos poderes, tendo em 

conta que, obcecado com a derrota do comunismo, ignorou a geopolítica, id est, a ideologia cegou o 

saber. “A agressão de Hitler contra a URSS foi a grande catástrofe eurásica” lamenta-se Dugin 

(2010a: 57) (fig 18). E o ditador austro-alemão não precisava ter lido Margeride (1990) que explica 

conclusivamente as dificuldades na conquista da Rússia, bastava recolher o exemplo histórico 

falhado de Napoleão na conquista do Heartland, a par de escutar o génio geopolítico de Haushofer, 

que instituía a aliança com Rússia como essencial. 
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E a II Guerra Mundial, declarada pela França e pela Grã-Bretanha (3 de Setembro de 1939), 

representou mais um arraso para a Alemanha. Em especial os franceses, logo após o conflito, 

ansiavam por querer manter os alemães numa posição de inferioridade (Dougherty, 2003: 723). 

Portanto, desde 1949 que a Alemanha, enquanto RFA - dada a sua divisão em RFA e RDA 

pelos seus inimigos - pretendeu “reaver a soberania perdida e adquirir alguma margem de manobra” 

(Vilarinho, 1974/5: 51) a par de garantir a segurança, uma vez que depois da II Guerra Mundial se 

encontrava devastada, esmagada, alienada e submetida incondicionalmente à vontade dos 

vencedores, que suprimiram simplesmente qualquer autoridade alemã, substituindo-se a ela de uma 

forma que o Direito Internacional Público ainda hoje não tem preceitos para explicar. Nas palavras 

claras de Scheidl, logo no imediato pós-guerra, “. . .a Alemanha deixou efectivamente de existir como 

estado europeu” (1999: 11). 

A divisão do Estado em dois, como se desenvolve, foi extraordinariamente nefasta, pois o 

retalho não foi apenas político, mas também militar, ideológico, económico, social, cultural.  

As etapas históricas da RFA (que nos importa, porque a RDA desapareceu definitivamente) 

até à reunificação da Alemanha, são relativamente mal conhecidas, por isso, cremos ser relevante 

explanar brevemente uma panorâmica geral do procedimento que a Alemanha seguiu, tirando partido 

das oportunidades e impondo-se novamente, seguindo as linhas transhistóricas que se expõe, mas 

de um modo sumamente prudente, como lhe convinha. Contudo, para um estudo relativamente 

completo e estruturado do período alemão 1945-1995, aqui revisto com celeridade, importará ler 

Gomes (1997). 

Membro-fundador da CECA, CEE, EURATOM, pode-se, com propriedade, certificar que a 

intenção dos vencedores da II Guerra Mundial era controlar a Alemanha: o carvão, o aço e a energia 

para vigiar o armamento, os mercados para não descurar a atenção na economia. E mansamente 

será o termo para designar a acção política alemã nessas décadas, ou nas palavras eruditas de 

Lacoste, os anos do nazismo condenaram a Alemanha “à une place internationale à part, caractérisée 

par la discrétion” e consequentemente “ le refus d'intervenir militairement à l'exterieur” (1994: 113).  

Especificamente, nos 17 anos posteriores àquele conflito Mundial, a Alemanha foi governada 

pelo agrupamento de forças CDU/CSU, sendo que desses anos, os primeiros 14 foram os anos de 

Adenauer (1876-1967). De acordo com Römer (1980: 63), os grandes objectivos internacionais deste 

Bundeskanzler foram a integração europeia e a reconciliação com uma das inimigas tradicionais: a 

França. 

Erhard (1897-1977), pai do “milagre económico alemão”, sucedeu ao Bundeskanzler 

Adenauer e torna-se sumamente importante passar revista a este aspecto da política interna para 

compreender a política externa. De facto, o “milagre económico alemão” foi essencial para a 

integração do Estado na Europa. A título de exemplo podemos informar que, entre 1949 e 1969 o 

PNB triplicou e entre 1950 e 1966 os salários reais aumentaram 131%. Os planos Schumann e 

Marshall foram essenciais, a par de ajuda financeira, créditos e dádivas. Neste aspecto, inferimos, 

sem margem para dúvidas, que os inimigos da Alemanha aprenderam, à custa do rescaldo e 

consequências da I Guerra Mundial, a ajudar o inimigo na sua reconstrução e não em impedir e 
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dificultar as elites alemãs na execução dessa tarefa, que deu (e poderia ter tornado a dar) espaço a 

um revanchismo emergente. 

A partir de 1950 restaurou-se o comércio externo alemão e em 1966 Kiesinger (1904-1988) 

sucede a Erhard. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do novo Bundeskanzler, seria Brandt (1913-

1992) do SPD que, dando continuidade ao projecto de integração europeia do CDU/CSU, começou, 

da mesma maneira, a abrir a política externa ao Leste, inclusive à RDA, política esta que encetou a 

concretizar com maior fulgor quando se tornou chanceler em 1969. Trata-se da conhecida Ostpolitik, 

que gerou alguma polémica interna na RFA. A Roménia e a Jugoslávia, como exemplos e apesar de 

comunistas, fomentaram, nessa Ostpolitik, grandes relações com a RFA, o que, diga-se de 

passagem, não é fenómeno do acaso, pois como abordamos em sede de análise geopolítica: 

Eslovénia, Croácia, Bósnia, Transilvânia estiveram, durante séculos, ligados à política germânica do 

Reich, e que a que atrás fizemos menção. Por isso, não se podem admirar os espíritos dos diligentes 

destas matérias ao lerem um Steinmeier exultante (2007), pela adesão da Roménia à UE - mais uns 

pontos para a influência alemã, em mais um território onde esteve multissecularmente presente.  

O ano de 1969 é além disso, o ano do Tratado de Paris, essencial para a Alemanha recuperar 

a sua soberania, uma vez que, com a reconciliação franco-alemã, o mecanismo para o seu 

ressurgimento sofreu um impulso. Contudo, e depois de um escândalo da espionagem da RDA no 

seu gabinete em 1974, Brandt vê-se obrigado a demitir-se e Schmidt (n.1918) toma o cargo de 

chanceler. 

Contudo convém uma pequena digressão a 1964, ano no qual nasce em Hannover o NPD 

que visou combater à época, na política externa, a americanização e a sovietização, a par de 

reclamar os Sudetas para a Alemanha. A obtenção de quase 4,5% dos votos em 1969, não é o que 

se pretende relevar, antes o facto de, pela primeira vez desde a II Guerra Mundial, um grupo político 

germânico reclamar, sem complexos, uma herança e opor-se às influências estranhas que 

penetravam o país. 

Outra curta nota, relativa à americanização e sovietização trazida à reflexão, insere-se no 

nível militar alemão reduzido ao mínimo, quasi erradicado, nesses anos. Exemplificando, com o 

intuito de se ter uma noção iluminada, o voo à vela e a esgrima estavam proibidos pelos Aliados 

porque eram consideradas formas de militarismo (Vilarinho, 1974/5). No que se refere à Bundeswehr, 

a sua criação registou-se em 1956, porém apenas depois de a RFA entrar na OTAN em 1955, para 

que, dessa forma, todas as forças armadas alemãs passassem imediatamente a fazer parte do 

comando supremo da OTAN, com o intuito de serem devidamente controladas e administradas. Por 

seu lado, os oficiais da RDA eram educados em Moscovo. 

Retomando a linha histórica do profundo ressurgimento alemão através dos domínios da 

política externa, o Bundeskanzler luterano Schmidt, um keynesiano convicto do SPD, (e que veio 

criticar os EUA, na imprensa, em 2007) é substituído pelo Bundeskanzler Kohl (n.1930) da CDU, um 

homem que ainda que do neo-liberalismo económico (Dougherty, 2003: 587-588), foi o estadista mais 

longo desde Bismarck e que teve o mérito de reunificar a Alemanha. Fomentou a aliança com os EUA 

de Reagan (1911-2004), mas reconheceu a importância da Rússia na política externa para a 

reunificação: “Le president Mikaïl Gorbatchev a contribué de façon inestimable à surmonter la division 
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de notre patrie” (Hildebrand, 1991:177). Kohl, quando pronunciou estas palavras, em 1990, aquando 

da cerimónia da reunificação alemã, também discursa “. . .l'apport des Länder compris entre l'Elbe et 

l'Oder, entre Rügen et la Suisse Saxonne, ne comporte pas seulement un legs culturel inestimable. Il 

comprend aussi des paysages anciens aux riches traditions, avec des témoignages uniques de notre 

histoire” (Hildebrand, 1991: 179-180), mostrando o apego ao seu país e a transcendência da pátria 

reunida. 

Igualmente com este Bundeskanzler católico, a Alemanha aplica o seu primeiro acto de força 

nas relações internacionais, desde a II Guerra Mundial. Nos inícios do descalabro ruinoso da 

desagregação Jugoslávia, em 1991, “. . .la diplomacia alemana había buscado jugar un papel 

destacado en la resolución del conflito, alegando su experiencia histórica en la zona balcánica”. Por 

isso, a Alemanha “. . .se mostró impaciente por conseguir un papel protagonista en un terreno que 

decía entender bien. Así fue como el governo alemán se lanzó a una arriesgada operación: el 

reconocimiento unilateral de las independencias de Eslovenia y, sobre todo, de Croacia.” (Pereira, 

2003: 535). Como nos descreve Pereira, com a pressão alemã na CEE, a Eslovénia e a Croácia são 

reconhecidas como Estados independentes e a Alemanha reconquista unilateralmente algum 

prestígio e vê consagrada alguma da sua força. Em suma, o Império Germânico esteve, por séculos, 

nos Balcãs e havia que colher os frutos dessa plantação. 

Em 1990, Václav Havel (n.1936) reuniu em Bratislava (antiga Preβburg) representantes da 

Polónia, Hungria, Checoslováquia, Áustria, Itália e Jugoslávia com um objectivo não muito difícil de 

adivinhar: “procurar um equilíbrio, nessa área, entre a Alemanha e a Rússia” Moreira (2008: 616). E 

este é um dos aspectos centrais que ocupa o governo alemão na condução da política externa, 

obedecendo a um dos ensinamentos mais preciosos da geopolítica clássica alemã: a aliança com a 

Rússia. 
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“ Y para Alemania la tragedia ha consistido  

en que jamás ha logrado consolidar su posición 

 como potencia hegemónica en Europa, 

 a pesar de los enormes recursos que ha puesto  

al servicio de esta ansiada meta”  

(Vives, 1961: 23).  

 

2.2.2) A Política Externa actual  

 

A actual política externa alemã orienta-se, antes de tudo, por premissas como “nunca mais” 

direccionada, sem dúvida, para a negação de toda e qualquer política autoritária e expansionista, 

encarando com desconfiança o hardpower, o poderio militar, assim como “nunca isoladamente” que 

se relaciona com a vontade da Alemanha em cooperar e reforçar os vínculos que tem com os demais 

Estados no seio das organizações internacionais de que faz parte, adoptando uma atitude multilateral 

e cooperante. 

Face ao disposto, cristaliza-se igualmente que “os responsáveis pela condução dos negócios 

estrangeiros não partem do vazio. A política externa do passado cria sempre um património de 

responsabilidade e direitos que não pode ser atirada borda fora” como alumia Bessa (2001: 121), ou 

como discursou Steimeier no Deutschlandforschertagung [Conferência para a Investigação Histórica 

da Alemanha]: “. . .nachdenken über die Geschichte unseres Landes und internationalen 

Anforderungen. . .” (2008a) [reflectir sobre a História do nosso país e sobre as nossas exigências na 

política internacional]. Contudo, ignorando este conhecimento elementar, subsistem algumas elites 

que insistem em fazer tábua rasa do passado e reduzir, numa alegria inconsequente, a política 

externa de Estados, por vezes quase milenares, a 20 anos.  

No entanto, pela nossa parte, criámos um segmento com o objectivo de explicar alguns 

conceitos, ideias e perceber as linhas históricas da política externa do país em causa, com o intuito 

de provar uma determinada forma de pensamento – “. . .german foreign policy is more stable and 

predictable than it seems. . . .” (Erb, 2003: VII) – subindo, concomitantemente, o pano para a 

refutação da tese. Com efeito, assentamos o estudo nos três pilares que Bessa (2001: 33-36) 

identifica: explicou-se historicamente a conjuntura; identificaram-se os núcleos/conceitos 

incontornáveis na História da Germânia no concernente à política externa e procede-se em diante à 

formulação do nosso quadro teórico, já anteriormente abordado, mas que necessário se torna volver 

à luz. 

Herdando princípios de: Tucídides (~455- ~400), Maquiavel (1469-1527), Hobbes, 

Clausewitz (1780-1831), nutre-se a convicção que, na área da política externa, não há espaço para 

a moral e nela “. . .a mentira reina sem contestação” (Bessa, 2001: 36). O interesse nacional e a 

Realpolitik das potências circulam cilindrando quem se lhes opõem, num estado de natureza interno 

hobbesiano, sendo que o Estado continua a ser o principal actor nas relações internacionais e que 

pré-existe sempre um enfoque no conceito de poder, pela sua constante busca.  
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Sob este prisma, Cravinho (2002) apresenta-se como bastante útil para trazer à temática, 

pois, na verdade, enumera princípios de pensadores a que este trabalho se filia estreitamente e que 

se passam a pontuar. Na companhia de Carr (1892-1982), critica-se o molde feito às realidades para 

a sua distorção, com vista ao alcance da paz, visto que, ao invés, é preciso identificar as forças reais 

e aceitar as realidades que não se podem alterar, propondo mecanismos adequados a essas 

realidades. Refuta-se o idealismo que defende uma harmonia natural de interesses (dada a sua 

inexistência) e defende-se que qualquer distribuição de poder é visada para defender por aqueles a 

quem ela lhe convém, e para destruir pelos que são prejudicados e têm uma política externa digna 

de tal. De Niebuhr (1892-1971) seleccionamos a vontade que cada Estado logra em dominar o outro 

e promover os seus interesses. Por fim, em Morgenthau (1906-1980), convergimos no valor 

perpétuo do poder, ainda que ao arrepio deste não ter contornos imutáveis, mas variantes no tempo 

e no espaço. 

Efectivamente, para a análise da Política Externa Alemã compensa um olhar mais intenso em 

Morgenthau, nome maior do realismo político, para enumerar os seus seis princípios (Morgenthau, 

1978: 4-15): a política obedece a princípios básicos constantes enraizados na natureza humana 

estruturalmente egoísta e com ânsia de poder; por esta razão, a política distingue-se de outras áreas 

pela procura do poder; assim, o poder tem um valor perpétuo para a política, embora os seus 

contornos sejam mutáveis; tendo em conta esta ânsia, a política vive em permanente tensão com 

preceitos éticos; o realismo rejeita também qualquer identificação das aspirações de uma nação com 

as leis que regem o Universo; e por fim o realismo defende a autonomia e especificidade da esfera 

política face a outras. De facto, numa interessante passagem da sua obra, Morgenthau dedica-se a 

responder à sua interrogação: “how to detect and counter an Imperialistic policy?” (Morgenthau, 1978: 

67-76), indicando que actualmente essa é uma tarefa árdua pela dificuldade em identificar as 

medidas sub-reptícias do softpower. Com efeito, “. . .the vehicles of economic and cultural 

penetration” (Morgenthau, 1978: 74) são de leitura ambígua e difusa, que apenas um olhar 

estrategicamente treinado pode trazer à  luz do conhecimento académico. E esta nossa hipótese de 

estudo não recorre senão a estes princípios metodológicos, a fim de garantir um trabalho científico 

rigoroso, ordenado e coerente, em que se apresentam os argumentos que vêm discorrendo ao longo 

do texto, fundamentados por literatura e demais documentação, de forma a garantir os conteúdos 

cuidados no mais alto grau. 

Convergindo com o pensamento de Morgenthau, em verdade, a política externa das grandes 

potências nunca é eterna, mas flexível, qualidade essa que leva a quem seja aliado hoje, seja 

inimigo amanhã: a Rússia era aliada do II Reich nos tempos de Bismarck (1866) e na I Guerra 

Mundial (1914-18) combateu contra os Impérios Centrais. 

Contudo, não se reconhece apenas o real domínio da força e não se examina toda a política 

internacional apenas como “power politics” (Rittberger, 2001: 12). Como fez saber Maquiavel, “os 

que querem fazer apenas de leão não percebem nada do assunto” (1972: 94). Por isso, faz-se a 

devida vénia à importância dos acordos, das convenções, das negociações, das plataformas e do 

direito consuetudinário, essencialmente instrumentos dos pequenos Estados. Subsiste o cuidado de 

nada absolutizar. O já citado Karel Čapek expôs as contigências do direito internacional, na medida 
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em que são as grandes potências que o ignoram quando lhes importa, ou de outra, inventam um 

direito que lhes sirva na altura. Portanto, e não obstante a importância ser relativa, reconhece-se-

lha. Carr não classificaria a análise de utópica (Dougherty, 2003: 19), assim com Cravinho (2002: 

143) também não poderia acusar-nos de esquecer a “ideologia e os valores” neste trabalho, 

assuntos versados sobremaneira, sem prejuízo, da margem realista. 

A esse propósito, e uma vez que ninguém levará Rosseau a sério, como lemos a Huxley 

(1894-1963) em Bessa (1998: 88), dificilmente se terá uma base de optimismo antropológico, que 

leve a uma concepção idealista da arte de governar e, por conseguinte, a uma política externa 

utópica. De resto, conjuntamente não se esquece, recorrendo às aulas de Política Externa das 

Grandes Potências, que: “não há pensamento errado, em política externa, que não se pague”. 

Afastam-se, desta forma, as utopias e os projectos dos “engenheiros de sonhos” (Bessa, 1997: 13) 

como Estaline e Pol Pot, que mantiveram intacta a aspiração do Homem em criar um mundo idílico, 

um Paraíso na Terra. 

Portanto, distanciada a concepção utópica, e se a desigualdade na ordem internacional é 

um facto assumido, como podem os Estados serem iguais? Uma “superpotência”, uma “potência 

regional”, um “Estado Falhado” (Nogueira, 2005: 21) todos, fraternalmente amigos e na mesma 

condição? Com certeza que não. Com efeito, “nunca se pode assumir que os países se encontram 

em pé de igualdade no sistema internacional e que são todos igualmente relevantes” (Bessa, 2001: 

65) em suma, concluir-se-á que “é a hierarquização que é inevitável. . .” (Bessa, 1993: 558). 

Partindo desta ordem teórica, adquire-se um conteúdo aceitável e comprovado, desenhando 

o caminho para a análise dos factos da política externa alemã que tratamos, esta definida por Bessa 

(2001: 84) para fins de estudo, “como os domínios em que o Estado-actor [no nosso caso o Alemão] 

se manifesta na área internacional”. Assim, distanciam-se os ditames desta dissertação, do erro 

apontado por Raposo (2010a:135): “ao lutar ideologicamente contra a realidade e contra o realismo, 

esta elite europeísta perdeu o contacto com os instrumentos conceptuais que permitem ver os factos 

da política internacional”, agora aplicado ao tratamento da política externa alemã. 

Indubitavelmente, após a reunificação alemã, o desmoronamento da URSS, o advento de 

vácuo de poder a Leste, o dito fim da Guerra Fria, o país em estudo “regained the status of a 

European great power” segundo Rittberger (2001: 11), pois a Machtvergessenheit de que nos fala o 

mesmo autor (2001: 14), ou seja, a política de obliteração do seu próprio poder que a Alemanha 

sofreu, levou, ela-mesmo, um corte esperado e imprescindível. 

Será claro que se pode principiar por referir os princípios costumeiros, já esteriótipos, que 

assentam nos factos de a política externa alemã estar “voltada para a paz, segurança e redução das 

tensões em todo o mundo, contribuindo ao mesmo tempo para conduzir por vias pacíficas. . 

.substituindo a confrontação pela cooperação.” (Römer, 1980: 107). De resto, Steinmeier, penúltimo 

Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha ao momento, discursou encarnando estes ideais. 

Como exemplo, temos um discurso (Steinmeier, 2009a) em que o ex-Ministro compara a República 

de Weimar à democracia alemã actual, sendo a primeira tubo ensaio para a segunda. Desde logo se 

confirma que não é este o prisma de reflexão, deixando-se o lado liberal e inócuo na caixa de 

Pandora e seguindo-se a estrada para outra perspectiva do conhecimento. 
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Neste sentido, embora numa perspectiva construtivista que Kenneth Walz (n.1924), sem 

pestanejar, comentaria de inútil ao nível do “contributo à teoria das Relações Internacionais” (Reis, 

2010: 130), Ferreira (2008) produziu uma interessante Dissertação de Mestrado na qual analisa e 

sintetiza as diferentes escolas de pensamento no que concerne à política externa da Alemanha: 

multilateralista pragmática, eurocepticista, europeísta, internacionalista e normalizadora-nacionalista 

(Ferreira, 2008: 44-58). Trata-se de uma leitura profícua que fornece um quadro mental condensado e 

que nos poupa ao trabalho realizar, uma vez que o Conhecimento já está enriquecido com essa 

tarefa.  

Contudo, uma vez que subsiste o seu desconhecimento pela generalidade da bibliografia – e 

pode verificar-se que a bibliografia actual em alemão sobre a política externa é muito pouco 

independente, antes dominada por certos e palpáveis ditames do pensamento, procurando diluir os 

interesses do Estado alemão na chamada “identidade europeia”, por conseguinte, apresentando-se 

como obras pouco úteis para uma análise que se quer livre e independente – convém uma sucinta 

impressão sobre a escola normalizadora, que critica exactamente esta versão oficial da História que 

menospreza a Alemanha e a sua ideia multissecular de Reich (não nos referimos ao nazismo, mas à 

Kaiser-Idee), sendo o período pós-1945 até à actualidade, tido o período áureo de “ressurreição 

nacional” pela implantação das estruturas democráticas. A escola normalizadora reage contra esta 

mundividência, preconizando a retoma do “. . .período de glórias. . .abraçar a geopolítica e reforçar 

alianças. . .” (Ferreira, 2008:55). 

Consequentemente, assume-se uma forma de pensamento diferente e aberta. No entanto, 

como nos relembra Morgan (1990: 157) “. . .postwar Germany. . .has been, and remains, profoundly 

committed to rejecting the nationalistic excesses of the recent past and to embracing the values of 

Western democracy and internationalism” - estes são factos a ter em conta, isto é, a base da política 

externa alemã está actualmente ligada às democracias liberais, contrariando, aparentemente, a 

cultura germânica que adiante se trará a estudo, bem como, nesta linha, o presságio do Bispo Otto 

Bibelius, em Maio de 1945, “Democracy will not take root in Germany because... it is a foreign 

ideology” (Hockenos, 2008: 11). Isto, sem prejuízo de os estadistas alemães terem sabido tirar 

dividendos de um sector nacionalista [e pangermanista] da opinião pública (Murphy, 1997: 217). 

Frisa-se que permanecem certos valores contínuos na realidade, ou seja, em determinados 

aspectos não existe qualquer mudança (muito menos reconstrução da identidade), porém apenas 

uma camuflagem de interesses que pode confundir os mais crédulos numa leitura em diagonal, esta 

já perigo e escândalo no estudo de tão relevante matéria ao nível do Estado, como é a política 

externa. Logo, não será necessária a abordagem construtivista para desvelar a política externa da 

Alemanha actual, mas antes identificar as linhas de força da política externa histórica (exercício já 

levado a cabo), bem como verificar com olho de águia todas as acções desencadeadas pelas elites 

que tomam a seu cargo tão alta tarefa e tentar explicá-las racionalmente partindo dos pressupostos 

teóricos de base.  

Nestes limites, a Alemanha vai promovendo a cooperação entre essas democracias, 

procurando liderar a União Europeia, preservando e fortalecendo a OTAN, pois, “from a neorealist 

perspective, international organizations, including the EU, are instruments of power politics. . .The 
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EU has offered Germany opportunities to influence the policies of its partners. . .” (Rittberger, 2001: 

187). De resto, confirma-nos Mikismmon (2006: 23), que a par da sua gigantesca economia, a 

Alemanha tem uma habilidade congénita “to influence its multilateral partners in the EU, NATO and 

UN”. Numa análise mais prática pode até afirmar-se que, aquilo que Stark (1995: 99) apelida de 

“l'ardeur pro-intégrationniste des responsables. . .” da Alemanha, tem em vista o domínio efectivo da 

região europeia, na qual a Germânia era dominante, e nesse rumo, entrar nos países de Leste, 

cruzando as fronteiras da CEI. Os próprios EUA, na análise do seu U.S. Department of State, 

Diplomacy in Action Background Note for Germany evidenciam essa realidade. Ergo, deste voo se 

conclui que a Alemanha, não obstante se ligar às democracias (e constituir-se como uma delas), o 

que pretende realmente é materializar os seus objectivos e não ficar, passivamente, a aguardar a 

fraternidade universal na antecâmara do idealismo. 

A propósito do poder económico alemão que temos vindo a mencionar na óptica de 

componente do softpower, tem toda a pertinência remeter para os dados concretos explicitados e 

tratados na Avaliação do Potencial Estratégico. Importará igualmente uma observação pausada ao 

anexo H.3). Não se perca de vista que esse grande poder económico gera, constringentemente, um 

poder político poderoso (emergente), que conduz, natural e necessariamente, para um interesse na 

dominação política-económica da Europa. Para se ter, então, essa noção prática, relembra-se que o 

PIB alemão surge como o quarto maior do Mundo, sendo a influência económica da Alemanha de tal 

grau na Europa que Mario Draghi (n.1947) - banqueiro italiano pró-germânico nesses assuntos da 

alta finança afirmou: “. . .nós temos todos de seguir o exemplo da Alemanha, como eu tenho vindo a 

dizer publicamente” (fonte não citável) – está já a caminho de se tornar no sucessor de Jean-Claude 

Trichet (n.1942) na presidência do Banco Central Europeu, com sede em Frankfurt. 

Concretamente, a Alemanha pretende que se vá começando a preparar a reformulação do “. 

. .Conselho de Segurança em atenção aos grandes espaços existentes e a uma hegemonia das 

potências que incluem os vencidos da guerra Alemanha e Japão, ainda consideradas inimigos 

objectivos pela Carta. . .” (Moreira, 2008: 637), como, de igual modo, deseja ser tida como o primeiro 

país na UE e a estabelecer uma relação privilegiada com a Rússia. As elites germânicas 

compreendem que, com uma política externa forte, garante-se uma forte presença do Estado no 

Mundo e cultivar altos e coerentes objectivos, é o primeiro dos passos. Todavia, a Alemanha ainda 

não está suficientemente liberta das amarras enrodeadas pela II Guerra Mundial. Com efeito, “. . . 

German elites have no desire to return to that past” (Hoffman, 1990: 298). Por outro lado, esses 

objectivos terão se ser lançados para longo prazo, dado que as políticas externas mais realistas são, 

concomitantemente, as mais longas. Salienta-se ainda, com certeza, que as políticas externas 

afectam as políticas internas e, de igual modo, é certo que determinados pontos de política externa 

estão condicionados pela política interna (Bessa, 2001:23), por meio dos índices de popularidade do 

governo, projectados na opinião pública do país. Por isso, as elites germânicas têm o cuidado de 

perseguir os interesses do Estado e não ofender a cultura do povo ao colidir com esta, o que, diga-

se de passagem, não tem sido frequente.  

No que se refere à União Europeia, com efeito e retomando o que se proferiu atrás, há que 

sublinhar a ideia de que a Europa hegemónica da força falhou quer com Napoleão, quer com Hitler. 
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Trata-se, afinal, de um projecto que se funda numa construção franco-alemã, resultado da 

percepção das elites desses países de que não seria com armas, dos anos 50 até hoje, que se 

ergueria um edifício cooperativo. O resultado aí está, embora sem previsão de duração, partindo do 

pressuposto que todas as construções humanas têm um fim.  

Por seu lado, a União Europeia pró-americana, está assente nas bases de uma entusiástica 

defesa dos Direitos Humanos, da Democracia, e do Capitalismo (que também Merkel defende, como 

comprovaremos), ainda que não passem, no âmbito da política externa, de meras figuras de retórica 

quando toca na persecução de interesses (vulgo, actual situação da Líbia versus situação na Costa 

do Marfim). Contudo, enquanto os EUA mantiverem a sua hegemonia mundial, impondo e 

sustentando esses ideiais a uma região que os segue (e segue gostosamente) tudo permanecerá, 

grosso modo, como se apresenta. Porém, a Alemanha tentou reagir a este caminho, com Schröder. 

O Bundeskanzler Schröder (n.1944), luterano e político do SPD, enviou, em 1999, tropas 

para o Kosovo, apoiado fortemente pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fischer (n.1948) 

este, por sua vez, político dos Verdes. Essa operação militar foi “a question of the political reability of 

Germany and Europe's foreign policy” (Daehnhardt, 2007a: 9). E aqui consta mais uma prova de 

competência das elites dirigentes germânicas que, mesmo sendo ramos da esquerda pacifista 

alemã, os dois estadistas não hesitaram em recorrer à guerra para perseguir os interesses da 

Alemanha, quando acharam uma oportunidade para tal. Olhando para o território enquanto esfera de 

influência da Germânia, varreram imediatamente o pacifismo, até porque a Sérvia tem-se revelado 

inimiga histórica da Alemanha e da Áustria, as cabeças da bicéfala Germânia. De facto, esta é a 

diferença entre as elites leão e raposa, que atrás referimos - este escol não se recolhe na “floresta 

ancestral” (Bessa, 1998: 154) de Ernst Jünger (1895-1998), actua.  

A propósito da inimizade multissecular entre a Alemanha e a Sérvia (esta ligada à irmã 

eslava Rússia por inúmeros factores (Morgado, 2012)), vejam-se as palavras de Steinmeier (2009b), 

numa palestra sobre a Bundeswehr alemã: “ Auch Serbien - das sollten wir nicht übersehen - agiert 

inzwischen besonnener (...)” [Também a Sérvia – não podemos ignorar – comporta-se, entretanto, 

mais prudentemente] – existe, em efectivo, alguma inimizade e tensão latentes. Todavia, e perante a 

aliança germano-russa, esta inimizade poderá ser neutralizada. 

Regressando à nossa análise em sentido cronológico, no 11 de Setembro de 2001, Schröder 

solidariza-se com os Estados Unidos e apoia-os com um contingente militar a invasão do 

Afeganistão. Todavia, criticou ferreamente a Guerra do Iraque, opondo a Alemanha aos EUA e 

dando azo a uma campanha anti-americana que teve como apoteose a sua Ministra da Justiça, 

Herta Däubler-Gmelin, comparar a política externa de Bush à de Hitler (Erb, 2003: 3). Fischer, por 

seu lado, teve um papel importante na posição de Schröder face ao Iraque, pois aconselhou 

veementemente o Bundeskanzler a não participar nessa guerra. E não se trata aqui de apologia ao 

pacifismo internacionalista, mas da defesa de interesse nacional. 

Pelo que resumimos que Schröder cuidou ainda da aproximação à França de Chirac e à 

Rússia de Putin, a par de balançar os interesses transatlânticos (Miskimmon, 2006: 22), embora 

sublinhe-se, reagiu com força à política americana, ressuscitando certos princípios germânicos 

contra Washington. 
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Aliás, Bessa disseca a política externa do ex-Ministro Fischer, último federalista europeu na 

política externa alemã, e revela que, com aquele estadista, para além dos intentos costumeiros que 

atrás se expuseram de a Alemanha almejar “salvaguardar a paz” e implementar o “primado do 

direito”, o Ministro pretendeu realmente: fomentar com “interesse a ligação transatlântica”, ter 

“atenção aos Balcãs”, promover o “alargamento da União Europeia a Leste”, forjar uma “ligação 

intensa com a Rússia” e rever o “estatuto da Alemanha na ONU” (Bessa, 2001: 22). Tudo isto 

plasmando claramente na defesa de que “ a Alemanha tem de redefinir o seu papel em matéria de 

política externa”. Rittberger (2001: 20) completa que a “continuidade e reabilitação” foram 

prioridades na política externa da Alemanha para Fischer e que este Ministro dos Verdes nunca 

hesitou na altura de cumprir as directivas de uma política externa conveniente ao país. 

Certamente que os EUA se enfureceram com a política externa de Schröder e que, travando 

qualquer boa relação da Europa com a Rússia, tentaram desestabilizar a Alemanha. Sinal, de resto, 

que comprova a perspectiva da política externa germano-americana como uma política cheia de 

pontos de alta tensão (Erb, 2003: 187-192) e tudo menos pacífica. 

Contudo, ocorreram entretanto eleições no Estado alemão que colocaram Merkel (n.1954) 

como Bundeskanzlerin. Imediatamente entabulou intensas relações com os EUA, rompendo a 

política de Schröder. Analisando a história pessoal da Bundeskanzlerin, refira-se que a estadista foi 

profundamente marcada pela repressão da URSS na RDA em que cresceu e, por reacção, tornou-

se numa combatente pelos direitos humanos e pela democracia. Daí que seja pragmática com a 

Rússia e que, mesmo chegando a criticar os EUA na polémica dos prisioneiros de Guantanamo, são 

estes últimos o seu aliado por excelência. Esse humanitarismo encontra também prova na recepção 

de Merkel ao Dalai Lama, para fúria da China, e é deste seu aspecto pessoal que brota a sua 

posição, como se abordou, pragmática face à Rússia, que Steinmeier (n.1956), ex-Ministro dos 

Negócios Estrangeiros do SPD, criticava, pois para ele a “. . .relação estratégica com a Rússia 

continua a ser uma questão central da diplomacia alemã” (Daehnhardt, 2007b: 3). Aprofunda-se o 

assunto.  

Steinmeier propôs uma nova Ostpolitik (Daehnhardt, 2006a). É importante compreender que, 

ainda nos tempos de Schröder, tentou forjar-se uma relação bilateral forte entre Berlin e Moscovo, 

mas Merkel, luterana da CDU, em detrimento dessa aliança bilateral, quer alargar a relação a laços 

UE/Rússia. (Daehnhardt, 2006a: 2). Pairou, assim, um conflito entre Merkel e o seu antigo Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, uma vez que Steinmeier assumia que “. . . as relações entre a Europa e 

a Rússia são essenciais para a estabilidade europeia e sua segurança energética. . .” (Daehnhardt, 

2007c: 2), enquanto Merkel defendeu que apesar de importantes, as relações Alemanha/Rússia não 

são “. . . prioritárias num quadro político onde as relações inter-europeias e a parceria transatlântica 

são os palcos privilegiados.” (Daehnhardt: 2007c: 2). Facto é que de acordo com Pereira (2003: 549) 

“para Rusia, la esperanza del siglo XXI está en Europa”. Assim a Rússia deve ser a aliada 

preferencial da Europa em geral e da Alemanha em particular. 

Nesta perspectiva fortemente assente no pressuposto geopolítico, Steinmeier assumiu esta 

posição até à exaustão: “a Rússia é indispensável como parceira para a Alemanha”, “a Alemanha 

precisa da Rússia”, “constrói-se uma aliança mútua entre a Alemanha e a Rússia”, “a Rússia como 
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parte integrante da civilização europeia” (Steinmeier: 2008b); necessidade de “fomentar uma aliança 

entre a Rússia. . .e a Alemanha” (Steinmeier: 2008c). Ecce, mais uma vez se afirma, a ideia de 

Haushofer (Fernandes, 2003: 21) - aspirar a um entendimento com a Rússia (e não à sua conquista 

militar). “. . .Germans hopes to convince the Russians that cooperative approach to foreign policy 

works” (Erb, 2003: 184). 

 De resto, nesta matéria da aliança entre a Alemanha (isto é, o espaço da Germânia) e a 

Rússia, oportuno se apresenta verificar o desígnio do âmbito na teoria de Dugin. Na sua escorreita 

obra (Dugin, 2010a) Dugin opõe, de acordo com um paradigma próprio, a “conspiração geopolítica” 

em que se afrontam duas abordagens: a terrestre e a marítima. A partir daqui é descrita e exposta 

recorrentemente uma linha de pensamento em defesa da Eurásia, advogando-se uma aliança plena 

entre a Alemanha e a Rússia, concretizando-se esse poder terrestre e simultaneamente 

preservando-se o “. . .primado do «político sobre o económico»” (Dugin, 2010a: 22).    

O já citado Erb analisa também cuidadosamente as relações russo-germânicas (2003: 184-

187) colocando tónica no papel de Schröder que chegou a afirmar: “Russia is a part of Europe. The 

mentality of its citizens is of European thought and formed by European culture” (Erb, 2003: 185). 

Além disso, aquele Bundeskanzler chegou a marcar presença nas celebrações do Natal Ortodoxo, 

enquanto Putin, em visita à Alemanha discursou num perfeito alemão. Por isso não pode haver: “Die 

russische ungewiβheit” [a incerteza russa] nos termos de Bahr (1998: 79-95). 

Nesta prolífica política externa germano-russa podem incluir-se identicamente as Cimeiras 

Bilaterais russo-alemãs, o Fórum de Diálogo de S. Petersburg e a recente assinatura da declaração 

de Parceria para a Modernização entre a Áustria e a Rússia. Para além do aprofundamento das 

relações económicas, prioridade da era dos mercados e da mão invisível, este acordo visa a 

“disponibilidade para a troca de cientistas e pessoal técnico”, “cooperação em matéria de Defesa 

míssil”, “defesa bilateral e cooperação técnico-militar” e “cooperação energética” (fonte não citável). 

Neste último domínio, foi assinado, em Fevereiro de 2011, um acordo entre a Grazprom e a OMV 

Group criando uma joint-venture austro-russa a fim de permitir a Wien participar no South Stream. A 

talho de foice, diga-se de passagem que o North Stream, actualmente em construção, transportará 

gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico, ou seja, sem passar pelo território da 

Polónia, que seguramente vê nesta situação um perigo pelo contorno à sua área de poder sobre a 

energia consumida na Alemanha. Sem dificuldade, pela monta dos assuntos citados, rapidamente se 

infere que a aliança entre os Estados da Germânia e a herdeira do Império Russo caminha a passos 

largos. E no que concerne aos assuntos militares e à defesa, para os que olham para a UE com a 

benevolência de quem lá vê protecção, recorda-se o tratado bilateral de cooperação militar assinado 

a 2 de Novembro de 2010 entre a França e o Reino Unido, deixando à margem a Alemanha. No 

assuntos da Defesa, cada Estado tem de providenciar per si as medidas básicas. Por isso, não pode 

advir estranheza perante os Estados que se armam, como mostra um vídeo inédito, realizado em 

colaboração com oficiais do Exército suiço (11), que coloca a nu os mecanismos de defesa e a 

aposta militar da Suiça ao nível do armamento – é o país da neutralidade com canhões disfarçados 

em celeiros, metralhadoras dissimuladas em colinas, bases aéreas escavadas nas montanhas com 

saídas para vários lados, tácticas militares em que os aviões levantam e aterram na própria estrada 
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onde momentos antes passara o agricultor com o seu carrinho de mão. Por estar consciente da 

importância da defesa nacional, e na linha da aliança russo-germânica a Bundeskanzler Merkel 

submeteu a Medvedev em Junho de 2010, na cidade de Meseberg, e sem qualquer consulta às 

instâncias comunitárias, um Memorando político-militar “visando a criação de um Comité Político e de 

Segurança UE-Rússia” (fonte não citável). 

 Porém, se se insistir na sobreposição da economia à política, pode igualmente fundamentar-

se a hipótese defendida no sentido de caminho para a aliança russo-germânica. Neste domínio dos 

negócios, o Presidente da Daimler, Dieter Zetsche, afirmou recentemente que a Rússia constitui um 

país atractivo para o investimento e assim se perspectiva uma presença duradoura da empresa 

alemã naquele país (fonte não citável). Se a Economia integra realmente o conhecimento geopolítico 

segundo a metodologia que se adopta, então importa citar a Ostausschuss der Deutsche Wirtschaft 

[Comissão Económica Alemã para a Europa Central de Leste] que confirma que o crescimento do 

comércio externo alemão para Leste é maior do que a média global, tendo em 2010 a Alemanha 

exportado para o seu Osten mercadorias no valor de 146 mil milhões de euros, representando 17% 

do total das exportações alemãs. E desta forma, a Polónia, a República Checa, a Hungria a 

Eslováquia, a Roménia, a Eslovénia, a Lituânia e a Croácia, como também a Estónia, Letónia e 

Bósnia-Herzegovina são inundadas pelo poder económico alemão, não ficando esquecida a Rússia, 

aliada primordial, como se preconiza. 

Por outro lado, o unilateralismo só se constitui, efectivamente, numa mais-valia para as 

grandes potências, e Merkel, tendo a noção que a Alemanha ainda é vista como uma potência 

média, tem de se desdobrar em forjar relações multilaterais, entre outros, privilegiando os EUA como 

principal aliado, mas sempre garantindo os interesses nacionais (Müller-Harlin, s.d.). E que 

observamos senão esse multilateralismo, com as ligações aos EUA e à Rússia, ainda que esta 

última não na dimensão Steinmeier quereria? A “. . .relação transatlântica com os Estados Unidos. . 

.” com Merkel e com Steinmeier, o seu “. . .cunho diplomático. . .” nos problemas dos Balcãs 

(Daehnhardt, 2007b: 3)? 

Na realidade, existe um “. . .desafio de conduzir a passagem da Alemanha de um actor 

regional europeu para um actor global na política internacional. . .” como conclui também 

Daehnhardt (2007c: 1) e Merkel pretende obter primeiro, para a Alemanha, um “. . .mandato para 

que esta intensifique a política de vizinhança da UE” (Daehnhardt, 2006a: 1).  

Relativamente ao apego aos Direitos Humanos que Merkel encarna e que já esboçámos 

levemente, mencione-se ainda a submissão evidente para com Israel, que continua a subsistir na 

Alemanha e nas suas elites. Se a frase de Hockenos “. . .the Holocaust remain conscious reference 

points in Germany today. . .” (2008: 323) não for suficiente, sempre se refere as críticas da 

Bundeskanzlerin que circulam nos mass media (12) a bispos da Igreja Católica, ou verificar o 

escândalo dos alemães de cada vez que alguém ousa pôr em causa o genocídio nazi. Aliás, a 

Alemanha arrepia-se perante as declarações anti-semitas de Ahmadinejad (n.1956) e toma, com o 

Irão, o caminho de uma “diplomacia activa” (Daehnhardt, 2006b: 1), actuando “. . .através de um 

estatuto de grande potência europeia, que lhe foi concedido pelas outras potências. . .” (Daehnhardt: 

2006b: 2). Isto, porque os americanos continuam atentos a esta condição - como se prova por 



Império Germânico: desígnio anulado ou a renascer? Nuno Morgado 
 Uma perspectiva geopolítica __________________________________________________________________  

56 
 

relatório (13) da Federation of Americam Scientists (FAS), apreciando a política da Alemanha para 

com Israel, tendo sido esta condição de política externa, uma das prioridades absolutas dos 

governantes do país desde a II Guerra Mundial aos nossos dias. 

No que se refere à putativa adesão da Turquia à UE - que os EUA estão ansiosos para 

concretizar, enquanto os gregos destilam ódio por razões geoestratégicas e históricas - a posição da 

Alemanha tem sido clara: a recusa terminante. Senão vejamos: “. . .Turkey may prove a very difficult 

line to tread, given the Chancellor's scepticism of Turkish EU membership” (Mikismmon, 2006: 23). 

Apesar de Steinmeier, no seu discurso no Congresso de Hannover sobre a Turquia (2008d), alertar 

que aquele pais faz fronteira com o Irão e que tem um grande poder de estabilização que é 

subestimado, bate na tecla de que a identidade europeia tem uma História, Tradição, Religião e 

Cultura que se incompatibilizam com a Turquia. Encontra-se, pois, convergência com o que se 

sustentou atrás: o Islão, nesta medida, um país do Crescente, constitui um inimigo histórico da 

Germânia (relembram-se os cercos a Wien em 1529 e 1683). 

Num outro patamar, um discurso concernente às perspectivas alemãs e italianas, no 

desenho da Governança Global, Steinmeier pronuncia ipsis litteris: “Ein Gleichgewicht der Kräfte im 

Stile des 19. Jahrhunderts taugt nicht als Modell.” [Uma balança de poderes ao estilo do século XIX, 

não se apresenta mais como um modelo viável] (Steinmeier: 2009c). Vamos debruçarmo-nos sobre 

a questão. 

Pelo que foi referido atrás sobre o pensamento de Aron (1905-1983), podemos situar na 

base de pensamento do ex-ministro alemão a tipologia de paz, entendida como paz de «potência», 

na subdivisão de “Paz de Império”? Estaria a pretender atribuir à Alemanha o papel de potência 

hegemónica na região europeia? Será que por detrás da fraternidade democrática do discurso de 

Steinmeier estaria, enfim, a perspectiva que apresentamos da Alemanha a constituir-se no país 

poderoso a representar um papel hegemónico e a garantir a ordem na “anarquia” do sistema 

internacional? Poder-se-á legitimamente fazer esta interpretação das palavras do ex-ministro 

alemão? 

A propósito da temática de fronteira, pilar essencial desta dissertação, no Tratado entre a 

RFA e a URSS de 1970, garantiu-se que “as fronteiras actualmente existentes na Europa foram 

consideradas invioláveis” (Römer, 1980: 112). Contudo, tal qual foi apurado, nada impede que se 

infira que existem territórios culturalmente germânicos que estão sob administração de outros países 

(como a França, Polónia, Rússia, Lituânia, Roménia, etc.) e esta é uma questão que, segundo a 

hipótese apresentada, terá de ser resolvida. Em especial a Polónia, estado-tampão entre a 

Alemanha e a Rússia, conhece um núcleo histórico em volta de Varsóvia que se estende para Leste 

e corresponde ao país tradicional. De resto, a História da Polónia registou uma linha de “. . 

.soberanos com fraco poder e pouco sensíveis ao interesse nacional” (Ribeiro, 2003: 132) e uma 

ocupação sucessiva de territórios que, por nunca lhe terem pertencido, nunca conseguiu obviamente 

integrar. Portanto, não existe surpresa que se pensasse, aquando da reunificação alemã, que 

“Germany seriously might try to make something of its theoretical claim to a revision of the Oder-

Neisse line. . .” (Morgan, 1990:148), assim como também não se estranha que Portero (1990: 117-

118) tenha registado: “un importante sector de la opinión pública se niega a aceptar que la futura 
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Alemania renuncie voluntariamente a territorios que fueron suyos y que, en algunos casos, son muy 

representativos de su historia.” Com efeito, “espaço abunda a Leste e aí ainda existe resquícios da 

cultura germânica da Prússia, tratando-se de saber quando se farão os acertos” (Bessa, 2011a: 2). 

A própria fronteira do Oder-Neiβe, insista-se, gera discusão e não está encerrada (Röder, 2009:235-

244). 

Desta forma, e motivado o trabalho científico não apenas no saber livresco, mas também no 

conhecimento prático da realidade, passa-se a descrever, relacionados com a matéria das fronteiras 

da Germânia na linha do que se afirmou em Portero e tendo em conta a política externa alemã 

actual, dois episódios que vivemos e registámos aquando de uma viagem pela antiga Prússia, no 

ano de 2009, com o objectivo de deslindar o espírito dos habitantes daquela região, no quadro do 

ambiente linguístico, arquitectónico, tradicional, enfim, cultural que por aquela área se vive. Em 

suma, o posicionamento do terreno. 

O primeiro episódio a relatar, passado em Danzig, ocorreu quando um alfarrabista alemão, 

após lhe termos adquirido um livro (Witzleben: 1953) (que, a propósito, na sua página 4 nos 

apresenta um poema dedicado à (de iure) extinta Prússia, que inicia: “Ich kann dich nicht lassen/ 

mein Herzheimatland” [Eu não te posso abandonar, minha querida Pátria]) nos oferece amavelmente 

um antigo mapa da cidade livre de Danzig de 1938. Portanto, tendo nós adquirido aquele livro - que 

colecta textos de História, Geopolítica, Cultura, Artes, Personalidades, Instituições, etc. da Prússia 

secular, com o intuito de manter viva a lembrança do território ligado à Pátria germânica numa 

cidade hoje sob administração polaca - em conversa com aquele indivíduo houve uma compreensão 

pela sua parte dos nossos interesses académicos, bem como da hipótese formulada. Com efeito, o 

alfarrabista alemão deu o seu contibuto para um fomento esperançoso destes estudos, mostrando-

nos que embora “livre” a cidade de Danzig fazia parte do território tradicional da Alemanha (Erich 

Herman Waluta, comunicação pessoal, 2009, Julho 26). Mais, a 13 de Junho de 2011 recebemos, 

como oferta, mais um livro (Witzleben: 1950), mostrando que o contacto e a confiança na hipótese 

fundamentada por este trabalho, válida e sujeita a verificação, continuam vivos. 

Outro episódio ocorreu na cidade de Königsberg. A nossa visita à outrora capital da Prússia 

Oriental, passou por marcar presença na catedral alemã onde adquirimos, até para nossa 

admiração, um Königsberger Express (2009) que analisaremos mais à frente. À nossa entrada na 

Catedral recebeu-nos uma alemã nascida no Cazaquistão (fig. 19) que, a meio de agradável 

conversa, acabou por afirmar em tom de desafio, ipsis verbis, as palavras que registámos 

imediatamente: “estou casada com um russo, mas porque acha o senhor que vivo aqui? Se eu 

gostasse da Rússia ía para Moscovo... Eu vivo aqui porque estou na Alemanha e quero estender a 

presença alemã, pelas terras da Alemanha!” (Lili Erlev, comunicação pessoal, 2009, Julho 23). Estas 

palavras confirmam e justificam, indubitavelmente, a hipótese apresentada nesta dissertação e de 

igual modo comprovam que, no mínimo, existe um segmento da opinião pública germânica que se 

inscreve na base das convicções que aqui se apresentam. Com efeito, este conhecimento empírico 

foi trazido à análise apenas para vincar o facto de que a política externa alemã dá continuidade a 

estas aspirações das minorias germânicas que vivem para lá das fronteiras traçadas por americanos 

e russos. 
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Se 15 milhões de indivíduos germânicos da Groβdeutschland, no pós-II Guerra Mundial, 

foram repatriados para a actual Kleindeutschland, não se podem esquecer os que se recusaram a 

abandonar a sua terra-natal. Aqui se trazem dois exemplos concretos. E os que foram arrancados e 

obrigados a viver na actual Alemanha, com certeza, mostrarão pouca vontade em receber 

imigrantes, como prova um Relatório da ONU (14) de Julho de 2009, que apregoa um povo um tanto 

racista, que não aceita o seu país como alvo de imigração, recusando-se a integrar aqueles que, a 

seu ver, não pertencem ali. De resto, a própria Suiça, ao aprovar legislação para a expulsão 

automática dos imigrantes que cometam crimes, em Novembro de 2010, endureceu as 

circunstâncias da sua apregoada tolerância. Ainda sobre a imigração na Alemanha, já versada em 

sede própria (Morgado, 2010a), mais se acrescenta que a lei da nacionalidade alemã assenta num 

quadro altamente restritivo e sumamente baseado no jus sanguinis, como se pode ler no site do 

Auswärtiges Amt [Ministério dos Negócios Estrangeiros]. Nestes domínios, porém noutro patamar 

podemos referir, de um lado, a solene proclamação da Bundeskanzlerin Merkel, em Outubro de 

2010, de que a “sociedade multicultural fracassara”, mensagem que encontrou eco em toda a 

imprensa europeia que se apressou a relatar uma opinião pública chocada perante o 

reconhecimento dessa evidência, apelada em radicalização do discurso; ou de outro, a intervenção 

inflamada do deputado austríaco Ewald Stadler (15) dirigindo-se ao Embaixador da Turquia em Wien 

convidando-o a tomar o Expresso do Oriente e recolher à Turquia, após as declarações daquele 

sobre dificuldades de integração e assimilação dos turcos no espaço germânico, isto pouco depois 

do Arcebispo católico Luigi Padovese ter sido esfaqueado e decapitado por um jovem muçulmano 

no dia 3 de Junho de 2010 em Iskenderum, na Turquia.  

Volvendo, crê-se que a punição imposta pelos vencedores da II Guerra Mundial ao nível da 

dimensão territorial e do esvaziamento dos poderes do Estado se tornou, verdadeiramente, um 

incentivo à ideia de que a Alemanha se basta a si própria e não precisa de imigração: “«L 'ideologie 

allemande»” (Delattre, 1992: 67). Sem dúvida, foram os alemães que reconstruíram o seu país dos 

escombros de 1945. A esta explicação se junta, retomando brevemente a opinião pública, “en 

Allemagne, le concept même de culture a un caratère d 'exclusion” (Delattre, 1992: 70). E Panayi no 

seu ensaio confirma esta convição (Larres,1998: 129-148). Por isso, “au lieu de regarder les 

étrangers comme une possibilité de régénération, les Allemands se crispent” (Delattre, 1992 : 61) e 

“les attentats racistes se multiplient. L'extrême droite s'établit, à chaque eléction, autour de 10% des 

suffrages. Dans un Etat où l'on croyait ne jamais la voir revenir. Et la classe politique démocratique 

esquive le débat” (Delattre, 1992 : 61). 

De facto, o problema dos cerca de 15 milhões de alemães expulsos das suas terras 

ancestrais merece uma reflexão meticulosa. Neste âmbito a BdV, fundada nos anos 50, assume a 

função essencial de relembrar a Europa das injustiças acometidas aos povos germânicos pelas 

potências vencedoras da II Guerra Mundial (receosas da constituição de núcleos germânicos 

poderosos fora da Alemanha/Aústria/Suiça) e, consequentemente, marcar uma posição para que se 

seja mantido, no mínimo no patamar metafísico, o património germânico multissecular, actualmente 

bem afastado da fronteira actual. Indubitavelmente esta é uma questão que caberá facilmente na 

categoria do ultra-sensível, em que se abrem brechas para os ataques àqueles a quem estaria 
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incumbida a missão de alterar o status quo. Assim, a presidente da BdV, a deputada da CDU Erika 

Steinbach (n.1943) ao recusar-se, na votação de 1991, a reconhecer o traçado da fronteira 

germano-polaca (16), bem como defendendo a perspectiva veemente de que as expulsões em 

massa dos alemães se apresenta numa violação dos Direitos Humanos é acusada em termos: “. . . 

appeared to be deliberately intended to enrage Germany’s Polish neighbors” (17).  

Nesta linha, pode apontar-se igualmente – embora, esta com certeza, numa posição mais 

acutilante que deseja auferir compensações materiais pelas propriedades confiscadas aos alemães 

expulsos do actual território da Polónia e República Checa - a Preuβische Treuhand GmbH & Co. 

KGaA. 

Estes são elementos vivos e do presente que se erguem contra arranjo geopolítico saído da II 

Guerra Mundial que, ao contrário do que muitos querem fazem crer, não se acha na acalmia profunda 

da Europa. Em verdade, “. . .por baixo do manto asséptico e conciliador da UE, os países europeus 

continuam a odiar-se mutuamente. Aliás, continuam a gostar de se odiar” (Raposo, 2010b) e isto 

porque “como é óbvio, o esvaziamento do significado da Europa Central a seguir à segunda grande 

guerra não é sinónimo de completo apagamento. A herança histórica dos seus países não se perdeu” 

(Medeiros, 2003 : 145). 

No entanto, está patente que as elites alemãs não encontram ainda o tempo para se rever 

certos procedimentos. Na sua recente visita oficial à República Checa, o Presidente Christian Wulff 

(n.1959) sugeriu um debate interno checo sobre a expulsão dos 3 milhões de alemães dos Sudetas, 

todavia acrescentando que isso não “seria comparável aos crimes que os nazis haviam cometido 

contra os checos” (fonte não citável) subescrevendo imediatamente a posição defendida pelo 

Presidente checo Vaclav Klaus (n.1941). 

Em conformidade com o discurso do actual Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha 

(21 de Outubro de 2010), Guido Westerwelle (n.1961), identificam-se como principais objectivos da 

política externa alemã: o processo de cooperação e integração europeia (e recorde-se o papel 

desempenhado pela Alemanha na adopção do Tratado Lisboa), a gestão da globalização 

aproveitando e beneficiando das oportunidades (promovendo os interesses económicos alemães nos 

mercados mundiais, especialmente fixando os olhos no Leste europeu) que daí possam advir para 

todos, uma política de paz e de segurança apoiada no desarmamento e na não proliferação nuclear. 

Efectivamente, continua a visar-se o fortalecimento da relação com os EUA, nomeadamente no que 

diz respeito aos temas globais da crise económica, do G20, das alterações climáticas e do 

armamento nuclear iraniano, enquanto a OTAN permanece como pilar de segurança comum nas 

relações transatlânticas, a China, a Índia e o Japão, em virtude da sua importância comercial na cena 

internacional, essenciais para a resolução das questões globais com que o mundo se debate 

(ambiente, segurança) com a América Latina e, sobretudo, com o Brasil com quem tem mantido 

relações bilaterais de maior proximidade, o que se poderá justificar pelo potencial económico e 

comercial do país. Enquanto membro não-permanente do Conselho de Segurança no mandato de 

2011-2012, a Alemanha traçou como metas: o fomento da paz, da segurança e da prevenção de 

crises nas regiões dos Balcãs, do Médio Oriente e do Irão; o enfrentar de problemas globais como a 

não proliferação nuclear e o desarmamento, as alterações climatéricas e o terrorismo; as questões 
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humanitárias decorrentes da necessidade de protecção das crianças em conflitos armados; e a 

reforma do Conselho de Segurança já anteriormente mencionada. 

Todavia, com o recente Dossier de Tervuren, a Alemanha, juntamente com a Bélgica, 

Holanda e a França tentam criar um Quartel-General que se subsitituísse à OTAN, ou seja, tentam 

promover a segurança europeia, excluindo os EUA que, tendo ocupado a Alemanha desde o fim da 

II Guerra Mundial até aos finais da década de 80 e tendo sempre considerado o seu animal fiel, 

ficaram bastante causticados. Desta forma, a Alemanha começa a desenhar a intenção de que se 

quer tornar num membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. Poder económico 

enorme, poder político crescente, a Alemanha ergue-se para dominar? A hipótese defendida procura 

responder com validade. 

Por seu lado, a necessidade de aproximação à Rússia (por exemplo, a questão da defesa 

anti-missil) é tida, uma vez mais, como essencial e para ela se vão dando os passos decisivos. 

Um outro tema interessante relaciona-se com o pensamento de autores que defendem que 

a União Europeia seria um “IV Reich”. Contudo, à luz de toda a linha de pensamento que se elabora, 

defender essa hipótese pode, aparentemente, ficar bastante distanciada dos argumentos que se 

expõem – da mesma forma rejeita esta perspectiva a compilação da American Institute for 

Contemporary German Studies (2010). Não obstante o “Programa Económico de Setembro” de 1914 

do Reichskanzler Bethmann-Hollweg se materializar num documento que visava a constituição de 

uma União Aduaneira da França à Polónia sob comando alemão, portanto, um projecto guilhermiano 

de uma “comunidade económica europeia” «por e à volta da Alemanha» afastando-se o Reino Unido 

e a Rússia (Defarges, 2003: 99) isso não implica necessariamente um tubo de ensaio para a UE. De 

facto, a Alemanha de hoje toma a UE como prioridade de política externa, o que não significa, 

porém, que nada seria mais diferente para uma concretização restrita do pangermanismo num 

Império ou noutra construção política de carácter igualmente supranacional, do que a UE. Para 

mais, sendo a UE, na sua génese, uma forma de os inimigos do poder hegemónico germânico 

controlarem meticulosamente – pelo menos foi essa a ideia inicial (Ribeiro, 1992: 866) - o país em 

estudo.  

No entanto, Erb propõe-nos uma perspectiva interessante no que concerne à visão da UE 

pela Alemanha:  

“. . . provides evidence of the resilience and persistence of the post-sovereign norms 

that created Germany’s foreign policy identity. The European Union has the potential to 

reflect these norms as well, creating not a European superstate, but rather a new kind of 

political organization. Germany could play a role to expand post-sovereign norms to the rest 

of Europe, perhaps creating a new model of how interests are pursued in the era of 

globalization” (Erb, 2003: 111-112) 

Esta poderá assumir-se, então, como forma de concretizar a hipótese defendida nesta 

dissertação? Em certa medida será verdade, porque a UE representaria, afinal, uma aspiração à 

herança do Império Romano e, por extensão, do Sacro Império Romano das Nações Germânicas. 

Nestas circunstâncias, assume-se a posição do pessimista a que se referem Markovits & Reich, no 

sentido de defender que a Alemanha aproveita as veias da UE para fazer circular o seu poder e a 
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sua influência (Markovits & Reich, 1997: 50). Por exemplo, Heumann reage contra esta 

interpretação, afimando que a Europa não é um meio para atingir um fim, pelo menos de acordo 

com uma política externa liberal: “Liberale Auβenpolitik bedeutet für Deutschland nach wie vor, dass 

Europa Ziel und nicht Mittel ist” (Heumann, 2001:139). A questão será, enfim, compreender se a 

política externa alemã é liberal. 

 É uma realidade que a UE tornou as problemáticas fronteiras atrás escalpelizadas, 

“invisíveis”. Sob este prisma de análise, pode mencionar-se, sem fechar o círculo do pensamento, 

por exemplo, a interpretação que atrás extraímos do discurso de Steinmeier face à adesão da 

Roménia à UE. 

Para findar este objecto refere-se ainda que paira, especialmente na Áustria, o “fim de uma 

ideia romântica hoje ultrapassada” (fonte não citável) uma vez que  

“o «projecto de paz» da integração cederá lugar a um ressurgimento da ideia 

nacional que, caso não houvesse bons motivos para o conter, faria com que se perdessem 

os argumentos de base da UE, substituída, na melhor das hipóteses, por uma zona de livre 

comércio, recuperada inteiramente pelos Estados-Membros a sua soberania” (fonte não 

citável). 

A tomada de decisão para a suspensão do Acordo de Schengen por parte da Dinamarca, 

será, em suma, mais um passo no sentido das palavras acabadas de citar. Além disso, 

presentemente, as sondagens na Áustria colocam o FPÖ em primeiro lugar nas intenções de voto e 

com ele floresce o eurocepticismo e a recusa da UE, bem no coração do espaço germânico. 

Podemos culminar com Haushofer e a sua conclusão veemente: “não temos nada em comum com a 

Pan-Europa. . .” (Losano, 2009a: 276). 

Neste âmbito da Política Externa, pode visitar-se também a questão de Kaliningrad. Como 

afirmámos, tomámos conhecimento in loco, de que a Alemanha financia um jornal alemão (2009), 

destinado à minoria germânica na cidade de Königsberg, em pleno território sob governo russo. É 

um sinal sumamente evidente e impossível ser ignorado. Por este documento podemos saber, por 

exemplo: que a manutenção da germânica Fischdorf [Aldeia dos Pescadores] é feita com dinheiro da 

Pátria-Mãe (2009:1) e que a venda da Catedral de Königsberg à Igreja Ortodoxa Russa (2009: 10) 

tem sido sistematicamente rejeitada pelo Governo Alemão que se recusa a abandonar daquele 

bastião do pangermanismo e onde, aliás, está enterrado Immanuel Kant, símbolo da filosofia alemã. 

E este não é o único jornal, uma vez que também existe o Preuβische Allgemeine Zeitung (18).  

Mais supreendente ainda será o Ostpreuβischer Rundfunk (19) nada menos do que um 

canal de TV online dedicado à preservação da Prússia Oriental. E no que toca a vídeos mostrando 

que Königsberg é uma cidade germânica sob administração russa então o número é infindável (20, 

21, 22 e 23). 

Por outro lado, a Alemanha assume-se pioneira na Estratégia do Báltico, aprovada em 2009, 

(tal qual como na Estratégia do Danúbio, com o estreito favorecimento da Áustria, da Hungria e 

Roménia) não permitindo votar a antiga região teutónica ao esquecimento. 

Com efeito, não será esta a política externa sagaz e inteligente que se mencionou no 

Antelóquio? E, do mesmo modo, não será esta extensão de poder pelo Báltico por um lado, e em 
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direcção ao Mar Negro por outro, efeitos claros para a materialização política das palavras de 

Correia (2004: 26) citadas, agora porém sem Hitler e sem os seus pressupostos raciais desfasados 

da cultura germânica? Servirão estas provas sistemáticas, empilhadas em catadupa, suficientes 

para fundamentar a hipótese de que sob a UE existe um Império Germânico que não está anulado? 

 

 

2.2.1) A Política Externa histórica 

2.2.2) A Política Externa actual 

SÍNTESE: 

 

Como principal linha de força histórica da política externa podemos afirmar que esta assenta em 

projectos sucessivos de hegemonia mundial, desde a remota Idade Média, ao abrigo da ideia imperial 

(Reich) a saber: Sacro Império Romano das Nações Germânicas (Heinrich III., Friedrich II., Karl V.) II 

Reich (Wilhelm II.) III Reich (Adolf Hitler). A par destes planos de hegemonia mundial, podem 

acrescentar-se outros de hegemonia regional (leia-se europeia): a Confederação Germânica, o 

Império Austríaco e o Império Austro-Húngaro, entre outros. 

Actualmente, as elites dirigentes da Alemanha parecem estar conscientes que, tal como 

Haushofer explicara, é à Rússia que se deve deixar o lugar de principal aliada. Pensadores e 

conselheiros influentes russos como Aleksandr Dugin encontram-se sintonizados para a 

concretização dessa aliança e a política externa do Ministro Steinmeier caminhou a passos largos 

nesse sentido. 

A política externa alemã actual, por seu lado, tem sido crescentemente assertiva, derivado, entre 

outros, do seu poder económico de grandes dimensões. No entanto, em muitos aspectos (como a 

afirmação militar), o país permanece ainda hesitante e cauteloso. 
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A palavra Deutschland [Alemanha]  

deriva da contracção de  

deutschen Landen [países germânicos]  

(Opitz, 1998: 119) 

2.2.2.1) A Informação Cultural da Alemanha 

 

 Na senda da análise geopolítica à Alemanha que se concretizou, revisto o potencial 

estratégico, consultado o pensamento clássico geopolítico germânico e traçada a política externa do 

mesmo país, importa, enfim, estreitar o estudo a fim de se investigar os laivos mais difusos e, 

simultaneamente, mais activos e produtivos, do softpower germânico: o poder da Informação 

Cultural, através da Política Externa Cultural. Eis a conclusão da leitura clássica do poder político: 

abordados os sectores militar e o económico, versamos sobre o cultural. 

Esta etapa, nascida a partir da leitura da dissertação de mestrado de Graça (1992), intenta 

exactamente desvelar o tipo e os mecanismos de Informação Cultural difundida pela Alemanha. 

Seguindo, afinal, o raciocínio claro e coerente dos pressupostos apresentados ao nível da 

Geopolítica e da Política Externa, que constituem a hipótese defendida de que a Alemanha, por um 

lado, não se conterá nas suas fronteiras políticas e territoriais actuais ad aeternum e que, para isso, 

tem vindo a encetar uma política externa inteligente de expansão cultural e, ao mesmo tempo, de 

aproximação à Rússia, encontra-se a fase, hic et nunc, do campo das Informações Estratégicas, 

com o intuito de evidenciar que Informação Cultural estende a presente Alemanha pela Germânia - 

ou por outras palavras, pelo espaço germânico. No mais, para o exercício, pretende identificar-se, tal 

como foi mencionado no Antelóquio, em que cultura germânica consiste o assunto, bem como que 

orgânica constituiu a Alemanha a fim de materializar essa Política Externa Cultural.  

Pela leitura supra citada, fomos previamente alertados pelo próprio autor, para a realidade da 

árdua tarefa de traçar a Estratégia Cultural de um Estado, uma vez que as informações que 

conduzem a este conhecimento são extremamente difíceis de aceder. Todavia, a curiosidade pelo 

estudo do país em causa, a par de uma vontade indomável em aclarar os métodos da grande 

potência europeia, herdeira de um Império milenar, a par de um esforço já cristalizado numa 

Avaliação de Potencial Estratégico completa e de igual modo de difícil consulta de fontes, são 

motivos de ânimo para a execução científica desta investigação particular. De resto, não nutrimos a 

presunção de definir concreta e profusamente a Estratégia Cultural da Alemanha – apenas podemos 

dar um lacónico contributo para a compreensão das suas linhas básicas. 

Ao nível estrutural, expomos uma parte inicial assente numa análise cultural dos povos 

germânicos e uma parte seguinte em que se procurará apontar claramente as metas da estratégia 

cultural da Alemanha, concretizando-se, pois, uma lógica de afunilamento temático.  

Com certeza que se reconhece a utilidade inalienável da Política Cultural enquanto forma de 

Política Pública como, de resto, nos alerta Sarmento (s.d.). Por isso, aqui a estudamos, balizada na 

Alemanha actual, sem prejuízo de algumas referências históricas, ou alguns autores do passado – 
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recuperando Haushofer, por exemplo – mas que se tornam necessários, a bem da metodologia crítica 

e analítica, trazer à discussão. 

Seguindo a mesma metodologia, exposto o problema delimitado na questão de partida e 

devidamente formulado, procederemos à recolha de informação em fontes primárias como os 

discursos do Ministro dos Negócios Estrangeiros Alemão, obras e artigos de referência nas áreas da 

Estratégia, Informações, Política Externa, Ciência Política, Relações Internacionais, Sociologia, e 

fontes secundárias como artigos de opinião sobre a política externa cultural alemã nos seus traços 

gerais. 

Por outro lado, a caracterização da situação da Informação Cultural alemã na Germânia 

obedecerá igual e coerentemente à noção já descrita de aculturação, no caso específico, a 

germanização. Trata-se de uma modalidade de acção criticada pela generalidade da comunidade 

académica, até considerada inaceitável em implantar numa lógica apegada à defesa do 

multiculturalismo; o que, no entanto, não impede o verificar da sua continuidade na correcta aplicação 

ao espaço cultural germânico. Efectivamente, este é um exercício raro e uma hipótese distinta, nos 

domínios do pensamento amplo.  

Deste modo, na linha da hipótese da tradição histórico-política do retomar cíclico do poder 

hegemónico germânico, procede-se à leitura e crítica da acção da poderosa informação cultural, por 

meios da observação, descrição, comprovação, previsão e refutação da política externa cultural 

alemã, processo aberto, popperianamente, à verificação científica saturada. 

Se tomamos como âncora que “. . .a existência de Estratégias Culturais Nacionais é uma 

evidência. . .” para os Estados que “. . .pretendem desempenhar um papel influente nas relações 

internacionais” (Graça, 1992: 256) então este será um exercício francamente esclarecedor e um 

contributo para a hipótese que se sustenta. Num tempo em que a conquista de territórios se tornou 

muito dispendiosa (Becker, 2004: 71) aqui se analisa a influência do softpower, da política do viés, da 

capacidade de influenciar por canais paralelos, a fim de compreender as relações entre o poder e o 

espaço que a geopolítica trata e que, da nossa parte, nos ocupamos em aplicar ao caso alemão e ao 

seu espaço de influência na Europa. 
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“A democracia seria assim,  

de todas as ordens burguesas,  

a pior”.  

(Michels, 2001: 408) 

 

2.2.2.1.1) Análise funcional à cultura germânica 

 

Primeiramente, tentar compreender o que são culturalmente os povos germânicos e quais as 

ambições que a História nos revela nesse âmbito apresenta-se, ipso facto, na estrutura ideal e desde 

logo traçada. Em verdade, pretende-se deixar claro que não constitui um verdadeiro trabalho 

científico, mentor e concomitantemente discípulo da tentativa de alcançar a verdade, aquele que 

versa partindo do vazio. Efectivamente, debruça-se concisamente a reflexão sobre o problema prévio 

da caracterização da cultura germânica a fim de compreender a Estratégia Cultural da Alemanha. 

Exercício complexo, condicionamo-nos a fornecer alguns conceitos incontornáveis, para um mínimo 

de compreensão da problemática. 

Antes de tudo, porém, afirma-se que é tomada a definição de cultura, no âmbito das relações 

internacionais, nas palavras de Graça (1992: 253) como “. . .o conjunto de elementos culturais que 

conferem identidade e unidade a um Estado-Nação, diferenciando-o dos outros”. Esta definição, 

todavia, não impede o acto de limar o conceito de Estado-Nação que aqui não nos importa, 

substituindo-o pela concepção de Germânia enquanto projecto político de reunião de todos os 

alemães e povos germanizados (eslovenos, checos, húngaros, croatas, transilvanos...) num império 

supranacional – que, segundo Ratzel, nasce das “. . . afinidades culturais” (Losano 2009a: 277) - 

correlacionado ao Pangermanismo. 

Portanto, alicerçando a argumentação na lógica de que a identidade germânica é 

tradicionalmente “linguística e cultural” (Daehnhardt, 2002: 111) e, por isso, não racial (tendo assim 

representado o nacional-socialismo um parênteses e perversão desta realidade), pode-se, ab initio, 

relembrar que a noção de perpetuação temporal de cultura se aplica à cultura germânica. Com efeito, 

a “germanização” constituiu um processo multissecular de expansão cultural, política, económica, 

ideológica, para lá das fronteiras do Sacro Império Romano das Nações Germânicas e dentro delas, 

e de igual modo se estabeleceu numa das modalidades de acção que Bismarck recorreu a fim de 

ressuscitar a presença germânica, por exemplo, na Alsácia-Lorena, no Ocidente da Polónia, no 

Báltico. Posto isto, então, declara-se que existe um efeito de expansão cultural e perpetuação 

temporal da cultura germânica, como se sustentou na análise do pensamento de Haushofer (1939) e 

como importará posteriormente trazer de novo à crítica. Neste aspecto de aculturação, Dugin defende 

também, em paralelo histórico, a romanização como “. . . assimilação dos povos submetidos. . .” 

(2010: 22). Burrows atesta-nos, por seu lado, o domínio cultural alemão no seu espaço natural e traz 

Volz (1870-1958) à reflexão, pensador que enalteceu a germanização como um produto directo da 

capacidade de influência cultural por parte da cultura germânica (Burrows, 2004: 68-69). 
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Seguindo pelos ditames da análise funcional para a cultura germânica, sintetizamos, desde 

logo, que são os valores culturais anti-democráticos e anti-liberais que marcam os pontos político-

culturais (e estruturais por prolongamento) do país até ao final da II Guerra Mundial. A forma política 

democrática sobre a qual o pensador italo-alemão Michels (1876-1936 ) opinou o já citado (Michels, 

2001: 408), pois não passa de uma “fábula infantil” (Michels, 2001: 403) e a que Santo, no cultivo 

indirecto de Michels, através de Burnham, acrescenta e refere como “degenerescência da Burguesia 

e da Sociedade Capitalista” (Bessa, 1997: 174) tem sido pois, por aqueles povos, recorrentemente 

renegada. Constate-se o que pensava Thomas Mann (1875 - 1955), escritor e Prémio Nobel, sobre 

esta matéria:  

“não quero política, quero objectividade, ordem, decência. Estou profundamente 

convicto de que o povo alemão nunca amará a democracia política, porque simplesmente não 

gosta de política. A diferença entre o espírito e a política é a mesma diferença que existe 

entre a cultura e a civilização, a alma e a sociedade, a liberdade e o voto eleitoral, a arte e a 

literatura. O facto de ser alemão é cultura, alma, liberdade e arte e não civilização, sociedade, 

voto eleitoral ou literatura.” (Fischer, 2007: 242).  

Se advier a recusa categórica a esta perspectiva, à revelia da cientificidade dos autores com 

que se sustenta, de que os projectos ideológicos da democracia liberal na Germânia foram 

constantemente frustrados – “. . .«Germany», as such, has no strong traditions of freedom or 

democracy” (Shlaes, 1991: XVII) - um bom exemplo encontramos na recusa da coroa imperial por 

Friedrich Wilhelm IV., durante as revoluções liberais de 1848, porque esta lhe era oferecida por 

eleição por um Parlamento, que mais tarde lhe limitaria o poder (Bundestag, 1984:49). Neste âmbito, 

não se esqueça, de igual modo, que após cair em Wien o conservador ministro Metternich (1773 – 

1859), nesse período da “Primavera dos Povos”, subiu de seguida ao poder o autocrático Kaiser 

Franz Joseph (1830-1916), ferreamente apoiado pelo Fürst Schwartzenberg (1800-1852), contra-

revolucionário convicto, que tecera laboriosamente uma política a fim de obrigar o tendente liberal 

Kaiser Ferdinand I (1793-1875) a abdicar.  

Prova cabal, o ditado popular alemão proclama: Gegen Demokraten helfen nur Soldaten 

[contra os democratas só ajudam os soldados]. 

Portanto, estes povos germânicos, do alto sentido de justiça e sentido prático, não têm 

vocação para suportar aquilo que Rauschning (1940) descreveu como “deputados burgueses e 

alheios à vida do povo” (1940: 211), não obstante ainda, estes povos serem “. . .uma raça pesada e 

confortável. Falta-lhes o temperamento revolucionário” (1940: 124). A este propósito, diga-se apenas 

de passagem, que os alemães apenas tiveram uma verdadeira e longa revolução – a Reforma 

Protestante e essa visava, não o paraíso na terra, mas alcançar o Céu depois da morte, bem como a 

concretizar a aspiração da libertação material através da acumulação de riqueza, que a Igreja 

Católica não vê com bons olhos. 

Por outro lado, a Alemanha e demais Estados pós-fascistas (apenas os que não ficaram sob 

a esfera soviética), em especial a Áustria, tentaram, num certo sentido, recusar até aos anos 70 a 

americanização da economia no sentido do liberalismo. Foram, comprovadamente, neo-

corporativas, introduzindo um conjunto de direitos sociais, reconhecendo que as instituições são 
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órgãos desigualitários da representatividade social e admitindo igualmente os sindicatos, embora 

controlados. Com efeito, e sublinhando o caso austríaco, esteve-se nos limites do Estado 

Corporativo que, como a restante Europa dos valores, sucumbiu perante a burguesia mundial do 

multiculturalismo liberal. No entanto, e quanto à Alemanha, é tido que actualmente constitui um 

Estado com um tecido económico altamente americanizado, tendo preservado, porém, muitas das 

suas tradições no âmbito social e político.  

Relacionado com, pelo menos, esta tentativa de rejeição do liberalismo estará, certamente, o 

apego à vida comunitária do alemão comum, em detrimento do individualismo característico do 

pensamento ocidental. Os fenómenos ligados à consciência nacional germânica vêem na liberdade 

individual uma frustração (Haffner, 2004: 66), enquanto observam na vida em comunidade, no 

consenso, na camaradagem e na união, a solução para a organização política e social. Pois bem, o 

que se afirma é o início do trilho que desemboca na clareira conclusiva em que nos deparamos com 

a possibilidade de a Alemanha ser “. . .um país basicamente inapto para a democracia. . .” (Haffner, 

2004: 68), uma vez que será tida a democracia como a institucionalização do conflito (mais ou 

menos ideológico), o que corrobora um cariz antidemocrático que logo no início deste sub-capítulo 

ficou estabelecido à cultura germânica. Mais se acrescenta que se criou, na cultura germânica, uma 

grande idoneidade estratégica para a acção e enorme aspiração comunitária de mobilização por 

uma causa comum. Os povos em estudo desenvolveram consequentemente um enorme ardor ao 

trabalho e gigantesca capacidade que os tornou numa potência industrial. Obviamente, neste 

aspecto, a questão dos recursos do território foi fulcral, uma vez que a riqueza de minérios do 

subsolo fez explodir a maior industrialização dos países da Europa na segunda metade do século 

XIX. Contudo, a grande capacidade de mobilização, assim como o sistema educativo com uma base 

filosófica forjada, a acção de uma elite altamente perspicaz e visionária, criaram as condições para 

uma elevada adaptabilidade do povo alemão a conjunturas adversas e extremas, alta coesão entre 

os indivíduos e os grupos e uma facilidade quasi inata na mobilização colectiva (ex.: reconstrução do 

país no pós I e II Guerra Mundiais). 

Por outro lado, a rejeição do liberalismo discorre de uma tradição rústica ligada ao campo, 

incompatível com um certo modelo de vida citadina que exclui completamente os elementos da vida 

rural. Como reminiscência deste assunto, pode citar-se, por exemplo, o caso da Suíça germânica 

(Présence Suisse, 2003: 19) em que se continuam a revivescer as tradições campestres mais 

primitivas, sem deixar a morte se aproximar dessas festividades seculares. E centenas de outros 

casos se podem apontar ao longo do território germânico. 

Os povos germânicos, a par destes atributos, foram marcados, ao longo dos séculos, pelo 

sentimento anti-semita. Como nos faz saber Ullrich (1998: 103) os judeus eram vistos como a 

negatividade do capitalismo especulador encarnado, usurários, e por conseguinte, bode expiatório 

cíclico, alimentado ao longo dos tempos pelos pogroms (Gaile, 1991). Este facto, porém, não é 

gratuito, mas prende-se efectivamente com o profundo enraizamento, na Germânia, do cristianismo 

que infere nos judeus os culpados da crucificação do Messias (Schwanitz, 2009: 74 e 97): “E todo o 

povo respondeu: «Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos!»” (Mateus, 27:25), id 

est, perpetuação da acusação dos judeus a Cristo pelos séculos dos séculos, através de todas as 
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gerações. De facto, sustenta-se que os princípios do cristianismo (Haffner, 2004: 93) estão 

sedimentados na cultura germânica e não seriam passíveis de remoção até Hitler atentar contra 

essas fundações. Como nota final deste assunto, em Outubro de 2010, numa viagem de cinco dias à 

Turquia, o Presidente alemão Christian Wulff, corporizando esta matéria cultural, pediu direitos para 

os cristãos em território do outrora Império Romano do Oriente, numa lógica de liberdade religiosa. E 

reaviva-se igualmente que a Alemanha se ofereceu, em Novembro de 2010, para ajudar 2500 

cristãos, vítimas de perseguição no Iraque. 

O elitismo marca também o seu cunho na tradição dos povos germânicos. Aquela 

“superioridade material e intelectual ou também moral” sobre a elite de que nos fala Mosca (1858-

1941) (Cruz, 2004: 408) justifica, por exemplo, as razões pelas quais “a Unidade alemã não veio «de 

baixo», por decisão popular, mas «de cima» através de um tratado entre príncipes” (Römer, 1980: 

37).  

Como se verifica, a milenar cultura germânica é rica no mais alto grau - daí a dificuldade em 

caracterizá-la, como se avisou inicialmente - tendo sido sobretudo valorizada a partir do romantismo 

do século XIX. É nessa época que nasce o ditado da Germânia enquanto ,,Land der Dichter und 

Denker” [a terra dos poetas e dos pensadores] ilustrativo do Génio Germânico.  

No entanto, não fica arredada a expressão de Kraus (1874-1936): Land der Richter und 

Henker [terra dos juízes e carrascos]. A propósito desta face obscura, mas tão fascinante, da cultura 

germânica, relembramos a filha do já citado Thomas Mann, Erika Mann (1905-1969) que, ligando o 

patriotismo alemão ao romantismo, conexão esta cheia de sentido pelo período concomitante em que 

nascem ambos, defendeu que na Arte, na Filosofia e demais campos germânicos, subsiste um gosto 

pela morte - um êxtase pela morte. Decerto, o facto de os vienenses terem o hábito de almoçar nos 

restaurantes com vista para o cemitério Zentralfriedhof, comentando a beleza dos jazigos onde 

determinado homem de negócios ou certo aristocrata jaz, será um sintoma evidente da cultura que se 

analisa. E, de facto, basta ler os poetas, ver os quadros (a proliferação da pintura sobre a Morte na 

Idade Média é absolutamente exímia) e ouvir a música dos grandes compositores - o talento inato 

germânico para a música, que retomaremos (o eterno Don Giovanni de Mozart) - conhecer pois essa 

milenar cultura germânica, para corroborar a óptica da filha do Prémio Nobel.  

Uma paixão pela Guerra, irmã da Morte, é em suma, apanágio do germanismo e lembremos 

que, aliás, Gehrmann ou Wehrmann, significam respectivamente o "homem da lança" ou "homem da 

guerra". Neste aspecto bélico, seria uma falha imensa obliterar o carácter tradicional militarista dos 

povos germânicos. Conscientes do empate técnico em termos militares entre os exércitos da I Guerra 

Mundial - pois fora assinado um Armistício e não um Acto de rendição, sendo que a derrota se deu 

em termos políticos e não estritamente militares - os povos germânicos deram continuidade ao 

militarismo enquanto sua característica cultural essencial. Ainda hoje se mantêm algumas tradições 

neste âmbito, como por exemplo a anual Militärmusikfests em Berlin. Refira-se, da mesma forma, que 

não obstante existir um poderoso movimento pela paz unindo ambientalistas, estudantes, 

sindicalistas e líderes religiosos num discurso pacifista e antimilitarista desde o período do pós-guerra 

II Guerra Mundial, as forças armadas alemãs continuam ainda assim a ser compostas, em grande 

parte por recrutas – sinal inequívoco de que o militarismo alemão continua vivo. E, por exemplo, 
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neste vídeo (24), pode verificar-se, na ocorrência da aludida Militärmusikfest Berlin, a profunda paixão 

com que os militares alemães e o seu público entoam, quer a Overture do Tannhäuser que nos 

remete para o obscuro e místico mundo da mitologia germânica, de Odin a Thor, que constitui as 

raízes da cultura daqueles povos, quer também, e sobretudo, a Overture, em versão reduzida, do 

1812 de Tchaikovsky, nada menos do que uma das músicas mais comprometidas com a doutrina da 

contra-revolução, exaltação suprema da estrondosa derrota que Napoleão sofreu ao tentar penetrar 

no Heartland e com ela o fracasso da trilogia da Revolução Francesa, pela sua rejeição a leste de 

Reims. Efectivamente, não desapareceram, em especial, as “. . .traditions of Prussian military prestige 

. . .” (Erb, 2003: 192). 

Voltando ainda à questão do terminus da I Guerra Mundial, Novembro de 1918 representa 

para os alemães uma data de transtorno, um embaraço, confusão, amargura e medo (Haffner, 2004: 

34), sinais bem distintos do que o senso comum poderia adivinhar em manifestações de festa e alívio 

pelo fim da guerra. Com efeito, o alemão prosaico conclui da República de Weimar desta época: 

“nada do que a esquerda faz funciona” (Haffner, 2004: 53). 

Ei-los, pois, aos povos germânicos culturalmente: organizados, austeros, correctos, 

aplicados, pragmáticos, ordeiros, disciplinados, poupados, trabalhadores, previdentes, e apesar de 

tão diferentes entre si, pelas muitas diferenças tradicionais, tão semelhantes. Um “povo devoto e fácil 

de governar” segundo Martin Walser (Vilarinho, 1974/5: 184). Em particular, os militares germânicos, 

no âmbito da “coragem cívica”, são esquivos e mostram uma grande relutância em afrontar o poder 

instalado (Haffner, 2004: 45) e, por conseguinte, a procederem a um golpe de Estado. Pelo contrário, 

obedecem até ao fim - «Seid getreu bist zum Tod» [Sede fiéis até à morte], como cantavam outrora 

na marcha. Especificamente quanto aos prussianos pode acrescentar-se ao que se afirmou, o 

afamado puritanismo que encerra em si as virtudes da honra, da severidade, da dignidade, do 

ascetismo, do cumprimento do dever, da lealdade, da honestidade, da abnegação e da austeridade 

(Haffner, 2004: 90). 

Uma última palavra para encerrar a questão cultural dos povos germânicos vai para o ideal 

que cimenta ab-solutamente a noção de um Império Germânico, que encerre os seus vários povos, 

já definido aquando da identificação dos núcleos históricos incontornáveis da Política Externa 

Histórica da Germânia: o Pangermanismo. A Alldeutscher Verband [União de todos os Alemães] foi 

uma ideia que se chegou a organizar como estrutura a partir de 1891 e que se inspirava na tradição 

do Sacro Império Romano das Nações Germânicas na vivência dos vários povos germânicos e 

germanizados sob a mesma forma política, na descrição de Calleo (1990:4) “um local pré-

napoleónico cosmopolita e idílico”. Conforme se mencionou, quer Bismarck, quer Hitler não 

souberam dar forma política a esta ideia. Por outro lado, os ingleses e franceses, (especialmente os 

primeiros) grandes inimigos do Pangermanismo, sempre ensaiaram impedir ligações entre os povos 

germânicos, de forma a enfraquecer o poder destes e a barrar o aparecimento de um bloco forte e 

coeso que dominasse a Europa. Melhor exemplo não se consegue encontrar que não na proibição 

pela SDN, da união económica entre a Alemanha e a Áustria. 
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“La «mission historique et mondiale» des peuples germains” que Renouvin (1991 : 212) 

descreve de Chamberlain (1855 – 1927) e o projecto sumo do Pangermanismo que resumimos com 

as palavras do mesmo Renouvin (1991 : 213):  

“or l'Allemagne – nation dominante – n'est pas encore un «État national», puisqu'elle 

n'englobe pas toutes les populations dont la langue est «germanique»: Allemands d'Autriche, 

de Bohême, de Hongrie ou de Suisse, Hollandais, Flamands, Luxembourgeois. C'est donc 

dans ces directions qu'elle doit chercher son expansion”, pois os pequenos povos “«inaptes 

à la vie et incapables de former jamais un État»: les Wallons, les Lithuaniens sont de ceux-lá, 

comme le sont aussi les Polonais, les Tchèques, les Magyars et les Slovènes. L'Allemagne 

doit envisager même une expansion en Belgique et dans les pays baltiques, au-delà du 

domaine linguistique germanique” (Renouvin, 1991: 213) 

estão ainda por concretizar, não se julgando pela bitola do determinismo, mas antes por meio de uma 

posição vitalista e possibilista que infere, nesta hipótese uma possibilidade, o que se demonstra, 

entre outros, pela herança histórica e apetência futura. E as massas germânicas, altamente cultas e 

treinadas por um modelo de educação superior, têm consciência desta realidade. Aliás o filósofo 

Fichte (1762-1814) nos seus Discursos à Nação Alemã (2002) apelara, nos idos setecentos, à 

importância do papel da educação. O Pangermanismo, bem como o seu oposto, o nacionalismo, 

sofreram revés desde 1945, mas acredita-se que nada estará sepultado. O Pangermanismo, ou seja, 

a união de todos os povos germânicos (estírios, tiroleses, caríntios, prussianos, saxões, silesios, 

vestefalianos, renanos, etc.) e germanizados (como os húngaros, checos, eslovenos, croatas e 

transilvanos) numa única construção política, relembra-se: “le rassemblement de tous les peuples de 

langue allemande dans leus frontières naturelles” (Haushofer, 1986: 19) é uma hipótese que tem de 

ser considerada. 

Nestas circunstâncias, oferecemos a chave para a nossa Weltanschauung compreendida da 

Deutsche Frage - quando Napoleão precipita o fim ao Sacro Império Romano das Nações 

Germânicas em 1806, depois de este ter sido enfraquecido pela Prússia que mais tarde, no II Reich, 

não soube substituir-se-lhe (insista-se que a acção política de Bismarck não reuniu todas as nações 

germânicas), cria um vazio na estrutura política germânica que, de acordo com o conhecimento 

elementar do pangermanismo está por levar à prática. Embora com uma cultura vasta e riquíssima, 

conforme se averigua, existe um certo elemento agregador cultural no território germânico. No 

entanto, denote-se a existência de povos descendentes de outras tribos e populações originariamente 

germânicas - ou que foram germanizados ao longo dos séculos - fora das fronteiras da Alemanha, o 

que constitui um problema a resolver e simultaneamente se apresenta numa questão essencial 

levantada por esta dissertação. E, ainda quanto a 1806, foi o facto de terem sido os ideais liberais e 

democráticos da Revolução Francesa, encarnados na pessoa de Napoleão, a destruir o Reich 

milenar germânico que fez, segundo o que se apresenta, como reacção, que o patriotismo alemão 

tivesse nascido anti-liberal e antidemocrático, id est, contra-revolucionário. 

Uma vez que a cultura, em particular a cultura política, condiciona a estrutura do poder, 

importa, da mesma maneira, realizar uma sucinta análise da estrutura, nomeadamente em termos de 

tradição político-cultural.  
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Secularmente, a Alemanha (leia-se o Reich) apresentou-se num Império como federação de 

médios e pequenos Estados, nos quais a riqueza e o poder estavam concentrados nas mãos da 

aristocracia, não raro proprietária de extensas terras (Junkers), bem como dos ricos mercadores nas 

cidades, que obtiveram mais margem de manobra após a Reforma Protestante, situação que de 

algum modo se modificou com o fim do II Reich em 1918, envolvendo a perda de poder e influência, 

enquanto emergiu uma elite pró-democrata, isto é, os políticos da República de Weimar.  

Feito o interregno a esta experiência democrática com o III Reich, a antiga aristocracia que não 

vira devolvido o seu poder durante o nacional-socialismo de aspiração plebeia, os terra-tenentes e as 

elites endinheiradas voltaram a sofreram uma perda adicional de poder no pós II Guerra Mundial, 

especialmente na RDA, ao verem as suas propriedades confiscadas e o seu poder esfumar-se 

perante o materialismo dialéctico e a luta de classes. Já na RFA parte da velha elite e dos seus 

descendentes conservaram posições de influência, em especial na esfera militar e no corpo 

diplomático. Do mesmo modo, a elite administrativa permaneceu intocada. Com a reunificação da 

Alemanha, em 1990, a elite comunista dissipar-se-ia, alargando-se apenas as instituições da RFA aos 

5 Länder. 

As correntes de opinião na Alemanha, como nos Estados em que o regime democrático foi posto 

em prática, são ricas e diversas. Em termos políticos, os partidos cristalizam a maioria dessas 

correntes, desempenhando um papel central. 

Aprofundando, na Germânia oitocentista, eram as antigas elites que, ao manterem os seus 

privilégios e influência, dominavam os estados. Tratava-se de uma “. . .fusão militarizada de 

burocracia real e aristocracia proprietária. . .” (Moore, 1983: 430) - os Junker e os Industriais 

compunham uma elite poderosa sendo que a própria Prússia era o mais antidemocrático de todos os 

que compunham o conjunto germânico. Foi Bismarck o primeiro inserir uma coligação entre os Junker 

prussianos e classe média alemã (Taylor, 1993: 136). Então, o corpo burocrático do Estado, os 

diplomatas, e as forças armadas - a elite prussiana, controlava o sistema político de então. Deixando 

a Prússia e regressando à Germânia na sua totalidade, faz também todo o sentido afirmar-se, 

relativamente aos fracassos sucessivos do liberalismo e da democracia por via revolucionária que “os 

aristocratas austríacos já não eram os únicos a rejeitar a revolução; os burgueses começavam 

também a estar fartos dela” (Macedo, 1968: 231), em suma, advém o que Gaile chama de ,,Sieg der 

Konterrevolution” [Vitória da contra-revolução] (1991: 306-313). E porquê? Max Weber (1983) 

explicou perfeitamente e sem deixar margem para dúvidas - a burguesia germânica não desafiava o 

sistema, acomodava-se a ele: não queria governar, queria ganhar dinheiro (linha da Reforma 

Protestante). Verdadeiramente, no século XIX, e seguindo as linhas do milenar Sacro Império, os 

povos germânicos mantiveram-se bem longe de uma estrutura política demoliberal, na esteira do 

declarado. Aliás, é defendido até por alguns autores, que as raízes do nacional-socialismo, que 

constituiu um Estado totalitário e belicista, assegurando um sistema profundamente oposto ao estado 

liberal constitucional de democracia burguesa, representativa e pluralista; se encontram no 

autocrático II Reich de Bismarck e do Kaiser Wilhelm II, bem como na extensão natural da matéria 

cultural germânica. De facto, até em termos orgânicos e operacionais se podem encontrar 

semelhanças entre o II e o III Reich: “likewise, in both the Wilhelmine and Nazi periods, Germany 
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manufactured a series of international crises, aimed and extracting concessions on imperial or 

territorial issues, splitting the opposing alliance, or justifying a limited war of expansion” (Snyder, 1991: 

68), como se alcança pela leitura da obra de Janβen (2003). Todavia, não se procura fomentar, de 

todo, a ideia que Hitler foi uma consequência da História alemã. Como explica Craig (1978: 498-591) 

a subida ao poder pelo nazismo resultou directamente das capacidades oratórias do Führer, 

persuasão completa do povo alemão e eleição democrática subsequente, e não de qualquer futuro 

inelutável. 

Retomando a linha da análise à estrutura antidemocrática da Germânia, após a rendição 

incondicional do III Reich na II Guerra Mundial, os Aliados entenderam que já bastava de estruturas 

antidemocráticas na Mitteleuropa, portanto entenderam impô-las. Por conseguinte, tivemos uma 

RFA à maneira americana e uma RDA politicamente arranjada à democracia popular. Esta RFA que 

absorveu a RDA nos anos 90 e da qual hoje a Alemanha é herdeira, possui, para estruturar o seu 

sistema político, a Lei Fundamental de Bonn de 1949 que imediatamente passamos em revista 

geral. 

Como afirmámos, foram as mãos americanas e inglesas que fizeram o arranjo do sistema 

parlamentar racionalizado alemão de hoje, sobre o qual relativamente à forma de acção Miranda 

(2003) escreveu: “o funcionamento prático do sistema é, sob vários aspectos, parecido com o do 

sistema inglês” (Miranda, 2003: 206). Temos o Bundeskanzler eleito pelo parlamento e o Presidente 

da República eleito pelos deputados e pelos representantes dos Estados - e não directamente pelo 

povo. Um Tribunal Constitucional vigia atentamente o sistema, podendo bloquear qualquer acto 

legislativo ou administrativo que entenda inconstitucional (como o sistema português, a propósito).  

Dado que se trouxe Miranda (2003) ao exame das estruturas políticas, demoremo-nos um 

pouco mais nas notas, volvendo à História do constitucionalismo germânico: 

 “nos países da Europa Central (Estados Alemães e Áustria), onde conseguem 

quase todos os governos resistir duradouramente às doutrinas liberais e democráticas, 

apesar dos embates revolucionários de 1848. . .a monarquia constitucional de tipo austro-

alemão, monarquia limitada ou monarquia constitucional propriamente dita, em que o 

princípio monárquico se opõe ao princípio democrático e intervém ainda de forma constante 

e efectiva no governo. . .” apresenta como “o verdadeiro titular do poder soberano. . . o Rei, 

não se torna o povo”. (Miranda, 2003: 201). 

Posta a questão bem clara, como se pretende, salientam-se outros aspectos que 

caracterizam a tradição política germânica.  

O primeiro é o federalismo. Toda norma germânica, seja ela consuetudinária (do Sacro 

Império) ou codificada nas constituições (II Reich, República de Weimar, Constituição Austríaca, Lei 

Fundamental de Bonn, etc.), assegura a descentralização política (que apenas foi contrariada por 

Hitler no III Reich, cortando este regime, mais uma vez, a tradição germânica) sendo que, todavia e 

ascendendo ao pragmatismo germânico, esse federalismo sempre teve uma “. . .representação 

inigualitária dos Estados” (Miranda, 2003: 208). A título de exemplo, não eram uniformes as leis 

eleitorais relativas às representações populares dos diferentes estados no Reichstag - em onze 

estados, existia o sistema eleitoral por classes, dependente dos impostos pagos pelo eleitor e, em 
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outros quatro, mantinha-se a representação por corporações. De qualquer forma, o regionalismo tem 

uma longa tradição na Germânia (Costa, s.d.:287). Tendo o II Reich começado a perturbar essa 

ordem descentralizada, uma vez que “. . .era a verdadeira antítese [desse] império pré-moderno e 

supranacional do milénio passado” (Stürmer, 2003: XXX) – um Reino a impor-se a um Império como 

Império, o velho König da Prússia disse a Bismarck antes da proclamação do II Reich (retratada no 

estonteante quadro de Anton von Werner): “estamos a levar para o túmulo a velha Prússia” e com 

ela, uma organização germânica de séculos submetida a um centro de poder focado na Áustria (fig. 

20). É também nesta lógica federalista que deve ser referida a circulação de moedas regionais 

dentro da própria Alemanha, disputando espaço monetário ao Euro e criando desconforto no 

governo central alemão (25). Resta uma palavra a dizer sobre o federalismo - e essa assenta em 

mais um efeito funesto dos Aliados sobre a Alemanha: “os actuais Estados federais nasceram, em 

grande parte, após a II Guerra Mundial, sob influência das potências de ocupação, não tendo sido 

levado em consideração, de um modo especial, os aspectos da tradição na delineação das suas 

fronteiras” (Römer, 1980: 23); logo, aí estão os bávaros, os francos, os saxões, os suábios, os 

renanos, os palatinos, os hessianos, os vestefalianos, os frísios, com fronteiras ineptas, traçadas por 

ignaros punhos americanos e soviéticos. Contudo, a situação mais grave e que, no entender da 

hipótese desta dissertação dará azo a acertos político-culturais, projecta-se nos prussianos, silésios, 

pomerânios, brandenburgueses, saxões, alsacianos, tiroleses do Sul, que estão bem longe da 

fronteira do Estado germânico. 

Um segundo aspecto, é a importância do Kanzler (Reichskanzler, Bundeskanzler) que tem 

sido sempre a figura forte dos regimes, embora, seja certa a noção de que o Kanzler de hoje não 

será o do século XIX em termos de poder. 

Enfim, na cultura germânica permanecerá ainda a existência de uma crença na 

superioridade germânica. Nas palavras do escritor português Eça de Queiroz (s.d.:102) que, 

reflectindo esta temática, escrevia n' A Relíquia pela boca do doutíssimo Topsius: “ O brilho que sai 

do capacete alemão, D. Raposo, é a luz que guia a Humanidade”, pois a Alemanha nada menos 

seria do que a mãe espiritual dos povos (Eça de Queiroz, s.d.: 71), D. Raposo, à portuguesa de 

Aquém e de Além-Mar, haveria de responder: “Sebo para o capacete!” 
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“ Na Mitteleuropa, caberia à Alemanha 

ser a dinamizadora nos domínios  

político, cultural e económico” 

(Medeiros, 2003 :144) 

 

2.2.2.1.2) A Estratégia Cultural da Alemanha 

 

Não obstante todos os princípios expostos, comprovados e sustentados, da análise funcional 

que se terminou de realizar, igualmente se constata a realidade de que a base da política externa 

alemã está, actualmente, ligada às democracias liberais. 

Relevada esta realidade a ter em conta, a Alemanha fica imediatamente coarctada a um 

determinado comportamento encaixado nas regras do jogo dessas mesmas democracias. 

De outra perspectiva, este muro democrático - possível de reconhecer, por exemplo, numa 

linguagem de: “integração europeia, reconciliação das partes, caminho para a democracia, fórum de 

diálogo cultural” (Auswärtiges Amt, 2003: 65-69) - que rodeia a Alemanha não a impede, de forma 

alguma - como se avisou no Antelóquio - de estender a sua a “influência cultural”, como alvitra 

Bessa (2001: 84-103), ou seja, a estabelecer uma gigantesca meta a atingir pela sua política 

externa, capaz no grau mais elevado, como concluiremos – “german culture as power” (Markovits & 

Reich, 1997: 200). Note-se que, a par da diplomacia clássica e da política económica externa, a 

política cultural externa (26) completa os três pilares básicos dos Negócios Estrangeiros da 

Alemanha.  

Assim sendo, e de acordo com a estruturação de Graça (1992: 260-264) que adoptamos, as 

relações culturais internacionais “informais” da Alemanha assentam em diversas áreas como: 

“cinema, televisão, comunicação social, publicidade, música, arte. . .” (Graça, 1992: 263). Porquanto, 

aqui se inserem os contributos de, por um lado, Balandier que ao longo da sua obra (1999) nos 

alerta para a trindade: informação, comunicação e técnica, para métodos de transposição, produção 

de imagens, manipulação de símbolos, organização de um quadro cerimonial, enfim o que 

Schwartzenberg (n.1943) caracteriza de Estado Espectáculo (1977), a fim de difundir a informação 

cultural que nos ocupa; e por outro, Debray (1997), para quem a ideia da lógica de dominação está 

totalmente dependente das imagens simbólicas, sendo que o Estado Alemão seduz (- já não prega 

nem ensina, como nos tempos passados) através da televisão e de outros meios audiovisuais, 

constituindo um autêntico aparelho ideológico ao seu inteiro dispor, de igual modo, para espalhar 

pela sua região devidamente delimitada, a mesma informação cultural. Com efeito, também para 

Graça (1992: 253) “o Audiovisual é o meio através do qual as imagens culturais nacionais se 

projectam diariamente nas pessoas.” Por exemplo, na série televisiva Kommissar Rex, co-produzida 

por alemães e austríacos, até difundida em Portugal, o ensinamento e mensagem básicas residem 

na infalibilidade de um Pastor Alemão e num corpo policial que ele integra e representa, no combate 

ao crime – todos os casos são resolvidos e os criminosos presos. Claro que, actualmente, podem 

ser chamados ao debate um gigantesco circo de séries que, tendo sido criadas na esteira da que 
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referimos, cai na caricatura e no exagero: o CSI americano e demais séries da poderosa indústria 

cultural e ideológica dos EUA. O facto que nos importa aqui, é a criação de uma “boa imagem” 

(Graça, 1992: 270) de eficácia, autoridade e rigor germânicos, que retomaremos adiante.  

No meio audiovisual germânico, e no âmbito da matéria que tratamos, podemos ainda 

analisar três filmes. Die Fetten Jahre sind vorbei (2004), uma produção austro-alemã, conta como 

três jovens anti-capitalistas berlinenses procuravam “educar” a média e alta burguesia da cidade, por 

meio da invasão e desarrumação das mansões, obrigando essas classes a olhar para a sociedade 

no seu todo, portanto para além da vida luxuosa que levavam. Numa peripécia, acabam por raptar 

um dos empresários e tem início uma série de interessantes diálogos, nos quais se versam assuntos 

ideológicos e a capacidade que hoje domina, ao nível do aburguesamento social. Num registo 

totalmente distinto, Die Flucht (2007) relata com emoção os contornos dolorosos da marcha forçada 

dos pussianos fugindo à frente do Exército Vermelho, abandonando a sua Pátria secular, marcha 

protagonizada no filme pela aristocracia prussiana. Por último, Die Welle (2008) constitui um 

interessante filme que mostra como um professor liceal provoca os seus alunos com a possibilidade 

de se restaurar um regime ditatorial na Alemanha e, perante o descrédito daqueles, monta um sub-

aparelho escolar totalitário a fim de inferir quão fácil é o controlo, a militarização e o revés 

democrático aplicado à sociedade alemã.  

A “Música”, que Graça aborda igualmente (1992: 253), a forma de arte em que os germânicos 

são os indisputáveis mestres: Händel, Bach, Haydn, Mozart, Wagner, Brahams, etc. podemos nós 

ligar aos famosos e já relatados Militärmusikfest [Festivais Militares de Música], que ainda hoje se 

realizam na Alemanha, produto directo da cultura germânica que atrás ensaiámos explicar – a ligação 

do militarismo à música. Neste aspecto, pode relatar-se o nosso testemunho de, em Novembro de 

2010, aquando da nossa presença no XVI Festival, termos tido a oportunidade de verificar a alegria 

dos germânicos que encheram o pavilhão Max-Schmeling-Halle a entoar as marchas militares 

tocadas e que sabiam trautear de cor, chegando os mais idosos a chorar, certamente em virtude de 

recordações pessoais. De denotar ainda que não foram aplaudidos os exércitos estrangeiros como 

foram os corpos militares do Estado alemão, evidenciando pois uma festa das Pátrias e não um 

aglomerado da europeização. O Festival teve como epílogo uma composição de Strauss, como que 

coroando a música austríaca e Wien como capital do Reich, aclamada na capital prussiana. Todavia, 

o que de maior monta se releva foi um episódio em que militares germânicos permaneceram 

ajoelhados e de cabeça baixa, num inequívoco juramento de fidelidade, perante a bandeira da 

juridicamente extinta Prússia, depois de terem marchado ao som de Preuβens Gloria [Glória da 

Prússia] (27). Com efeito, será um episódio demasiado simbólico para se suprimir e levar ao 

entendimento despreocupado de que a Prússia está dissolvida e desapareceu.  

Com alguma ironia, na matéria musical que analisamos, podemos até versar sobre o filme 

The Sound of Music (1965) em que os americanos, sem medirem bem o acto, vergaram-se a cantar, 

pelo mundo mágico do cinema - pela boca de Maria - a grandeza milenar da Germânia: “With songs 

they have sung for a thousand years!”, facilitando a propaganda de uma cultura milenar (como diz a 

canção) completamente oposta à deles próprios. Estas entrelinhas só podem ser desveladas com 

algum sentido de humor. 
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Em contrapartida, nas relações culturais internacionais formais, evidenciam-se, sobretudo na 

“diplomacia cultural” (Graça, 1992: 262) enquanto “. . .complemento da Cooperação Cultural 

Internacional pois, à medida que esta se tem vindo a desenvolver, os Estados reconheceram na 

Cultura um elemento essencial na condução da sua Política Externa” (Graça, 1992: 210). 

Neste sentido, pode agora olhar-se para os seguintes dados do espaço germânico e 

estabelecer um raciocínio analógico entre os casos. A Alemanha gastou, entre 2000 e 2007, de 

acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD (2010), o índice 4,4 da despesa 

pública total em despesas de educação; se compararmos com a Áustria (5,4), Suíça (5,3), República 

Checa (4,6), Eslováquia (3,6), Hungria (5,4), Polónia (4,9), Eslovénia (5,2), Croácia (3,9), Bélgica 

(6,1), Luxemburgo (3,7), Países do Báltico (cuja média é de 4,9), Roménia (4,4); podemos 

interrogarmo-nos das razões de um dos mais baixos valores, entre os referidos. Contudo, 

relembramos que a Alemanha tem o actualmente o quarto maior Pib do Mundo. Consequentemente, 

é certo que a sua despesa pública é proporcionalmente a maior do espaço germânico, pelo que 

aqueles 4,4 em investimento real, cilindram qualquer outro valor. 

Posto isto, e partindo de antemão que parte destes gastos para a educação permanecem 

para o âmbito interno, vamos agora analisar zelosamente como despende a Alemanha a outra parte 

do seu capital para a educação ao nível internacional, concretizando a sua Informação Cultural.  

Contudo, não sem antes reforçar que a “boa imagem” que atrás referimos, projecta-a a 

Alemanha fundeando-a na sua potente “economia” e na “sua estabilidade politica interna” (Römer, 

1980: 117), sendo o objectivo cultural nuclear externo: “apresentar de modo fidedigno a Alemanha 

como nação de cultura” (Römer, 1980: 117), por meio de um aprofundar da integração europeia e de 

promover o entendimento cultural, para isso hasteando a bandeira da unidade política, da língua e 

da cultura alemãs – noções essenciais, simultaneamente, para se compreender a Estratégia Cultural 

Alemã e que estão na base dela. O portal Deutschland Tourismus, aliás, evidencia essa “boa 

imagem, nação de cultura” (28) e, desde logo, a Embaixada da Alemanha em Lisboa também, 

difundindo e informando (29), que a Alemanha se encontra na lista dos países mais admirados. 

A este propósito, tem-se algo a recalcitrar numa curta nota. Os estudiosos que se 

interessam pela multissecular cultura germânica têm perfeitamente, e como conhecimento 

elementar, que a “cultura alemã” (unitária) não existe. Se não nos fecharmos numa visão a-histórica, 

altamente prejudicial para o entendimento destas matérias, olharemos para um império que durou 

mil anos (Schwanitz, 2004 :82) em que, nesses dez séculos, podemos, sem esforço, observar uma 

autêntica manta de retalhos, o “puzzle” nas palavras de Eatwell (1997: 88) divididos em principados, 

reinos, bispados, condados, etc. cada um com a sua cultura, leis, costumes, princípios, como 

afirmámos no Antelóquio e uma descentralização [feudal] imensa, até que por fim acabou mesmo 

por se dividir em dois impérios com dois soberanos (Alemão e Austro-Húngaro) e mais tarde, no pós 

I Guerra Mundial, em vários países numa fragmentação nunca alcançada. Com efeito, partindo 

destas noções não se pode, em consciência científica, defender uma “cultura alemã unitária” que 

não passou de um ideal para o nacional-socialismo (fig. 21), e que não passa hoje de idealismo para 

os que a apontam.  
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Da mesma forma, ao nível da língua alemã, quem fez a experiência de permanecer algumas 

semanas na região de Hannover, capital do Estado de Niedersachsen, onde se fala o alemão-

padrão e de seguida voar directamente para München, capital do Estado de Bayern, sente-se 

imediatamente sovado por uma dialecto muito próprio e característico, mas que, na primeira vez no 

ouvido, pouco parece ter de alemão. Aliás, nesta linha de raciocínio, Stürmer (2003: 31 e seguintes) 

tem exactamente um capítulo designado de “Muitas Alemanhas”, no qual ele disserta sobre os 

pontos distintos que acabámos de referir a par de outros que não são pertinentes em trazer para a 

nossa reflexão. 

Em suma, para findar este ponto, comprovamos uma existência de nações germânicas que 

integram a Alemanha, e de outras que estão igualmente fora dela, nações provenientes da 

construção política do Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ que com esse elo em 

comum, sem prejuízo, tem a sua cultura e dialecto próprios. Nações germânicas que durante séculos 

recusaram a constituição de uma “nação alemã”, pois a tradição é a da herança do Império Romano 

do Ocidente (Schwanitz: 2004: 85), um Reich sob o qual viviam harmoniosamente diversas nações. 

Com efeito, estas nações germânicas continuam vivas e distintas, dispersas pelo espaço do antigo 

Reich. Se assim não fosse, não faria sentido editar, em plena década de 80, uma obra (1985) que 

colecta os cânticos e hinos de grande parte das regiões da Germânia: desde Danzig a Luxemburg, 

desde Elsaβ-Lothingen [Alsácia-Lorena] a Böhmen [Boémia], desde o Tirol a Ostpreuβen [Pússia 

Oriental (e Königsberg)] desde Schleswig-Holstein a Siebenbürgen [Transilvânia]. 

Fica este complemento essencial, como ponte entre análise funcional da cultura germânica e 

a Estratégia Cultural alemã. 

Volvendo à política externa cultural alemã e aos gastos educacionais, merecem, então, 

destaque, ao nível das políticas sectoriais, quatro organismos que a concretizam: o Goethe-Institut 

(GI) (30) que incorpora em si um enorme trabalho de intercâmbio cultural no exterior e difunde a 

língua e cultura alemã através de cursos; o Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) (31) 

que se ocupa de intercâmbio no patamar dos cientistas; a Inter Nationes (actualmente integrada no 

GI) que se ocupa principalmente com visitas de convidados estrangeiros, com a produção e 

distribuição de material informativo e cultural; e o Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) (32) que 

organiza sobretudo exposições no exterior, intercâmbio artístico e diálogo das culturas. 

Aprofundemos, porém, o papel do GI como verdadeiro instrumento de Estratégia Cultural e 

pedra basilar de construção da imagem cultural. Este organismo, que está encarregue, como 

referimos do ensino da língua alemã, incentiva também o aperfeiçoamento dos professores 

estrangeiros de alemão, a realização de leituras de autores, apresentações de teatro e cinema, bem 

como debates. Com 147 dependências espalhadas por 83 países do Mundo pode-se assim ter uma 

ideia da extensa dimensão do assunto que tratamos (fig 22). 

Noutra via, desde 2003, a Alemanha aposta em Centros Culturais, em especial na Europa de 

Leste, financiados directamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão, pelo que 

concluímos que o Drang nach Osten da Ordem Teutónica foi transformado de militar para cultural. O 

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa [Instituto Federal para a 

Cultura e a História dos Alemães na Europa de Leste] (33) servirá neste sentido.  
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Com o projecto Auslandsschulwesen (34) [Escolas - Parceiros do Futuro] o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros Alemão estimula a formação cultural do seu país no exterior e, 

simultaneamente, estende os seus braços e o seu poder - existem 117 destas Escolas, onde 

estudam 70 mil alunos, em 66 países, entre os quais Portugal: Porto e Lisboa (Escola Alemã em 

Lisboa, 1989). Outro dos objectivos deste projecto é a criação de uma rede de escolas cuja 

prioridade é o ensino da língua alemã. 

Sem dúvida, como evidenciamos, a Alemanha tem, hoje, um imenso aparelho de para 

concretizar a sua Estratégia Cultural e objectivos claramente definidos - estrategicamente, “face a 

outros”, nomeadamente à cultura pan-eslava. A promoção da língua alemã, por exemplo, é 

extraordinária como se pode verificar, por exemplo, em portais da internet (35). 

Como temos vindo a afirmar ao longo da dissertação, o próprio espaço germânico, já 

identificado, é extremamente permeável à Informação Cultural Alemã uma vez que, como se fez 

saber, esteve durante séculos ligado ao poder político germânico - com os mapas de Chaliand & 

Rageau (1993, pp. 35, 43, 62, 79 e 82) (fig. 23) podemos observar o imenso espaço que a cultura 

germânica tem ocupado na Europa, ao longo desses séculos.  

Estendendo a reflexão no âmbito do softpower, pode recordar-se, como no-lo afirma Telo 

(1996: 144) que a Alemanha domina economica e financeiramente a Polónia, a Bulgária e a Hungria 

entre outros países do seu espaço germânico, constituindo-se no “principal credor. . . o mais 

importante investidor estrangeiro, a principal fonte de importação de tecnologias e o parceiro dos 

grandes projectos . . .” auxiliando à extensão cultural. 

Voltando aos ensinamentos de Haushofer e adaptando-os à actualidade, na sua vertente 

linguística, podemos estudar atentamente a fig. 24 e tirar como corolário que os dialectos 

germânicos se estendem, para não referir as óbvias Alemanha e Áustria, pela: Suíça, Itália (Tirol do 

Sul), Eslovénia, Países Baixos, Luxemburgo, e num grau mais ténue pela: República Checa, 

Eslováquia, Hungria, Estónia, Bélgica, Croácia, Polónia, Roménia, Bulgária. Por consequência, é 

neste espaço que se dá a extensão natural da cultura germânica e onde se implanta mais 

fortemente a Estratégia Cultural do Estado que elegemos como alvo de estudo. 

Por isso, atrás se citou o discurso de Steinmeier (2008c) no XIII Fórum Germano-Polaco, 

sobre a abolição das fronteiras polacas por meio da adesão da Polónia à UE e se fizeram as 

constatações do paralelo com a invasão de 1939 que, afinal, diz respeito à tal irradiação cultural 

germânica que Haushofer sustentava, derivada não só, mas também, da presença de numerosos 

grupos étnicos germânicos (figs. 25 e 26) não só na Polónia, como também num vasto espaço 

composto pela: Suíça, República Checa, Eslováquia, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, 

Hungria, Eslovénia, Croácia, Lituânia, Estónia, Letónia, Roménia e partes da Rússia, de França e de 

Itália; e agora, defendemos claramente, produto da actuação da Informação Cultural Alemã que não 

deixa falecer esses ímpetos da germanização. 

A talho de foice, diga-se que os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, em geral e em tempos 

idos, detinham quase exclusivamente, os serviços de informações e estavam encarregues de 

estabelecer e ajudar a garantir a Imagem Cultural do país que representavam: a “boa imagem”. Se 

esta última parte permanecerá ainda actual, a primeira tem vindo a perder importância desde há 50 
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anos. De qualquer maneira, não cabia sempre apenas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 

projectar uma “boa imagem”, uma Imagem Cultural de eficiência, trabalho, austeridade e rigor, 

embora o seu papel seja primordial no caso alemão.  

Facto é que as informações são essenciais para melhorar e aproximar à realidade o 

planeamento estratégico. A Alemanha é um estudo de caso de sucesso como se prova, no que toca à 

Estratégia Cultural que se analisa. 

Os EUA, que permanecem atentos a qualquer renascimento patriótico, como provam os 

relatórios da Federation of American Scientists por exemplo, aqueloutro relativo à Polónia dos irmãos 

Kaczyński (36), em relação à Alemanha têm-na como aliada preferencial na Europa, como prova 

outro relatório da mesma Federação (37), não obstante a preservação cultural que a Alemanha 

realiza sobre o seu espaço – é um procedimento natural e os EUA sabem-no. 

Todavia, como se demonstrou ao versar sobre o pensamento geopolítico clássico alemão, o 

principal objectivo da política externa alemã deve orientar-se para a aliança com a Rússia e não com 

os EUA, tal como se citou profusamente a Steinmeier. 

Aprofundando, ainda, um pouco mais a Estratégia Cultural Alemã para a Europa de Leste, e 

dado que se trouxe a Polónia mais uma vez a estudo, escalpelizemos a refinada estratégia alemã 

face aquele país. Postas todas as circunstâncias de ódio entre a Alemanha e a Polónia ao longo dos 

séculos - extenso arco desde as disputas vassálicas da Idade Média, à invasão nazi de 1939, 

passando pelas partilhas do país no século XVIII, a Alemanha constitui hoje uma miríade de 

instituições que interessa enumerar: o Fórum Germano-Polaco; o Prémio Germano-Polaco (de 

reconciliação e de paz entre países); o Instituto Germano-Polaco (38) (que não serve para estudar a 

Polónia, mas auxilia a expansão cultural da Alemanha no país rival); o Gabinete Germano-Polaco da 

Juventude (39) (Schneider, 2008:131-141); e a Fundação Germano-Polaca de Investigação ((40) 

notícia do seu nascimento em 2005). Se nos sentirmos tentados a pensar que todas estas relações e 

acordos advêm em nome da fraternidade, torna-se útil recordar que a Polónia saiu excluída da 

aspiração a integrar o eixo franco-alemão, como mostra Wyligala (2006: 23). 

Em suma, o próprio ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Steimeier, declarou: “É 

com frequência que me deparo, de forma muito directa, com os resultados da política cultural e 

educativa externa. Muitos dos meus interlocutores em todo o mundo estão bem familiarizados com a 

língua e a cultura alemãs, porque frequentaram uma escola alemã no estrangeiro ou aprenderam 

alemão num Goethe-Institut” (41). 

Mais palavras para quê? 
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2.2.2.1.1) Análise funcional à cultura germânica 

2.2.2.1.2) A Estratégia Cultural da Alemanha 

SÍNTESE 

 

Da análise funcional à cultura germânica retiram-se valores que condicionam a sua estrutura 

política. 

Consequentemente, e no que diz respeito a relações culturais, a Alemanha e a sua politica 

externa cultural ficam marcadas por aqueles ditames. Por outro lado, a informação cultural é, desde 

logo, um dos principais pilares do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão para a acção política 

externa e, neste sentido, a Alemanha mantém uma impressionante e intrincada rede de institutos e 

organismos que difundem a cultura alemã nos países que outrora pertenceram ao Reich, entre 

outros. 
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III – CONCLUSÃO 

 

Império Germânico: desígnio anulado ou a renascer? Esta dissertação, na sua tentativa de 

visão holística, procurou comprovar que historicamente o poder germânico se tem tornado 

hegemónico mediante um determinado ciclo, sendo depois abafado e destruído pelos inimigos.  

 Numa perspectiva aliada aos fundamentos de um enquadramento teórico bem desenhado, a 

tónica situou-se na identificação dos reais objectivos estratégicos da Alemanha. Desta forma se 

justifica a necessidade do capítulo 1) deste trabalho, a fim de colocar a nu a fortaleza dos diversos 

músculos do Estado alemão, lendo as linhas económicas, psicossociais, históricas, geográficas, bem 

como as mais ténues linhas políticas e militares – todas estas forças agregadas num centro de 

gravidade que se identificou numa hipótese de projecto político.O esquema dialéctico que estabelece 

acções, prevendo reacções contrárias serve-nos para apontar os objectivos traçados, jamais 

ignorando a tradição histórico-política e reconhecendo, concomitantemente que o problema não 

conhece uma única modalidade de acção, mas a possibilidade de várias. Assim obriga a base 

científica, a análise multidiscilinar e a liberdade de pensamento. 

Com efeito, respondida a pergunta inicial, e tendo já explicado que se entende como solução 

para a Deutsche Frage, uma construção geopolítica baseada nos ensinamentos de Haushofer, 

especificamente, no que expusemos ser a sua concepção de fronteira, e na doutrina do 

pangermanismo: “. . .l'unification en Europe de toutes les populations de culture germanique. . .” 

Lacoste (1994: 1191-1192) não se poderá traçar qualquer perspectiva futura do que advirá 

políticamente, no espaço germânico – o método popperiano não admite profecias históricas 

(Gardiner, 2008: 338) – mas para analisar a realidade é imprescindível ler os sinais. Assim, aquilo 

que Clausewitz chamava de “o peso do acaso e da incerteza” e de “as qualidades morais e as forças 

da alma” imprevisíveis (2003:13) impossibilitam qualquer estudioso de adivinhar para quando a 

“ressurreição germânica”, pressupondo a validade da hipótese. E é mais por estes factores 

metafísicos, acima de quaisquer outros, que se declinam os ensinamentos da escola geográfica do 

behaviorismo, defensiva de que os processos mentais internos só por não serem mensuráveis, na 

análise empírica, têm pouca importância. Bem pelo contrário, têm bastante. 

Do mesmo modo, como nos revela Bessa: “o saber científico é uma construção permanente 

para onde todos os estudiosos carreiam a sua pedra aparada e cuja tarefa parece nunca ter fim à 

vista” (Bessa: 1997a:137). E assim é – este trabalho é mais uma dessas pedras. 

O campo de observação, que abriu este estudo geopolítico aos campos de saber que se 

enumeraram no antelóquio: História, Geografia, Ciência Política, Economia, Política Externa, permitiu-

nos abarcar vastos domínios, crer na hipótese e tirar as conclusões que apresentamos. No entanto, a 

Economia não encontra aqui mais espaço do que aquele que realmente detém. Se a História é 

governada pelas Ideias serão as Ideias que a ciência social dos processos de produção, distribuição 

e consumo dos bens e serviços segue e não o contrário. Do mesmo modo, impera o poder político, 

decorrido da tradição histórica, sobre todos os outros, por mais que actualmente se assemelhe que 

não será dessa forma.  
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Relevou-se que, enquanto o Reich, por meio da paz realista de Metternich do Congresso de 

Wien de 1815, procurou assegurar as fronteiras do Império Habsburg contra os nacionalismos 

acordados pela Revolução Francesa (Bessa & Pinto, 1999), mas sem castigar a França, a culpada 

por toda a instabilidade; mais de 100 anos depois, em 1918, estava a França, pronta a ajudar na 

humilhação dos povos germânicos, ainda com as feridas abertas na carne da derrota que sofreu na 

Guerra Franco-Prussiana (1870-1), porém desejosa de voltar a retomar a Alsácia-Lorena e sugar 

vantagens económicas da industrializada Renânia alemã. Se, também como no-lo afirmam Bessa e 

Pinto (1999), a Triplice Entente é contra-natura, pois aliou os liberais Reino Unido e França à Rússia 

autocrática, isso assim se processou, como sempre, com o intuito de esmagar a Germânia, 

destruição esta consagrada em 1945 e nesse duro pós-guerra em que se regista uma “alienação total 

da Alemanha” (Vilarinho, 1974/5: 51). Somente povos excepcionais como os germânicos, e 

aqueloutros germanizados, poderiam renascer daquele grau de devastação pós-conflito (e não 

esquecemos o capital que o Plano Marshall trouxe para essa tarefa, porém o dinheiro não invalida o 

esforço). E Vilarinho chama a atenção para esse pragmatismo: “. . .ou se trabalhava duramente ou se 

deixava de existir” (Vilarinho, 1974/5: 109). 

A espacialidade da Germânia, como se versou, reúne alemães, austríacos, suiços, húngaros, 

checos, belgas, eslovenos, croatas, estónios, germânicos da Itália, de França, da Polónia e por aí em 

diante, reflete ainda a importância desse espaço geopolítico na Mitteleuropa e de um projecto 

germânico a concretizar, à luz de toda a linha de argumentação. 

Porém, o ódio - conceito animal e cultural, que é devotado aos povos germânicos pelos seus 

inimigos, como se explicou, só permite, mediante uma Germânia hegemónica, a construção da paz 

negativa que se teorizou. Como exemplo histórico, podemos mencionar a alegria das elites 

americanas ao destruir o Império Austro-Húngaro, considerado por aquelas como uma execrescência 

reacionária por ser a última das monarquias católicas. Porém, em suma, Weber afirma: “o jovem 

americano não tem respeito por nada nem por ninguém, por nenhuma tradição e por nenhum cargo, 

mas apenas pelo êxito pessoal de quem o ocupa. É a isto que os americanos chamam 

«democracia»” (Weber, 1979: 140).  

Tendo sempre na mente, gravado com letras de fogo, que “o futuro está em aberto” volta-se 

a frisar que o exposto é apenas uma hipótese - jamais um raciocínio determinista e inelutável à la 

Marx. Porém, uma hipótese pouco comum, no seio da comunidade académica, esta dominada por 

uma forma de pensamento com que não alinhamos. Por isso, fazemos saber, à imagem do nosso 

orientador (Bessa, 2001: 17), que neste nosso modesto contributo científico, recusámos o “pronto a 

pensar” e os saberes instantâneos – basta juntar água – dos “fazedores de opiniões”.  

Os conceitos de pangermanismo, ideia imperial (no sentido de domínio da Europa e no 

sentido de monarchia universalis e de domínio mundial subsequente), retomar cíclico no núcleo 

geohistórico e de Wachstumspitz, que nos ocupámos em extrair da História, por meio de um estudo 

paciente e atento, são hoje ideias enterradas bem fundo, pelas mais diversas condicionantes: medo, 

idealismo, vontade extrema de apertar a Alemanha num redil medíocre, ou o pior de todos, 

desonestidade intelectual. 
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Contudo, vão desabrochando alguns contributos, na alvorada dos novos tempos, fazendo 

companhia ao raro pensamento lhano que tem permanecido orgulhosamente só, por exemplo, 

Bessa (2001). Um destes autores recentes, agora no domínio concreto do pangermanismo, é 

Korinman. Na sua obra bem conseguida, como título parafraseando o primeiro verso de Das Lied 

der Deutschen (Hino Alemão) (1999: 9), cita logo na introdução Barrè que afirma: “. . .tous les 

Allemands sont pangermanistes; le pangermanisme, c'est la veritable Allemagne”. Com efeito, este 

conceito, como se explicou, tem o objectivo estratégico de constituir uma entidade política nos 

moldes da união dos povos germânicos.  

Por outro lado, esta dissertação possibilitou retomar a lembrança de que o campo de 

observação da política externa alemã deve ser orientado para o conservadorismo. Aliás, S. S. Bento 

XVI – ele próprio um actor na política externa de raízes germânicas - apresenta-se como uma das 

imagens mais próximas deste convervadorismo, apanágio alemão a que nos referimos, 

materializado nas palavras conhecedoras de Hockenos (2008: 93) da “moralidade cristã, ética no 

trabalho e respeito pela lei” que guiam as acções do Estado. 

Esta “moralidade cristã”, dissecando, subsiste nos traços “predominantemente protestantes” 

da elite alemã: “os dirigentes das empresas e os detentores dos capitais”, “as camadas superiores 

da mão-de-obra qualificada” e “o pessoal técnico e comercial das empresas altamente especializado 

das empresas modernas”, escrevia Weber (1983: 25) nos inícios do século XX. O que é facto, como 

referimos sempre, é que a maioria dos Bundeskanzlern alemães tem sido luterana. Uns preferem 

apregoar cortes epistemológicos – pela nossa parte opta-se pelo conhecimento cumulativo. 

Noutro prisma, o facto de citarmos, argumentarmos, trazermos incontáveis vezes o Sacro 

Império Romano das Nações Germânicas (Nações Germânicas como se afirma com tantas 

diferenças culturais, mas com um padrão comum que as liga), à reflexão não cega a análise, nem a 

torna escrava da História, uma vez que, como se fez menção no Antelóquio, não se pretendeu “um 

simples desfilar de datas e tratados celebrados nas páginas da História”. Porém, frisou-se que os 

povos germânicos amam profundamente a sua História milenar e não a esquecem, orgulhando-se 

dela. Em concreto, prova disso mesmo encontra-se nas constantes publicações históricas (que se 

vendem por toda a Alemanha) e de que é exemplo o pequeno livro prussiano (2008) que contém 

pequenas biografias dos Kurfürsten do Brandenburg, dos Könige da Prússia e dos Kaiser do II 

Reich. Porque quem não sabe de onde vem, também não sabe quem é. Por isso, trata-se, ao invés, 

possuindo o escudo de conhecimento de que não existirão mais império de mil anos e que:  

 “ao contrário, se há algo de que se vai precisar fortemente nestes anos iniciais da 

Nova Ordem Internacional gerida pelos Estado Unidos é de entender muito bem o olhar de 

Leviathan e de interiorizar a certeza histórica, provada mil vezes, de que todo o império 

perecerá” (Bessa, 2001: 213),  

de forjar uma base histórico-científica de que, apesar de subsistir a hipótese da Germânia como 

império em potência, este não será eterno, tal qual não o foi o Sacro Império ou todas as outras 

construções imperiais. 

Da mesma forma, soube-se delimitar, tal qual alerta Murphy (1997: VII), até onde vai o mito 

do nazismo, que tem como essência confundir as inteligências, entre a dita ideologia e a própria 
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geopolítica alemã, sendo que esse enleio alastra aos meandros da política externa. Cuidou-se aqui 

de separar todas essas águas. 

A terminologia entre a “Cidade Terrena” e a “Cidade Celeste”, tão cara ao nosso orientador, 

apresenta-se aqui nos pólos entre uma Alemanha que o é, e uma Germânia como hipótese do que 

poderá vir a ser.  

Como o real se situará entre o Velho do Restelo e Vasco da Gama, como diria Fernando 

Pessoa, nada mais podemos fazer que assistir aos caminhos que a elite alemã traçará para o seu 

país. À luz de tudo o que escrevemos, cremos, na verdade, numa “. . .Alemania renacida,. . . 

volcada sobre la Europa oriental. . .” (Portero,1990: 122) que retomará a “dualidade 

contínuo/descontínuo” (Bessa & Dias, 2007: 57) a que se aludiu. 

No âmbito específico da política externa cultural, a “generosa acción cultural” que Herandéz 

(2008: 211) atribuiu à Alemanha e que se aplicou para caracterizar a estratégia alemã, não é, como 

se comprovou, um fenómeno do acaso, circulando nas veias da UE. Se as “. . .informações 

estratégicas [enquanto] resultado de um processo de “enriquecimento” de dados, notícias e 

informação avulsa, de várias fontes, que, assim, “enriquecida” com metodologia própria, potencia a 

capacidade de planeamento dos decisores” (Bessa & Graça, 2008: 91) são, efectivamente, 

aproveitadas e devidamente geridas da Alemanha, então é certo que a sua Estratégia Cultural é 

sumamente eficaz, tal qual ensaiou demonstrar, num espaço germânico em que a “linguagem” e o 

“simbolismo”, que Readman (2006: 1116-1118) salienta no seu artigo, são absolutamente 

permeáveis. Podemos, pois, concluir que a projecção cultural alemã é imensa. Desta forma, a 

resposta à questão de partida não poderá ser dada fora deste âmbito, em harmonia com a hipótese 

que este trabalho sustenta. 

De todos os mecanismos que verificámos, a Informação Cultural alemã em todos encontra 

meios de difusão nas relações internacionais, uma vez mais, o tema superior debatido no campo de 

observação deste estudo. 

Se se aprendeu e tomou consciência do verdadeiro e potente aparelho cultural que o Estado 

Alemão possui, a verdade é que, previamente, se nutría à partida algum conhecimento básico da 

extensão natural da cultura germânica pelo seu espaço natural, bem como alguns conceitos culturais 

germânicos que se formularam. 

Da análise critica e analítica, não se torna difícil compreender as razões pelas quais “a 

Alemanha tem demorado muito tempo a aceitar que também se tornou num país de imigração. . .” 

(Silva, 2006: 213) - porque tem sido, sem margem para dúvidas, um país de expansão natural ao 

longo dos séculos. Se não quisermos aceitar “Une Europe «à l'allemande»?” (Martens, 2002: 86), o 

facto é que não poderemos escapar à “moderna mentalidade internacional dos estudos de 

informações” que nasceu com Sherman Kent (1903-1986), como identifica Graça (2007), e que, de 

acordo com a nossa hipótese, no referente à Informação Cultural Alemã, aponta para a germanização 

de parte do espaço europeu.  

Em suma, esta dissertação, fundeada numa bibliografia extensa prova da dimensão da tarefa 

que se levou a cabo, pode resumir-se à tentativa de responder a três questões: que potencial tem 

hoje a Alemanha? Qual a sua base clássica de pensamento geopolítico? E, nessa medida, se a 

http://www.dfg.de/en/news/press_releases/2005/press_release_2005_81.html
http://www.dfg.de/en/news/press_releases/2005/press_release_2005_81.html
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política externa actual lhe corresponde de alguma forma. Uma das mensagens que se procurou 

vincar é a de que “a geopolítica alemã não se confunde com o nazismo” (Claval, 1996: 30) e, por 

conseguinte, a ideia de Reich re-fundada no ano 800 retomada do Império Romano, nada têm a ver 

com o ditador nascido austro-húngaro e o projecto nazi. Abriu-se caminho para novas investigações e 

assim “germany’s national identity may be shaped by history, but it is more than sum of its history. It 

reflects society, and politics, encompassing a variety of possible futures” (Erb, 2003: 219). Esta 

hipótese é um desses futuros, liberto da diluição da Alemanha no processo de integração europeu, 

outros investigadores poderão desenhar outros futuros. 

E “as coisas correm muito bem” (Elfenkämper, 2010, Junho) – assim terminou a sua 

intervenção, no debate da sessão de abertura do Curso A Unificação [sic] Alemã e a Nova Europa, o 

Embaixador da República Federal da Alemanha em Portugal. A argumentação desta dissertação não 

poderia encontrar maior convergência com aquelas palavras num ecce, provatum est. 

Aquila non capit muscas [a águia não caça moscas]. 
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F - NOTAS: 

 

(1) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34199.pdf 

(2) http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46173314.html 

(3) De que é exemplo, entre tantos outros: Canaveira, Manuel Filipe (2007). “A Paz Perpétua” in Revista Negócios 

Estrangeiros, nº 10, pp. 274-323. Lisboa: Instituto Diplomático – Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

(4) (Tradução livre do autor) “Nós [os povos germânicos] fomos sancionados por Deus no centro da Europa, somos o coração 

desta nossa porção do Mundo, somos também o centro da nova História, da Igreja e do Cristianismo. . .Precisamente porque 

estamos no centro, outros povos da Europa provocam tempestades e torrentes sempre no intuito de nos arrastar para longe, 

procurando empurrar-nos do nosso espaço. . .” 

(5) Mas que podem ser lidas, por exemplo, em Dias (2005: 72). 

(6) http://www.youtube.com/watch?v=j5-uxOrgiVA&feature=related 

(7) http://www.npd.net 

(8) http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/grenzlanddeutschtum/gldt00.html 

(9) http://darussia.blogspot.com/2009/06/ministerio-da-defesa-acusa-polonia-de.html 

(10) http://www.ionline.pt/interior/index.php?p=news-print&idNota=130287 

(11) http://www.youtube.com/watch?v=vEOLonBfaD8 

(12)http://www.earthtimes.org/articles/show/254004,1stlead-merkel-criticizes-catholic-church-over-holocaust-denier.html 

(13) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33808.pdf 

(14) http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,4450393,00.html 

(15) http://www.youtube.com/watch?v=XRmgI_WXff0 

(16) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,710132,00.html 

(17) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,717858,00.html 

(18) http://www.preussische-allgemeine.de/ 

(19) http://www.youtube.com/user/OstpreussenTV 

(20) http://www.youtube.com/watch?v=gW7gPRrsvt8&feature=related 

(21) http://www.youtube.com/watch?v=VKmHEo32M3s&feature=related 

(22) http://www.youtube.com/watch?v=rzYwb1m0ioM 

(23) http://www.youtube.com/watch?v=P0iQiSC3IQU&feature=related 

(24) http://www.youtube.com/watch?v=KwEI_bd8n7I&NR=1 

(25) http://www.grifo.com.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=66 

(26)http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pt/cultura/indice/fundo/politica-cultural-externa.html?type=1 

(27) http://www.youtube.com/watch?v=wIyPAC3yUPE 

(28) http://www.germany.travel/pt/index.html 

(29) http://www.lissabon.diplo.de/Vertretung/lissabon/pt/01/S__BBCStudie.html 

(30) http://www.goethe.de/ 

(31) http://www.daad.de/en/index.html 

(32) http://www.ifa.de/ 

(33) http://www.bkge.de/ 

(34)http://www.auslandsschulwesen.de/cln_161/Auslandsschulwesen/Home/homenode.html?nnn=true 

(35) http://www.magazin-deutschland.de/pt/cultura/dialogo-cultural.html 

(36) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22811.pdf 

(37) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34199.pdf 

(38) http://www.deutsches-polen-institut.de/ 

(39) http://www.deutsche-kultur-international.de/de/org/organisationen/deutsch-polnisches-jugendwerk-dpjw.html 

(40) http://www.dfg.de/en/news/press_releases/2005/press_release_2005_81.html 

(41) http://www.rio-de-janeiro.diplo.de/Vertretung/rio/pt/06/seite__steinm__kulturpol.html 

 

http://www.earthtimes.org/articles/show/254004,1stlead-merkel-criticizes-catholic-church-over-holocaust-denier.html
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33808.pdf
http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,4450393,00.html
http://www.grifo.com.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=66
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http://www.daad.de/en/index.html
http://www.ifa.de/
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