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RESUMO: Friedrich Ratzel ocupa um lugar de destaque entre os teóricos responsáveis pela 
institucionalização da Geografia, enquanto ramo autônomo do saber científico. Entretanto, uma 
significativa parcela de sua obra ainda não recebeu o tratamento merecido, pois a interpretação 
equivocada e por vezes tendenciosa desenvolvidas por estudiosos, não só da Geografia, somente 
contribuiu para que este autor fosse estigmatizado como determinista. Isso acabou por reduzir a 
utilização de algumas de suas ideias em muitos estudos científicos, o que evitou que uma parcela de 
significativa importância do pensamento ratzeliano fosse melhor analisada e difundida. Assim, o 
trabalho exposto na sequência objetiva realizar uma revisão bibliográfica em torno de alguns 
aspectos da obra de Ratzel, procurando demonstrar em quais áreas do conhecimento científico este 
autor produziu estudos, bem como, quais os teóricos que acabaram por lhe influenciar. Além, de 
abordar os períodos mais significativos de sua vida e o tipo de produção desenvolvido em cada um 
destes. Dessa maneira, tenta-se superar em partes, alguns dos equívocos estabelecidos 
principalmente pelas teorias desenvolvidas pela Geopolítica e, também, vincular a produção 
acadêmica deste geógrafo com o período histórico por ele vivenciado, o qual acabou por 
desempenhar significativo papel em suas concepções. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Friedrich Ratzel; Geografia Clássica; Epistemologia da Geografia. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
A importância histórica de Friedrich Raztel, tanto para a ciência geográfica 

quanto para outros ramos do saber científico ainda não recebeu a atenção necessária, pois 

muitas de suas ideias e teorias acabaram por ser estigmatizadas. Isso porque, estas 

serviram de base para estudos reducionistas e deterministas, desenvolvidos não só pela 

Geografia, mas também por autores de outras ciências, o que somente contribui para uma 

interpretação errônea do pensamento ratzeliano.  

Dessa maneira, o trabalho exposto a seguir tem como alvo principal, desenvolver 

um estudo pormenorizado de um dos mais eminentes geógrafos, Ratzel, tido como um 

“clássico” da Geografia e principalmente fundador dos estudos em geografia política. Assim, 

serão enfocados os aspectos biográficos, além das teorias e obras preconizadas por este 

autor, buscando elucidar a importância do mesmo na história do pensamento geográfico e 

geopolítico. 

Como princípio metodológico norteador para a elaboração deste trabalho utilizou-

se principalmente o levantamento de bibliografia concernente à temática, oriunda de 
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diferentes suportes e fontes. Isso porque, este trabalho realiza uma análise essencialmente 

teórica do assunto por ele abordado. 

Cabe ainda destacar, que os temas enfocados representam parte integrante da 

pesquisa de iniciação científica intitulada: “Karl Haushofer: a Geopolitik Alemã vai à Guerra”. 

Esta que busca analisar as relações existentes entre a Geopolitik Alemã e as decisões 

estratégicas desenvolvidas a nível internacional pelo III Reich. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Friedrich Ratzel (1844-1904) pode ser considerado como um dos mais 

eminentes pensadores tidos como “clássicos” da ciência geográfica, além de também ser 

apontado como o fundador do sub-ramo da Geografia conhecido como geografia política. 

Entretanto, grande parte de seus escritos acabaram sofrendo interpretações errôneas e 

tendenciosas com o transcorrer do tempo, sendo que muitos de seus estudos foram 

subestimados por certa parcela da comunidade geográfica. Esta ideia pode ser percebida 

através das explanações de Carvalho (1997, p.42): 

 

O lugar e a importância da obra e das ideias de Friedrich Ratzel, no 
desenvolvimento da institucionalidade científica, está longe de receber um 
tratamento de unanimidade por parte de observadores e analistas desse 
processo. Em especial, nas análises produzidas por geógrafos e 
antropólogos, interessados em recompor arqueologias de suas áreas de 
conhecimento, tratamentos muito distintos têm sido observados, quando se 
trata de aquilatar o papel desempenhado por Ratzel no desenvolvimento e 
na institucionalização acadêmico-científica da geografia e também da 
etnografialetnologia. 
Quanto ao tema, não são raras as omissões ou negligências cometidas, 
mas, em nossa opinião, as segundas têm se sobressaído às primeiras. 
São comuns os reducionismos e simplificações do pensamento ratzeliano, 
que em alguns casos é resumido apenas à lembrança dos possíveis 
equívocos cometidos, pelo pensador alemão, ao teorizar sobre as relações 
homem-natureza, ou ao defender suas crenças sobre a evolução dos 
processos civilizatórios. No primeiro caso, Ratzel teria sido um determinista 
ambiental incorrigível e, no segundo, um anti-evolucionista adepto de teses 
combatidas e desgastadas, como as do difusionismo, ou acertadamente 
condenadas, como as da superioridade civilizatória dos brancos 
caucasianos. 

 

Entretanto, deve se ressaltar, que perante uma análise pormenorizada da 

realidade instalada no mundo atualmente, com debates de ecologia profunda, de 

perspectivas confusas anunciadas pelos horizontes da biotecnologia, de confrontos entre 

ordenamentos geopolíticos e demandas planetárias (particularmente as ambientais), de 

disputas pelos mananciais de biodiversidade, de diminuição versus fortalecimento dos 

Estados-Nações, de disputas territoriais, entre outras, as metáforas biológicas largamente 

empregadas por Ratzel, mesmo que utilizadas com sentidos diferentes daqueles que lhes 

conferem os naturalistas, não deixam de apresentar ideias de surpreendente atualidade. 

Isso, somente contribui para demonstrar quão fértil e importante é a obra preconizada por 
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este geógrafo alemão, a qual acaba sendo distorcida e obscurecida por visões limitadas, 

muitas destas objetivando somente aplicar as teorias ratzelianas conforme suas 

necessidades, acabando por descontextualizá-las, ou mesmo, se apoderando de apenas 

alguns fragmentos esparsos das obras, para assim, compor uma ideia diferente da 

estabelecida pelo autor. 

A interpretação do pensamento de Ratzel (figura 01) só se faz possível por da 

compreensão do período histórico em que este viveu e produziu suas obras. Este geógrafo 

tem por formação não a geografia, mas farmácia e zoologia; sofre a influência de Ernst 

Haeckel, inventor da palavra “ecologia”, disciplina que examina a interação entre o homem e 

o seu meio. Ratzel desde sua juventude estava impregnado de uma visão orgânica, 

evolucionista, do homem e de suas criações, nomeadamente do Estado, pois o mesmo foi 

aluno de Haeckel, do qual recebeu grandes influências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: O geógrafo Friedrich Ratzel. 
Fonte: <http://pt.wikilingue.com/es/Ficheiro:FriedrichRatzel.jpg>. 

 

Segundo Claval (1974), o determinismo expresso por Karl Ritter, o mesmo que 

havia ilustrado antes uma significativa gama de ensaístas e filósofos do século XVIII, e o de 

Bodin no XVI, não gozava de notáveis expressões geográficas. Refletia mais um profecia do 

que uma forma original de abordar o estudo da geografia. Entretanto, em meados do século 

XIX, as coisas passaram a ocorrer de maneira muito diferente. Quando Ratzel empreendeu 

seus estudos superiores na Universidade de Jena, passou a ser aluno de um professor de 

zoologia cujos ensinamentos iriam exercer enorme influência na posterior obra de seu 

discípulo: se tratava de Haeckel. 
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Durante seus estudos de nível superior, Ratzel teve a oportunidade de entrar em 

contato com a obra “A Origem das Espécies” de Charles Darwin, a qual acabou por 

influenciar grande parte de seus estudos posteriores, tanto de cunho naturalista quanto 

político. Isso porque, segundo Claval (1974, p.51-52): 

 

Vivamente interesado por la publicación del Origen de Las Especies, este 
sabio se había erigido en propagador de las ideas de Darwin em Alemania. 
Ratzel publicó en 1869 una obra en la que resumia lo esencial de la doctrina 
darwiniana, vista através de la enselianza y de los artículos de Haeckel. 
Este libro lievaba el título de Sein und Werden der Organischen Welt, pero 
conoció muy escasa resonancia al coincidir con la casi inmediata aparición 
de Natürliche Schõpfungsgeschichte, del propio Haeckel. 
[…] 
En la época durante la cual Ratzel extraía sus conceptos de las ciencias 
naturales, la ecología era una disciplina destinada a facilitar el estudio de la 
evolución. Es un hecho comprobado que Ratzel adoptó una actitud cada 
vez más independiente y crítica con respecto al darwinismo. Sus miras se 
extendieron en los contactos con el naturalista Wagner, que era a su vez 
considerado como discípulo de Darwin, aunque bastante libre. Más tarde, 
cuando Ratzel abrazó la fe luterana, su postura evolucionó todavía más. 
Pero, en resumen, los contactos que había mantenido con los medios 
naturalistas durante el período de su formación científica iban a influir y 
perdurar en sus conceptos referentes a la ciencia geográfica (CLAVAL, 
1974, 51-52). 

 

Após concluir seus estudos na Universidade de Jena, tendo já publicado alguns 

estudos com base no darwinismo e outros no naturalismo, Ratzel alista-se nas tropas 

alemães em 1870, pois seu viés nacionalista objetivava combater a França de Napoleão III. 

Depois viaja pela Itália (1872) e os Estados Unidos (1873). É na observação do espaço 

americano que se torna geógrafo. Em 1876, Ratzel ocupa a cadeira de Geografia da 

Universidade Técnica de Munique. A sua tese intitula-se Die Chinesische Auswanderung (A 

Emigração Chinesa). Neste trabalho desenha-se a sua atenção à geografia, aos 

movimentos da população sobre o planeta, às diferentes formas de invasão (Anthropo-

Geographie [Antropogeografia], em 1882). Em 1886 é nomeado para a cadeira de Geografia 

da Universidade de Lepzig. Durante estes período, segundo Defarges (2003, p.69): 

 

Ratzel está profundamente envolvido nos debates sobre o lugar da 
Alemanha no mundo. É membro fundador do Kolonialverein (Comité 
Colonial) e defende a ideia de um império colonial alemão. Trabalha sobre a 
África e estabelece um mapa deste continente, ainda mal conhecido no final 
do século XIX e vigorosamente disputado pelas potências europeias, ávidas 
de territórios e de mercados. Ao mesmo tempo, Ratzel constrói uma obra 
teórica de notável erudição: Studien über Polilische Raüme (Estudo sobre 
os Espaços Políticos), em 1895; Der Staat und sein Boden (Estado e Solo), 
em 1896; e sobretudo Politische Geographie [Geografia Política – uma 
geografia dos estados, do comércio e da guerra), em 1897. Em 1898, Ratzel 
publica Deutschland, Einfürhung in die Heimatkunde (Alemanha – 
introdução a uma ciência do país natal). Este livro, que teve um eco 
duradouro na opinião alemã até à Segunda Guerra Mundial, ilustra o 
aspecto extremo e sem dúvida o equívoco da ambição de Ratzel: apreender 
de maneira “’científica” o seu próprio país e identificar as “leis objectivas” do 
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seu desenvolvimento geográfico. Onde acaba a ciência? Onde começa a 
paixão? 

 

Entre 1901 e 1902, Ratzel elabora a sua síntese filosófica: Die Erde und das 

Leben, Eine Vergleichende Erdkunke (A Terra e a Vida – uma geografia comparada). Assim, 

conforme demonstra Korinman apud Defarges (2003, p.69): “O geógrafo, cujo último período 

não deixa de acusar um certo misticismo, associará de novo biogeografia e geografia 

humana”. Segundo esta visão, todas as atividades humanas estão tomadas por dinâmicas 

vitais, biológicas, orgânicas, políticas, sendo as construções culturais, econômicas e 

políticas regidas pelos mesmos princípios de crescimento, de declínio e de decomposição 

que as plantas. 

Para o filósofo alemão Hegel, o homem é em primeiro lugar filho da sua época. 

Friedrich Ratzel pertence a um momento da história da Alemanha e, para além desta, do 

mundo. Nascido em 1844, tem 22 anos quando, na batalha de Sadowa-Königgrätz, a 

Prússia de Bismarck vence a Áustria de Franscisco José, sendo assim consagrada como o 

estado unificador da Alemanha. Com 26 anos, Ratzel participa nos combates da Guerra 

Franco-Alemã de 1870-1871. Quando em 1873 se desloca aos Estados Unidos, observa um 

país vasto, vigoroso, em plena reconstrução na sequência da Guerra da Secessão (1861-

1865). Quer estude a América, a emigração chinesa ou a África, Ratzel pertence às elites 

imbuídas da superioridade da sua nação e da Europa de raça branca, mas que têm 

consciência da Terra como um espaço único. Os geopolíticos são também produtos deste 

formidável alargamento dos quadros espaciais pela colonização, a estrada-de-ferro, o barco 

a vapor. No mesmo movimento, esta planetarização da visão dá a certos europeus o 

sentimento da pequenez dos seus territórios. 

Segundo as ideias concebidas por Defarges (2003), a Alemanha de Ratzel, 

representada inicialmente pela era bismarckiana (1862-1890) e mais tarde, sobretudo pela 

era guilhermiana (1888-1918), tem três traços essenciais. 

O primeiro desses representa o fato de que nos anos de 1864 a 1871, a 

Alemanha unifica-se sob a direção da Prússia bismarckiana. Entre 1870 e 1871 a sua vitória 

esmagadora sobre a França – ainda percebida como um colosso temível – consagra-a como 

primeira potência do continente. Este triunfo empolga a Alemanha. 

Durante este mesmo período, a população alemã cresceu em massa (em 1871, 

41 milhões de habitantes; em 1914, 68 milhões). A revolução industrial difunde-se. A 

Alemanha impõe-se rapidamente quer nas atividades de base (hulha, minério de ferro, aço), 

quer nos setores mais impulsionadores no final do século XIX (nomeadamente no químico). 

Assim, na véspera da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é de longe o 

primeiro estado industrial europeu, produzindo duas vezes mais aço do que a Inglaterra e 

ocupando a primeira posição na química e na eletrotécnica. A Inglaterra, que na primeira 

metade do século XIX dispõe sobre a Europa continental de um formidável avanço técnico e 
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econômico, sofre nos anos 1890-1914 um choque alemão sublinhado por uma série de 

artigos “Made in Germany”. Quer se trate de produtos industriais, quer da própria marinha, 

instrumento e símbolo da supremacia britânica, a Alemanha de Guillherme II emerge como o 

rival temível, ameaçando as posições estabelecidas da Inglaterra vitoriana. 

O segundo traço essencial apontado por Defarges (2003), consiste no fato de 

que a Alemanha que Bismarck, unificada somente em 1871, chega bastante atrasada a um 

mundo já largamente ocupado e dividido, sendo esta considerada “a nação atrasada”. Face 

à Inglaterra, à França e à Rússia, estados modelados, unificados, por séculos de obstinação 

do poder central, a Alemanha só se torna unificada em 1871. É tarde, bastante tarde. 

Na sua conquista de um lugar de destaque no mundo, a Alemanha, os seus 

soldados, os seus caixeiros-viajantes, os seus ideólogos, têm o sentimento de que tudo, ou 

pelo menos muito, já foi repartido: mercados, fontes de abastecimento de matérias-primas, 

territórios. Os Estados Unidos e a Rússia têm imensos espaços para povoar e valorizar. A 

Grã-Bretanha e a França têm um império colonial; mesmo a Espanha e Portugal, envolvidos 

em um declínio multissecular, mantêm vastas possessões. À Alemanha pouco havia 

restado. 

Esta frustação é tanto mais aguda quanto a Alemanha sufoca nas suas 

fronteiras, apertada entre as plutocracias ocidentais e a multidão eslava. A Alemanha está 

receosa pela sua vulnerabilidade, pela insuficiência de terras, de recursos e de mercados. A 

crise econômica de 1873, após a euforia da vitória sobre a França em 1871, aviva nela a 

ambição de ter um espaço de expansão para si própria. 

Bismarck continua um europeu clássico, alimentado de história. Nos decênios de 

1870 e de 1880, o seu “pesadelo” é uma coligação europeia que reúna a França, a Grã-

Bretanha e a Rússia contra uma Alemanha tomada demasiado poderosa. Bismarck 

apresenta a Alemanha como “uma nação satisfeita”, tendo atingido o seu objetivo – a 

unidade e procurando manter a paz com os seus vizinhos. 

Entretanto, com a chegada de Guilherme II (1888), e mais tarde a saída de 

Bismarck (1890), o sonho alemão pode desenrolar-se. É o tempo da Weltpolitik, a política 

mundial. A Alemanha, para além de algumas possessões adquiridas sob Bismarck, e apesar 

das reticencias deste (Sudoeste Africano, Togo, Camarões), tem direito a um autêntico 

império. Precisa também de uma frota, o que lhe valeu a hostilidade determinada da 

Inglaterra. 

Já o último traço apontado por Defarges (2003), que caracteriza a Alemanha de 

época de Ratzel, é representado pelo fato de que o atraso que esta enfrentou na sua 

formação como nação, acabou por manifestar-se não apenas em suas relações com o 

mundo exterior, mas também em seu sistema sociopolítico. A Alemanha dos anos 1871-

1914 caracteriza-se pelo desenvolvimento impressionante de todos os seus recursos – 

industriais, técnicos, científicos – e pela persistência de arcaísmos políticos: ausência de um 
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mecanismo de deliberação coletiva no seio do governo (como um gabinete ou conselho de 

ministros), influência de comunitarismos ou de feudalidades (aristocracia fundiária, Grande 

Estado-Maior), parlamentarismo e democracia inacabados. Deste modo, para o grande 

filósofo-sociólogo Max Weber (1864-1920), os fracassos da política externa da Alemanha e, 

em primeiro lugar, o confronto com a Inglaterra, explicam-se pelo “governo pessoal”, pelos 

caprichos e pela sede de popularidade do imperador Guilherme II. 

Daí que na Alemanha tenha havido uma exacerbação por vezes caricatural de 

certos traços essenciais da Europa na véspera da primeira grande tragédia mundial, a 

guerra de 1914-1918: apego mesquinho às marcas de prestígio, obsessão do estatuto, do 

respeito, consciência de uma missão a cumprir. Isto é, a Alemanha sente-se 

insuficientemente reconhecida e consagrada. Esta ansiedade orgulhosa conduz a Alemanha 

a querer ser o país da ciência, das certezas demonstradas. Dispõe de professores 

excepcionais, de universidades de grande renome, de sociedades científicas. 

Dessa maneira, a geografia também fará parte das disciplinas que trarão à 

Alemanha quer um saber absoluto, quer uma visão clara do seu lugar no mundo: “Se o 

espírito humano não dispõe, para os juntar, de um método indeformável pelas fantasias 

individuais e capaz de resistir vitoriosamente à análise, é em vão que os investigadores 

acumularão pacientemente pedaços de fatos: nenhuma ciência poderá daí sair” (VALLAUX 

apud DEFARGES, 2003, p.73). 

Segundo Ó Tuathail apud Font e Rufi (2006, p.57): 

 

Efetivamente, Ratzel (1844-1904) encarna o ápice de diversas tradições, 
[…] é, às vezes, o ponto de partida de outra tradição que será a da 
geografia política e da geopolítica, pelo menos, a alemã. Sua biografia 
coincide com, e alcança, sucessos científicos e políticos que marcaram não 
apenas o século XIX, mas também um futuro mais amplo. Doutor em 
zoologia, o que o conecta com as teorias darwinistas, jornalista eventual, 
professor de geografia quando a Prússia de Bismarck a institucionaliza em 
nível universitário, sua influência na política interna e externa, primeiro em 
seu estado natal, depois na jovem Alemanha, será notável. Esta influência 
será exercida através de sua atividade científica, e da estritamente política, 
atividade esta que assume primeiramente posições liberais, e mais tarde 
conservadoras e agrárias, mas sempre nacionalistas. 

 

A obra de Ratzel é por meio de vários pontos de vista, indissociável de seu 

contexto, a começar por seu ambiente intelectual. É influenciado por Humboldt e Ritter, e 

seus mestres mais diretos, Oskar Peschel e Ernesst Haeckel, os quais contribuem com suas 

interpretações sobre a relação entre o território e o Estado, e principalmente, pelas teorias 

de Charles Darwin aplicadas à sociedade, o “darwinismo social” na linha de Lamarck e 

Spencer. Destas influências que Ratzel aprofunda, resultam conceitos básicos de geografia 

política, começando por lebensraum (espaço vital), que será um dos seus fatos, um de seus 

principais legados. Estas referências situam Ratzel dentro do positivismo: de fato, sua obra 
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é basicamente uma tentativa de dotar de base científica – teoria, leis, previsibilidade – o 

comportamento espacial das sociedades e dos corpos políticos. 

 

Por outro lado, no pensamento ratzeliano são evidentes as influências de 
outros campos, a destacar as que provêm da filosofia alemã e sua 
dimensão política. Ratzel bebe do idealismo de Hegel, especialmente em 
seus aspectos referentes à teoria do Estado – único ator territorial efetivo – 
e de Herder, por sua interpretação da responsabilidade histórica do povo 
alemão. Uma combinação paradoxal entre idealismo, às vezes romantismo 
e positivismo, que o inscreve na principal tradição intelectual que constrói o 
discurso nacional-germânico (FONT e RUFI, 2006, p.58). 

 

Este geógrafo alemão participa ativamente deste discurso sob duas 

perspectivas. Por um lado na argumentação da identidade e da coesão de um recém-

constituído Estado alemão; e de outro, na necessidade de expansão de tal Estado. Neste 

sentido trata-se de uma segunda geração do pensamento germânico, quando já se superou 

uma primeira frustração – a de Von Büllow, Fitche, entre outros – de ver um mundo 

germânico unido politicamente e forte, estando a Alemanha já equipara aos outros grandes 

Estados europeus. 

Um terceiro contexto apontado por Font e Rufi (2006), em que Ratzel se move é 

o das economias industriais em disputa. O protecionismo alemão, norte-americano e francês 

frente a um ainda projeto liberal britânico; a luta pela defesa do acesso às matérias primas e 

aos mercados; o imperialismo; são inputs e outputs das reflexões do geógrafo alemão, de 

sua obra e também de seus conselhos aos governantes de seu país. 

Segundo Lizza apud Font e Rufi (2006), a obra de Ratzel pode ser sintetizada 

pelo trinômio Estado-posição-dinâmica. No mínimo, o primeiro elemento é indiscutível: toda 

a teoria ratzeliana parte e desemboca no Estado, um Estado síntese e produto da 

sociedade, como se disse, de caráter hegeliano, que transcende seus aspectos meramente 

legais. Porém, um Estado que tem como componente fundamental o solo, ou melhor, o 

espaço. Isto não significa unicamente extensão espacial, mas também, e, sobretudo, a 

relação entre o espaço e a sociedade que nele vive.  

Para Ratzel, o que define e dá coesão a um povo é o território que compartilha, e 

sua história, quer dizer o tempo e o espaço comuns. No entanto, se da primeira categoria, 

segundo Ratzel, existe uma consciência difundida de sua importância, da segunda, não; 

esta era umas das obsessões de Ratzel: revelar a transcendência do espaço para a 

sobrevivência do Estado e, portanto, da sociedade: “Cada cidadão deverá tomar consciência 

do caráter vital do território e de suas possibilidades de expansão: o sentido do espaço 

(Raumsinn) garante a perenidade da nação, a fortaleza e a independência do Estado” 

(GALLOIS apud FONT e RUFI, 2006, p.59). 

Além disso, raumsinn tem correspondência com o volkgeist, o “espírito do povo”, 

fundamental para a formação do sentimento nacionalista alemão. Dessa maneira, o espaço 
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passa a ser visto como um elemento vital e deve estar em consonância com as 

necessidades do povo. Esta seria uma aproximação ao conceito lenbensraum que Ratzel 

desenvolve a partir de seu livro Antropogeografia (1882, vol. 1; e, 1892, vol. 2). Um conceito 

assimilado da biologia, o ecúmeno biogeográfico, e que dará margem a mil interpretações 

sobre se Ratzel tinha posições organicistas ou não. Em A Terra e a Vida (1901) estes 

argumentos adquirem tons sócio-darwinistas, na medida em que, paradoxalmente, os 

Estados não seriam entidades estáticas, mas teriam que estar em um constante movimento 

e competição entre si, um dinamismo que se expressará territorialmente. Finalmente, entre 

os Estados se estabelece uma luta pelo espaço. Renunciar à luta, renunciar ao espaço vital, 

significará a decadência de um povo. Esta lógica é a que marcará a dinâmica territorial do 

Estado, uma lógica de caráter hobbesiano em que o conflito fica legitimado por um direito 

natural, o de dar segurança e satisfação às necessidades da população. Com isto, Ratzel 

afasta-se da posição determinista intransigente que pouco a pouco tinha adquirido. Segundo 

ele, apenas as sociedades frágeis e primitivas sofrem de submissão ao meio; as restantes 

movem-se na marca do possibilismo, lutando pelo território de acordo com suas 

necessidades e capacidades. De fato, toda a teoria do lebensraum é expressão deste 

possibilismo (FONT e RUFI, 2006, p.59). 

Ainda segundo Font e Rufi (2006), além destas reflexões, mais gerais, Ratzel 

entra mais precisamente em uma geografia política pragmática, tentando dar cobertura 

científica ao comportamento territorial do Estado. Em Politische Geographie (Geografia 

Política, 1897) entende-se melhor estas explicações: sobre o Estado e o mar, a localização 

e a expansão dos Estados, a fronteira, a demografia e o potencial dos Estados, as 

imigrações – um tema que ele havia estudado durante a sua estadia nos Estados Unidos e 

que considerava fundamental (mapa 01). Finalmente, em 1901, em sua obra Sobre as Leis 

da Expansão Territorial do Estado, Ratzel chega a propor efetivamente sete leis que regem 

este processo: 

1 – A extensão dos Estados aumenta com o desenvolvimento de sua cultura; 

2 – O crescimento espacial dos Estados acompanha outras manifestações de 

seu desenvolvimento: a ideologia, a produção, a atividade comercial, a potência de sua 

capacidade de influência e o esforço de proselitismo; 

3 – Os Estados crescem assimilando unidades políticas de menor tamanho; 

4 – A fronteira é um órgão situado na periferia do Estado. Por sua localização 

materializa o crescimento, a força e as mudanças territoriais do Estado; 

5 – Em sua expansão territorial o Estado se esforça em absorver as regiões mais 

importantes: o litoral, as margens fluviais, as planícies e, em geral, os territórios mais ricos; 

6 – O primeiro impulso para a extensão do território de um Estado provém do 

exterior, de uma civilização interior a sua; e, 
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7 – Esta tendência geral à assimilação e à absorção das nações mais débeis 

convida a multiplicar as apropriações, em um processo que se auto-alimenta. 

Enfim, trata-se de uma obra em grande medida eclipsada devido a sua 

implicação com os destinos da Alemanha. Friedrich Ratzel intervém na Weltpolitik de 

Guilherme II (de quem será partidário fervoroso), a qual possuía ideias opostas às de um 

Bismarck que saía de cena. Aposta na consolidação de uma grande frota capaz de competir 

com a britânica, na Alemanha imperial, no fomento das migrações alemãs como estratégia 

colonial, em uma Mitteleuropa unida sob o comando do Kaiser, expressando novamente o 

sonho do pangermanismo, defendido anteriormente por Von Büllow, List, Herder e Fichte. 
 

 

 

 

Mapa 01: Típico Cartograma presente na Obra Politische Geographie, 1897. 
Fonte: VICENS VIVES, 1951, p.47. 

 

Antes de concluir as discussões em torno do presente teórico, faz-se de extrema 

importância destacar as ideias estabelecidas por Moraes (2003), a qual aponta que um 

revigoramento do processo de sistematização da ciência geográfica vai ocorrer com as 

formulações de Friedrich Ratzel. Isso porque, este autor, também alemão e prussiano, 

publica suas obras no último quartel do século XIX. Enquanto Humboldt e Ritter vivenciaram 

o aparecimento do ideal de unificação alemã, Ratzel vivencia a constituição real do Estado 

nacional alemão e suas primeiras décadas. Suas formulações só são compreensíveis em 

função da época e da sociedade que as engendraram. A Geografia de Raztel foi um 

instrumento poderoso de legitimação dos desígnios expansionistas do Estado alemão 

recém-constituído. Lucien Febvre chegou a denominá-la de “manual de imperialismo”. 

  

Ratzel vai ser um representante típico do intelectual engajado no projeto 
estatal; sua obra propõe uma legitimação do expansionismo bismarckiano. 
Assim, a Geografia de Ratzel expressa diretamente um elogio do 
imperialismo, como ao dizer, por exemplo, “semelhante à luta pela vida, cuja 
finalidade básica é obter espaço, as lutas dos povos são quase sempre pelo 
mesmo objetivo. Na história moderna a recompensa da vitória foi sempre 
um proveito territorial” (MORAES, 2003, p.59). 
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O principal livro de Ratzel, publicado em 1882, denominado Antropogeografia – 

fundamentos da aplicação da Geografia à História; pode-se dizer que esta obra funda a 

Geografia Humana. Nela, Ratzel definiu o objeto geográfico como o estudo da influência que 

as condições naturais exercem sobre a humanidade. Estas influências atuariam, primeiro na 

fisiologia (somatisino) e na psicologia (caráter) dos indivíduos, e, através destes, na 

sociedade. Em segundo lugar, a natureza influenciaria a própria constituição social, pela 

riqueza que propicia, através dos recursos do meio em que está localizada a sociedade. A 

natureza também atuaria na possibilidade de expansão de um povo, obstaculizando-a ou 

acelerando-a. E ainda nas possibilidades de contato com outros povos, gerando assim o 

isolamento e a mestiçagem. Ratzel realizou extensa revisão bibliográfica sobre o tema das 

influências da natureza sobre o homem, e concluiu criticando as duas posições mais 

correntes: a que nega tal influência, e a que visa estabelecê-la de imediato. Diz ele que 

estas influências vão se exercer mediatizadas, através das condições econômicas e sociais. 

Para ele, a sociedade é um organismo que mantém relações duráveis com o solo. O homem 

precisaria utilizar os recursos da natureza para conquistar sua liberdade, que, em suas 

palavras, “é um dom conquistado a duras penas”. O progresso significaria um maior uso dos 

recursos do meio, logo, uma relação mais íntima com a natureza. Quanto maior o vinculo 

com o solo, tanto maior seria para a sociedade a necessidade de manter ter sua posse. E 

por esta razão que a sociedade cria o Estado, nas palavras de Ratzel: “quando a sociedade 

se organiza para defender o território, transforma-se em Estado” (MORAES, 2003, p.59-60). 

 

A Geografia proposta por Ratzel privilegiou o elemento humano e abriu 
várias frentes de estudo, valorizando questões referentes à história e ao 
espaço, como: a formação dos territórios, a difusão dos homens no globo 
(migrações, colonizações etc.), a distribuição dos povos e das raças na 
superfície terrestre, o isolamento e suas consequências, além de estudos 
monográficos das áreas habitadas. Tudo tendo em vista o objeto central que 
seria o estudo das influências que as condições naturais exercem sobre a 
evolução das sociedades. Em termos de método, a obra de Ratzel não 
realizou grandes avanços. Manteve a ideia da Geografia como ciência 
empírica, cujos procedimentos de análise seriam a observação e a 
descrição. Porém, propunha ir além da descrição, buscara síntese das 
influências na escala planetária, ou, em suas palavras, “ver o lugar como 
objeto em si, e como elemento de uma cadeia”. De resto, Ratzel manteve a 
visão naturalista: reduziu o homem a um animal ao não diferenciar as suas 
qualidades específicas; deste modo, propunha o método geográfico como 
análogo ao das demais ciências da natureza e concebia a causalidade dos 
fenômenos humanos como idêntica a dos naturais. Daí, o mecanicismo de 
suas afirmações. Ratzel, ao propor uma Geografia do Homem, entendeu-a 
como uma ciência natural (MORAES, 2003, p.61). 

 

Por fim, Moraes (2003) demonstra que os discípulos de Ratzel foram os 

responsáveis pela radicalização de suas colocações, constituindo o que se denomina  

“escola determinista” de geografia, ou a doutrina do “determinismo geográfico”. Os autores 

dessa corrente partiram da definição ratzeliana do objeto da reflexão geográfica e 

simplificaram-na. Orientaram seus estudos por máximas como “as condições naturais 
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determinam a História” ou “o homem é um produto do meio” empobrecendo bastante as 

formulações de Ratzel, que falava de influências. Na verdade, todo o trabalho desses 

autores se constituía da busca de evidências empíricas para teorias formuladas a priori. 

Seus mais eminentes representantes foram: Ellen Semple e Elsworth Huntingron. A 

primeira, geógrafa americana, aluna de Ratzel, foi a responsável pela divulgação das teses 

deste nos EUA. Já as teorias do geógrafo inglês Huntington eram um pouco mais 

elaboradas. Este autor concebia um determinismo invertido, isto é, para ele, as condições 

naturais mais hostis seriam as que propiciariam o maior desenvolvimento.  

Outro desdobramento apontado por Moraes (2003), referente à proposta de 

Ratzel manifestou-se na constituição da Geopolítica. Esta corrente, dedicada ao estudo da 

dominação dos territórios, partiu das colocações ratzelianas referentes à ação do Estado 

sobre o espaço. Esses autores desenvolveram teorias e técnicas que operacionalizavam e 

legitimavam o imperialismo, isto é, discorriam sobre as formas de defender, manter e 

conquistar os territórios. Os autores mais conhecidos dessa corrente foram: Kjéllen, 

Mackinder e Haushofer. O primeiro, um sueco, foi o criador do rótulo “Geopolítica”. O 

segundo, um almirante inglês, trouxe a discussão para o nível dos estados-maiores, 

tratando temas como o domínio das rotas marítimas, as áreas de influência de um país e as 

relações internacionais. Halford Mackinder, cuja principal obra intitula-se O Pivô Geográfico 

da História, desenvolveu uma curiosa teoria sobre as “áreas pivôs”, as quais seriam o 

coração de um dado território: para ele, quem as dominasse, dominaria todo o território. O 

general alemão Karl Haushofer, amigo de Hitler e Presidente da Academia Germânica no 

seu governo, foi outro teórico da geopolítica. Deu a esta um caráter diretamente bélico, 

definindo-a como parte da estratégia militar. Este autor, que desenvolveu teorias referentes 

à açâo do clima sobre os soldados, criou uma escola e influenciou diretamente os planos de 

expansão nazista. Até, hoje a geopolitica persiste, sendo debatida nos departamentos de 

estado e nas academias militares. 

Uma última perspectiva levantada por Moraes (2003), que saiu das formulações 

de Ratzel, foi à chamada “escola ambientalista”. Esta, mais recente, não pode ser 

considerada uma filiação direta da Antropogeografia. Entretanto, sem dúvida, foi Ratzel, o 

primeiro formulador de suas bases. Esta corrente propõe estudo do homem em relação aos 

elementos do meio em que ele se insere. O conjunto dos elementos naturais é abordado 

como o ambiente vivenciado pelo homem. O ambientalismo representa um determinismo 

atenuado, sem visão fatalista e absoluta. A natureza não é vista mais como determinação, 

mas como suporte da vida humana. Mantém-se a concepção naturalista, porém sem a 

causalidade mecanicista. O ambientalismo se desenvolveu bastante modernamente, 

apoiado na Ecologia. A ideia de estudar as inter-relações dos organismos, que coabitam 

determinado meio, já estava presente em Ratzel, pela influência que ele sofreu  de Haeckel, 
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o primeiro formulador da Ecologia, de quem havia sido aluno. Entretanto, é mais ao 

determinismo que ao ambientalismo que o nome de Ratzel acabou identificado. 

Por fim, de acordo com as explanações de Moraes (2003, p.64): 

 

Pelos desdobramentos expostos, pode-se avaliar o peso da obra de Ratzel 
na evolução do pensamento geográfico. A própria Geografia francesa, […] é 
uma resposta às formulações desse autor. A importância maior de sua 
proposta reside no fato de haver trazido, para o debate geográfico, os temas 
políticos e econômicos, colocando o homem no centro das análises. Mesmo 
que numa visão naturalizante e para legitimar interesses contrários ao 
humanismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todos os assuntos abordados durante o transcorrer do texto, torna-se 

possível inferir que Friedrich Ratzel desempenha um papel de fundamental importância na 

ciência geográfica, o qual nem sempre recebeu a atenção merecida, mas pelo contrário, 

acabou tendo algumas ideias distorcidas com o passar do tempo. Não se pode deixar de 

destacar, que as teorias estabilizadas por Ratzel devem ser sempre analisadas tendo como 

elemento fundamental o período histórico no qual este produziu sua obra. A Alemanha 

vivenciada por este teórico encontrava-se imersa em conflitos, buscando principalmente 

atingir a sua unificação política, bem como, conquistar novos territórios que lhe serviram de 

fonte de expansão. 

Ainda, cabe destacar, as ideias tecidas por Carvalho (1997), para quem a 

maneira como Ratzel passou a figurar na história da Geografia e de outras ciências sociais, 

reflite uma certa adesão à oficialidade histórica estabelecida pelos franceses, ingleses e 

norte-americanos, já que a Alemanha acabou sendo derrotada durante as duas grandes 

guerras mundiais. Isso porque, sempre coube aos vitoriosos, detentores de certo direito, 

atribuir aos seus pares os papéis de maior destaque na institucionalização de algumas 

especialidades das chamadas ciências sociais. Mesmo que para isso fosse necessário se 

utilizar da manipulação de ideias. 

Castro (2005, p.69) demonstra a importância da obra de Ratzel, principalmente 

para o campo da geografia política, pois segundo a autora este teórico possui uma posição 

ímpar na Geografia, já que a sua obra Geografia Política (1897) tinha 

  

[…] como tarefa demonstrar que o Estado é fundamentalmente uma 
realidade humana que só se completa sobre o solo do país. Em sua 
perspectiva, os Estados, em todos os estágios do seu desenvolvimento, são 
percebidos como organismos que mantêm com o solo uma relação 
necessária e que devem, por isso, ser considerados sob o ângulo 
geográfico. Ratzel nota ainda que o sentido geográfico jamais faltou aos 
pragmáticos homens de Estado, sendo dissimulado sob o nome de “instinto 
de expansão”, de “vocação colonial” ou de “sentido inato de poder”, 
acrescentando que quando se fala de instinto político sadio pensa-se mais 
frequentemente em uma avaliação correta dos fundamentos geográficos de 
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todo poder político. Como seu projeto intelectual ia mais além dos marcos 
de uma disciplina científica, ele acreditava que o “sentido geográfico poderia 
ser, se não inculcado, pelo menos desenvolvido” e tinha esperanças de que 
seu livro não interessasse apenas aos geógrafos. Para ele, o sentido 
geográfico deveria fazer parte da própria Sociedade. 

 

Por conseguinte, cabe ainda destacar, que Ratzel é sem dúvida um dos mais 

eminentes representantes da escola clássica alemã de geografia; sua obra, que trata de 

problemas que se associam aos de outras ciências naturais e sociais, se constitui em uma 

das contribuições mais importantes para o desenvolvimento da geografia moderna, em sua 

concepção ambientalista. Entretanto, esse autor em algumas das vezes acaba sendo citado 

a partir de pontos de vista equivocados, principalmente por desconhecimento de suas obras. 

Isso porque, a maior parte dos escritos ratzelianos encontra-se apenas em idioma alemão, 

havendo poucas traduções de sua obra, o que tende somente a dificultar a análise e 

disseminação correta das ideias fundamentais deste autor. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CARVALHO, Marcos B. de. Ratzel: releituras contemporâneas. Uma reabilitação? Terra 

Livre. São Paulo: AGB, n. 13, 1997. p.42-60. 

 
CASTRO, Iná Elias de. Geografia e Política: território, escalas de ação e instituições. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
CLAVAL, Paul. Evolución de la Geografía Humana. 2. ed. Barcelona: Oikos-Tau, 1981. 

 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e Geopolítica: discursos sobre o 
território e o poder. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.  
 
DEFARGES, Philippe Moreau. Introdução à Geopolítica. Lisboa: Gradiva, 2003. 
 
FONT, Joan Nogue; RUFI, Joan Vicente. Geopolítica, Identidade e Globalização. São 

Paulo: Annablume, 2006. 

 
MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. 19. ed. São Paulo: 

Annablume, 2003. 
 
______. Ratzel. São Paulo: Ática, 1990.  

 
RATZEL, Friedrich. O Solo, a Sociedade e o Estado. In: Revista do Departamento de 
Geografia. São Paulo: USP/DG, n. 2, 1983. 

 
VICENS VIVES, Jaume. Tratado General de Geopolítica. Barcelona: Vicens-Vives, 1951. 


