ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Marcos Edmar Ramos Alvares da Silva

A PAISAGEM COMO INSTRUMENTO DE FICÇÃO SOCIAL PARA
SUSTENTAÇÃO DO REGIME NAZISTA

Belo Horizonte
2016

Marcos Edmar Ramos Alvares da Silva

A paisagem como instrumento de ficção social para sustentação do regime
nazista

Dissertação apresentada ao programa de PósGraduação em Direito da Escola Superior Dom
Helder Câmara como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Direito.
Orientadora: Profª. Drª. Maraluce Maria Custódio.

Belo Horizonte
2016

SILVA, Marcos Edmar Ramos Alvares da.
S586p
A paisagem como instrumento de ficção social para
sustentação do regime nazista / Marcos Edmar Ramos
Alvares da Silva. – Belo Horizonte, 2016.
170 f.
Dissertação (Mestrado) – Escola Superior Dom Helder
Câmara.
Orientadora: Prof.ª Drª. Maraluce Maria Custódio.
Referências: f. 125 – 135
1. Paisagem. 2. Política. 3. Nazismo. I. Custódio,
Maraluce Maria. II. Título.
321(09)(043.3)
Bibliotecário responsável: Anderson Roberto de Rezende CRB6 - 3094

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA

Marcos Edmar Ramos Alvares da Silva

A PAISAGEM COMO INSTRUMENTO DE FICÇÃO SOCIAL PARA SUSTENTAÇÃO
DO REGIME NAZISTA

Dissertação apresentada ao programa de PósGraduação em Direito da Escola Superior Dom
Helder Câmara como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Direito.

Aprovado em:
____________________________________________________________
Orientadora: Profª. Drª. Maraluce Maria Custódio

____________________________________________________________
Professor Membro: Prof. Dr. Francisco de Castilho Prates

__________________________________________________________
Professor Membro: Prof. Dr. Émilien Vilas Boas Reis

____________________________________________________________
Professora Suplente: Profª. Drª. Beatriz Souza Costa

Nota: ________

Belo Horizonte
2016

Dedico este trabalho a minha família, sempre;
Ao meu pai Edmar Ferreira Alvares da Silva (in
memoriam) que ensinou-me a trabalhar e a lutar para
alcançar os meus sonhos;
Ao meu eterno amigo Hélio Vagner de Oliveira Cota
(in memoriam).

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus amigos e colegas de academia, cujo estímulo foi determinante à
realização deste trabalho e, nomeadamente:
À minha esposa Aretuza Digna Lopes pelo apoio incondicional e companheirismo
incomparável;
À minha orientadora professora Drª. Maraluce Maria Custódio, pessoa cuja generosidade e
sapiência tanto me ampararam, e que, em nossas conversas nas caminhadas socráticas pela
cidade aguçou meu interesse pela paisagem resultando no estudo do tema ora tratado;
Ao professor Dr. André de Paiva Toledo, que com sua lucidez e dedicação mostrou-me como
um profissional deve agir para desempenhar a difícil missão pedagógica;
À professora Drª Beatriz Souza Costa, pelas valiosas orientações e constantes incentivos
durante todo o mestrado;
Ao professor Dr. Émilien Vilas Boas Reis, pelo privilégio de poder ter sido seu aluno e de
assistir as suas aulas, das quais emanam insuperáveis lições de vida;
Ao professor Dr. Francisco de Castilho Prates, pelas críticas positivas e contribuições para o
meu crescimento acadêmico;
Ao meu amigo Cristiano Amaro Rodrigues por todo o auxílio e, acima de tudo, pela sincera
amizade;
Ao colega Stefan Hoeselbarth, que traduziu cuidadosamente os textos em alemão para o
português;
A todos os professores do mestrado que de alguma forma contribuíram para minha formação.

“Jamais

considere

seus

estudos

como

uma

obrigação, mas como uma oportunidade invejável
para aprender a conhecer a influência libertadora
da beleza do reino do espírito, para seu próprio
prazer pessoal e para proveito da comunidade à
qual seu futuro trabalho pertencer.” Albert Einstein.

RESUMO
Na perspectiva humana a paisagem existe para tornar o meio ambiente mais acolhedor e
aprazível, diante dos desafios cotidianos que notavelmente se multiplicam. Mas o que
acontece quando algo dá errado? Quando a paisagem destina-se a sustentar e perpetuar um
modelo de poder construído nas sombras? A partir desses questionamentos estruturou-se o
objeto de estudo desta pesquisa, que pretende compreender como a paisagem pode ser
utilizada como instrumento de mascaramento da realidade social para construção de um
projeto político de poder. Fez-se a leitura do problema por intermédio do arquétipo totalitário
nazista que serviu-se de componentes paisagísticos como substrato à inclinação da sociedade
alemã e assenhoramento de uma identidade histórica e coesa de nação.
Palavras-chave: Paisagem; Política; Nazismo; Poder.

RESUMEN
En perspectiva humana existe el paisaje para hacer el ambiente más acogedor y agradable
ambiente en vista de los desafíos diarios que se multiplican de manera significativa. Pero qué
sucede cuando algo va mal? Cuando el paisaje está destinado a sostener y perpetuar un
modelo de poder construida en las sombras? De éstos, el objeto de estudio se estructuró en
cuestiones de esta investigación, que tiene como objetivo comprender cómo el paisaje se
puede utilizar como una herramienta de enmascaramiento de la realidad social para construir
un proyecto político del poder. Hubo problemas para leer a través del arquetipo totalitaria nazi
que vierte componentes paisajísticos como sustrato la pendiente de la sociedad alemana y
assenhoramento una nación identidad histórica y cohesionada.
Palabras clave: Paisaje; la política; el nazismo; El poder.
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1. INTRODUÇÃO

Quem desafiar à leitura deste texto não encontrará um estudo analítico sobre a
Segunda Guerra Mundial com a indicação de fontes estatísticas, gráficos, descrições dos
combates, confrontos de estratégias militares, relatos de perseguição aos judeus, nem
tampouco um juízo crítico moral da Alemanha a respeito dos valores sobrepostos aos
acontecimentos ou um perfil acurado de Hitler e de seus comparsas do partido nazista1. Esses
empreendimentos, diga-se de passagem, altamente complexos, já foram objeto de audaciosas
avaliações e dispersam-se da proposta chave desta pesquisa. Para isso deve-se procurar, com o
devido cuidado, a extensa bibliografia que se debruçou sobre o nazismo.
Contudo, tentou-se, quando coerente ou indispensável à compreensão do
pensamento, explicar com certo grau de aprofundamento alguns incidentes fáticos e
terminologias próprias ou vinculadas a trama nazista.
Assim, antes de tudo, necessário precipitar que a presente investigação aspira
verificar de que maneira a paisagem pode desenvolver a sensação de pertencimento a uma
população com o propósito de aquiescência das políticas aduzidas com reflexão no modelo
nazista. Do mesmo modo, é importante asseverar, previamente, que a escolha do exemplar
nazista como paradigma para a pesquisa ocorreu em virtude da extensa e qualitativa literatura,
documentos e relatos sobre a temática, assim como pela disponibilidade de situações que se
acomodam ao problema idealizado.
Evidentemente que se a história for dissecada serão encontrados outros exemplos de
governos autoritários que laçaram mão da paisagem, seja ela natural, artificial, material ou
imaterial, como adereço discursivo para o convencimento e desvirtuamento da conduta da
população para admissão de seu projeto político, entretanto, arrisca-se a dizer, não com a
mesma acessibilidade de informações, riqueza de detalhes e, especialmente, com a
proeminência de efeitos como os encontrados no episódio do Terceiro Reich.
Poucos tópicos históricos como o da Alemanha nazista foram tão intensamente
examinados, estudados e debatidos, pelos mais renomados estudiosos em diferentes campos
do saber. Em razão da amplitude dos temas perscrutados, apresenta-se relevante demonstrar
en passant algumas abordagens relacionadas ao nazismo.
A história buscou inquirir e compreender o aparato ideológico do partido nacionalsocialista revisitando os eventos passados, relacionando-os com o percurso histórico alemão e
1

Abreviação de Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei, em alemão).
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europeu, interpelando o ciclo de revoluções políticas e culturais nos séculos XIX e XX, a
perseguição brutal ao povo judeu e a força dos movimentos imperialistas, que harmonizaram
o surgimento e relativo êxito do sistema nazista no auge de sua implantação. O viés histórico
permite mostrar como os fatos passados estavam interligados e exerceram grande influência
para que o nazismo se tornasse uma realidade.
A ciência política observou no sistema nazista um forte enlace com o robustecimento
da revolução nacionalista alemã, notadamente no final do século XIX e primeiro quartel do
século XX, com a proposta de formação de um Estado unificado (Estado-Nação) que
envolveria toda a nação germânica. Outrossim, a ciência política considerou o plano
organizativo do partido nazista, pois, com o unipartidarismo ideológico assentado no terror,
cultivou-se “uma crença fanática na ideologia, propagando-a sem cessar, e cujas organizações
funcionais realizam a sincronização ideológica de todos os tipos de grupos e de instituições
sociais e a politização das áreas mais remotas da política.” (BOBBIO; MATTEUCCI;
PASQUINO, 2004, p. 1.248).
Do ponto de vista propagandístico, a estrutura nazista difundiu a doutrina hitlerista
por meio de mecanismos e técnicas inovadoras de persuasão, adotando diversificadas
maneiras de divulgação para expansão da ideologia totalitária, por mediação do cinema,
teatro, rádio, pintura, literatura e outras maneiras de expressão cultural que, articuladas ao
intenso terror, moldaram as massas e camuflaram a realidade dos horrores do sistema
totalitário.
A propaganda recebeu tamanha importância no discurso do político que mesmo
quando Hitler “foi completamente sincero e brutalmente claro na definição dos verdadeiros
objetivos do movimento, os quais, no entanto, simplesmente deixaram de ser percebidos pelo
público, despreparado para tamanho propósito.” (ARENDT, 2011, p. 392).
O universo jurídico, de igual modo, ocupou-se em deslindar o caminho percorrido
pelo governo totalitário, sobretudo, após a derrocada do regime alemão, ao tentar reordenar a
revitalização dos direitos humanos perturbadoramente afrontados na escalada nazista, com a
superfluidade e descartabilidade da vida humana.
Relativamente ao tema, aponta Lafer (2003, p. 110), que esses fatos abalaram
frontalmente os “valores consagrados da Justiça e do Direito – valores voltados a evitar a
punição desproporcional; a distribuição não equitativa de bens e situações e o
descumprimento das promessas e compromissos (pacta sunt servanda)”.
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Isto resultou no “esfacelamento dos padrões e categorias que, com base na ideia de
um Direito Natural, constituíram o conjunto da tradição ocidental a qual havia historicamente
feito da pessoa humana um “valor-fonte” da experiência ético-jurídica”. (LAFER, 2003, p.
110).
Sublinhando esses pontos, Arendt (2011, p. 514) defende que a política totalitária
dispensa o consensus iuris que sustenta as relações jurídicas “porque promete libertar o
cumprimento da lei de todo ato ou desejo humano; e promete a justiça na terra porque afirma
tornar a humanidade a encarnação da lei”.
Assegura Arendt (2011, p. 515) que no totalitarismo as leis positivas, “destinam-se
primeiramente a funcionar como elementos estabilizadores para os movimentos do homem,
que são eternamente mutáveis”. Portanto, se os movimentos humanos são mutáveis, as leis
também o são. Consequentemente, o totalitarismo “superpôs à organização jurídica existente a
figura de uma lei superior, que reflete o movimento da história e da natureza”. (JARDIM,
2011, p. 39).
Observa-se que cada ciência, – e o nazismo também foi esmiuçado pela antropologia,
sociologia, psicologia, filosofia, geografia, entre outras ciências - à sua linguagem, apresentou
argumentos e elementos circunstanciais para compreender e explicar o complexo
acontecimento totalitário nazista que, examinados conjunturalmente, se autocomplementam.
Obviamente que ao esforço para compreensão do evento nazista deve-se somar o difícil
exercício de descortinar as pressuposições sobre as quais agiu e os princípios e as crenças que
motivaram o comportamento da sociedade alemã naquele período.
Nesses mosaicos argumentativos, o raciocínio que a percepção paisagística desfruta
ao ancora-se sobre as minuciosidades que propiciaram a admissão e a manutenção do
totalitarismo no âmago da sociedade alemã possui relevância ímpar. Isto porque, a paisagem
conserva em sua essência forte rogativa afetiva, pois corresponde às experiências sensitivas
do ser humano fundadas em assentos históricos com o solo que desenvolvem sensações de
acolhimento e de prazer.
Ao vasculhar os acontecimentos nazistas perceber-se-á que Hitler empregou como
expediente de seu discurso retórico, dentre diversos recursos, a paisagem como axioma
cultural e exteriorização de grandeza para fortalecer o sentido de comunidade racial para obter
aprovação consciente ou inconsciente da população.
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Diante disso, releva-se como problema crucial da pesquisa indagar de que maneira a
paisagem pode ser empregada como instrumento de ficção social para sustentação de um
regime de governo explorando o paradigma nazista.
Principiando do problema aduzido, o objetivo amplo é desnudar como a paisagem é
capaz de ser sistematizada para dissimular a realidade social coletiva no núcleo de operações
retóricas políticas, de modo a enternecer as massas, para afunilar nas abordagens específicas
que visam interpelar como a paisagem integra uma interpretação nos temas relacionados às
representações culturais e sensitivas para formação da nação, aspirando fortalecer projetos
políticos. Assim, o que enunciou-se como problemática de estudo justifica-se,
ontologicamente, pois as produções paisagísticas são fundamentais para erigir uma
identificação com o lugar, já que projetam sentimentos de acolhimento, apego, segurança e
simultaneamente estimulam a convivência harmoniosa entre os pares e providências para
proteção ao local em que se vive.
Debateu-se as questões gerais e específicas enunciadas investigando a obra de
diversos pensadores, como Hannah Arendt, que idealizou no sistema nazista uma espécie
totalmente diferente de governo com critérios ideológicos e metodológicos inovadores para a
dominação das massas, e Jean-Marc Besse que descortinou o caráter complexo e polissêmico
da paisagem indicando a dialética entre ela, a política e o poder, transcendendo a ideia de que
a paisagem é uma mera figuração idealizada.
Para o enfrentamento da hipótese pretende-se demonstrar, mediante o modelo
nazista, a significância da paisagem como referente imaginário de identidade nacional se
propondo a suprimir necessidades existenciais num processo cognitivo para tomada de
decisões do sujeito.
No primeiro capítulo, apresentar-se-á os pressupostos teóricos da paisagem para uma
compreensão inicial do tema, tratando da noção multíplice de seu conceito, das profusas
abordagens nas relações sociais e da sua origem etimológica vinculada às derivações
idiomáticas nos países. Ainda na primeira parte far-se-á um roteiro histórico da evolução da
paisagem nas sociedades, indo desde a antiguidade até o cientificismo geográfico alemão,
momento em que despontou o ajustamento político da denominada antropogeografia
elaborada pelo geógrafo alemão Ratzel, que incorporou e requintou os ensinamentos de seus
compatriotas Humboldt e Ritter.
No próximo capítulo, as raízes ideológicas do nazismo serão dissertadas com todas
as suas incongruências e oscilações. A evolução histórica partirá do início do século XIX
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quando surgiram os alicerces modernos da Alemanha e os discursos para criação de um
Estado unificado se intensificaram, até alcançar o fracasso da República de Weimar que
proporcionou o surgimento e a solidificação do partido nacional-socialista alemão.
No capítulo decisivo, revelar-se-á como o governo nazista serviu-se da paisagem em
seu discurso político retórico para instigar as massas a um delírio coletivo jamais visto. Com
fundamento nas lições de Besse analisar-se-á as o que ele denomina de portas da paisagem,
notadamente, a paisagem como representação cultural e social, a dimensão ideológica da
paisagem e as suas relações com poder e com a política.
Buscou-se compreender a abordagem pelo método dedutivo-descritivo, pois, parte-se
da narrativa dos pressupostos teóricos e fundamentos da paisagem ligadamente com a
descrição textual histórica da Alemanha no período que antecede a Segunda Guerra Mundial,
especificamente a partir do início do século XIX quando são constituídas as bases do Estado
Alemão moderno, como elementos amplos, percorrendo a ascensão nazista ao poder e a
engrenagem de convencimento para obtenção de apoio popular com escora no resgate aos
valores culturais e morais para, gradualmente, parear com a problemática central da pesquisa,
qual seja, a paisagem como instrumento de dissimulação de realidades sociais para construção
de uma teoria de poder cobiçando a obediência irrestrita das massas.
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: NOTAS PROPEDÊUTICAS, CONTEXTO E
FUNDAMENTOS DA PAISAGEM
“A estética pressupõe a obra de arte. E, em consequência, apenas se propõe
pesquisar o que condiciona a gênese da obra de arte. Mas não se pergunta,
absolutamente, se o reino da arte não será um reino diabólico, reino que é deste
mundo e que se levanta contra Deus e se levanta, igualmente contra a fraternidade
humana, em razão de seu espirito fundamentalmente aristocrático.” (WEBER,
2011, p. 37).

A amplitude da noção da ciência paisagística pode ser mensurada pela vasta
literatura que se dedica ao tema nas mais variadas áreas do conhecimento. A história, a
arquitetura, a geografia, o direito, a ciência política, a filosofia, a sociologia, a psicologia, as
artes e a economia, dentre outras, observam na paisagem uma feição simultânea para
compreensão das estruturas sociais e transformações dos padrões de comportamento dos
indivíduos no espaço e no tempo.
Na impressão Schwerz (2013), a envergadura da paisagem reside na insaciável e
universal busca de aperfeiçoamento da qualidade de vida pelo ser humano, modificando o seu
meio ambiente para torná-lo mais acolhedor e aprazível diante dos desafios cotidianos que
notavelmente se avolumam. Bonametti (2010) realça que a paisagem é um meio para o
ajustamento do espaço humanizado do Estado e se manifesta como exteriorização do ideal de
poder do governante com a ministração de padronizações políticas, econômicas, estéticas e
culturais, conjugando discurso, arte, técnica e ciência. Claval (2014), por seu turno, sublinha
que a paisagem é uma das dimensões simbólicas da vida e de transmissão da cultura, tal como
a escrita, a pintura, a comunicação oral ou gestual, a música, etc. Emídio (2006) destaca a
presença afetiva que a captação da paisagem proporciona no sujeito, ao alimentar sensações
que preenchem o espírito humano e conduzem a tomada de ação ou abstração do agir em
determinados instantes. Rodriguez e Silva (2002) frisam que a paisagem, no bojo de
processos de planejamento e gestão ambiental dos territórios, é fundamental para reescrever o
trato da Sociedade com a Natureza, pois visa garantir à análise sistêmica da sustentabilidade
em unidades ambientais naturais e sociais. Custódio (2014) aponta que a paisagem, no seu
longo e intermitente caminhar diacrônico, avança no século XX fazendo jus a proteção
jurídica, dentro de uma sistematização ampla de meio ambiente, pois objetiva atender
derradeiramente às premissas sociais.
Diante dessas elásticas abordagens, nem sempre com metas e núcleos sistêmicos
compartilhados, percebe-se a imprecisão na utilização de alguns conceitos estabelecidos para
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a paisagem, manifestamente vagos e comodamente empregados para sustentação de um
posicionamento, amiúde com o acréscimo de termos complementadores e qualificadores que
conspurcam o seu senso originário:
Não é difícil perceber isso quando tratamos do conceito de paisagem. As vias
metodológicas de maior dignidade conceitual no âmbito da Geografia esbarram em
uma série de limitações e tropeçam nos próprios pés quando pretendem uma
consideração sistemática da paisagem. Integradas em concepções, no mais das
vezes, reféns desse aporte científico moderno empiricista, senhor das respostas
ontológicas, as conceituações da paisagem aparecem como um bizarro recuperar
histórico, sulcado em meias verdades e enormes falácias. (SILVEIRA, 2012, p.
428).

De fato, há um rodeio teórico-metodológico dos estudiosos para atribuir um conceito
robusto para paisagem, pois, em numerosas ocasiões, amparados por um resgate histórico
infindável e sem propósito cognoscível, desnorteiam-se do caminho em tergiversações
científicas, correntes filosóficas, construções ideológicas e abstrações opinativas que, ao invés
de clarificar o enunciado, o encobre de espessas nuvens negras.
Emídio (2006, p. 48), por outro lado, indo direto ao ponto, reunindo o tom trivial
conferido ao conceito de paisagem especialmente encontrado nos dicionários, indigita que o
termo está ligado “ao espaço que se abrange num lance de vista como à pintura e ao desenho
que representam a natureza ou um aglomeramento urbano.” Contudo, a enxuta definição
agrupada pela autora, seja dito, não socorre a largueza que a ciência paisagística implica e
exprime apenas uma das perspectivas do que é a paisagem.
O aparente paradoxo com a citação dos dois parágrafos anteriores, simultaneamente
criticados, o primeiro em virtude da procura labiríntica por um conceito de paisagem e o
segundo por sua qualificação demasiadamente simplória, tem uma razão de ser e se justifica
pela articulação da seguinte assertiva: apontar um conceito de paisagem mais criterioso
implica na necessidade da adoção de um método, de um percurso a escoltá-lo, pois cada
disciplina se debruça no exame de pormenores que consideram mais relevantes para nortear a
formulação das suas hipóteses.
Inatacável que a concepção da paisagem é plurifacetada e alvo de interpelações
múltiplas, no entanto, observa-se sem muito esforço a consolidação de um “ponto de
referência que unifica as ciências em seu entorno e possibilita discussões entre elas,
promovendo a solução conjunta de problemas teóricos.” (CUSTÓDIO, 2014, p. 119).
Este elo de confluência entre as ciências que abordam a paisagem é o ser humano.
Somente quando sobreposta à decifração humana, no universo que carrega em seu interior,

21

corolário de sua perpétua e intensa inquietação, é possível compreender à ascendência da
paisagem no curso da vida e descrever como essas influências, sejam inatas ou engendradas,
imediatas ou mobilizadas pela ação do tempo, espontâneas ou provocadas, se constituem
como idealizadoras do estado de espírito e de afeição, suscitando a sensação de pertencimento
e de acolhimento, fins últimos almejados pela percepção da paisagem.
Registra-se que este processo de descodificação do ser humano daquilo que o
envolve não é hodierno, sempre esteve presente em seu relacionamento de dependência e
experimentação da natureza e de seus elementos, transformando paisagens naturais em
paisagens humanizadas, esculpindo marcas em si e nos territórios.
À propósito, malgrado a essência polissêmica da paisagem, foram os geógrafos,
estudiosos pioneiros no exame científico do tema que procuraram categorizá-la dentro de uma
dimensão ampla em natural ou cultural2. A paisagem natural conjuga os elementos da própria
natureza, como montanhas, vales, rios, lagos, florestas etc, enquanto a paisagem cultural,
antropizada, corresponde à todas as interferências feitas pelo ser humano na paisagem natural,
tanto nos espaços urbanos quanto nos rurais além de construções imateriais reproduzidas nas
artes do que se apreende como paisagem. Portanto, a paisagem “não poder ser confundida
nem com a natureza ou com o meio ambiente, nem com noções de território ou de patrimônio,
pois estes são apenas componentes em sua construção.” (CUSTÓDIO, 2014, p. 119).
Assim a noção inicial de paisagem se desenrola intercomunicando a paisagem
congênita com a humanização dos elementos naturais, fruto das vigorosas e permanentes
relações do ser humano com a natureza, empenhando-se em arquitetar os seus arredores.
Destarte, não se pode negligenciar o protagonismo do ser humano no contexto da
paisagem, seja como agente transformador da natureza nas suas relações diretas com aquilo
que o rodeia, seja na subjetividade em “criar a paisagem” e interpretar o que se vê,
despertando a percepção das razões e emoções. O ser humano é o elemento observador que dá
significação a paisagem.
Mediante os aspectos acima mencionados, arrisca-se anunciar, num primeiro
momento, que a paisagem corresponde à intuição e a consequente interpretação dos elementos
naturais concretizados pelo ser humano, sem intermediários ou pela retratação desses
elementos pelas artes, com eles se relacionando num determinado lugar, intensidade e
2

Quer dizer que a paisagem é “natural”, ou então que existem paisagens “naturais”? É a posição sustentada por
alguns geógrafos físicos, que se valem de um tipo de “naturalismo”. A bem da verdade, a distinção entre
paisagem como dado natural e a paisagem com o produto social, vindo a segunda a somar-se à primeira
(paisagem natural + paisagem cultural), é hoje considerada como artificial por outros geógrafos, que
desenvolvem as perspectivas de uma “geográfica hibrida”. (BESSE, 2014, p. 40).
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contexto histórico-social, interligando-se de maneira inseparável, produzindo paisagens
estéticas mentais que aguçam os sentidos. (BERDOULAY, 2012; BESSE, 2014; CLAVAL,
2014; CUSTÓDIO, 2014; HARDT, 2000; LEITE, 2006; SAUER, 2010).
Reafirma-se diante da abrangência de seu conteúdo e dos questionamentos
permitidos que a reflexão sobre o que é paisagem exige, antes de tudo, a adoção de um
critério, de uma categoria, porque não se vislumbra uma direção única que abranja todas as
dissimétricas possibilidades de sua atuação. A escolha de um predicado para a paisagem como
objeto de pesquisa se apoia perante as inúmeras graduações presumidas ao verbete e ao
hermético relativismo de seus conceitos. A linha adotada nesta pesquisa enreda-se aos
critérios político e cultural da paisagem e a suas dimensões ideológicas com projeção na
comunhão social.
Além da indissociável interlocução da paisagem com outras disciplinas estorvando
uma uníssona definição e a preeminência do elemento humano para a investigação do
problema, há, igualmente, variadas significações para o vocábulo de acordo com a origem
semântica do termo ou do idioma no qual é entonado.
Doravante serão esquadrinhados os critérios e pressupostos para harmonização da
noção de paisagem em consonância com os objetivos basilares e metodológicos pretendidos
neste estudo. O ponto de partida para a execução da tarefa investigativa avança para uma
análise etimológica e temporal da paisagem, com o escopo bem delineado, qual seja,
compreender como o instituto marchou para forjar o pensamento humano.
A asserção perpassa pela compreensão das nuanças na evolução das sociedades,
conflitos intelectuais e fundamentações filosóficas, peremptórios à apropriação da cultura na
ciência da paisagem e usurpação desta pelo fenômeno nazista.

2.1 Etimologia da palavra paisagem

Não há consenso entre os pesquisadores quanto à origem do termo da paisagem e a
abrangência de sua significação.
Etimologicamente, explica Schwerz (2003) que “paisagem” é fruto de uma intricada
correspondência temporal com a palavra latina pagus3, expressão ampla que denotava uma
3

A palavra Paganus é uma derivação da palavra pagus e significa homem do campo, camponês, lavrador. Na
tradição religiosa cristã o termo originou a locução pagão que designava àqueles que ainda não tinham sido
convertidos ao cristianismo ou eram politeístas, muitas vezes cultivando antigos mitos romanos, algo
inadmissível para a Cúria Romana medieval. O termo tomou conotações pejorativas e passou a indigitar os
considerados infiéis.
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terra, um cantão, um distrito ou uma localidade na Gália, região que atualmente encobre
partes do território da França, Bélgica, Alemanha e Itália, então controlada pelo Império
Romano. O pagus indicava uma unidade territorial rural que formavam os vilarejos,
diferentemente de outra locução latina a civitas, mais ampla, que correspondia às cidades.
Na Europa do final da Idade Média, surgiu a primeira dicção específica para
denominar paisagem, a palavra alemã landschaftt. O termo é uma germanização de pagus e
assinalava uma região, um território, um quinhão de terra, onde se desenvolviam
aglomerações humanas permanentes. (MAXIMIANO, 2004).
Na França renascentista, diante da pré-existência do termo pays (terra), empregado
na Europa há séculos4 e que se referia tanto a relação do indivíduo com a sua terra quanto
indicava uma porção territorial em um local específico sem ocupação humana, introduziu-se a
palavra paysage, num conteúdo próximo da alemã landschaftt, embora podendo ser traduzida
como pátria ou Estado. (CARNEIRO J., 2012; EMÍDIO, 2006).
Para Corrêa (1986, p. 28) a ambiguidade conceitual entre paisagem e a terra tem
suporte linguístico, já que “em francês paysage (paisagem) vem de pays (pequena região
homogênea); em alemão a palavra landschaftt tem dois sentidos: paisagem e extensão do
território que se caracteriza por apresentar aspecto mais ou menos homogêneo [...]”
Segundo Martins et al. (2004, p. 10), da palavra francesa pays originou-se em
português o termo país, além de diferentes acepções como “território (região, terra), nação
(pátria), lugar (no sentido figurativo), entre outros.”
Perfilhando umas dessas trilhas concepcionistas, Holzer (1999, p.152) acredita que a
oração paisagem é originária do termo alemão “Landschaftt” que “se refere a uma associação
entre sítio e os seus habitantes, ou se preferirmos, de uma associação morfológica e cultural.
Talvez tenha surgido de “Land schaffen”, ou seja, criar a terra, produzir a terra.”
No idioma inglês, Martins et al. (2004) realçam que a paisagem é intitulada como
landscape, cuja a etimologia se aproxima da especificação em português com algumas
diferenciações de sufixos, em que pese Custódio (2014) salientar que a elocução pode
significar um pedaço de terra, uma montanha ou um parque.

4

No século VI, ano 570, o filósofo francês Grégoire de Tours, escreveu o livro Histoire des Francs no qual
utilizou a palavra pays “em duas acepções: tanto como habitante de um pãgus, como para território de um pãgus.
Quer dizer, uma palavra que aglutinaria tanto o indivíduo relacionado com seu lugar de origem como uma
porção do território numa circunscrição rural determinada”. (CARNEIRO, J., 2012, p. 3).
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No século XVI somou-se ao termo paysage à lógica da estética5, harmonizando os
traços naturais e a representação artística da paisagem, especialmente servindo-se das
representações picturais, conquanto Queiroga, Sandeville Jr. e Suguimoto (2015) avaliem que
entre os romanos e os chineses já havia anteriormente a este estágio um sentido paisagístico
descrito com alguma intensidade na literatura.
No século XIX, com a relevância da postura cultural nos rumos dos Estados e a
exaltação dos movimentos nacionalistas por toda a Europa, a “linguagem nacional” se
converteu numa importante vertente dos discursos políticos reacionários, pela diferenciação
chauvinista etnolinguística das nações. Na Alemanha, impelida pelo impulso expansionista
bismarckiano e pela estabilização do cientificismo geográfico, sublinhou-se a origem alemã
do termo paisagem, como um componente dedicado a conferir um laço histórico germânico, a
fim de legitimar uma ancestralidade comum dos povos para conquistar territórios.
Besse (2014) recopilando os estudos realizados por Kenneth Olwig, que trabalhou as
variantes da palavra paisagem em inúmeros idiomas apoiado em textos jurídicos e não
baseado na história das artes como a maioria dos historiadores, apresenta uma implicação
diferente ao vocábulo, afirmando que todas as variações pertencem à mesma família e não
têm à noção de “um ponto de vista de um território”, mas diz respeito a um conjunto políticojurídico vinculado a organização espacial da região pelo poder feudal ou monárquico.
Alicerçado nos escritos Olwig, o estudioso francês afirma que ao final a história da
palavra paisagem “deveria, sem dúvida, ser reescrita levando-se em conta, particularmente, os
dados fornecidos pela história do direito e, mais especificamente, do direito político [...]”.
(BESSE, 2014, p. 114).
Ao examinar as variações do vocábulo, Bonametti (2010) diversamente de Olwig,
infere que a palavra paisagem está mais relacionada ao conceito latino rural de território
(pays) do que com a conotação atribuída pelos países de origem anglo-saxônica (landscape)
ou germânica (landschaftt), que compreendem a paisagem como o espaço geográfico no
limite de alcance da vista humana.
5

A palavra estética vem do grego aísthesis, que significa sensação, sentimento. Apesar de não ser objeto deste
estudo, vale registrar que [...] a estética analisa o complexo das sensações e dos sentimentos, investiga sua
integração nas atividades físicas e mentais do homem, debruçando-se sobre as produções (artísticas ou não) da
sensibilidade, como o fim de determinar suas relações com o conhecimento, a razão e a ética. A questão básica
proposta pelo termo gira em torno do problema do gosto: nossos juízos de valor e preferências quanto às coisas
sensíveis são meramente subjetivos e arbitrários? As regras de gosto seriam meras convenções, normas impostas
pela autoridade de grupos ou indivíduos? Ou haveria no gosto um elemento racional ou uma capacidade
autônoma de perceber e julgar? (ROSENFIEL, 2009, p. 7). Ao detectar a ligação da paisagem com a estética
(sensação, sentimento) é possível coligir que, por mais assustador que possa parecer, a “estética nazista” tinha
em sua essência a busca pela beleza através da estética. Hitler via o Terceiro Reich como um grande projeto
estético para idealização de uma nação ariana.
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A respeito da terminologia em outros idiomas e das suas várias recepções, sintetiza
Vitte (2007, p. 72):
Em hebraico, o vocábulo nofl (paisagem) está relacionado com yafe, que significa
algo maravilhoso, aparecendo pela primeira vez no Livro dos Salmos (48:2). Na
língua inglesa, o termo Landscape (paisagem) é derivado de landscip que surgiu no
século XVI, dizendo respeito a organização dos campos, enquanto que scenary
significa cenário, panorama. Em holandês escreve-se landschap, originado do
vocábulo germânico landschaft, que significa uma unidade de ocupação humana,
uma jurisdição (CHRISTOFOLETTI, 1999; SCHAMA, 1996; PREGILL &
VOLKMAN, 1998).

Assim, considerando o diagnóstico etimológico dos termos, Martins et al. (2004, p.
10) destacam as duas principais acepções para a palavra paisagem:
Dessa forma, o termo paisagem pode apresentar duas possíveis etimologias, com
dois significados principais, considerando o sentido de território para pays que é o
mais típico nas definições de paisagem. O primeiro, de coleção de territórios, e o
segundo, de resultado de ação no território. No primeiro significado, mostra-se uma
conotação de diferenciação das características (classificação) de territórios que
podem ser agrupados em coleções ou em classes de Terra. No segundo significado,
indica-se uma conotação de transformação dos territórios por meio da ação de
processos dinâmicos. Essas duas possibilidades etimológicas estão contidas nas
definições contemporâneas de paisagem.

De toda sorte, independentemente dos inúmeros ângulos ou vias metodológicas em
que se capte a gênese do termo paisagem nos idiomas demonstrados, denominando país,
território, campos, cenários, pátria ou nação, dois elementos se mostram presentes: a noção de
ligação com a terra ou lugar e a centralidade do ser humano com o seu ambiente. A conexão
entre esses pontos é fundamental para assimilar como a paisagem consolidou-se
gradativamente num conjunto científico cognitivo e depois como crença ideológica nos
discursos políticos.
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3. ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM

Para compreender o modo como a paisagem transformou-se numa poderosa arma de
propaganda política-psicológica para aglutinar as massas, é substancial recobrar as suas
origens e mutações, pois o partido nacional-socialista alemão avocou no seu dissimulado
artifício para a “dominação total”6, não apenas a implacável lógica do terror, mas uma estética
discursiva com arcabouço histórico estreitamente ligado as artes, que, por sua vez, se intercala
a paisagem.
De partida, não se pode deixar de mencionar a complexidade em laborar o
retrospecto da paisagem, sendo certo que ele coincide com o nascedouro da cultura e com o
próprio itinerário do ser humano no planeta nas suas mais profundas e variadas
transmutações. Aliam-se a esse extenso enredo o fato de que as características fundantes em
cada reviravolta histórica nem sempre seguem um fluxo contínuo e os idealismos dos
discursos se sobrepõem nos duradouros períodos de transição.
Assim, as escusas prévias se justificam na eventualidade de se defrontar com
equívocos interpretativos relativamente à magnitude dos lances históricos que serão
descortinados.

3.1 A era pré-científica da paisagem

O transcurso histórico da paisagem como referência espacial e objeto de observação
é tão antigo quanto à civilização humana, muito embora, quando compreendida em sua
completude geomorfológica, já se encontrasse presente no início da formação do nosso
planeta, podendo ser examinada a datar da pré-história. (SCHIER, 2003).
Desde os primórdios de sua trajetória na terra o ser humano transformou a natureza,
remodelou o seu espaço e modificou a paisagem, mas, inicialmente, sem conferir qualquer
valor simbólico ao lugar, almejando apenas desfrutar daquilo que lhe era indispensável para
subsistência imediata.
Os registros rupestres com pinturas gravadas em cavernas são as primeiras
impressões do ser humano com alusão ao seu ambiente, espaço e paisagem. As gravuras de
animais, rios e florestas esculpidas na pedra transparecem a concepção de que havia uma
6

A expressão “dominação total”, cunhada por Hannah Arendt, descreve uma faceta do fenômeno político
totalitário nazista que perseguia o controle absoluto da população através de repressões ideológicas aliadas ao
intenso terror, interferindo nos aspectos da vida social, política, econômica e familiar dos indivíduos.
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barreira entre o homem e natureza. A natureza era hostil aos olhos do ser humano, algo que só
seria modificado com a presunção de seu domínio.
Nas civilizações históricas diferentes culturas e tradições religiosas tinham como
características narrar e interpretar a gênese do mundo e a origem das coisas recorrendo à
mitos e cosmogonias, divulgando as suas doutrinas e pensamentos por meio de uma
linguagem fortemente simbólica:
Diferentes culturas, diante da observação do mesmo mundo, do mesmo universo – a
abóbada celeste -, interpretam o cosmos desenvolvendo etnografias próprias do céu.
Por meio dessa natural capacidade humana de interpretação do mundo, presente em
culturas tanto mito-poéticas como científicas, o homem narra sua visão da origem
(nascimento-gênesis) e o fim (morte-apocalipse). (TASSARA O; TASSARA, G.,
2015, p.31).

A paisagem representada na religião e no poder dos imperadores ocupava papel
marginal nas sociedades históricas, tanto que a primeira menção à paisagem, não obviamente
no contexto de uma ciência sistematizada, pode ser observada no Livro dos Salmos do antigo
testamento, escrito por volta de 1.000 a.C, que descreveu as belezas de Jerusalém com seus
amplos templos, grandiosos castelos e suntuosos palácios. (METZGER, 2001; CLAVAL,
2014).
Encontra-se, porém, nos povos do mundo antigo, outras reportações que registraram
a paisagem, como os jardins suspensos da Babilônia na Mesopotâmia; pomposos bosques
decorados nos palácios e esculturas construídas como manifestação de poder e exaltação aos
grandes monarcas na cultura Persa (figura 1); templos luxuosos e palácios estonteantes dos
imperadores, harmoniosamente construídos para diversão dos nobres e meditação dos
sacerdotes no Egito e monumentos na Grécia e em Roma, com imensas praças, arenas, fontes
naturais, anfiteatros, estátuas e santuários decorados para adoração dos deuses e reverência
aos líderes. (CUSTÓDIO, 2014; EMÍDIO, 2006; LEITE, 2006).
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Figura 1: Persépolis – arquitetura imponente, trabalhada em prata e ouro. Esculturas em
relevo simbolizam oferendas ao rei.

Fonte: Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-persa.htm>.

Na Grécia helenística, com o desenvolvimento da ciência e do conhecimento, colocase em confronto as ideias a respeito do Belo, introduzidas pela filosofia no âmbito dos
questionamentos sobre a estética. Essas altercações teriam grande ingerência na doutrina
neoplatônica cristã, na tradição cultural ocidental e, em decorrência, na evolução da noção da
paisagem. (ROSENFIELD, 2009; VIEIRA, 2007).
Concentrando-se nos ensinamentos de Platão (428 a.C. - 347 a.C.), verifica-se que a
sensibilidade perceptiva é dividida em duas dimensões de mundo: o sensível que é captado
pelos sentidos e o das ideias ou inteligível. Nos diálogos transcritos em Timeu, Platão
fundamentou seus arrazoados sustentando que o mundo das ideias corresponderia àquele
existente no início dos tempos, contemplado apenas pela subjetividade da beleza, verdade,
bondade, humanidade, etc. O deus Demiurgo (artesão) criou o mundo sensível valendo-se das
virtudes materiais preexistentes, porém, imitou e ao mesmo tempo absorveu todas as
imperfeições provenientes do mundo das ideias. Assim, o mundo e as coisas criadas por
Demiurgo continham em sua essência impurezas, que implicavam em injustiças, infelicidades
e contradições no mundo real. (ABRÃO, 1999).
Para o rearranjo do mundo real, Platão sugeriu o retorno ao universo sensível
mitológico (mimetismo) para remodelá-lo à imagem do justo e do perfeito, repensando
racionalmente a ideia abstrata do Belo. Nessa senda, a noção do belo em si, por ser a
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semelhança da perfeição suprassensível, deve ser apartada das coisas adjetivamente
consideradas belas, imperfeitas em sua criação que, por sua vez, devem ser extirpadas do
mundo real para a reconstrução e reconquista do campo das ideias perfeitas, em busca do que
Platão denominou de Belo Absoluto. (ABRÃO, 1999; AERTSEN, 2008).
Em vista disso, Platão teceu críticas às artes e a estética, pois como reprodutoras do
mundo real tinham as suas concepções distorcidas e manipulavam “os incautos, capturando as
regiões inferiores da alma com engodos e burlando o raciocínio com falsas aparências”.
(ROSENFIELD, 2009, p. 13).
Portanto, como toda a educação grega estava fundada no belo, à ameaça de
degradação do pensamento e da razão era patente. Platão então convidou os indivíduos à
reflexão sobre a utilização do belo nas artes e se levantou num discurso crítico contra os
sofistas, mestres da retórica e da oratória, para evitar o desvirtuamento da moral e dos bons
costumes gregos. (AERTSEN, 2008; ROSENFIELD, 2009).
“As Ideias, que, segundo Platão, possuíam uma existência absoluta, foram
transformando-se até culminar em Santo Agostinho; de início, com o espírito criador do
mundo e, depois em um Deus Pessoal.” (VIEIRA, 2007, p. 27). O entendimento do belo
converteu-se na lógica neoplatonista cristã, assimilada, entre outras questões, como o conflito
maniqueísta antagônico entre o Bem (belo) e o Mal que correspondia a eterna luta entre Deus
e o Diabo.
O pensamento de Platão sobre o belo e a beleza, elucubrado sucessivamente por
Aristóteles, Plotino, Santo Agostinho e outros, perpetrou enorme presença na cultura
ocidental tornando-se dominante na paisagem, notadamente, por que balizou a concepção de
uma teoria das artes fundada no belo e estabeleceu a colocação de operação lógica entre o
artista e o objeto artístico:
A filosofia platônica e seus prolongamentos tiveram papel importante no
pensamento estético na Idade Média e no Renascimento, refletindo-se em toda a
concepção artística. Na Idade Média, o Espírito Simbólico da obra-de-arte era
representado pela Beleza Visível, como um reflexo da Beleza Invisível e está, por sua
vez, espelhava o reflexo do Belo Absoluto. (VEIRA, 2007, p. 27).

A ideia de beleza debutada por Platão só deixaria de ser “característica definidora da
paisagem no fim do século XX, quando novas discussões são iniciadas, especialmente a partir
da entrada em vigor da Convenção europeia de Paisagem de 2000.” (CUSTÓDIO, 2014, p.
47).
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Mas o intercâmbio das civilizações antigas com a paisagem em vista das incipientes
técnicas para dominação e manipulação da natureza, assim como pela privação de uma
percepção paisagística no íntimo da sociedade, se restringiu em satisfazer as necessidades
vitais para a sobrevivência ou, quando muito, dispor de símbolos e objetos essenciais para
cultuar o sagrado ou homenagear os imperadores. A paisagem era compreendida como parte
integrante da natureza e, como tal, servia para exploração humana, não apresentando
quaisquer fisionomias estéticas merecedoras de significância.
As relações homem-natureza nesse período ainda eram de influência do meio na vida
dos indivíduos, apresentando-se como fruto do destino, por isso indecifrável, nada podendo
ser feito a não ser se submeter a ele, que era um desígnio dos Deuses. (CUSTÓDIO, 2014, p.
21).
Igualmente, Claval (2014, p. 346) evidencia que “as civilizações históricas baseiamse em crenças religiosas ou metafísicas muito estruturadas, tendo a vantagem de poder
empregá-las e expressá-las através de uma gama de símbolos amplamente compartilhados”. A
paisagem, prossegue o autor, carregava-se de força divina quando se apresentava:
Daí o respeito aos bosques sagrados na Grécia e na Roma antigas, nas terras do islã
e no Extremo Oriente; daí a proliferação de santuários na junção da planície e da
montanha, como no Japão; daí a proliferação de capelas e templos em todos os
lugares onde os milagres aconteceram e onde aconteceram aparições ou nos locais
onde as comunidades se reúnem para atrair a divindade com suas preces, danças e
sacrifícios. A representação da religião e do poder ocupa, comumente, um lugar
especial na organização das paisagens das sociedades históricas: muitas cidades
nasceram de centros cerimoniais [...]

O destaque a paisagem na antiguidade, portanto, não induz à admissão da existência
de sensibilidade paisagística, porquanto não havia a apreciação pelo ser humano da beleza
natural que estava ao seu redor, como fruto do equilíbrio entres as forças naturais e os
processos de transformação social espacial. Empregou-se a paisagem somente para o
preenchimento de um contexto mais abrangente, destinada especialmente como ornato de
objetos e artefatos religiosos.

3.1.1 Primícias da experiência paisagística no Ocidente

Na Idade Média, período compreendido entre os Séculos V e XV, as interrelações
das civilizações com seu entorno se intensificaram, embora sob a projeção das tradições
religiosas no comportamento moral dos indivíduos. Contudo, um novo momento da junção
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homem-natureza se formaria, pois “o homem já não se satisfazia com a reunião de preciosos
fragmentos da natureza num conjunto perfeito, mas procurava um novo sentido de unidade.”
(LEITE, 2006, p. 58).
Não obstante, as paisagens eram utilizadas apenas para compor o ambiente nas
pinturas e desenhos, concepções de uma visão teológica de mundo, no qual o ser humano era
o epicentro da criação. Por esse motivo, visualiza-se desproporções entre os indivíduos e a
natureza nas representações picturais do período. (Figura 2).

Figura 2: O pequeno jardim do paraíso, técnica mista sobre madeira. Upper Rhenish, 14101420.

Fonte:
Disponível
em:
<http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/dossie_mulheres_na_idade_media_resist
encia_feminina.html>.

O tramitar da paisagem ainda percorreria um longo caminho até se configurar num
conjunto sistematizado, dotado de regras e princípios próprios para composição de um método
simbólico científico para superação do retrocesso medieval. Nesse toar, vigorou na ocasião a
consciência de que toda a natureza era providência divina, imutável no tempo e assim eterna,
em contraposição ao constante desenvolvimento humano. Havia pouco espaço para discussões
metafísicas sobre o sentido das coisas ou o papel da ideologia nas artes, pois significativa
parte da produção artística era direcionada para retratar o sagrado:
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A atividade artística esteve, durante muito tempo, intimamente ligada à vida
religiosa: a tragédia grega é uma arte sagrada; os mistérios medievais são
construídos sobre o mesmo modelo. A pintura e a escultura tiveram, frequentemente,
como função primeira comemorar a Revelação ou dar um rosto à divindade e uma
forma ao inexprimível – o que explica as paixões despertadas em Bizâncio e outros
lugares pelo culto dos ícones e furor dos iconoclastas. (CLAVAL, 2014, P. 154).

A Europa do final da Idade Média testemunhou o surgimento das primeiras
terminologias que pretendiam designar a paisagem, na Alemanha o landschaftt, na França
paysage e na Inglaterra landscape, porém, somente na era moderna, com a sobreposição das
leis racionais frente ao conhecimento tradicional medieval, a paisagem conseguiu recinto apto
para se desenvolver.
A esse respeito, enfatiza Cauquelin (2007, p. 35) que a primeira noção de paisagem
em contraste com o pensamento medieval vigente, surgiria na Holanda em torno de 1415,
“transitaria pela Itália, se instalaria definitivamente em nossos espíritos com a longa
elaboração de leis da perspectiva e trinfaria de todo obstáculo quando, passando a existir por
si mesma, escapasse a seu papel decorativo e ocupasse a boca de cena”.
Os historiadores da paisagem comumente conferem ao italiano Petrarca 7 a reputação
de ter sido o primeiro homem a narrar à experiência paisagística no Ocidente, conforme
descreve Besse (2006, p. 2):

Com efeito, Petrarca, decidindo escalar a montanha para simplesmente fruir da vista
que pode ser desfrutada do seu cimo, teria sido o primeiro a encontrar a fórmula da
experiência paisagística no sentido próprio do termo: a da contemplação
desinteressada, do alto, do mundo natural aberto ao olhar. Nisto residiria a
“modernidade” do poeta e moralista italiano, do ponto de vista da história das
concepções da natureza, bem como das relações práticas que o homem mantém com
8
o mundo visível.

Coube a Petrarca, melhor que os demais, encetar o rompimento do distanciamento
entre o homem a natureza e a paisagem, ao traçar a postura estética humanista no olhar
paisagístico do sujeito sobre o mundo, num diálogo direto e real do ser humano com a própria
natureza, através do relato de sua ascensão ao monte Ventoux, localizado nos Alpes franceses.

7

Francesco Petrarca (1304-1374), escritor, filósofo, humanista e poeta italiano do século XIV é considerado por
muitos como o criador do humanismo e do soneto.
8
Em sentido contrário, apontam Queiroga, Sandeville Jr. e Suguimoto (2015, p. 231) que a tese sustentada por
de Besse é por outros estudiosos de que Petrarca cunhou o termo moderno de paisagem e estabeleceu um novo
norte para o estudo paisagístico é imprecisa. “Parece-nos necessário recursar essa fundação datada de origens,
mas mais importante que isso é reconhecer a qual representação essa afirmação visa construir. Além do mais,
trata-se, até onde entendemos no atual estado dos estudos, de um anacronismo, não porque o termo pode ter sua
origem apensa à questão da região antes de sua assimilação na pintura, ou muito próximo disso, como também
porque essa não é a categoria pela qual Petrarca podia pensar sua experiência.”
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Petrarca inaugurou uma ressignificação da paisagem, ao contemplá-la e gozá-la
diretamente na natureza, nos campos, bosques e montanhas, algo até então reservado aos
poetas, escritores e pintores medievais, que buscavam inspiração nos elementos naturais para
redação de seus textos e produção das pinturas nas telas. Por isto, atribui-se ao filósofo
humanista italiano o crédito de ter sido o primeiro a conferir à paisagem a consciência de real
prazer pela sua apreciação, já que antes ela era notada somente como um parergon9 nas
pinturas. (BESSE, 2014).
Na inteligência humanista de Petrarca entreabriu-se uma originária atitude intelectual
e emocional que “[...] operava a reconquista do patrimônio filosófico, literário e artístico da
Antiguidade. Este momento marca o começo de uma nova época, e uma retomada de
consciência em relação ao belo e à Natureza, que agora passa a ser vista como paisagem.”
(VIEIRA, 2007, p. 23).
De conformidade com Schier (2003, p. 81), a partir da estipulação da paisagem como
um significado diferenciado, deixando de ser apenas uma orientação espacial, ela se insere
“num contexto cultural e discursivo, primeiramente nos discursos das artes e pouco depois nas
abordagens científicas que rompem com a ideia da Idade Média de que o mundo inteiro seja a
criação de Deus, e por isso santificado e indecifrável”.
A expressividade dos movimentos culturais e o dinamismo das revoluções sociais
que se seguiram impeliram uma guinada na visão paisagística.

3.1.2 O movimento Renascentista e a Revolução Científica: novas maneiras de enxergar o
mundo

No final da Idade Média o feudalismo começou a entrar em decadência abrindo
espaço para novas organizações sociais, políticas e culturais. As agudas transformações nas
estruturas sociais terminaram por irradiar diferentes modos de pensar e agir das pessoas, com
a propagação de movimentos de caráter intelectual, científico e artístico.
No movimento Renascentista iniciado na Itália no século XV que perdurou até o
final do século XVII, o compartilhamento de aspirações basilares irradiadas por pensadores,

9

Parergon são paisagens naturais representadas nas gravuras e pinturas como rochedos despedaçados, grandes
rios, campos floridos, florestas verdejantes, vistas longínquas do mar, montanhas, enfim, tudo aquilo agradável
de observar.

34

artistas e cientistas constituíram novas maneiras de enxergar o mundo e a natureza10,
entabulando a transposição dos cânones culturais clássicos medievais, conferindo a paisagem
outras perspectivas que inspiraram um diferente paradigma:
Poesias e paisagens simbólicas conferem à natureza uma multiplicidade de
linguagens, sempre associadas à buscas da serenidade e da paz. É a transição de um
modelo em crise para um novo, possibilitando o surgimento de uma nova tradição.
Longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho
modelo, é antes tudo uma reconstrução de uma nova vida a partir de novos
princípios. Reconstrução que altera algumas generalizações teóricas mais
elementares do paradigma anterior, bem como muitos de seus métodos e aplicações.
(VIEIRA, 2007, p. 21).

No renascentismo, artistas como Leonardo Da Vinci (1452–1519), Michelangelo
Buonaroti (1475 –1564) e Rafael Sanzio (1483-1520) elevaram à paisagem a categoria central
na composição pictórica, suplantando sua admissão tão somente como pano de fundo para as
artes. As artes e a paisagem retroalimentaram-se e os princípios paisagísticos começaram a ser
aplicados em jardins e parques, tornando-se perceptível a assimilação e o assenhoramento que
a sociedade fazia do seu ambiente. (ISAAC, 2013).
O Renascimento marcou o prelúdio do enaltecimento do ser humano e a intuição de
domínio da natureza, mediante a releitura da cultura clássica greco-romana, pois absorveu os
seus valores humanos e ideais, provocando o despertar do antropocentrismo nas artes,
ciências, filosofia e política, revelando, concomitantemente, uma profundidade psicológica e
racional não assimilada até então.
A Revolução Científica, fronteira inaugural do mundo moderno, período que se
estendeu do século XVI ao XVIII, estimulada pelos ideais renascentistas, promoveu a ruptura
com a lógica medieval racionalizando a compreensão do mundo e iniciou a separação e
diferenciação entre a ciência e a filosofia. A antiga exposição supersticiosa dos fatos, baseada
em magias, alquimias e forças divinas inexplicáveis foi desafiada com fecundos estudos
científicos no campo da física (Newton, 1642-1727), química (Robert Boyle, 1627-1691,
10

O pintor italiano Giotto di Bondone (1267-1337) é considerado por muitos como um dos precursores da arte
renascentista, pois reproduziu em sua pintura, aspectos não observados pelos artistas medievais que o
antecederam. “O ineditismo de suas telas constava da habilidade do pintor em unir o senso de realismo aliado à
competência de produzir ilustrações que se identificava com o homem comum. O mundo visível estava nas telas
de Giotto. As expressões banais e cotidianas também. Aspectos que causaram impacto nos seus contemporâneos
por associar o universo místico das figuras bíblicas aos atos humanos. O pintor Italiano, principal figura da
escola florentina, afastou-se do antigo modelo bizantino, dos convencionalismos e dos modos amaneirados da
arte bizantina e esculturalismo gótico ao valorizar a natureza e a naturalidade nas suas obras, criando aspectos
únicos e marcantes na sua produção baseada na realidade. Na obra de Giotto existem gestos, atitudes das figuras
representadas e um tipo de sentimentos representados em suas personagens.” (SATURNINO, [2012?], p. 4).
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Antoine Lavoisier, 1743-1794), matemática (Pascal, 1623-1662) e astronomia (Galileu, 15641642, Kepler 1571-1630), como tentativa para explicação moderna dos acontecimentos
naturais.
Um renovado sistema de conhecimento se incorporou nas ciências, procedente da
experimentação matemática, manipulação dos componentes químicos e observação das
alterações evolutivas da natureza. Simultaneamente ao aperfeiçoamento do sistema de
conhecimento foram realizados estudos sobre os métodos científicos para criação de modelos
com a destinação de conduzir as investigações científicas à explicação dos fatos e das
ocorrências da natureza e da sociedade.
Para Gewandsznajder (1989, p. 3) constatou-se no aperfeiçoamento da investigação
metódica que “o que melhor caracteriza o conhecimento científico não é o que ele estuda, mas
como estuda. [...] Assim, não é o objeto de estudo que importa, mas a forma, o método pelo
qual estudamos este objeto”.
No século XVI o pesquisador italiano Galileu, um dos precursores teóricos do
método científico, introduziu questionamentos a respeito do procedimento mais adequado
para se atingir o resultado almejado nas pesquisas. O cientista devotou-se no apuramento das
experimentações empíricas por intervenção do método indutivo, extraindo princípios gerais
pelo estudo de dados isolados decursivos da observação e da experimentação. (SCIACCA,
1968).
O filósofo, físico e matemático francês René Descartes (1569-1650), um dos
principais expoentes do pensamento científico, concebeu um método específico para análise
de dados se afastando essencialmente de Galileu, compreendido em investigações racionais
ou dedutivas. No racionalismo cartesiano o método dedutivo intentou estabelecer verdades
baseadas em causas universais, com suporte no conhecimento lógico. O método cartesiano
parte de postulados considerados universais e incontestáveis (premissa maior), para estipular
ligações com uma hipótese particular (premissa menor) e, a partir da dedução lógica, chegar à
veracidade daquilo que se investiga (conclusão). (FERRONATO; RODRIGUES, 2010).
De acordo com Teixeira (2005, p.97) com base na distinção idealizada pelos teóricos
“as ciências humanas dedicaram-se à mente; e as naturais à matéria”. Há, maiormente no
raciocínio cartesiano importantes desdobramentos no que ficaria conhecido como
Cientificismo Geográfico:

A influência de René Descartes (1569-1650) na Geografia é reconhecida como
notável. A disjunção desta ciência em pares de categorias distintas, inversas, porém,
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insolúveis, tais como: Geografia Geral e Regional: Geografia Física e Geografia
Humana, Geografia Urbana e Rural, ou Agrária e Industrial e, na atualidade,
Geografia da Natureza e da Sociedade estaria de acordo com o sistema cartesiano
proposto por Descartes. Para este filósofo, o saber constitui uma totalidade, um
sistema, e cada conhecimento singular contém o todo. Esta concepção de saber
fundamentaria no século XX a concepção sistêmica da Geografia.
A busca de meios técnicos de dominação da natureza que caracterizavam a
Modernidade estimulou a matematização do saber e fundamentou a Geografia
embrionária que só iria nascer como ciência na Contemporaneidade. Descartes
buscou a certeza absoluta e nesta busca o ponto de partida seria a dúvida, através da
qual se chega aos fundamentos. O princípio da causalidade mais tarde estabelecido
por Humboldt teria inspiração no racionalismo de Descartes: “como conheço” seria
para a Geografia, como se constitui o fenômeno? Qual a sua causa primordial? Esta
dúvida seria a mediação para o conhecimento científico que para ser considerado
com tal deveria ser demonstrado, justificado e só assim considerado verdadeiro.
(PEREIRA, 2006, p. 33).

Com a lição cartesiana, passou-se a examinar a natureza não apenas como
providência divina, mas transitando entre o estudo cientifico e o filosófico, principiando uma
peculiar maneira de idealizar o mundo. Esta ruptura, nos dizeres de Vitte (2003, p. 71),
implementou a oficialização das “ciências e o estabelecimento de rígidas fronteiras entre as
mesmas, por outro, promoveu tanto a desumanização do homem, quanto a desmistificação do
mundo, mistificando, no entanto, a própria atividade cientifica”.
A efervescência da Revolução Científica persuadiu a logicidade paisagística,
mormente, pelo desenvolvimento de uma sui generis percepção da realidade, com a harmonia
geométrica combinada com as formas naturais, que aguçou uma mentalidade crítica e racional
vis-à-vis da secularidade remanescente do pensamento medieval. Este fato provocou o
desenfeitiçamento do mundo e impulsionou as transformações com atuação direta nas
estruturas político-sociais vindouras, penetrando profundamente na concepção de uma
geografia científica, no qual, num primeiro momento, os debates sobre a paisagem com a
ciência convergiram.

3.1.3 O Romantismo e a intelectualização da paisagem

No século XVIII a Inglaterra estabeleceu-se como o primeiro país do capitalismo
industrial, transfigurando a paisagem das cidades, com grandes aglomerações urbanas,
fábricas e estradas de ferro que divisaram o país de lado a lado, repercutindo agudamente nos
parâmetros sociais ingleses. A degradação visual provocada pela fumaça das fábricas, os
cortiços humanos que se formaram na periferia das metrópoles e a poluição do ar, dos rios e
das matas geraram o inconformismo da população que colimaram na indagação de
alternativas aos padrões vigentes. (BRESSER-PEREIRA, 2011).
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Nesta conjuntura insurgiu o Romantismo, contra “um ambiente insuportavelmente
comprometido com a febre da Revolução industrial e recorreu à visão pitoresca para resgatar
a paisagem idílica retratada pelos pintores do século XVII.” (LEITE, 2006, p. 65).
O emergir do movimento artístico romântico ocorrido na Europa causou impacto em
todas as camadas artísticas, pois valorizou as singularidades, sensibilidades e emoções
interiores do ser humano. Evidenciou-se no Romantismo a noção do pitoresco, enunciação
que se difundiu embrionariamente na Inglaterra e espalhou-se pelo restante do continente,
sendo associado à contemplação estética de bucólicas paisagens rurais retratadas nas telas e as
consequentes repercussões subjetivas estimuladas por essa contemplação no indivíduo, em
contraposição as sombrias paisagens urbanas industriais. (PASTORE, 2014).
Para Löwy e Sayre, estudados por Werneck (2006, p. 30), os românticos fizeram uma
conexão com o estilo de vida medieval, revalorizando a terra e a convivência harmônica com
os elementos naturais:
O profundo desejo de retorno ao passado do homem romântico deve-se à grande
insatisfação com o presente e à constante crítica à modernidade. Mesmo sem saber
ao certo o mundo ideal a ser vivenciado, há a idealização de um mundo de ficção
que muitas vezes se refere ao passado medieval no que diz respeito aos modos de
vida, ao contato com a natureza e à proximidade das raízes culturais, já que o
romântico vive uma dolorosa e melancólica convicção de que sofreu a alienação de
certos valores fundamentais para sua condição humana.

O Romantismo inseriu os estímulos necessários para as mudanças substanciais nas
artes e nas sociedades, rompendo com a dualidade sujeito-objeto, reconhecendo na percepção
e na observação uma importância singular, pois “apenas por intermédio da observação seria
possível atingir o conhecimento, que em última instância é autoconhecimento”. (VITTE,
2007, p. 74).
Decerto, a concepção paisagística ganhou novos contornos quando pintores e
escritores românticos revelaram uma paisagem não apenas como quadro real da beleza e da
natureza, mas também como reprodução da imagem interior, reflexo dos sentimentos
humanos, promovendo a singular dialética entre o sujeito a paisagem e a cultura. (Figura 3).
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Figura 3: Caminhante sobre o mar de névoa. Pintura a óleo de 1818 do
artista alemão Caspar David Friedrich.

Fonte: Disponível em:
<http://www.artchive.com/artchive/F/friedrich/sea_of_fog.jpg.html>

Com o assentamento da visão pictórica da paisagem no Romantismo, o postulado
teórico mais sólido firmado refere-se à cognição de que a paisagem concerne, antes de tudo, a
uma representação cultural de ordem estética subjetiva, não podendo ser confundida com o
ambiente inato, território ou país. Isto quer dizer que “a paisagem vai além do elemento
territorial puro e além do observador, estando refletida, na imagem daquele território, a
história dele, seus sentimentos, e, por que não, seus anseios e desejo de bem estar.”
(CUSTÓDIO, 2014, p. 90).
A paisagem, portanto, converteu-se na intelectualização daquilo que se espreitava,
pois, em última análise, “ela é um tipo de grade (retícula) mental, um véu mental que o ser
humano coloca entre ele mesmo e o mundo, produzindo, com essa operação, a paisagem
propriamente dita.” (BESSE, 2014, p. 13). Assente no Romantismo a paisagem concilia uma
dinâmica interrelação do sujeito individual com o que se admira, produzindo uma perspectiva
cultural de mundo, senão uma realidade mental com vistas a conferir significação à própria
existência.
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Noutra ponta, o conteúdo reflexivo do Romantismo marcou o surgimento da
representação da paisagem como fenômeno social, percebido e operado pela sociedade. Sem
refutar a perspectiva estética, acresceu-se na observação paisagística uma percepção coletiva,
consistente numa abordagem crítica da sociedade e da cultura, expondo algumas
problemáticas da vida moderna. A paisagem, então, transformou-se na “materialização mais
imediata e momentânea da vida social, e, portanto, precisa ser analisada no contexto do
cotidiano, das representações da natureza e dos seus significados”. (ORTIGOZA, 2010, p.81).
Por esse ângulo, Rosenfield (2009, p. 23) reforça que as artes acompanharam a
crescente complexidade do convívio coletivo do Ocidente, lançando-se sobre as modificações
sociais, políticas e tecnológicas, ampliando o seu espaço de preponderância:

A Burguesia em ascensão começa a manifestar um interesse vivo pelos objetos
artísticos outrora reservados ao mecenato da Igreja e das cortes aristocráticas.
Assim, começam a aparecer com mais clareza a função ideológica e o prestígio que
transformam o gosto em um operador implícito e ambíguo. As galerias, os críticos e
os conhecedores fazem usos diversos das obras de arte. Comércio, educação e
prestígio misturam-se nas avaliações que tendem a confundir critérios éticos e
sociais, políticos e econômicos, sem falar das delicadas fronteiras entre méritos
intelectuais e educativos, particularidades geográficas e culturais.

Neste período, propelidas pelos movimentos nacionalistas, muitas obras de arte
“estabeleceram de que forma a história da paisagem europeia devia integrar as dimensões
ideológicas da sua construção como referente imaginário da identidade nacional”. (BESSE,
2014, p. 19). Os exercícios artísticos materializaram o imaginário nacional, outorgando-lhe
uma aparência formal, palpável e factível, representado por lugares com valores históricos e
simbólicos indispensáveis para elaboração de uma psicologia cognitiva tão cara aos projetos
políticos expansionistas. O progresso da classe burguesa na Europa e o crescente interesse
pela cultura proporcionaram o “descobrimento da paisagem”, agora, não apenas como uma
singela contemplação da natureza ou dos artefatos religiosos, mas como expressão cultural
vívida, dotada de forte impressão ideológica. “Então, é essa perspectiva, invenção histórica
datada, que ocupa o lugar de fundação da realidade sensível. Ela instaura uma ordem cultural
no qual se instala imperativamente a percepção.” (CAUQUELIN, 2007, p. 114).
As concepções sobre um convívio conato do povo alemão com a natureza
impactaram em elaborados projetos paisagísticos na Alemanha e levou ao avanço de
sofisticados conceitos de jardins naturais. Arquitetos como Willy Lange (1900-1976) e Alwin
Seifert (1890-1972) criaram suposições subjacentes em seus conceitos de design da paisagem
natural fundados na íntima e harmoniosa ligação do povo alemão com a natureza e com o
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adequado meio ambiente, incluindo jardins e paisagens. Os arquitetos paisagistas tentaram
provar que as antigas tribos germânicas possuíam uma genética inerente e um "feeling" para a
beleza da paisagem, algo que, no curso do romantismo fora desenvolvido em uma matriz
estética nacionalista. (BULMAHN, 1997).
Certamente, a genealogia dos Estados-nações no século XIX, conjurados no espírito
do Movimento Romântico, demonstra a importância dos princípios culturais para o avanço
das suas intenções, de modo a favorecer e consolidar os objetivos pretendidos. Os referenciais
ideológicos das agitações nacionalistas tiveram grande suporte na paisagem para a aculturação
das massas e arquitetação do mapa mental coletivo em composição com outros aparatos
valorativos para o ser humano, para salvaguarda de seu território:
Em virtude desses princípios, era fácil pensar a relação entre espaço e cultura.
Aquela se projeta sobre um espaço, ou melhor, incorpora-o sob a forma de uma
paisagem ou de um território que lhe é próprio. É essa ligação íntima e unívoca entre
cultura e espaço que as noções de Kulturkreis ou área cultural exprimiam desde o
fim do século XIX. A cada cultura, seu território. Compreendemos como essa
concepção pôde reforçar conflitos territoriais entre culturas consideradas
radicalmente diferentes e que não podiam partilhar o mesmo espaço, isso ajudou a
justificar a fragmentação política da Europa central. A reutilização política dessa
concepção se revelou especialmente forte na época do Tratado de Versalhes [...].
(BERDOULAY, 2012, p. 116).

Com o enfraquecimento da arrumação teocrática nos países europeus nos séculos
XVIII e XIX a “Igreja perdeu o apoio das classes influentes e educadas, que passaram a
defender a ideia de que a nação devia ser o principal objeto de preocupação da sociedade”.
(LEITE, 2006, p. 61).
Essa ruptura, no entanto, não aconteceu de forma drástica, preservando,
dialeticamente, os valores místicos e espirituais agregados à ideia de paisagem antes do
surgimento da geografia clássica. (SCHIER, 2003, p. 81). No desenho político, a
industrialização e as ideologias com os princípios de evolução que imprimiram, aos poucos,
preencheram o vazio deixado pela atenuação da reputação da doutrina religiosa nos rumos dos
Estados desembocando nas discussões acerca do centro do poder:
No plano político, a modernidade coloca em dúvida os regimes divinos. A soberania
não tem, agora, mais que uma fonte, o povo sobre o qual ela se exerce. Nas
democracias, a autoridade se baseia-se no respeito de procedimentos formais de
consulta. Pode igualmente ser reivindicada pela fração de intelectuais capaz de
apreender a verdade que se forma: é a justificativa de todas as democracias
totalitárias que têm tão profundamente abalado o desenvolvimento da humanidade
no decorrer dos dois últimos séculos. (CLAVAL, 2014, p. 353).
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No âmbito das ciências, a geografia intensificou e ampliou o seu campo de atuação,
estabelecendo critérios empíricos e científicos com o propósito de compreender a dinâmica
das relações causais entre o homem e a natureza, com predileções ora no ser humano ora na
própria natureza. “Os geógrafos abandonaram uma tradição de conhecimento de caráter
enciclopédico, no qual manifestavam preferências apenas em função do interesse pessoal e
trabalhavam naquilo que quisessem investigar.” (SAUER, 2010, p. 19).
Em síntese, do roteiro histórico que investigou-se até aqui, percebeu-se que a noção
de paisagem esteve no decurso dos séculos atrelada à descrição dos símbolos religiosos ou a
fruição estética da natureza, em especial valendo-se da pintura de paisagens nas telas. Em sua
jornada a paisagem transcendeu a ideia de uma simples composição dos ambientes e se tornou
objeto das artes, retratada nos quadros, organizada em jardins, reproduzida na literatura,
encenada para o deleite humano.
Mas a mutação da concepção paisagística sobreveio com a eflorescência do
Movimento Romântico, quando os fenômenos sociais foram reproduzidos para compor uma
atmosfera inspiradora existencial, erguendo recordações ou imprimindo projeções para
criação de um ambiente desejado. Nesse instante, a paisagem foi entreposta nos discursos
políticos reacionários nacionalistas, sendo, pois, conjuntamente, o cerne das atenções do
cientificismo geográfico no exame político-cultural.
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4. A PAISAGEM COMO OBJETO DE OBSERVAÇÃO CIENTÍFICA

Durante um prolongado tempo considerou-se a paisagem como a medida do visível,
do palpável, compreendida como o resultado imediato da produção de imagens. Isto quer
dizer que a paisagem era “um produto objetivo, do qual a percepção humana só capta, de
início, o aspecto exterior. Há como que um “interior” da paisagem, uma substância, um ser
da paisagem que só deixa ver seu exterior.” (BESSE, 2006, p. 65). Porém, como alude o
mencionado autor, essa primeva interpretação dos estudiosos, manifestamente restritiva,
impedia uma perfeita abordagem para captação da verdadeira paisagem.
Em seguida, além de abarcar os semblantes geográficos naturais e as interferências
no meio ambiente pelas mãos humanas, amplificou-se o campo de atuação da paisagem para
permitir a sensação de satisfação, de gozo, de pertencimento, de porvir, unicamente pelo
prazer em apreciá-la e observá-la. (WÄCHTER, 2012).
A formulação da noção de paisagem, portanto, está em constante evolução, uma vez
que os seus respectivos componentes modificam-se por processos biológicos naturais ou
decorrentes de ações humanas que provocam o desequilíbrio no ecossistema e a interrupção
da sinergia ambiental. Ademais, a própria sociedade renova-se a cada conquista social em
dado recorte histórico, alterando os parâmetros estéticos ou culturais e, por consequência, o
reconhecer-se na paisagem:

Se é possível identificar os elementos que compõem e caracterizam nosso entorno
invisível, identificar sua origem e desenvolvimento, suas inter-relações e suas
manifestações especificas em cada lugar, deve-se reconhecer que esses elementos
não são duradouros, mas, ao contrário, estão em contínua e incessante mutação. Da
mesma forma, a experiência individual ou coletiva está, também, sujeita a variações
contínuas, a uma dinâmica que deriva do processo histórico de qualificação, sobre o
qual incidem os fatores mais variados, desde a evolução das relações políticas,
econômicas e sociais, até o desenvolvimento das técnicas, das artes, das religiões, da
filosofia. (LEITE, 2006, p. 47).

No século XIX, com o advento do cientificismo geográfico e com as ideias de uma
geografia física, cultural, humana e o irrompimento da antropogeografia (geografia política), a
paisagem reverteu-se em um instrumento para o estudo do influxo dos recursos geográficos
naturais e sociais coadunados com a cultura de dada sociedade, como apropriação do espaço
físico e exteriorização de seu tempo. A correlação desses elementos delineava demonstrar as
repercussões que determinada cultura exercia sobre a paisagem e, outrossim, sinalizar o
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caráter de um povo, de uma nação, por intermédio da paisagem externada. (WAGNER;
MIKESELL, 2010).
Inspiraram na organização da geografia científica os enquadramentos político e
econômico europeus, mormente, em decorrência do projeto expansionista e imperialista da
Alemanha, berço do cientificismo geográfico:
A geografia científica nasce durante o triunfo da burguesia na Alemanha e passou a
ser usada com fins políticos expansionistas. Os alemães, que entram tardiamente nas
relações capitalistas de produção, em razão da unificação tardia, utilizaram a nova
ciência para atingir suas necessidades imperialistas de expansão territorial e
comercial. (COSTA; ROCHA, 2010, p. 31).

Nesta época desenvolveram-se importantes estudos sobre a paisagem, atrelados ao
dualismo da geografia física e humana, com visões voltadas ora para a supremacia da natureza
ora centradas na prevalência do ser humano no arranjo dos espaços terrestres, argumentos que
seriam, mais adiante, incorporados nos debates antropocêntricos e biocêntricos já no círculo
de proteção ao meio ambiente.

4.1 Bases do Cientificismo Geográfico Alemão

A geografia como ciência que estuda os espaços e as suas composições físicas e
humanas existe desde os tempos remotos, porém, somente no século XIX ela consolidou-se
como um conjunto estruturado e científico para análise dos seus elementos, desatando-se da
tradição secular marcadamente mitológica. A geografia se ocupa de vários temas que são
referenciais para à compreensão dos processos de mudanças geográficas naturais e artificiais,
como espaço, região, território, lugar e paisagem. (FONT; RUFÍ, 2006).
Esta investigação circunscreve-se a decifrar paisagem no âmbito da geografia
científica e a sua interação na Alemanha nazista.
Apesar do surgimento do conceito de paisagem no século XV durante o
Renascimento, “esse tema é tratado formalmente no campo da geografia a partir do século
XIX, como o objetivo de compreenderem-se as interações sociais e naturais existentes em um
determinado espaço.” (EMÍDIO, 2006, p. 48).
Destacam-se três grandes estudiosos da disciplina neste período.
O geógrafo naturalista Alexander Von Humboldt (1769-1859), adotou uma
metodologia de pesquisa descritiva empírica, com incursões pelas Américas inspecionando a
natureza, “para a explicação daquilo que diferencia as diversas áreas do globo, tentando
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encontrar as relações que se estabelecem entre os diversos fenômenos da superfície da Terra,
de modo a produzir espaços com características diferentes.” (DANTAS; MEDEIROS, 2008,
p. 5).
Humboldt, valendo-se de observações descritivas, concluiu que a dinâmica das
relações sociais no espaço-tempo estavam estreitamente interligadas com às características
biológicas, físicas e naturais do lugar. Daí para ele, “a importância da fisionomia e o aspecto
da vegetação, bem como o clima na vida dos seres e no aspecto geral da paisagem, que variará
conforme a natureza do solo e sua cobertura vegetal.” (CUSTÓDIO, 2014, p. 43).
Esta visão tinha uma acepção natural, o que se convencionou denominar de geografia
física e “expressava a ideia da interação entre todos os componentes naturais (rocha, relevo,
clima, água, solo e vegetação) e um espaço físico concreto.” (RODRIGUEZ; SILVA, 2002, p.
96). A partir de Humboldt, iniciam-se “estudos mais sistemáticos que levariam à compreensão
de paisagem como resultante de um complexo de interações entre elementos naturais e
humanos.” (MAXIMIANO, 2004, p. 83). “Thus in Humboldt’s philosophy the outer
appearance of plants, their physiognomy, gained considerable importance; he assumed that
it could influence even the character of a people.”11 (BULMAHN, 1997, p. 192).
Outra contribuição importante ao estudo da geografia e, consequentemente, da
paisagem, deve-se a Carl Ritter (1779-1859), que considerou uma abordagem científica
diferente da de Humboldt para a observação do espaço. Laborando o método comparativo
“Ritter procurou desenvolver metodologicamente um caminho para as pesquisas, no qual
houvesse uma delimitação da área estudada destacando sua individualidade e características
próprias, para, por conseguinte comparar com outras áreas do globo.” (ALVES; NETO, 2009,
p. 52).
Para Ritter apenas a observação descritiva do todo não era suficiente para
compreender o espaço habitado pelo homem, assim ele comparou os aspectos morfológicos e
culturais específicos das regiões e encabeçou outra concepção da geografia, a chamada
“geografia humana,” ao estabelecer um estudo voltado para as particularidades regionais,
características da antropogeografia que seriam exploradas posteriormente por Ratzel.
Ritter reputou que à ação humana era primordial e, talvez a única, para ordenação
dos espaços terrestres, superando, até mesmo os enfoques naturais. O ponto medular estudado
por Ritter é o “das relações, das conexões que se estabeleciam entre os fatos físicos e
humanos. Para ele, a Terra e seus habitantes desenvolvem mútuas e estreitas relações onde um
11

“Assim, na filosofia de Humboldt a aparência externa das plantas, sua fisionomia, ganhou considerável
importância; podendo influenciar até mesmo o caráter de um povo.” (Tradução nossa).
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elemento não pode ser considerado em sua plenitude sem que se considerem tais relações.”
(DANTAS; MEDEIROS, 2008, p. 5).
A principal dificuldade de Ritter em aplicar os seus conceitos encontrava-se no fato
das ações humanas não obedecerem a um padrão comportamental, diferentemente de alguns
fenômenos naturais que possuem certa equivalência temporal em seus acontecimentos.
(ALVES; NETO, 2009).
O alemão Friedrich Ratzel (1844-1904), sob a protuberância do paradigma
darwiniano e do movimento nacionalista na Alemanha, elaborou sua teorização científica
geográfica em que a cultura era o fator-chave, cunhando a expressão geografia cultural.
No contexto da geografia, “ele absorve as lições dos grandes mestres alemães da
disciplina, Alexander Humboldt e Carl Ritter, e retira de sua formação de naturalista a ideia
de que a distribuição dos homens e das civilizações merece atenção particular”, daí propõe
outro termo a antropogeografia. (CLAVAL, 2014, p. 28).
Claval (2014) que estudou Buttmann, explica que Ratzel, na elaboração de sua tese,
guiado pelos princípios de que a geografia deve mapear e pormenorizar as áreas habitadas
pelos humanos, procurou estabelecer os motivos geográficos da disposição dos homens pelo
planeta e buscou definir o predomínio da natureza sobre os corpos e as mentes humanas.
O preceito ratzeliano se embasa na conjugação das relações empregadas pelos povos
primitivos (Naturvölker) e povos civilizados (Kulturvölke) para dominação do meio ambiente
e compreensão da evolução do processo civilizatório. Os povos primitivos, em razão do
rudimentar estágio evolutivo que se encontram, são amplamente influenciados pelas
condições geográficas (clima, vegetação, solo) e sujeitos, portanto, a constantes mobilidades
populacionais. Nesse ininterrupto processo de migrações são difundidas diferentes culturas e a
população é miscigenada, prejudicando o enraizamento de tradições e, via de consequência, a
evolução social. Noutra extremidade, os povos civilizados, por serem menos suscetíveis às
ações da natureza fixam relações duradouras com o solo, facilitando a exploração dos
recursos naturais, permitindo o progresso da sociedade. (ARCASSA; MOURÃO, 2011;
CLAVAL, 2003; SAUER, 2010).
Pensou Ratzel, absorto pelos movimentos políticos de sua época, que esse
determinismo geográfico também conhecido como determinismo ambiental, se constituía pela
relação direta do povo com solo, sendo de extrema importância para a coesão, formação e
expansão do Estado. O elo território-homem-natureza-cultura influenciava diretamente na
fisiologia e na psicologia dos indivíduos e ressoava na sociedade, devendo ser objeto de
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estudo da geografia política, pois importava fundamentalmente ao Estado. (ARCASSA;
MOURÃO, 2011)
A partir desta confabulação Ratzel elaborou o denominado espaço vital, que
correlacionava as melhores condições naturais com a preservação ou tonificação do poder
estatal sobre o seu território. Os Estados que possuíssem as condições naturais mais
favoráveis teriam uma população mais forte e apta a conquistar novos territórios, pois o
homem seria produto do meio, isto é, as condições naturais eram primordiais para determinar
as diretivas das sociedades. (FONT e RUFÍ, 2006).
As teorias de Ratzel reverberaram nos discursos políticos nacionalistas para
fundamentar a superioridade de determinado povo “civilizado”, colocando-o como superior a
outro considerado “inferior”, justificando a dominação territorial e a imposição cultural. Nas
circunstâncias políticas dominantes no século de Ratzel a estratégia discursiva era notória e
tencionava legitimar, sob o ponto de vista científico, o domínio do colonizador sobre as
colônias trazendo “benefícios” culturais para a evolução das raças em troca das novas terras.
A teoria ratzeliana é um espólio de seu tempo e inspirada pela filosofia e agitações
políticas que despontaram em toda a Europa no século XIX:
[...] no pensamento ratzeliano são evidentes as influências de outros campos, a
destacar as que provêm da filosofia alemã e sua dimensão politica. 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; RUFÍ, 2006, p.58).

No discurso político do Terceiro Reich estavam incutidas inspirações ratzelianas,
muitas descontextualizadas e transmitidas pelo geopolítico nazista Karl Ernst Haushofer
(1869-1946) ao seu aluno e membro da alta cúpula do partido nacional-socialista Rudolf Hess
(1894-1987), como a ideia da questão racial ou subordinação dos povos inferiores.
Contraditoriamente, enquanto Hitler defendia a eugenia étnico-racial para alcançar uma raça
pura, o cientista alemão a “vislumbrava a partir de uma fusão biológica das diferentes partes
da natureza, isto é, através da miscigenação progressiva que no futuro ocasionaria uma raça,
produto de misturas de vários povos e lugares, portanto universal.” (NAME, 2010, s/p).
A respeito do pensamento de Ratzel embutido no nazismo indagam Galvão e
Bezerril (2013, p. 23):

É verdade que muitas ideias de Ratzel podem ser utilizadas para reforçar concepções
detestáveis para a humanidade. Contudo, até que ponto o autor pode ser
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responsabilizado pelo uso que se faz de suas ideias após sua morte? Para a escola
francesa de geografia pareceu mais cômodo associar Ratzel ao totalitarismo alemão,
usando o simples fato de que sua obra fora lida por nazistas. Assim, no pós-guerra a
demonização de Ratzel crescia com a demonização de Hitler. A máquina de
propaganda aliada se encarregou de satanizar o nazismo, e uma parcela da culpa
histórica alemã caiu em Ratzel pelo simples fato de publicar em alemão.

Humboldt, Ritter e Ratzel foram os arautos do cientificismo geográfico e da Escola
Geográfica Alemã e se notabilizaram pelo estudo do determinismo e explicação racional dos
espaços com suas características humanas e naturais, baseados na procura da verdade pelo
conhecimento científico, fundando os princípios norteadores da geografia moderna.
As teorias dos geógrafos alemães seriam desenvolvidas e confrontadas por outros
estudiosos, como Vidal de La Blache (1845-1918) da Escola Francesa, expoente do
possibilitismo, que admitia a ingerência do meio sobre o homem, tal como do homem sobre o
meio por interposição de técnicas e recursos apropriados e de Carl Ortwin Sauer (1889-1975)
da Escola Americana (Escola de Berkeley), um dos fundadores da geografia cultural, dando
ênfase a importância da diversidade cultural e das sociedades tradicionais compreendidas à
luz do historicismo12.
As reflexões metodológicas dos três pensadores alemães podem ser assim
compendiadas:

TABELA 01: Síntese das teorias de Humboldt, Ritter e Ratzel
Autor

Método

Características

Humboldt (1769-1859)

Descritivo (geografia física)

Ritter (1779-1859)

Comparativo (geografia humana)

A dinâmica das relações sociais
está estreitamente interligada com
às características biológicas, físicas
e naturais do lugar.
Comparou os aspectos
morfológicos e culturais das
regiões.

Ratzel (1844-1904)

Observação e descrição (geografia
política).

Preponderância das condições
naturais sobre o desenvolvimento
da sociedade.

Fonte: próprio autor

Com o firmamento da dimensão cultural na direção das sociedades europeias no
século XIX, o pensamento cientificista geográfico consolidou o valimento da cultura na

12

Conjunto de teorias filosóficas que almejam compreender os fenômenos sociais a partir de uma interpelação
histórica, com a junção das singularidades do comportamento humano e dos elementos valorizativos no contexto
social.

48

estruturação da paisagem, pois, afinal, toda a ação humana que implica na adulteração do
meio ambiente natural reproduz cultura.
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5. AS RAÍZES IDEOLÓGICAS DO NAZISMO
“As ideologias nunca estão interessadas no milagre do ser. São históricas,
interessadas no vir-a-ser e no morrer, na ascensão e queda das culturas, mesmo que
busquem explicar a história através de uma “lei da natureza.” (ARENDT, 2011, p.
521)

A problemática que circunda as raízes ideológicas e as tendências políticas na
trajetória do Estado alemão no século XIX, notadamente, o encadeamento da unificação
nacional, o governo de índole militarista e o desmedido nacionalismo, projetaram-se
fundamentalmente para o aparecimento do fenômeno totalitário nazista e tornaram concebível
à ascensão e constituição da Alemanha de Adolf Hitler.
Hannah Arendt interpreta os fatos históricos ocorridos no século XIX, que se
robusteceram no totalitarismo alemão no século XX, como o antagonismo “entre o poder do
homem moderno, elevado a ponto de colocar em questão a existência de seu próprio universo,
e sua inaptidão para compreender e viver no mundo estabelecido por sua própria capacidade.”
(CORREIA, A., 2007, p. 27).
No encalço para efetivar os seus ideais o nazismo se apoiou em vicissitudes
históricas da Alemanha não aquietadas pelo tempo e, sobre elas, se edificou. Essas
inquietudes trilharam desde questões político-ideológicas de rejeição à democracia liberal
postulando à manutenção de um sistema de governo militarizado, o receio de uma invasão
cultural ocidental que desvirtuaria a moral alemã, a desigualdade das etnias com a
preeminência da raça ariana sobre as demais, até a falta de maturidade política do governo
alemão para lidar com a hegemonia econômica e política que a Alemanha atingira no século
XIX.
Segundo Evans (2003, p. 25), na esteira de William L. Shirer, A.J.P Taylor e
Edmond Vermeil, o perfil histórico do povo alemão sempre foi o de rejeitar a democracia e,
supreendentemente, essa característica “ecoou na versão nazista da história alemã, na qual os
alemães também se mantinham fieis a esses traços fundamentais por algum tipo de instinto
racial básico, mas haviam se alienado deles por influências estrangeiras...”.
Em sentido oposto ao apontado no parágrafo acima, há uma corrente de pensamento
que enfatiza não a importância da história alemã e as vertentes relacionadas a política como
justificativa de patrocínio populacional a causa nazista, mas a pouca importância atribuída a
esses temas históricos pela sociedade alemã no período antecedente a Segunda Guerra
Mundial. (EVANS, 2003).
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Para os que defendem essa suposição a classe média alemã distanciou-se da política
logo após a Revolução liberal de 1848, refugiando-se progressivamente nas artes e na
prosperidade dos negócios para obter estabilidade econômica. Isso explica, sustenta essa linha
de pensamento, o porquê das gerações posteriores terem sido facilmente envolvidas nos
argumentos retóricos nazistas, dado que estavam pouco familiarizadas com os impasses
políticos na Alemanha.13
Além disso, a progressiva competividade gerada pela sociedade burguesa alemã
provocou a necessidade de escalada social e acúmulo de riquezas, o que, por outro lado,
forjou a percepção de que a participação efetiva da população nas questões políticas era
desnecessária, porquanto se tratava de obrigação primordial do poder político estatal.
(EVANS, 2003).
Ressaltando esses pontos, Arendt (2011) preconiza que os movimentos totalitários
ambicionam o convencimento das massas, ou seja, de grandes grupos de pessoas
indistintamente, sem ligações específicas com partidos políticos, sindicados ou associações e
recrutam no núcleo dessas massas indivíduos para laborar nas metas do partido que,
aparentemente, são indiferentes ou não possuem envolvimento substancial com a política.
Para Arendt (2011, p. 362) essa característica possibilitou aos nazistas a introdução
“de métodos inteiramente novos de propaganda e a indiferença aos argumentos da oposição:
os movimentos, até então colocados fora do sistema de partidos e rejeitados por ele, puderam
moldar um grupo que nunca havia sido atingido por nenhum dos partidos tradicionais.”
Decerto, o vívido interesse pela cultura demonstrado pela ascendente classe média
alemã na defluência da Revolução de 1848, de alguma maneira distanciou o povo alemão da
cena política, alterou as relações sociais na Alemanha e mostrou-se importante para o triunfo
do partido nacional-socialista, que se beneficiou de argumentos culturais como artifício para
alcançar e manter-se no poder com o assentimento da população.
No entanto, ao que tudo indica, nem a premissa de que a sociedade alemã se
desinteressou pela política depois da sublevação de 1848, nem tampouco que fora o resultado
13

Atribui-se ao escritor alemão Thomas Mann, prémio Nobel da literatura em 1929, o desenvolvimento desse
pensamento. No ensaio “Considerações de um Apolítico”, escrito entre 1914 a 1918, Mann sustentou que a
política se traduzia no espaço amplo de debates, seja através do discurso político ou das artes. A França e a
Inglaterra, potências predominantes na época, eram historicamente devotadas ao discurso, motivo pelo qual seus
nacionais foram atraídos pelas questões políticas, ao passo que a tradição germânica repousava nas artes,
especialmente na poesia e na música, formas de expressão artística sem vínculo direto com a política. Assim, se
as artes não são politizadas é porque os artistas são apolíticos e como os artistas são provenientes do povo, na
concepção de Mann, ocorreu um distanciamento pelo interesse da coisa pública pela população alemã. (DAYANHERZBRUN, 1997). “... esse conceito subsequentemente tornou-se um álibi para a classe média instruída da
Alemanha, que pôde absolver-se da culpa por apoiar o nazismo aceitando a crítica pela ofensa menos grave de
ter falhado em se opor a ele.” (EVANS, 2003, p. 26).
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inevitável da sequência dos fatos históricos da Alemanha são suficientes para sozinhos
explicar as causas do despontamento do regime totalitário nazista:

Ao se buscar uma explicação para as origens e ascensão do nazismo na história
alemã, corre-se inegavelmente o risco de fazer todo o processo histórico parecer
inevitável. Contudo, quase a cada passo as coisas poderiam ter sido diferentes. O
triunfo nazista estava longe de ser uma conclusão prévia até os primeiros meses de
1933. Aqueles que argumentaram que o nazismo chegou ao poder como parte de um
amplo conjunto de acontecimentos essencialmente europeus estão certos por um
lado. Mas deram pouquíssima atenção ao fato de que o nazismo, embora longe de
ser um resultado inevitável do curso da história alemã, com certeza utilizou-se de
tradições políticas e ideológicas e acontecimentos que eram de natureza
especificamente alemã para ter sucesso. (EVANS, 2003, p. 29).

Neste diapasão, somente com a junção da nova política estetizada ofertada pelo
nazismo e qualificada por raízes históricas alemãs torna-se “compreensível o esforço de Hitler
e dos nazistas em familiarizar os assuntos políticos, teatralizá-los, musicá-los, filmá-los,
atraindo para o domínio do delírio e da embriaguez idólatra”. (LENHARO, 2007, p. 38).
Por esses fatores, à assimilação dos grandes impasses de quaisquer sociedades
implica no discernimento “tanto da história da vida privada como da pública, das ideias e das
crenças, do comportamento pessoal, até mesmo de questões mais amplas como o meio
ambiente, a geografia e o mundo natural”. (EVANS, 2010, p. 17).
A história não é uma mera acumulação de fatos gradualmente sistematizados no
tempo e demarcados no espaço, mas uma perspectiva para se identificar a origem de algo,
interpretá-lo, compreendê-lo e, se preciso for, combatê-lo no presente para que não tenha
forças para renascer no futuro, tanto que Holzer (2008, p. 163), afirma que a “história cumpre
o seu papel de nos informar no momento atual as principais referências que o passado nos
legou”.
Portanto, o caminho inevitável para replicar o conjunto de problemas que
justificaram a eclosão do nazismo reivindica uma incursão na história da Alemanha, partindo
do alvorecer do século XIX, quando são constituídas às bases modernas deste Estado,
minuciando o processo pelo qual o país transformou-se em Estado-Nação na era bismarckiana
com a epígrafe de Segundo Reich14, a construção do conceito de nação e nacionalismo e o
breve período republicano de Weimar, com os seus efeitos deletérios despertados no período
entre as grandes guerras.

14

O primeiro Reich fora o Santo Império Romano medieval; o Segundo Reich, o formado por Bismarck, em
1871, depois da derrota da França pela Prússia. Ambos haviam trazido glória ao nome germânico. (SHIRER,
1975, p. 147).
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É preciso deixar explícito que não se quer afirmar que os fatos históricos mais
remotos não provocaram marcas consideráveis na sociedade alemã ou não tenham sido
arvorados posteriormente na bandeira nazista15, porém, a atividade intelectual e o confronto
político nacionalista nos séculos XIX e XX se tornaram tão intensos que os próprios
mecanismos de análise da história foram reinventados ou aperfeiçoados recebendo um
tratamento mais científico desde então. (GEARY, 2005).
Nessa linha de raciocínio, Bobbio, Matteucci e Pasquino (2004) acreditam que as
raízes ideológicas do Nacional-Socialismo encontram-se rigorosamente ligadas a três
acontecimentos específicos da caminhada alemã no século XIX rumo ao desejado Estado
Nacional: a resistência à ocupação napoleônica (1806-1815); o fracasso da revolução liberal
de 1848 e; a influência conservadora e militar durante o Governo Bismarck, a partir de 1871.
Esses pontos, conjugados com a ebulição das ocorrências nacionalistas flamejadas no
primeiro quartel do século XX clarificam o despertar do nazismo na Alemanha.

5.1 Do Congresso de Viena em 1815 às Revoluções Liberais de 1848

Antes do desfecho do Império Napoleônico em 1815 figurava entre as principais
reinvindicações dos intelectuais alemães, em que pese o seu alto grau de fragmentação
política, proteger o território alemão de uma invasão territorial francesa, mas também
preservar a sociedade alemã da usurpação dos valores culturais que lhe eram tão caros.
Essas justificativas estimularam a resistência ao despotismo de Napoleão e
inspiraram projetos que floresceram no tempo de Otto Von Bismarck com o epíteto
nacionalista e foram recriadas pelos nazistas sob o pretexto de uma subversão pelos
comunistas, judeus e capitalistas dos princípios culturais e morais consagrados na Alemanha.
(BELL, 2010).
Diante da derrota de Napoleão Bonaparte na batalha de Waterloo em junho de 1815 e
o desmoronamento de seu império, os Estados europeus se viram diante da necessidade de
resgatar o status quo de seus governos para reestabelecer a ordem política na Europa. Por
conseguinte, as principais potências monárquicas do período - Inglaterra, Prússia, Rússia e
Áustria - reuniram-se em Viena, na Áustria, com o desígnio de reorganizar e devolver os
15

A decisão de Bismarck de denominar o Estado Germânico unificado em 1871 de “Segundo Reich” evocou
lembranças do “Primeiro Reich” ou do “Reich de Mil Anos” instituído pelo Sacro Império Romano da Nação
Germânica de Carlos Magno no ano de 800 d.C. e extinto por Napoleão em 1806. A palavra “Reich” ressoava
entre os alemães nazistas como a imagem de sucessão ao grandioso Império Romano, o Estado que unificaria em
um só território toda a nação germânica, conforme gravado no emblema nazista: “um Povo, um Reich, um
Líder”. (EVANS, 2003).
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territórios integrados a França aos Estados vencedores, além de recompor a supremacia
política daqueles que sofreram com a empreitada expansionista napoleônica.
Algumas modificações relevantes aconteceram na Europa com a celebração do
Congresso de Viena, acima de tudo, ao encetar uma nova geopolítica internacional:

Esta afirmação justifica-se pela importância das determinações do Congresso cujos
efeitos, nalguns casos, chegaram até aos nossos dias. De facto, para além de outros,
podemos identificar três princípios aí estabelecidos que ainda hoje são direito
vigente, a saber: a neutralidade da Suíça, a livre navegação dos rios e o
estabelecimento e organização de uma hierarquia entre agentes diplomáticos. Isto
para não falar já do estabelecimento de um certo equilíbrio de forças que teria
efeitos longínquos, como seja o do embrião da unificação germânica que levará à
origem do futuro bloco alemão, ou a afirmação de uma hegemonia marítima pelo
bloco inglês (a «baleia» símbolo da hegemonia marítima) ou ainda à afirmação de
uma hegemonia de pendor continental pelo império russo (o «elefante») que
rivalizaria com o primeiro. (CORREIA, M., 1994, p. 40).

Cabe registrar que as conjugações de poder elaboradas no Congresso de Viena se
mantiveram sem muitos sobressaltos até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, em
1919, se instaura o sistema regido pelo Tratado de Versalhes16, que determinou a devolução
de diversos territórios anexados pela Alemanha antes da guerra aos países vencedores, além
de imputá-la como a responsável principal pelo conflito, condenando-a a reparar os danos
sofridos pelos países da Tríplice Entente. (KITCHEN, 2013).
Para Foucault (2008), afora estipular os limites ao poder imperial, o âmago do acordo
em Viena tracejou o reestabelecimento do equilíbrio europeu, contudo, com dois escopos
diferentes, pois buscou, ao mesmo tempo, conciliar os interesses de austríacos e britânicos.
A Áustria tencionava reconstruir a estabilidade na Europa nos moldes dos antigos
Estados de polícia17 dos séculos XVII e XVIII, em que prevalecia a forte repressão política
para o controle e submissão social. Pretendia a Áustria que a Europa se tornasse a sua
imagem, quer dizer, um país voltado para o passado, com instituições estatais burocráticas e
com a economia baseada na produção agrícola, para que pudesse subsistir como potência no
continente. (FOUCAULT, 2008).
A intenção dos britânicos era limitar o poder de cada Estado europeu para lograr o
“papel de mediador econômico entre a Europa e o mercado mundial, a fim de mundializar de
16

O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz celebrado pelos países europeus em 1919, após o final da
Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Neste Tratado as nações vencedoras obrigaram a Alemanha a assumir a
responsabilidade pelo conflito mundial e a cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares.
Estas exigências foram impostas à Alemanha principalmente pela Inglaterra e França.
17
Neste caso, o Estado detém o poder absoluto, empregando a violência para assustar o povo, proibindo toda e
qualquer crítica ao regime. Ao poder externo corresponde a ordem jurídica interna do Estado forte, o Estado
policial. (CARNEIRO, 2007, p. 8).
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certo modo a economia europeia pela mediação, por intermédio do poder econômico da
Inglaterra.” (FOUCAULT, 2008, p. 82).
Ambos os propósitos não foram conquistados plenamente, pois a Áustria perdeu
sucessivamente a sua força política para a Prússia18 e, o Império Britânico, embora imponente
ao longo de quase todo o século XIX, enfraqueceu gradualmente a sua liderança política,
econômica e militar em decorrência do avanço da própria Alemanha e dos Estados Unidos
ingressando no século XX sem a preponderância mundial de antes. O pacto de Viena
“confirmou os direitos dos Estados e a sua legitimidade contra as exigências dos liberais e dos
nacionalistas. Em curto prazo, ele proporcionou estabilidade, mas as sementes de um futuro
conflito já tinham sido plantadas.” (KITCHEN, 2013, p. 52).
Como repercussão do Congresso de Viena reconstituiu-se a Alemanha sob as bases
de um Estado confederado, entrecortado por diversos territórios com tamanhos diferentes e
níveis de poderes díspares, sem um governo centralizado que conduzisse às projeções
políticas de maneira integralizada.
Nesta conjuntura, a Prússia e a Áustria emergiram como os dois maiores e mais
importantes territórios da Confederação Germânica, polarizando a disputa sobre a primazia
política e militar na condução de um verossímil Estado Germânico unificado. Entretanto, os
dois territórios possuíam características econômicas distintas que entrariam em choque
durante esse processo:
Enquanto a Prússia, então potência de segunda ordem, devido à falta de
conectividade com os mercados financeiros e à predominância dos interesses
agrários, buscava ascender na balança de poder europeia; a Áustria figurava entre as
grandes forças do continente, malgrado sua constante perda de poder relativo ao
longo dos séculos. (OSÓRIO, 2011, p. 100).

Além da visível discrepância econômica e de poder entre os dois principais Estados
confederados alemães, Prússia e Áustria, havia também diferentes tendências políticas
setorizadas em cada território. No norte da Confederação alemã os liberais mais tradicionais
defendiam a manutenção dos antigos estamentos em que a linhagem familiar deveria
prevalecer nos moldes das antigas sociedades medievais, enquanto os liberais radicais do sul
buscavam “estabelecer novas constituições ou efetivar provisões existentes protegendo as
liberdades individuais e limitando o poder dos governantes.” (FULBROOK, 2012, p. 124).

18

O Reino da Prússia (em alemão: Königreich Preußen) foi um reino alemão de 1701 a 1918. A partir de 1871
tornou-se o principal Estado-membro do Império Alemão, compreendendo quase dois terços da área do Império.
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As localidades alemãs do norte eram constitucionalmente conservadoras, com
restrições de direitos aos cidadãos, proibições de reuniões em associações, censuras e
repressões ao novo sistema político, o que, naquele momento, dificultou o curso pela
unificação nacional.
Embora os contrastes produtivos e as dessemelhanças políticas entre os territórios
alemães fossem perceptíveis, nos anos subsequentes ao Congresso de Viena a Confederação
Alemã vivenciou uma fase de rápido crescimento econômico, desenvolvimento cultural e
avanços científicos, que insuflou sentimentos patrióticos para a unificação nacional,
inspirados no pressuposto de uma identidade histórica e cultural. (BENTIVOGLIO, 2010).
Da celebração do Congresso de Viena em 1815 ao esfacelamento do Império Alemão
no final da Primeira Guerra Mundial ocorreram mudanças fundamentais tanto na Alemanha
quanto na Europa, nos aspectos político, cultural e social.
No panorama político, o desenvolvimento do liberalismo num formato diferente das
discussões travadas no final do século XVIII, impelidas mais por questões culturais do que
por embates políticos, seria mais adiante o mote para a Revolução de 1848, sem alcançar,
porém, os objetivos almejados. As modulações do liberalismo estão profundamente
relacionadas com os tempos históricos e reside no fato dele ser capaz de relacionar-se com
uma variedade de significações ligadas a ideologia de um partido, planejamento de governo,
movimento político ou estrutura organizacional de um Estado, com a proposta de promover
uma ordem política mais ajustada aos seus ideais. Por essas razões, pode-se afirmar que há
diversos liberalismos, “[...] dai ser difícil individuar, no plano sincrônico, o momento liberal
capaz de unificar histórias diferentes.” (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004, p. 687).
Enfatizando esses domínios, Lanzoni (1986, p. 20) alerta sobre a ambiguidade dos
impulsos liberais:
“Se ele prega a liberdade, como bem supremo do homem, de um lado, de outro ele
limita a ação daqueles que não possuem dinheiro. Se ele se apresentou como
revolucionário e progressista, em relação ao Antigo Regime, ele é, no entanto,
conservador em relação às reinvindicações populares. Portanto, ele é revolucionário
e ao mesmo tempo conservador. Se no início do século XIX ele luta contra a
monarquia absoluta e no século XX contra as ditaduras e regimes totalitários, de um
lado, de outro ele vai lutar contra as autoridades populares e sobretudo contra a
democracia e contra o socialismo.”

Fazendo um esforço exegético devido aos heterogêneos enfoques atribuídos a
temática, pode-se inferir que o liberalismo segue o arrazoado lógico voltado para a conduta do
ser humano neste mundo, pois “em última análise, visa senão ao progresso do bem-estar
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material exterior do homem e não se refere às necessidades interiores, espirituais e
metafísicas.” (MISES, 2010, p. 35).
Sem pormenorizar nas nuances que envolvem os amplos conceitos político liberais
em suas mais diversificadas acepções na sociedade europeia e alemã pré-revoluções da
década 1840 – liberais-democráticos, liberais-monárquicos, liberais-nacionais etc - a marca do
liberalismo alemão naquele contexto histórico pode ser reconhecida com a intenção de maior
participação do indivíduo nos rumos do Estado, nos campos político, econômico e social, com
liberdade de manifestação para reorganizar ou romper com o modelo de governo vigente.
“Assim, o Liberalismo torna-se a expressão de uma ética individualista voltada
basicamente para a noção de liberdade total que está presente em todos os aspectos da
realidade, desde o filosófico até o social, o econômico, o político o religioso etc.”
(WOLKMER, 1995, p. 114).
Todavia, a ascendência do liberalismo político na Alemanha foi breve, pois abafada
pela derrota na Revolução de 1848 e esmagada na sequência com a unificação germânica em
1871 conduzida por Bismarck. As consequências do afastamento dos ideais liberais sobre as
grandes ideologias europeias vigorantes, sobretudo a democrática, a nacionalista, a católica e
a socialista, foram intensas, uma vez que provocou a reestruturação de outras formas de
Estado racionalizadas a partir de suas matrizes ideológicas, como o autoritarismo o populismo
e, já no século XX, o totalitarismo. (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004).
Assim como na política, o século XIX marcou-se por um período de transição
cultural na Alemanha. Embora embalados pela retumbância dos eventos da Revolução
Francesa, os intelectuais alemães prussianos formularam uma crítica à estrutura política
vigente com substrato numa ampla renovação cultural. Essa reformulação cultural,
antagonicamente, movia-se para o distanciamento da influência francesa e em sentido ao
resgate dos valores culturais alemães. (BRITTO, 2012).
“Uma nova identidade cultural só seria possível a partir da recusa das premissas
desse modelo; a Revolução havia destruído a confiança na unidade ideológica da nobreza, que
servira até então como teleologia do sistema de educação francês.” (BRITTO, 2012, p. 221).
Assentados nestes princípios o governo reformulou o sistema público educacional
alemão prussiano, a educação básica tornou-se obrigatória para os jovens e o ensino superior
avançou significativamente. Num período relativamente curto as universidades alemãs
passaram a produzir universitários qualificados que desenvolveram relevantes estudos nos
campos da ciência, filosofia, química, direito, teologia e filologia. (FULBROOK, 2012).
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No entanto, como de resto em quase todos os aspectos da Alemanha nessa
conturbada temporada, o novo conceito pedagógico ganhou ares militares e aos poucos se
difundiu para os demais territórios, já sob o subterfúgio de formação de um Estado Unificado,
alcançando seu auge na era nacionalista. Isto porque a obrigatoriedade da educação estatal
para os jovens alemães nas diversas camadas da sociedade possibilitou a alfabetização das
massas com línguas faladas e escritas, aproximou-os da história alemã pela leitura de autores
“nacionalistas” e potencializou o imaginário patriótico como forma de identidade e integração
nacional. (HOBSBAWN, 2013).
A sistematização da educação obrigatória instaurada naquele intervalo seria um dos
pilares da dogmatização da juventude hitlerista no movimento totalitário nazista que
ambicionava a geração de novos alemães servos ao sistema, pois “[...] subordinou o indivíduo
ao estado e forçou obediência. A educação pertencia exclusivamente ao estado NacionalSocialista para a doutrinação de seus princípios.” (ROTHBARD, 2013.p. 44).
Sem embargo de ter se consolidado como uma das políticas medulares nazistas, o
método de alfabetização obrigatório das massas instaurado na Alemanha no século XIX,
como maneira de recuperar as antigas tradições alemãs19, seria duramente criticado por Hitler
(2016, p. 296) na sua ilusão segregadora da existência de uma raça ariana superior:
O que se compreendia pela palavra germanização resumia-se na adoção forçada da
língua. É quase incrível que alguém pense ser possível transformar um negro ou um
chinês em alemão somente por ter o mesmo aprendido a língua alemã e esteja
disposto a falá-la por toda a vida e a votar em qualquer dos partidos políticos
alemães. Os meios nacionalistas burgueses nunca se elevaram à compreensão de que
semelhante processo de germanização redundaria em uma desgermanização. Quando
hoje, pela imposição de uma língua comum, se diminuem ou mesmo suprimem as
diferenças mais sensíveis entre os povos, isso representa um começo de
abastardamento da raça e, no nosso caso, não uma germanização mas a destruição
dos elementos germânicos.

No campo da filosofia, as teorias de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) e Wilhelm
Friedrich Hegel (1770-1831) forjaram um pensamento crítico coletivo alemão, sobrelevando a

19

Hobsbawn (2015) em a Invenção das Tradições sugere o termo “tradição inventada” referindo-se ao período
dos Séculos XIX e XX em que os Estados criaram um conjunto de condutas estatuídas por regras tácitas ou
expressas, de natureza ritual ou metafórica, que visavam infundir determinados valores e padrões
comportamentais nas sociedades através de práticas reiteradas de condutas e rotinas, o que resultaria,
espontaneamente, na perpetuação de um passado histórico. Tais rotinas pragmáticas, muitas institucionalizadas
sem qualquer origem remota, como o cântico de hinos, hasteamento de bandeiras, participação em festivais,
divulgação de imagens oficiais, realização de procissões, comemorações com tiros de canhões etc, ao se
tornarem hábitos permitiriam maior tolerância para a organização social e vinculação hierárquica pretendida
pelos Estados para a subordinação dos súditos. O vocabulário simbólico de continuidade das tradições
inventadas viabilizou aos governos a personificação ideal para originar os Estados-Nações e preencheu o vácuo
deixado pela radicalização dos movimentos liberais que pregavam a modernidade e desvalorizavam o passado.
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dimensão da cultura germânica que, transmutadas no futuro, serviram de manto ideológico
para o nacionalismo irracional do Terceiro Reich.
O filósofo alemão Fichte pronunciou os seus Discursos à Nação Alemã entre 1807 e
1808, no auge da ocupação napoleônica, reproduzindo convicções nacionalistas que entrariam
na pauta das querelas políticas para composição de um Estado Pangermânico em 1871.
(KITCHEN, 2013).
Para Fichte a ressureição da Alemanha passaria, inequivocamente, pela difusão da
cultura alemã nas massas, por intermediação da obrigatoriedade da educação de base. O
programa foi efetivamente consolidado pelo sistema público educacional obrigatório e
adotado por diferentes territórios alemães durante o século XIX, tornando-se o principal fator
de formação do espírito alemão. (ROTHBARD, 2013).
No ambiente dos confrontos prussianos com o exército de Napoleão, pregou Fichte
que “os latinos, especialmente os franceses, e os judeus, são as raças decadentes. Somente os
alemães possuem a capacidade de regeneração. Sua língua é a mais pura, a mais original. Sob
sua liderança uma nova era da História florescia.” (SHIRER, 1975, p.158, 1 v.).
De acordo Fichte, apesar da mesma raiz histórica, o que diferenciava os alemães de
outros povos de origem germânica era o fato deles terem se mantido nas terras originárias das
primeiras tribos, conservando as mesmas culturas e língua, enquanto os demais povos
distanciaram-se das tradições germânicas e desvincularam-se do solo natal, gerando a
miscigenação da população. (BRANCO, 2009).
Paula (2008, p. 233) sintetiza os discursos de Fichte e a sua importância para
recondução da nação alemã no crítico estágio de submissão ao Império de Napoleão:
As circunstâncias que cercaram seus “discursos” falam tanto sobre seus propósitos
quanto o conteúdo mesmo de sua pregação. Fichte pronunciou seus discursos no
momento em que a Alemanha estava sob ocupação dos exércitos napoleônicos, e sua
mensagem é, a um tempo, uma conclamação à construção da nação, isto é, à
superação seja das seculares estruturas feudais, que ainda predominavam na
Alemanha impedindo a sua unificação, seja da dominação estrangeira imediata sob
Napoleão, sem que isso significasse uma denegação dos avanços políticos e culturais
decorrentes da Revolução Francesa.

Assim, a filosofia de Fichte, conquanto preconizasse ser universal ao respeitar os
avanços políticos e culturais resultantes da Revolução Francesa, se fecundaria no terreno
dominado pela nação alemã, a única que conservou sua estirpe natural capaz de promover a
glória universal, sendo uma das doutrinas teóricas mais expressivas para a ciência política e
arcabouço filosófico para o nacionalismo alemão.
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Sucedeu a Fichte o filósofo Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), cujas reflexões e
“vibrante glorificação do Estado, como o fim supremo da vida humana, preparou o caminho
para o Segundo e Terceiro Reichs, de Bismarck e Hitler.” (SHIRER, 1975, p. 158, 1 v.).
Para Hegel a construção do Estado preexiste à nação e o Estado se justifica pela
liberdade. Assim, na filosofia hegeliana, a nação se constrói por meio de um conjunto de
singularidades que definem cada povo, que os caracterizam e diferenciam, mas deve-se
descobrir o que lhes permite conviver em harmonia e isto é “fundado na ideia de que a
liberdade de um pressupõe a liberdade de todos os demais, em todos os níveis e dimensões.”
(PAULA, 2008, p. 233). No entanto, no discernimento de Hegel, o princípio da liberdade
como fundamento para nação encontra abrigo somente no espírito do povo germânico:
O princípio da liberdade como valor, segundo Hegel, é de natureza germânica e,
como tal, significa que o povo alemão deve realizar tal ideia, cumprir o fim para o
qual está determinado ou mesmo para o qual se determinou como uma imposição a
partir da consciência de si, da autoconsciência enquanto determinação de sua
unidade cultural. Talvez esteja aqui a chave para compreender o entusiasmo que a
filosofia hegeliana exerceu sobre boa parte da inteligência alemã, sobretudo
naqueles jovens, por realizar seu papel dentro da história, da luta política por uma
Alemanha conforme os novos tempos. (TROTTA, 2009, p. 15).

Desta maneira, o pensamento de Hegel leva a crer que a liberdade conduz ao Estado
e que incumbe ao povo germânico o papel de colocar em prática esta idealização. Contudo, “o
Governo nazista subverte esse pensamento transformando o Estado em guardião da liberdade,
tal mudança seria uma das terríveis interpretações que a política nazista faria ....” (SILVA,
L., 2009, s/p).
Hitler (2016) ao transpor o pensamento de Hegel para o Terceiro Reich, atribuí a raça
e não ao Estado ou as Nações a condição precípua para formação da humanidade superior,
pois somente a raça (ariana) conserva a capacidade cultural criadora. Os Estados caíram em
ruína ao permitirem as misturas raciais e teriam perdido a genialidade indispensável para
perpetuação da força espiritual renovadora, com vistas a assegurar a sua própria conservação:

Hegel previa um Estado semelhante para a Alemanha quando ela recuperasse o
gênio que lhe concedera Deus. Predisse que a “hora da Alemanha” soaria e que a
missão seria de regenerar o mundo. A leitura de Hegel nos leva a compreender como
foi grande a inspiração que Hitler e Marx extraíram dele, mesmo que possa ter sido
indiretamente. Sobretudo em sua teoria de “heróis”, - esses grandes agentes
destinados por misteriosa Providência a realizar “a vontade do espírito universal”, Hegel parece haver inspirado Hitler, como veremos no final deste capítulo, para a
sua própria e irresistível consciência da missão de que se acreditava incumbido.
(SHIRER, 1975, p. 159, 1v.).
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As ideias de Hegel sobre o Estado e a história foram desenvolvidas por Karl Marx
que conferiu ao proletariado o papel de agente transformador da sociedade. Entretanto,
nenhum dos dois “supunham que seres humanos reais, e partidos ou países existentes,
chegassem a encarnar as idéias; ambos acreditavam no processo histórico, em que as idéias só
se podiam concretizar num complicado movimento dialético.” (ARENDT, 2011, p. 281).
Coube ao nazismo encurtar o transcurso espontâneo da história.
A teoria de Hegel municiou a ideologia-filosófica nazista que atribuiu à raça ariana o
indeclinável protagonismo capaz de perpetrar essa abstração, catapultando o curso natural do
processo histórico para legitimar as ações do Estado totalitário, com a manipulação das
massas e a deturpação da natureza humana sem precedentes em qualquer tempo.
Na esfera social as mudanças na Alemanha identicamente foram impactantes, pois
encobriram os vestígios de uma sociedade com status feudal dando base para o aparecimento
de uma sociedade industrial redistribuída em classes. A explosão demográfica, os grandes
investimentos em obras de infraestrutura de transportes, com a expansão de estradas, ferrovias
e portos para modernização industrial do Estado trilhando a inclinação europeia, ocasionaram
a estratificação da sociedade alemã em camadas sociais.
A histórica e dominante classe rural prussiana alemã começou a perder espaço para a
crescente classe operária, recém-incorporada a sociedade pré-industrial. O choque cultural
entre a transição da sociedade rural para uma sociedade proletária com moradia nos grandes
centros urbanos fez-se inevitável e, esse evento, teria importantes resultados nos fatos
vindouros, com a criação de associações e sindicados de trabalhadores para defesa dos
interesses de setores da indústria e o envolvimento de partidos políticos de cunho
revolucionários nessa dinâmica. (EVANS, 2003).
Já sob o jugo do Terceiro Reich a glorificação do homem do campo seria entremeada
a um imponente programa político agrícola denominado “Blut und Boden” (Sangue e Solo),
em contraponto ao desenvolvimento do capitalismo e da industrialização da Alemanha que
prestigiavam a vida urbana. Com uma intensa propaganda ideológica e forte apelo sentimental
os nazistas procuraram resgatar os valores e os costumes do campo, uma vez que os
camponeses reverberavam a alma da terra e eram a principal esperança para o porvir
esplendoroso do Terceiro Reich. (SHIRER, 1975).
Consumou-se a valorização do camponês no período nazista, incongruentemente,
fazendo com que o trabalhador “voltasse a uma situação muito antiga, em que as fazendas,
como nos tempos feudais, ficavam vinculadas à família, com o lavrador e seus herdeiros
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compulsoriamente presos à sua terra” desde que comprovassem a condição de arianos.
(SHIRER, 1975, p. 383, 1 v.). Para os nazistas os camponeses eram os “responsáveis pela
manutenção da tradição, da pureza da raça e dos costumes, graças ao contato permanente com
a terra e ao fato de terem vivido alheios a influências estrangeira.” (LENHARO, 2007, p. 67).
A despeito das notáveis evoluções em diversos setores, a Alemanha não estava
preparada para transformações tão profundas e, o exponencial crescimento demográfico
aliado a migração para os grandes centros urbanos, suscitou nos anos de 1846 e 1847 uma
forte crise econômica que se abateu sobre os seus territórios, provocando fome e miséria,
precondições importantes para o levante de 1848. Uma parcela da população alemã atribuiu às
políticas autoritárias do governo as razões pela crise, enaltecendo o lema de reestruturação do
poder e institucionalização de um Estado unificado:
Uma nova geração de intelectuais, advogados, estudantes e políticos locais havia
ficado insatisfeita com a situação. Eles passaram a acreditara que o jeito mais rápido
de livrar a Alemanha de suas muitas tiranias, grandes e pequenas, era varrer os
Estados-membros individuais da Confederação e substituí-los por um Estado alemão
único embasado em instituições representativas e garantir os direitos e liberdades
elementares – liberdade de expressão, liberdade de imprensa – que ainda eram
negados em muitas partes da Alemanha. (EVANS, 2003, p. 41).

Agitações sociais eclodiram em 1848 por toda a Europa, impulsionadas pela notícia
das revoluções na França que destituíram do poder o rei Luís Felipe. Nos territórios alemães
grupos reacionários aproveitaram a oportunidade para exercer vigorosa pressão sobre os
governantes, na tentativa de impor uma sucessão de modificações no sistema vigente, como
descreve Fulbrook (2012, p. 132):

Correntes distintas estavam envolvidas nas revoluções alemãs: uma efervescência
social popular, muitas vezes de natureza defensiva e reacionária, exigindo a
restauração de antigas formas de regulamentação; exigências políticas liberais pela
regulamentação constitucional, assim como determinadas liberdades econômicas; e
demandas nacionalistas pela unificação da Alemanha.

Até a metade do século XIX existam dois projetos políticos disputando o poder na
Alemanha: um de cunho liberal-democrático e outro militarista-reacionário. O primeiro
projeto político, inspirado em ideais liberais, prometia uma Alemanha democrática com
respeito às liberdades e direitos civis, baseado na supressão de classes para o alcance de uma
sociedade igualitária, para a restauração da unidade alemã. Já o segundo projeto, conduzido
pela aburguesada aristocracia prussiana, propugnava a manutenção do sistema vigente,
fundado na burocracia e fortemente militarizado, para o esmagamento da democracia liberal.
(LOUREIRO, 2005; KITCHEN, 2013).
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Avesso às mudanças políticas e perante o aumento da pressão de grupos
modernizantes, o setor dominante prussiano adotou uma estratégia conservadora como forma
de conter os ímpetos revolucionários, então presentes nas ideias liberais. (OSÓRIO, 2011,
p.101). Apesar da manobra conservadora do governo com a concessão de benefícios para
evitar o conflito, os revoltosos liberais tomaram o poder no início de 1848 e instituíram uma
nova Constituição alemã fundada no liberalismo clássico.
Contudo, os líderes da revolução não foram capazes de persuadir os militares
prussianos e austríacos a apoiarem o seu governo que no outono de 1848 reassumiram o poder
e colocaram fim na breve revolta. Observa Fulbrook (2012, p. 134) que as fraquezas das
forças revolucionárias liberais na Alemanha se mostraram presentes desde o início, pois “foi
preciso uma causa externa para provocar a revolução; havia uma variedade de forças com
objetivos diferentes exercendo pressão sobre os regimes; e as autoridades locais se renderam
quase sem defesa.”
A insurgência liberal não obteve êxito em virtude das primazias políticas e
econômicas regionais que dificultaram a união em torno de objetivos comuns, pela ausência
de cooperação da população e por ação das dissidências internas entre os próprios líderes
liberais. Porém, malgrado o insucesso da revolução, alguns efeitos tornaram-se importantes
pela projeção no destino da Alemanha:
As relações sociais feudais sobre a terra, abolidas de forma efetiva em toda a
Alemanha até 1850, não retornaram. A organização da vida econômica continuou
em um estilo liberal, permitindo um rápido desenvolvimento econômico nos anos
1850. A repressão política de Metternich não voltou. A articulação de
descontentamentos e preocupações com questões que transcendiam as exigências
cotidianas ajudaram a formação de uma série de grupos nacionais e orientações
políticas, que se desenvolveriam como partidos políticos nas décadas seguintes.
(FULBROOK, 2012, p. 138).

Com a derrocada dos revoltosos em 1849, que propunham instaurar um modelo
político democrático inspirado em ideais liberais, as elites dominantes e conservadoras da
Prússia que juntamente com a Áustria haviam reprimido a proposta de governo dos
derrotados, iniciaram um processo de unificação político-territorial dos Estados alemães,
distinto pelo forte militarismo, mas que só lograria sucesso nos anos seguintes.
Em que pese a derrota dos rebeldes liberais, o dualismo dos projetos políticos
rompidos em 1849 pela conflagração serviu para definir melhor as tendências que o Estado
Confederado Alemão seguiria, posto que ampliou a rejeição à monarquia austríaca,
prenunciando a ascensão da militarista Prússia, motor para concepção do Segundo Reich de
Bismarck.
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5.2 A Alemanha de Otto Von Bismarck e o Segundo Reich

Nos anos subsequentes a revolução a Alemanha testemunhou uma vertiginosa
intensificação econômica em diversos setores, impulsionada por políticas progressistas, como
a aliança alfandegária que estimulou a liberdade aduaneira entre os Estados alemães para
facilitar o comércio das riquezas produzidas. (OSÓRIO, 2011).
Nos transportes, a expansão da rede ferroviária permitiu melhor escoamento do
carvão e do minério de ferro produzidos em alta escala para os grandes centros consumidores.
A pungente economia impactou positivamente na geração de empregos e na renda per capita
da população que aumentou significativamente no ritmo dessa evolução. O aporte de recursos
na Alemanha repercutiu em outros aspectos da esfera política com projetos de expansão do
sistema educacional, das ciências, da arquitetura e das artes em geral. Contudo, as distorções
nos modelos produtivos dos territórios alemães transpareceram, pois enquanto na Prússia a
evolução econômica caminhava a passos largos, na Áustria as finanças haviam estagnado,
muito em razão da prevalência por atividades agrícolas retrógadas, na contramão do
desenvolvimento industrial europeu e por conta dos elevados investimentos para manutenção
dos militares em conflitos armados. (FULBROOK, 2012).
Andrade (2007, p. 151) exibe um panorama das desproporcionadas vocações
econômicas regionais na Alemanha na era pré-bismarckiana:

[...] a noroeste (em Schleswig-Holstein) e ao sul (na Baixa Saxônia e na Baviera),
onde predominavam os grandes e médios camponeses que não podiam cultivar suas
terras sem parceiros, servos ou jornaleiros, foram criadas cooperativas e
comunidades agrícolas que forneciam uma rede de apoio aos proprietários, evitando
deste modo a sua falência. Já a leste do rio Elba, abrangendo grande parte do
território da Prússia e de Mecklemburg, preponderava as grandes propriedades rurais
e a agricultura em larga escala que fazia uso de criados, parceiros e trabalhadores
assalariados. Dedicados ao cultivo intensivo de cereais (principalmente do trigo),
beterrabas e batatas, destinados não apenas ao mercado interno, mas à exportação
agrícola, os grandes proprietários rurais de origem nobre viram-se extremamente
prejudicados com a crise no campo.
Diante desta situação, muitos buscaram diversificar seus investimentos, recorrendo,
por exemplo, à compra e locação de imóveis urbanos; já outros aproveitaram a
queda nos preços das terras para expandir seu domínio fundiário, tomando-as das
mãos de pequenos e médios proprietários.

Estas distorções demonstravam os estorvos para o crescimento da Confederação
Alemã e estimularam novos debates por uma Alemanha unificada, desta feita liderada pelas
vertentes beligerantes prussianas. Figura proeminente no desenrolar da unificação alemã foi o
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estadista Otto von Bismarck (1815-1898), filho de junker20prusso, primeiro ministro do reino
da Prússia e chanceler imperial do Segundo Reich.
A política de Bismarck pautou-se pelo nacionalismo e militarismo e verteu-se no
discurso político de Hitler com o intento de restauração de uma Alemanha forte, una e
tradicional. A conexão entre a era de Bismarck iniciada em 1871 e os triunfos eleitorais
nazistas dos anos 1930 é incontestável, considerando ainda que apenas cinquenta anos
separam os dois períodos históricos. (EVANS, 2003).
Com o apoio massivo da burguesia Bismarck iniciou na década de 1860 o processo
unificação nacional indispensável para os desígnios de fortalecimento e desenvolvimento
econômico do império alemão. “Longe de ser um retorno completo à velha ordem, o arranjo
pós-revolucionário buscou contentar muitas exigências liberais, ao mesmo tempo que detia
tanto a concessão da unificação nacional, quanto a soberania parlamentar.” (EVANS, 2003, p.
42).
O propósito de Bismarck era destruir o liberalismo, consolidar o poder do
conservadorismo – isto é, dos junkers, do Exército e da coroa – e fazer da Prússia, em face da
Áustria, não apenas o poder dominante entre os alemães, mas, se possível, também na Europa.
(SHIRER, 1975, p. 153, 1 v.).
A Alemanha, principalmente na região da Prússia, vivenciava um processo de
aprumo econômico, o que motivou a tentativa de reunificar em um único Estado os países de
origem alemã, como meio de conduzir e expandir o crescimento, além de impor incentivos
para a progressão dos demais territórios. Apesar disso, os confrontos pela disputa do poder na
Confederação Alemã entre a Prússia e a Áustria se acentuaram.
A incorporação dos ducados de Schleswig e Holstein em 1863 pelo rei dinamarquês,
em flagrante violação a tratados internacionais, provocou a ira dos nacionalistas alemães que
exigiram a independência dos ducados. O impasse pelos territórios ocasionou a “Guerra dos
Ducados” (1864), que envolveu de um lado a Dinamarca e, do outro, o Reino da Prússia e o
Império Austríaco. Ao final do conflito, ficou definido na Convenção de Gastein (1865) que
os ducados de Schleswig e Holstein seriam administrados em condomínio pela Prússia e
Áustria, respectivamente. Porém, a Áustria sentiu-se altamente prejudicada, pois o ducado de

20

Os Junkers, que representariam papel tão decisivo na moderna Alemanha, foram também um produto único da
Prússia. Eram, como eles próprios diziam, uma raça superior. Foram eles que ocuparam a terra conquistada aos
eslavos e que a cultivaram em grandes propriedades com o trabalho desse povo então reduzido a completa
servidão, povo constituído de miseráveis trabalhadores completamente diferentes dos ocidentais. (SHIRER,
1975, p. 151, 1 v).
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Holstein ficava circundado por solo prussiano, tendo a Prússia, em razão disso, uma série de
benefícios. (KITCHEN, 2013).
O acordo fixado não arrefeceu os acirrados ânimos entre os prussianos e os
austríacos e em 1866, após acusações mútuas de desrespeito aos termos do tratado de Gastein,
teve início a Guerra Austro-Prussiana, pelo qual o Reino da Prússia, com a vitória no conflito,
incorporou definitivamente os ducados de Schleswig-Holstein. Ao cabo da guerra a
Confederação Alemã foi dissolvida e a Áustria excluída da Alemanha do qual fora uma parte
essencial durante mil anos.21
Com a desagregação da Confederação Alemã o projeto de expansão prussiano e os
planos de Bismarck para unificação da Alemanha ficaram livres das objeções austríacas. No
entanto, os desígnios prussianos tiveram que esperar mais alguns anos em razão do conflito
armado com a França. Em 1868 a rainha absolutista espanhola fora deposta do cargo pelo
exército que apoiou o príncipe alemão Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen para assumir o
comando, instituindo uma monarquia democrática. Bismarck mostrou-se favorável a
indicação do príncipe, porém, a França governada por Napoleão III, receosa sobre o futuro da
nova composição geopolítica na Europa com um prussiano a frente do governo espanhol,
levantou-se contra a sugestão de Hohenzollern e acusou o governo prussiano de usurpar terras
indevidamente. Prenunciando uma guerra Bismarck conseguiu formar uma aliança entre os
Estados alemães do sul e do norte, sob a liderança prussiana, para enfrentar a França. A
França declarou guerra ao Império Prussiano, mas sem um planejamento militar definido o
exército francês caiu suplantado pelos alemães. Em 10 de maio de 1871 a França e a
Alemanha assinaram o Tratado de Frankfurt pondo fim à guerra com a região da Alsácia e
Lorena sendo incorporada ao território do Império Alemão. (KITCHEN, 2013).
Após a vitória na Guerra Franco-Prussiana, sobressaiu o novo Estado Nacional
alemão (figura 4), chamado de Kaiserlich Deutsches Reich ou Kaiserreich, assinalado pelo
espírito militar e autoritário da nobreza agrária prussiana. (LOUREIRO, 2005).

21

Hitler, que era austríaco, na condução de sua máquina de guerra nazista, anexou em 15 de março de 1938 à
Áustria ao Terceiro Reich. A Anschluss (anexação em alemão) foi recebida com júbilo pela população austríaca.
Com a Lei de Reunificação da Áustria ao Império Alemão, Hitler iniciou o ressurgimento do território germânico
nos moldes do Sacro Império Romano da Nação Germânica (primeiro Reich). “Num novo plebiscito que
aconteceu logo após o Anschluss, cerca de 95 por cento dos eleitores eram a favor de Hitler e da união com a
Alemanha. O destino da Áustria estava selado.” (WILLIAMSOM, 2008, p. 43). O resultado alcançado revela o
emprego de recursos marcantes do sistema nazista: manipulação, propaganda e terror.
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Figura 4: Mapa da unificação Alemã, 1871.

Fonte:
Disponível
em:
<http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/uni_alemania.
html>.

A prevalência da autocracia militarista do Estado Prussiano provocaria nefastas
inferências para o povo alemão, pois “de 1871 a 1933 e, efetivamente, até o fim de Hitler em
1945, o curso da história da Alemanha percorreu coerentemente uma linha reta da mais
absoluta lógica, com exceção do interregno da República de Weimar”. (SHIRER, 1975, p.
154, 1 v.).
À anexação de cidades e de principados livres nesse ínterim e as vitórias em conflitos
militares na Europa, permitiram a expansão do império alemão, além do fortalecimento da
Alemanha como a principal potência da Europa continental. Porém, a unificação alemã levada
a cabo em 1871, distanciou-se das propostas liberais que motivaram as revoluções de 1848 e
1849, pois direcionadas com um caráter nitidamente menos liberal e mais conservador:
A Constituição que Bismarck concedeu para o novo Reich alemão em 1871 ficou
muito aquém em vários sentidos dos ideais sonhados pelos liberais em 1848.
Diferente de todas as constituições alemães modernas, carecia de qualquer
declaração de princípios sobre direitos humanos e liberdades civis. Colocando em
termos formais, o novo Reich era uma confederação livre de Estados independentes,
muito parecidos com seu predecessor. (EVANS, 2003, p. 44).

A Alemanha, então unificada, era um conjunto de territórios despreparados para
enfrentar os desafios de uma sociedade de massas industrializadas e, ao mesmo tempo,
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desempenhar o papel hegemônico que assumira na Europa, como salienta Kitchen (2009, p.
42):
A Alemanha unida de 1871 era um curioso amálgama que, muitos sentiam, ainda
estava incompleto e buscava uma identidade. Era uma associação esporádica de
Estados, dominadas por uma Prússia burocrática e arquiconservadora, na qual a
casta militar tinha papel dominante, enquanto a democracia parlamentar e as
instituições liberais eram muito mais desenvolvidas nos Estados alemães do sul. O
Estado autoritário prussiano-germânico não conseguiu se ajustar às novas realidades
e aos desafios impostos por uma sociedade de massa industrializada.

Nasceu deste modo o estimado Estado-nação alemão, sem esteio popular e
desprovido de um “princípio sequer, salvo o da conquista, que se manteve unido, graças ao
poder absoluto do governo, a uma burocracia de mentalidade estreita que obedecia às suas
ordens, a um exército de disciplina implacável.” (SHIRER, 1975, p. 151, 1 v.).
Diferentemente de outros países europeus, o processo de unificação da Alemanha
ocorreu durante o auge da revolução industrial e fora assentado na união de variados Estados
confederados, interligados especialmente pelo critério etnolinguístico. Essas idiossincrasias na
fundação do Império Alemão são ressaltadas por Kitchen (2013, p. 161):

O império alemão de 1871 era um acontecimento curioso destinado a durar apenas
47 anos. Era um estado constitucional nacional com um parlamento eleito por
sufrágio universal masculino, que consistia de uma federação pouco rígida de estado
quase independente, cuja totalidade era dominada pelo Estado militar prussiano. Ele
resultava de uma série de compromissos incômodos: ente o federal e o particular, a
monarquia e a democracia, a aristocracia e a burguesia. Não havia nem bandeira
nem hino nacional.

Com a unificação nacional e a prevalência da cultura militar prussiana sobre os
demais territórios alemães, “a política alemã tornou-se claramente belicista, não se limitando
mais a defender as fronteiras nacionais, mas exigindo a anexação de territórios [...]”
(LOUREIRO, 2005, p. 23). A característica belicista histórica do Estado alemão mostrou-se
presente no momento nazista, sob o prisma de expansão territorial para reunificação do
Império Germânico dissolvido na conclusão da Primeira Guerra Mundial e, no plano cultural,
promoveu inexoráveis reflexos no animo do povo alemão, pois a população sujeitou-se a uma
educação profundamente militarizada. Essas peculiaridades seriam evocadas e exploradas a
exaustão por Hitler no século seguinte.
O exército apresentou-se com um modelo ideal para ordenação de uma estrutura
educacional familiar tradicional, posto que baseado na hierarquia e na disciplina. Ao se apoiar
nessas bases historicamente construídas no interlúdio bismarckiano e repassadas de geração
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em geração, o nazismo encontrou facilidades para realimentar essa inspiração militarizada
para conformar a população alemã nas suas diretrizes políticas.
O que a Alemanha representou entre a segunda metade do século XIX e o limiar do
século XX, “foi reflexo do desejo de construção de uma cultura legitimamente alemã, que
fosse capaz de garantir a unidade do povo antes mesmo da unificação da nação.” (EICHLER,
2007, p. 108).
Assim, a sociedade alemã pré-primeira Guerra Mundial moldou-se numa atmosfera
miliciana, rigorosa sob o ponto de vista hierárquico, porém, segregadora ao criar privilégios
aos militares com o status social mais elevado em detrimento ao cidadão comum. Doutrinouse historicamente a população alemã para despertar o sentimento de sacrifício e de obediência
ao Estado:
Os cidadãos aprendiam, não apenas através dos lideres e dos instrutores militares,
mas também dos filósofos, que seu papel na vida era uma papel de obediência,
trabalho, sacrifício e dever, até mesmo Kant afirmava que o dever exigia a supressão
do sentimento humano, enquanto o poeta prussiano Willibald Alexis glorificava a
escravidão do povo sob o império dos Hohenzollerns. (SHIRER, 1975, p. 151, 1 v).

Por essas razões, já se observava no cidadão alemão comum do período
bismarckiano traços de sujeição, matéria-prima psíquica que seria lapidada pelos nazistas nas
décadas posteriores e delinearia um dos aspectos da resignação do polo alemão na Segunda
Grande Guerra.
Com a morte do imperador Guilherme I em 1888 assumiu o poder o sucessor
Guilherme II (1888-1918) que possuía aspirações políticas mais liberais do que Bismarck. A
estratégia de Bismarck para promover as reformas constitucionais com o eventual uso da
força foram rechaçadas por Guilherme II e o chanceler perdeu o apoio político, inclusive do
Exército que era fundamental para colocar em prática as suas pretensões. Diante deste
cenário, Bismarck renunciou ao posto de primeiro ministro em 1890, aos 75 anos, afastandose da cena política até sua morte, em 1898. (RIBEIRO JUNIOR, 2005).
A ambivalência do legado de Bismarck provocou sólidas consequências no espírito
alemão, anunciadas posteriormente na apoderação nazista, pois, se de um lado ele conduziu os
territórios germânicos ao sonhado Estado alemão unificado que ingressaria no século XX
como uma das mais poderosas potências políticas e econômicas mundiais, de outro lado, as
características militares e autoritárias da Prússia cravejaram de tensões as relações internas na
própria Alemanha e as políticas internacionais com os países vizinhos se reverteram em
manifestações imperialistas após a sua queda. Há de se ressaltar que o Império bismarckiano,
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embora exitoso no plano político ao superar o desmembramento territorial para construção de
um Estado unitário, fracassou na formação da identidade coletiva alemã que superasse as
disparidades sociais e culturais em seu território, fato que seria uma das enunciações centrais
na ideologia nazista.
5.3 Da Alemanha Guilhermina à Ascensão Nazista

O Império Alemão conduzido por Guilherme II (1888-1918) marcou-se por grandes
transformações em várias esferas na Alemanha. A modernização industrial refletiu
favoravelmente na economia que embora tivesse passado por períodos de recessão e
inconstâncias, estabilizou-se e angariou prestígio no cenário internacional tendo assumido o
protagonismo como potência econômica no continente na virada do século XIX. Na política,
os grandes latifundiários prussianos ainda exerciam significativa predominância nos rumos
políticos do Estado, apesar do acentuado declínio econômico em razão da industrialização do
país. O fortalecimento dos partidos políticos e dos sindicatos, estimulados pelo alto
crescimento demográfico e êxodo populacional das zonas rurais para as grandes cidades
devido a rápida industrialização do país, mudaram a cena política alemã com a participação
cada vez mais efetiva nos debates públicos. As elites agrária e industrial, não obstante os
constantes embates de posicionamento, firmaram compromissos para interação das atividades
produtivas e convergência de interesses. (FULBROOK, 2012).
Mesmo assim, os nacionalistas extremos criticavam duramente o governo, pois
acreditavam que a Alemanha estava cercada de inimigos entre eslavos, latinos, judeus,
jesuítas, socialistas e conspiradores subversivos, dispostos a corromper a superior cultura
germânica. O sentimento de superioridade nacional fez surgir o racismo pangermânico que
“desenvolveu-se no uso linguístico por meio do qual reduziam cada nação a uma simples
entidade racial de atitude uniforme – “germânica”, “eslava”, “anglo-saxã” ou “judia”.”
(EVANS, 2003, p. 89).
Anota Loureiro (2005, p. 26) que “essa suposta superioridade germânica, que
exaltava a “comunidade” tradicional, “orgânica”, em contraposição à “sociedade” composta
de indivíduos alienados, produto da modernização capitalista”, se traduziu, no descalabro
nazista, como o ressurgimento do conflito ideológico entre o Estado autoritário e o
democrático, sendo o primeiro elevado ao posto de único com possibilidade de enfrentar a
decadente civilização ocidental para proteger as virtudes tradicionais germânicas.
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Demograficamente, a população alemã aumentou exponencialmente em poucas
décadas, em contraste com a estagnação populacional da França e do Reino Unido,
consolidando-se como o país europeu mais populoso. As transições nos campos social e
cultural foram enormes, transformando a Alemanha num emaranhado conflitante de
tendências no lapso que antecede o século XX:
Por um lado, existia uma cultura “oficial” pomposa e sobrecarregada: a cultura de
uma sociedade recentemente unificada buscando representar suas aspirações em
direção ao status de grande potência não só na esfera política, mas também
simbolicamente, por meio da construção de estátuas equestres de heróis nacionais e
de edifícios ostentosos, com móveis grandes e cortinas pesadas. A combinação de
sentimentalismo e heroísmo desta cultura era contrabalançada por reações mais
críticas à vida moderna a partir de uma variedade de perspectivas.
(...)
Por outro lado, o movimento jovem se livrou das restrições e repressões de uma
enfadonha existência burguesa. Membros do Wandervögel (“pássaros errantes”)
usavam roupas largas e confortáveis e partiam em viagens de caminhadas e
acampamentos pelo campo, cantando músicas e tentado adotar um estilo de vida o
mais natural possível. Embora críticos das políticas de elite (que desprezavam em
particular a política de partido) e do consagrado sistema de educação, esses grupos
tenderam a ser fortemente nacionalistas e ao mesmo tempo antimaterialistas e
antissemitas, já que os judeus eram identificados como formas pejorativas de ganhar
dinheiro na sociedade moderna. (FULBROOK, 2012, p. 160).

Na diplomacia internacional, as rivalidades pela primazia do poder na Europa com a
França e com o Reino Unido e a agressiva política expansionista imperialista Guilhermina
para conquista de territórios foram uma constante. A despeito da relativa tranquilidade no
campo militar, se formaram alianças estratégicas entre os Estados, a Alemanha aliou-se à
Áustria-Hungria e a Itália, formando a “Tríplice Aliança”, e a França, a Rússia e GrãBretanha, constituíram a “Tríplice Entente”. Ainda que sem um propósito concreto, os ajustes
celebrados entre os Estados iniciaram um intervalo de tensão e uma corrida armamentista,
com o emparelhamento para o aumento da esquadra naval entre a Grã-Bretanha e a
Alemanha. As tensões aumentaram nos anos de 1912 e 1913 quando uma sequência de
conflitos estourou na região dos Bálcãs, alvo de interesse econômicos da Alemanha, Áustria e
da Rússia. A centelha para a Guerra foi o assassinado em 28 de julho de 1914 do arquiduque
Francisco Ferdinando, herdeiro dos tronos austro-húngaros e de sua esposa, em Sarajevo.
(HOBSBAWN, 2010; KITCHEN, 2013).
O sangrento conflito internacional durou longos quatro anos, devastou a Europa,
provocou a morte de milhões de pessoas, a destruição de inúmeros países e importantes
transformações no contexto geopolítico:
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O histórico Império austro-húngaro desapareceu, dando lugar ao surgimento de
vários Estados entre a Alemanha e a Rússia, enquanto que o também histórico
império russo foi derrubado pela primeira revolução proletária vitoriosa. Quanto à
Alemanha, a sua derrota foi fragorosa. Paradoxalmente ela levou não apenas à
continuidade dos mesmos problemas enfrentados anteriormente por aquele país,
como à sua agudização. O tratado de Versalhes selou as condições impostas pelos
vencedores aos alemães. (ALMEIDA, 1999, p. 12).

A derrota na Primeira Guerra Mundial e as severas penalidades impostas no Tratado
de Versalhes (1919) inculpando a Alemanha pelo conflito acarretaram um grande desanimo
no entusiasmo do povo alemão, provocando um trauma profundo que contaminou a
sociedade. Para Ferraz (2015, p. 54) a “1ª Guerra Mundial evidenciou de forma ainda mais
clara a divisão na sociedade alemã. A crença na vocação militar como chave para sua
afirmação e o desenvolvimento permeou a sociedade.”
A queda do Segundo Reich ao término da Guerra decretou o fim do regime Imperial
que perdurou por décadas na Alemanha, o afastamento de Guilherme II do poder e deixou o
país em uma grave crise econômica, social e política. A República de Weimar (1919-1933)
surgiu em meio a um caos institucional e a insurreições de diversos grupos liderados pela
burguesia insatisfeita com a situação social. Inicialmente, os dois maiores partidos do país, o
Social Democrata Alemão (SPD) e o Social Democrata Alemão Independente (USPD) se
uniram e formaram um governo de coalisão provisório. (ALMEIDA, 1999).
Em 1919 a Assembleia Constituinte promulgou uma nova Constituição que
preservou o formato federativo do Estado alemão mantendo-se os dois órgãos legislativos, o
Reichtag e o Reichsrat. A Constituição de Weimar mostrou-se inovadora em alguns pontos
contemplando eleições diretas para presidente pelo voto popular para um mandado de sete
anos e o sufrágio universal para homens e mulheres adultos. (ROQUE; 2013).
Conjuntamente à reorganização institucional do país, irrompeu-se a revolução dos
trabalhadores alemães em Berlim liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, da Liga
Espartaquista, célula revolucionária com raiz no Partido Comunista Alemão. No entanto, a
revolução foi brutalmente esmagada pelo governo e vários membros foram assassinados,
inclusive os líderes. (RICHARD, 1988).
Entre 1920 e 1923 o país passou por uma severa crise financeira com elevados
índices inflacionários e milhões de desempregados. Boa parte dos problemas econômicos da
Alemanha proviam da obrigatoriedade em reparar os danos causados na guerra aos países
vencedores. A insatisfação com o panorama econômico deu azo ao surgimento de outros
partidos políticos em contraponto ao governo, entre os quais, o Partido Nacional Socialista
Alemão, o partido nazista.
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A Alemanha ingressou na segunda metade da década de 1920 com uma aparente
estabilidade. A economia voltou a crescer, a taxa de desemprego caiu e atenuaram-se as
críticas ao governo. No que tange aos pagamentos das indenizações, o Plano Dawes de 1924
associou os interesses alemães ao expansionismo econômico norte americano provocando o
abrandamento das dívidas. (ALMEIDA, 1999). Neste período, decorreram mudanças
profundas na Alemanha em várias áreas:
Na esfera cultural, Weimar passou por uma grande fermentação intelectual e
criatividade artística: a “cultura Weimar” conseguiu uma reputação duradoura. Nas
ciências naturais, na psicologia e na psicanálise, na teoria social novas ideias foram
discutidas e desenvolvidas. Na arquitetura, a escola Bauhaus de Walter Gropius
combinou critérios estéticos e utilitários para produzir estilos de arquitetura, design
de interiores e mobiliário, ainda prevalecente séculos depois. Na música, o trabalho
experimental de Schönberg conseguiu fama internacional, enquanto o decadente jazz
americano importado era popular em alguns círculos e muito criticado em outros. Na
prosa e na poesia, os trabalhos de Thomas e Heinrich Mann, Erich Kästner, Rainer
Maria Rilke, Stefan George e outros alcançaram status de clássico [...]
(FULLBROOK, 2012, p. 183).

Entretanto, a queda da bolsa de Nova Iorque em outubro de 1929 promoveu
desastrosas implicações na economia mundial “e golpeou a Alemanha de forma especial
devido à sua estrutura econômica, dependendo inteiramente de empréstimos e voltada para as
exportações.” (ALMEIDA, 1999, p. 98). Esse fator desencadeou uma nova instabilidade do
governo, mas, desta feita com efeitos mais duradouros. Nas eleições subsequentes o partido
nazista obteve significativas votações enquanto os social-democratas e os comunistas
perderam prestígio. Como o maior partido de oposição, os nacional-socialistas fizeram
enorme pressão para participar mais efetivamente do governo e por mudanças estruturais nas
camadas sociais. Em 29 de janeiro de 1933 o presidente Hindengurg cedeu à pressão e
nomeou Hitler como primeiro ministro. Com a morte do presidente Hindenburg em 2 de
agosto de 1934, Hitler acumulou os cargos de chanceler e presidente tornando-se o Führer,
assumindo o total comando do país. As portas para o advento do Terceiro Reich estavam
abertas. (RICHARD, 1988).
O turbilhão de acontecimentos no início do século XX, com a eclosão da Primeira
Guerra

Mundial,

o

surgimento

dos

movimentos

políticos

fascistas

radicais

e

ultranacionalistas; a difusão do sistema capitalista em escala planetária; as centelhas
provocadas pela Revolução Russa em 1917; a titubeante República de Weimar proclamada
em 1919 que, com o tempo, mostrou-se incapaz de apaziguar as insatisfações de nacionalistas,
militares e comunistas e; a grave crise econômica que assolou o mundo com o crack da bolsa
de Nova Iorque em 1929 e acelerou o precoce colapso da democracia Weimar, se anunciaram
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fundamentais para o irrompimento e a consolidação do partido nacional-socialista na
Alemanha.
No tocante ao insucesso da República de Weimar, Fulbrook (2012, p. 188) assinala:

Nos ano de 1930 a 1933, dois fatores se coincidiram, condenando em conjunto a
democracia Weimar: ataques contra o governo parlamentar vindos das antigas elites,
que antecederam principalmente a crise econômica, coincidiram com a ascensão da
mobilização de um novo movimento de massa, em períodos de crise, sendo que
grande parte da população foi seduzida por um líder carismático, Adolf Hitler.

As inquietudes da sociedade alemã pós-weimariana encontraram sustento num
entranhado nacionalismo cada vez mais esbravejante, coligado com porções assustadoras de
racismo e uma censuradora disposição antissemita que temperados com um discurso político
messiânico viriam a deixar um póstero perverso. O contexto histórico conduz ao
entendimento de que a desventura nazista envidou como expedientes impasses históricos não
solucionados pelos governantes alemães no decurso de décadas, com o infortúnio da
ocorrência simultânea de diversos fatores no início do século XX.
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6. A CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO E O MITO DO NACIONALISMO

Os ideais de Nação e o movimento nacionalista como fundamento do poder político,
a despeito de serem termos interligados e prosperarem de idêntico campo de atuação,
possuem conceitos distintos e não emergiram na mesma conjunção histórica e enredo
ideológico, político e social. De mais a mais, “tiveram e têm forte impacto sobre a realidade
política e se encontram estreitamente vinculadas a um outro conceito que, além de conceito, é
o fato mais concreto da realidade cotidiana de todos os indivíduos, que é o Estado.”
(GUIMARÃES, 2008, p. 148).
Contudo, antes de caracterizar as diferenças entre nação e nacionalismo para
demonstrar a interferência dos seus conceitos na conspiração nazista, se faz vital retornar no
tempo para explicar como se formataram os Estados nacionais europeus que deram ensejo a
esses movimentos.
Durante as invasões dos bárbaros22 ao império Romano iniciadas no século IV, que
na verdade corresponderam a uma intensa migração de estrangeiros que compartilhavam
culturas e tradições diferentes da dos romanos, sobreveio um grande crescimento
populacional na Europa que logo resultou na miscigenação de raças, costumes e idiomas.
As simultâneas invasões ocorridas por toda a Europa dificultaram as ações militares
de Roma para impedir o ingresso dos “não-romanos” em seu território. A inevitável
disseminação de diferentes culturas e o ciclo de ocupação e usurpação das riquezas romanas
se mostraram devastadoras para permanência e integridade territorial do Império, muito pelos
obstáculos para o efetivo controle das populações fronteiriças. (LE ROUX, 2013).
Com a decadência do Império Romano (476 d.C.) sobressaiu-se um novo sistema de
organização social, econômica e política, pautado na propriedade da terra e na agricultura de
subsistência: o feudalismo. No sistema feudalista, composto por uma estrutura social
relativamente estável e substancialmente centralizada, a sociedade era organizada
basicamente entre o senhor feudal, que recebia a terra por concessão do monarca, e o vassalo,
que explorava a terra podendo nela morar e cultivar, sob certas condições. (LE ROUX, 2013).
Em consequência da prosperidade do feudalismo na Europa no século IX, o
imperador franco-germânico viu-se obrigado a ampliar os títulos feudais concedidos,
22

É preciso observar que a denominação de “bárbaros”, no sentido moderno do termo, não era absolutamente
justificada, porque os germanos, os persas, os árabes e os outros numerosos povos vizinhos do Império não
podiam ser absolutamente reduzidos a hordas desorganizadas, selvagens e incontroláveis. (LE ROUX, 2013, p.
69). Hitler (2016, p. 299) criticava a vinculação de bárbaros aos germanos, pois, para ele é um ultraje “imaginar
que os povos alemães antes da era cristã eram bárbaros. Bárbaros nunca foram eles. O clima áspero dos países do
Norte forçou-os a viver sob condições que não lhes permitiram desenvolver suas qualidades criadoras”.
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interferindo na enxuta sustentação organizacional do sistema, dificultando o controle social
devido à fragmentação do ordenamento feudal. Com o revigoramento do comércio para o
Oriente, a estruturação de novos métodos de produção industrial, o crescente endividamento
dos camponeses, alicerces para a continuidade do feudalismo, e o desenvolvimento de
grandes centros urbanos provocando o êxodo populacional da zona rural para as cidades, o
sistema feudal entrou em declínio, desaparecendo quase totalmente até o final da idade média
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004).
Devido à complexidade econômica e social incrementada com o fim do feudalismo,
“as diversas sociedades existentes entravam a requerer uma organização mais ampla, que
disciplinasse o seu mútuo relacionamento, assim como passasse a zelar pelos interesses
emergidos do conjunto das diversas sociedades.” (BASTOS, 1995, p. 4).
Desse modo, deflagrou-se no século XVI o Estado moderno, tencionando criar
condições para a organização coletiva harmoniosa, fixando uma ordem jurídica soberana
estatal para controlar e limitar o poder absoluto do governante, a supremacia da Igreja e para
possibilitar o bem estar e a justiça social. (BASTOS, 1995).
O apontamento dos Estados modernos eliminaria significativa parte das normas e
valores feudais, mas ao menos um componente subsistiria nas instituições políticas ulteriores:
“a noção de que a relação entre os governantes e cidadãos se baseava em contrato mútuo, o
que significa terem os governos direitos e deveres, e ser legítima a resistência aos governantes
ilícitos que quebrassem esse contrato.” (KRITSCH, 2002, p. 206).
No entanto, os recém-constituídos Estados modernos europeus eram um desordenado
enlace de normas e de atribuições que se interligavam e se complementavam “na esfera de
uma estrutura sistêmica, ora com um aparelho repressivo que tende a defender os interesses
das classes dominantes no bloco hegemônico de forças.” (WOLKMER, 1995, p. 62).
Indiscutivelmente, o maior problema do Estado moderno como um sistema político
centralizado de poder, no seio de uma população ramificada e pluricultural, se revelava em
como lidar com a falta de suporte ideológico que unisse os indivíduos em torno de objetivos
compartilhados. Tentou-se por isso engendrar a fusão entre nação e Estado (Estado-Nação),
através da construção político-ideológica fundada em lastro histórico-cultural para
consolidação de uma comunidade nacional coesa para viabilizar a regência do poder.
No que concerne a este tema, se constituiu tradicional afirmar que os Estados-nações
de base étnica, na realidade, não passaram de uma feitura mitológica, escorada em identidades
nacionais imaginadas e “geradas pelos esforços criativos dos intelectuais e políticos do século
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XIX, que transformaram antigas tradições românticas e nacionalistas em programas
políticos”. (GEARY, 2005, p. 28).
Neste desalinho se “formaram os Estados Nacionais europeus, os quais, na realidade,
não correspondiam a nações homogêneas, mas agrupavam populações de distintas origens
étnicas, com diferentes graus de miscigenação, com distintas tradições e, às vezes, religiões.”
(GUIMARÃES, 2008, p. 147).
“A referência à Nação foi, no decorrer da Revolução Francesa e, mais tarde, desde
meados do século XIX até nossos dias, um dos fatores mais importantes no condicionamento
do comportamento humano na história política e social.” (BOBBIO; MATTEUCI;
PASQUINO, 2004, p. 795). As altercações sobre o tema nação proveram o combustível
necessário para guerras e revoluções, modificando o mapa geopolítico mundial em diversas
ocasiões, em especial na Alemanha, que a cada quarto de século recriou-se sob os escombros
de uma identidade totalmente diversa da anterior.
Os revolucionários da Revolução Francesa cunharam o termo moderno de nação23
que pretendia integrar as minorias multirraciais e multiculturais com a introdução de
“ambiciosos programas educacionais para erradicar as diferenças regionais, especialmente em
questões de linguagem e na criação de uma comunidade nacional coesa e unida.” (BELL,
2010, p. 155). Os revolucionários acreditavam que somente com uma ampla massa conectada
e unificada por semelhanças culturais e linguísticas os princípios da revolução teriam êxito.
Porém, não bastava univocamente indicar um povo como nacional, para designá-lo
engendrou-se três critérios fundamentais que deveriam ser preenchidos concomitantemente: a
existência de um vínculo histórico duradouro com um Estado, o elo cultural, mormente
linguístico, e a predisposição para a conquista. (HOBSBAWM, 2013).
Assim, a “Nação é concebida como um grupo de pessoas unidas por laços naturais e
portanto eternos – ou pelo menos existentes ab immemorabili – e que, por causa destes laços,
se torna a base necessária para a organização do poder sob a forma de Estado Nacional.”
(BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004, p. 796).
A noção de laços naturais e eternos seria conduzida na interpretação nazista para a
diferenciação de “raças”24, pretexto para os experimentos científicos, a perseguição judaica, a
23

São autores que desenvolveram e interpretaram o conceito de nação no contexto da Revolução Francesa com
diversas colocações político-ideológicas: Burke, Jefferson, Fichte, Wilhelm Humboldt, Mazzini, Hegel, Ranke.
Antes deste período cita-se Lessing, Rousseau e Herder.
24
No pensamento racial nazista, a comunidade nacional alemã extraía sua força da pureza de seu sangue e de seu
enraizamento no sagrado solo germânico. Tal pureza racial era condição de uma criação cultural superior e da
construção de um Estado poderoso, o fiador da vitória na luta pela sobrevivência e domínio raciais.
(FRIEDLANDER, 2012, p. 66).
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expulsão de estrangeiros e a criação dos campos de extermínio. No Terceiro Reich Alemão, o
“antissemitismo encontrou uma atmosfera apropriada ao seu crescimento; bastava fomentá-lo,
dar-lhe contornos mais precisos, emprenhar-se em remeter aos judeus a culpa por todos os
males que recaíam sobre a nação derrotada.” (OLIVEIRA, 2015, p. 28).
A ideia de Nação preconcebeu o utópico entusiasmo de pertencimento nacional da
população ao “seu” Estado que, por sua vez, tornou-se um importante ingrediente para moldar
o comportamento social. O desabrochar da afirmação nacional encontrou exequibilidade em
razão do incremento do sistema educacional obrigatório estatal no século XIX, que manuseou
deste artifício para propagar a cultura local como superior a de outros povos:

O sistema de educação obrigatória estatal foi usado como uma terrível arma nas
mãos dos governos para impor certas línguas e para destruir as línguas de vários
grupos nacionais e linguísticos em suas fronteiras. Este foi um problema particular
na Europa central e oriental. O estado dominante impôs sua língua e cultura sobre
os povos dominados com línguas e culturas próprias, e o resultado foi um
ressentimento incalculável. (ROTHBARD, 2013.p. 36).

Na conjuntura apropriada para este estudo, isto é, como teorização retórica constante
como fundamento do poder político para manipulação das massas, buscando a fusão entre
Estado e Nação, deve-se avançar para o século XIX, dado que, como explica Geary (2005, p.
27):
A história moderna nasceu no século XIX, concebida e desenvolvida com um
instrumento do nacionalismo europeu. Sendo assim, a história das nações europeias
foi um grande sucesso, mas transformou nossa compreensão do passado em um
depósito de lixo tóxico impregnado do veneno do nacionalismo étnico, que penetrou
fundo na consciência popular.

Hroch citado por Hobsbawm (2013) divide as etapas das reinvindicações nacionais
em três fases. A primeira, com raízes nos umbrais dos anos 1800, era fundamentalmente
linguístico-cultural e encadeada às tradições, porém, não produziu sequelas diretas nos rumos
dos Estados, pois não estava configurada de forma organizada nos discursos políticos. A
segunda fase surgiu em meados do mesmo século, já recheada com os argumentos políticos
dos pensadores liberais ressaltando os “ideais nacionais”, contudo, ainda frágeis se
comparados com a força política dominante. Na terceira fase, singrada no crepúsculo do
século, a lucubração nacional é incorporada nos enunciados políticos revolucionários para
sustentação de sentimentos patrióticos, aprovação e manipulação das massas, atingindo um
padrão inimaginável no Terceiro Reich Alemão.
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A primeira fase, apesar de relevante sob o ponto de vista histórico por ter sido um
ensaio para as etapas posteriores, não se configurou como elemento doutrinador para as
agitações políticas organizadas. Contudo, vale ressaltar, que se desenrolou nesse lapso a
composição por uma identidade nacional alemã alimentada pelos confrontos contra a França
de Napoleão e pelo temor da devassidão dos valores germânicos:
Arquitetos construíram no estilo “alemão”, mas não sabiam ao certo se esse estilo
era gótico ou romântico. Pintores criavam continuamente telas que retratavam o
passado heroico da Alemanha, escritores produziam romances históricos. Foram
erigidos monumentos aos mais diferentes tipos de personalidade, como Hermann,
Gutenberg e Mozart. Lutero era considerado uma figura exclusiva alemã, e os
protestantes afirmavam que a sua religião era a única apropriada para um verdadeiro
alemão. Ludovico I da Baviera construiu o templo Walhalla como um panteão
germânico dos grandes vultos do passado, em 1842, Frederico Guilherme IV
mandou realizar um magnifica celebração para assinalar o início da fase final da
construção da catedral de Colônia, um dos grandes monumentos da antiga glória da
Alemanha. (KITCHEN, 2013, p. 89).

A Alemanha ainda se constituía por um território altamente fragmentado, por isso,
sem o poderio dos grandes Estados Nacionais já estabelecidos, como a França e a Inglaterra.
A estratégia adotada pela Alemanha partiu da mobilização das massas com a implicação de
diversos argumentos, dentre outros, o de questionar à hegemonia da cultura francesa.
A segunda fase dos movimentos nacionais, irrompida pelos liberais nas décadas de
1840 a 1850 perante o fundamento de que os quiméricos desejos liberalistas apenas seriam
compreendidos se sucedidos dentro de um Estado integralizado, posto que os grandes
impérios eram pactuados na sua unidade política por variadas nações.
Do ponto de vista do liberalismo a criação da nação era consequência direta do
amadurecimento democrático e “histórico da sociedade humana; e a questão do
estabelecimento de um Estado-nação específico dependia de este mostrar-se adequado ao
progresso ou à evolução histórica avançada” superando as ambições individuais em face do
senso coletivo. (HOBSBAWM, 2013, p. 59).
Para o Liberalismo político o aperfeiçoamento histórico da sociedade humana
perpassava, invariavelmente, pela democracia dos direitos sociais, ou seja, direito de
participação das políticas públicas do Estado pelo voto, almejando eleger o governante e a
forma de governo a seguir. (WOLKMER, 1995).
Todavia, para os conservadores, os liberais representavam um risco ao governo com
a sua “conversa perigosa sobre o domínio da razão e as suas exigências de uma constituição,
estavam em desacordo com a massa do povo que simplesmente desejava paz e tranquilidade
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em uma comunidade organizada e hierárquica na qual todo mundo conhecesse o seu lugar.”
(KITCHEN, 2013, p. 90).
Nessa moldura, as ideias liberalistas não prosperaram, pois os modelos políticos dos
Estados-nações “ainda se beneficiavam da ausência da democracia eleitoral, que minaria a
prática e a teoria liberal da nação tal como minaria tanta coisa mais do liberalismo do século
XIX.” (HOBSBAWM, 2013, p. 57).
Na terceira etapa, introduzida no epílogo do século, os movimentos nacionais
granjearam ares de status político superior para o induzimento e aceitação das massas,
penetrando paulatinamente na linguagem política dos governantes soberanos:
Mas de 1880 em diante o debate sobre “a questão nacional” tornou-se sério e
intensivo, especialmente entre os nacionalistas, porque o apelo político dos slogans
nacionais para as massas de votantes potenciais e reais, ou para os que apoiavam
movimentos políticos de massa, era agora objeto de uma preocupação prática real.
(HOBSBAWM, 2013, p. 60).

O nacionalismo nessa etapa desconfigurou-se na sensação de que a nação a que se
faz parte, por diversos motivos, é “melhor do que as demais nações e, portanto, com mais
direitos, sendo manifestações extremadas desse sentimento a xenofobia, o racismo e a
arrogância imperial.” (GUIMARÃES, 2008, p. 145).
Tanto na Alemanha bismarckiana quanto na guilhermina os nacionalistas radicais
desaprovaram veementemente o governo, pois acreditavam que a sociedade alemã estava
contaminada por forasteiros que confabulavam para tomar o poder e corrompiam a excelsa
cultura germânica. O racismo pangermânico avolumou-se nessa circunstância, notadamente,
pela distinção no uso do idioma alemão e pela alcunha que distinguia os indivíduos em
categorias como germânicos, judeus ou comunistas:

This ambivalent character of the idea of the German nation later turned out to
promote reactionary rather than democratic ideas about the political and social
organization of the German people. In particular, after the failed revolution of 1848
and then later with the establishment of the German Reich in 1871, the
nationalization of all spheres of life became more and more reactionary in
character25. (BULMAHN, 1997, p. 193).

A alegada superioridade germânica que exaltava as comunidades ligadas à terra em
contraposição à degenerada sociedade capitalista moderna, se trasladou na ascensão nazista

25

Este caráter ambivalente da ideia da nação alemã mais tarde acabou por promover a reações reacionárias, em
vez de ideias democráticas sobre a organização política e social do Estado alemão. Em particular, após a
fracassada revolução de 1848 e, posteriormente, com o estabelecimento do Reich alemão em 1871, a
nacionalização de todas as esferas da vida tornou-se mais e mais reacionária no caráter. (Tradução nossa).
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como ressurgimento do conflito político-ideológico entre o Estado autoritário e o
democrático, sendo o primeiro elevado ao posto de único com condições de enfrentar a
decadente civilização ocidental para proteger as virtudes tradicionais germânicas. Hitler
(2016, p. 292), sublinhava que a excelência da cultura humana e a integridade da civilização
estariam “[...] inseparavelmente ligadas à existência dos arianos. A sua extinção ou
decadência faria recair sobre o globo o véu escuro de uma época de barbaria.”
Para os nacionalistas é o “sentimento nacionalista” que forma as nações e não o
contrário, pois as similaridades prévias entre os nacionais é que possibilitam a comunhão de
predileções para formação da “consistência nacional”. Porém, esse juízo nacionalista pode
corromper e interferir nos valores morais e racionais do ser humano:
Esta caracterização, inegavelmente, deforma o quadro natural de referência de
inúmeros comportamentos cognitivos e valorativos, introduzindo a representação
falsa, por exemplo, de uma hipotética paisagem italiana, em que desaparece o fato
concreto da paisagem lígure, padana, etc., ou de uma hipotética realidade estética e
cultural italiana, no qual é reduzido ao quadro de referência italiano o fato universal
das expressões toscana, vêneta, etc., da cultura europeia; e assim por diante.
(BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004, p. 797).

“O contexto intelectual no qual o nacionalismo moderno nasceu era inicialmente
formado pela fascinação das elites acadêmicas europeias pelo mundo antigo, especialmente na
França e na Alemanha.” (GEARY, 2005, p. 31). Mas a aculturação da sociedade alemã
baseada nas civilizações clássicas desvirtuou a autopercepção de valores próprios e de uma
identidade secular, pois sustentada por tradições nacionais muitos diferentes e passado
histórico distinto. A ideologia nacionalista exacerbada procedente de um fictício
embasamento histórico transcorreu-se no Terceiro Reich, pois “como todo nacionalismo, o
nazismo exaltou de um modo passadista a tradição histórico-cultural alemã ou mais
largamente germânica (ou que se poderia tentar anexar a um germanismo).” (LACOUELABARTHE; NANCY, 2002, p. 20).
Hitler (2016, p. 298) exaltou a “história gloriosa” alemã e a capacidade e
superioridade do povo germânico:
A história mostra que foi a germanização da terra, que os nossos antepassados
promoveram pela espada, a que nos trouxe proveitos, pois esta terra conquistada era
colonizada com agricultores alemães. Sempre que o sangue estrangeiro foi
introduzido no corpo da nação, os seus desastrados efeitos se fizeram sentir sobre o
caráter do povo, dando lugar ao superindividualismo, infelizmente ainda hoje muito
apreciado.
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O nazismo executou em sua ânsia de poder um farto material mitológico antigo,
aliado a uma extensa gama de elementos simbólicos (figura 5), inapropriadamente
considerados como legitimamente germânicos, para o prestígio do sistema, persuasão e
dominação total das massas.
Figura 5– Convenção do partido nazista.

Fonte: Disponível em <http://www.focus.it/cultura/storia/perche-i-nazisti-presero-asimbolo-la-svastica>

Conclui-se que no seu mais elevado sentido, o nacionalismo designa uma atitude
intelectual que confere à entidade nação um patamar hierárquico superior de valores. Porém,
como assevera Branco (2009, s/p), “esta tendência para dar excessiva importância ao valor da
nação, à custa de outros valores, leva a uma sobrestimação de cada nacionalidade e ao
consequente asfixiamento das restantes.”
A leitura nacional-socialista para a ascendência racial germânica buscou amparo em
questões mitológicas, em raízes culturais, na supremacia nacional e na perseguida unificação
e integração do Estado, todas indissoluvelmente arraigadas em fortes suportes ideológicos. A
autoridade da ideologia nazista alemã rastreou supedâneo nas inquietações históricas contidas
nas ideias de nação e de nacionalismo, ou melhor, na deformação ou inversão dos valores
tradicionais abrangidos nesses movimentos, por intermédio do ufanismo irracional,
autoritário, racista e violento, tendo como vetor uma política ideológica globalizante, reflexo
de uma ditadura totalitária para o predomínio sobre as massas e consolidação dos seus
objetivos.
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7.

A
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SUSTENTAÇÃO DO REGIME NAZISTA
O que distingue os líderes e ditadores totalitários é a obstinada e simplória
determinação com que, entre as ideologias existentes, escolhem os elementos que
mais se prestam como fundamentos para a criação de um mundo inteiramente
fictício. (ARENDT, 2011, p. 411).

O insólito fenômeno nazista ainda causa perplexidade à humanidade, não somente
pela tentativa de extermínio de todos aqueles que não se apoiavam no critério de pureza racial
ordenado pelo regime, na revelação da barbárie humana com a tentativa de eliminação da
identidade individual em detrimento da perseguida paridade coletiva alemã, na superfluidade
do ser humano sem precedentes na história ou pelas infaustas consequências geopolíticas
provocadas no pós-guerra, com a reorganização da comunidade internacional e a bipolaridade
do sistema de poder planetário que perdurou por décadas.
A incredulidade persiste por uma sucessão de indagações que embora respondidas
com solidez teórica ao longo dos anos não se mostram plenamente elucidadas. E, de fato, o
embaraço em elucidar o episódio nazista é descomunal, pois os questionamentos postos são
muitos assim como as respostas.
A retrospectiva histórica permite afiançar que o regime nazista empregou como
artifício de seu discurso retórico diversas ferramentas para o convencimento das massas,
através do teatro, cinema, música, literatura e outras formas de expressão cultural que,
mescladas ao intenso terror, modelaram a população alemã e atraíram simpatizantes.
Dentre esses recursos, o Terceiro Reich utilizou a paisagem como enunciado cultural
e encarnação externa de grandeza para fortalecer o sentido de comunidade racial e obter o
assentimento dos caudatários nazistas. Diante dessa assertiva, releva-se como problema
inapelável deste capítulo indagar de que maneira o sistema totalitário hitleriano favoreceu-se
da paisagem como mecanismo de indução de realidades sociais, firmado em copioso conteúdo
ideológico e sensibilizador das sociedades.
No entanto, para responder a tal interrogação com o desígnio de transpor as barreiras
das concepções nazistas sobre a paisagem, deve-se delimitar como esta atua no campo
ideológico, com a proposição de penetrar nas mentes e reter uma base de consideração de
mundo.
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7.1. As problemáticas paisagísticas

Por toda evidência, muitas são as demandas que orbitam na superfície da paisagem,
numa vasta congruência artística, científica e filosófica. A paisagem não é uma mera junção
aleatória de escalas geográficas naturais, mas é, eminentemente, o ver, o sentir, o saborear, o
projetar, e se constrói pelas experiências individuais e coletivas vividas e delineadas nos
espaços.
Admitindo a multidimensionalidade da paisagem Besse (2014) apresenta uma
metodização a respeito da polissemia de suas interações – o que ele denomina cinco portas da
paisagem, ou cinco problemáticas paisagísticas – em que são articuladas algumas perspectivas
do tema em face dos diferentes pressupostos teóricos ou ângulos interpretativos.
O referido autor aborda a paisagem como uma representação cultural, um território
produzido pelas sociedades na sua história, como um complexo sistêmico fazendo a junção
entre os elementos naturais e culturais, um espaço de experiências sensíveis e, por fim, um
local ou um contexto de projeto.
Até alcançar o ponto que se encontra esta investigação, perpassou-se por algumas das
abordagens anunciadas pelo filósofo francês.
Viu-se que a paisagem em razão de sua origem etimológica vinculada a terra
(pagus), recebeu com o passar dos anos heterogêneas conotações, sendo absorvida pelas
sociedades no sentido de lugar, país, território, cenário, pátria ou nação. O traço estético
deixou de ser a única fonte interpretativa da paisagem por motivos produzidos pelas próprias
sociedades, seja de ordens culturais, econômicas ou por subterfúgios políticos. Ao valor
artístico universal, inicialmente religioso, foram aos poucos sendo somadas outras inspirações
ideológicas como ferramenta de poder para apropriação de territórios e idealização das
nações. Essas diferentes inspirações ideológicas “entram na composição de sistemas de
significação e ação que se manifestam na dinâmica da paisagem.” (BERDOULAY, 2012, p.
114).
Constatou-se que os ingredientes geomorfológicos objetos de representação cultural
pela reprodução da paisagem existiam desde o desabrochar do planeta, porém,
sincronicamente, atestou-se que a paisagem não é a natureza, mas sim, exclusivamente, o
resultado da tradução que o ser humano faz de seus elementos ao visualizá-los:

A paisagem também é o vento, a chuva, a água, o calor, o clima, as rochas, o mundo
vivo, tudo que cerca os seres humanos: resumindo, todo um meio ambiente cujas
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evoluções, na verdade, são afetadas, mais ou menos diretamente, pela ação, a
emoção e o pensamento humanos; mas, afinal de contas, esse meio ambiente –
somos também forçados a reconhecer – existe e se desenvolve sem o ser humano,
estava aí antes dele e sobreviverá a ele de uma forma ou de outra. (BESSE, 2014, p.
39).

Ademais, observou-se que a paisagem é formada por uma complexa relação
sistêmica entre o ser humano e a natureza, e que no seu curso histórico ela foi “apoderada”,
modificada e aculturada pelo sujeito, se reproduzindo numa renovada maneira de enxergar o
mundo. “A partir de então, os elementos da natureza passaram a ser observados em um
conjunto que pudesse ser apreendido pela imaginação e representasse a perfeição.” (EMÍDIO,
2006, p. 89).
Não há dúvidas que a paisagem tem uma indissociável ligação com as artes e
desperta experiências sensíveis que propiciam a elevação do ser, pois através dela há
efetivamente uma “realização de si, sob o duplo signo da felicidade e da virtude. A incitação
ao devaneio forma os contornos de uma psicologia moral que prepara e condiciona mesmo
uma destinação ética.” (WUNENBURGER, 2015, p. 26).
É inquestionável que não refogeria ao plexu problemático desta pesquisa embrenharse nas diversas dimensões analíticas da paisagem propostas pelo estudioso francês, em
contrapartida, é fato inconteste que os meandros complexos da paisagem podem conduzir o
narrador para longe do coração da pretensão investigativa inicial. Isto porque, no ensaio em
apreço, o arquétipo nazista amparou-se em seu desvario de poder em numerosas tipologias de
discursos, que envolveram as massas numa espécie de histeria coletiva jamais vista.
No entanto, aprofundar-se-á na vertente cultural proposta por Besse (2014), em
conjunto com as vertentes ideológica e política da paisagem, em que esta é compreendida não
apenas como um panorama estético do território ou exposição artística imaginária de valores
morais ou culturais, mas, precipuamente, como um protótipo de poder à disposição do Estado,
para composição de valores e personificação de uma similitude histórica e espacial de nação
em dada contextura, almejando a estabilização de estratégias políticas e modos de ação em
função do seu ideal de pertencimento.
7.1.1 A paisagem como representação cultural e social

Os seres humanos experienciam e transformam o mundo natural em um mundo
humano, através de seu engajamento direto enquanto seres pensantes, como a sua realidade
sensorial e material. (COSGROVE, 2010, p. 104).
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Esta existência sensorial e material é partilhada e transmitida individualmente e
coletivamente por meio de códigos de comunicação, que correspondem a produções
simbólicas de linguagem, do qual se incluem fala, escrita, música, pintura, danças, sinais e
rituais. Além desses elementos simbólicos clássicos de interlocução, há outros modos de
retransmissão do pensar para representação e interpretação do mundo, como fotografia,
cinema, teatro, liturgias, esculturas, arquitetura e a paisagem. (CLAVAL, 2014).
Quando enraizadas na mentalidade humana as idealizações simbólicas reproduzem
modos de expressar a vida com orientações comportamentais sociais e permitem a
organização das sociedades com respeito ao espaço vivido. As produções simbólicas
registram o presente rememorando o passado, contudo, planejando o futuro.
As construções simbólicas são efetivamente figurinos de externalização das culturas
com a disseminação das experiências cotidianas coletivas acumuladas no tempo, uma
herança de antepassados que firmam raízes em territórios “em que seus mortos são
enterrados e seus deuses se manifestaram.” (CLAVAL, 2014, p. 71).
O entendimento de cultura tem como característica considerar não os indivíduos
isoladamente, com as suas vivências individuais, mas as experiências reproduzidas
pluralmente por grupos de pessoas residentes num espaço delimitado e que compartilham
tradições, crenças e comportamentos sem interrupções. (WAGNER; MIKESELL, 2010).
Identicamente a paisagem é um projeto coletivo oriundo justamente dos resultados
do encadeamento dos hábitos e práticas obtidas de geração para geração, com alta carga de
subjetividade e valorização, efeito da percepção do homem ao interrogar o seu meio
circundante pela captação de uma imagem. Por isto, a percepção humana perante a paisagem
modifica-se constantemente, seja por conta dos critérios estabelecidos por cada sociedade em
sua época, seja por transformações no meio artístico ou por mudanças de paradigmas sociais.
O passado pode ser inventariado a partir dos vestígios arquitetônicos. A paisagem
está repleta de artefatos. Ela própria é uma composição, e justaposição, de artefatos,
que são repositórios de história e de memória. A paisagem pode nos informar sobre
a paleopaisagem, cuja a estrutura se mantém, ajudando-nos a identificar os vestígios
materiais que fazem parte da memória do local. (HOLZER, 2008, p. 162).

É certo, porém, e disso não se pode esquecer, que a paisagem não é a natureza, mas a
interpretação que o sujeito faz dos seus elementos, extraindo sentido naquilo que se vê. Logo,
“a paisagem é uma interpretação, uma “leitura” (Alain Corbin) ou, ainda a expressão de certo
tipo de linguagem. Não existe em si, mas na relação com um sujeito individual ou coletivo
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que a faz existir como uma dimensão da apropriação cultural do mundo.” (BESSE, 2014, p.
13).
A “legibilidade” da paisagem, para utilizar uma oração citada por Linch (2008, p.
18), ocorre pela construção de uma expressividade interior proporcionada pela apreensão de
imagens no meio ambiente, proveniente da conjunção de três componentes: identidade,
estrutura e significado:
Uma imagem viável requer, em primeiro lugar, a identificação de um objeto, o que
implica a sua distinção de outras coisas, o seu reconhecimento como uma entidade
separável. Falamos de identidade, mas não no sentido de igualdade com outra coisa
qualquer, mas significando individualidade ou particularidade. Em segundo lugar, a
imagem tem de incluir a relação estrutural ou espacial do objeto com o observador e
com outros objetos. Em último lugar, este objeto tem de ter para o observador um
significado quer prático quer emocional. Isto significa que existe também uma
relação, mas uma relação diferente da espacial ou estrutural.

Deste modo, ponderou Linch (2008) que uma vez integrado esses componentes, o
observador passa a ter uma “imaginabilidade” do que se especula, conduzindo-o à
significação e valorização do espaço vivido, que irá norteá-lo em diferentes situações para
organizar a sua realidade e sustentar suas decisões.
A paisagem, portanto, como representação cultural e social, é uma manifestação
plural proveniente de um processo intelectivo de percepção do ser humano sobre o seu meio,
repleto de valores culturais e imagens emblemáticas. De outra parte, a paisagem é uma via
de mão dupla, pois rememora e revaloriza o passado sobrelevando uma expressiva herança
histórica real, mas projeta um futuro ilusório em que ela ainda não existe.
Precisamente neste ponto, que privilegia as ações plurais como condutoras
comportamentais, delineia-se outra noção de cultura, a que tenciona coletivizar as atitudes
individuais aplicando técnicas propagandísticas e mercadológicas de produção em massa,
prescritas para incutir no sujeito reações e hábitos padronizados como os únicos naturais,
racionais e moralmente permitidos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
Para Adorno e Horkheimer (1985) a cultura transformou-se em mercadoria ou numa
autêntica “indústria cultural”,26que se submete às leis de mercado e da troca, que, por seu
turno, é gerida pela publicidade. Uma vez apreciada como produto, a imagem cultural
promete o prazer e o prazer se confunde com a própria publicidade e com a possibilidade
ainda que remota de obtê-lo. O caráter ilusório da produção cultural, depois de reproduzido
26

Adorno e Horkheimer utilizaram o termo “indústria cultural” pela primeira vez em 1947 quando da publicação
da Dialética do Iluminismo. A expressão foi criada para explicar à sistemática e programada exploração de bens
considerados culturais pela sociedade capitalista.
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e captado pela imaginação individual ou coletiva é a formula para o encantamento e o
engodo do prazer:
A produção de imagens, essa atividade intensa de ficção que nos habita e cuja
extensão e importância desconhecemos, deriva bastante da magia: a realidade do
mundo do qual cremos tanto só nos é perceptível por meio de um véu de imagens, a
ponto de – querendo rasgar esse véu – nós nos encontramos muitas vezes
confrontados com o vazio. Artificio da imagem necessária para que se assegure a
perenidade, para que dure o prazer, a tensão da vida. CAUQUELIN (2007, p. 109).

Em regime de monopólio cultural como o do governo nazista, quanto mais destituída
de sentido real a publicidade cultural parecer, mais poderosa ela se torna, pois maior será o
prazer que ela proporciona. O prazer, nessa hipótese, tolhe a consciência das massas e
instaura a mecanização das pessoas. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
Quando a cultura ideal imposta é uniformemente assimilada pela sociedade,
consciente ou inconscientemente, torna-se um extraordinário repositório moral para as
condutas do ser humano:
Em todas as sociedades, as pessoas costumam envergonhar-se ao serem advertidas
que a sua conduta se afasta da considerada ideal e, embora existam mecanismos
culturais que facilitam certos tipos de desvio, as normas ideais exercem muita
pressão sobre a conduta, inclusive quando não estão expressas formalmente,
legalizadas, ou permaneçam no âmbito do tácito, pra não dizer do inconsciente.
(BARRIO, 2005, p.30).

No nazismo essa concepção coletiva de cultura produzida pela propaganda em
companhia com uma indômita ação política e um compêndio legal extraordinariamente
repressivo, permitiu o engajamento dos seus adeptos a níveis desconcertantes. Havia uma
binária repercussão na difusão propagandística cultural nazista: primeiro permitiu o
agrupamento das massas no eixo de objetivos comuns para facilitar o comando das políticas;
segundo, desprestigiou os demais partidos políticos, associações profissionais, sindicatos de
trabalhadores e organizações sociais para que não se reunissem estruturalmente em classes,
pois estas têm como talante pretensões políticas diferentes e dificultariam a condução do
governo. Depois do desprestígio total das instituições Hitler as aniquilou. (ARENDT, 2011).
Na açambarcante cultura nazista a inexorável propaganda converteu-se na “arte pura
e simplesmente, com a qual Goebbels identificou-a premonitoriamente, l’art pour l’art,
publicidade de si mesma, pura representação do poderio social.” (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 77).
Todavia, o caminho rumo ao poder se tornaria mais complicado se as promessas para
o convencimento das massas não fossem minimamente cumpridas, e o partido nazista

88

impendeu-se em corporificá-las mediante políticas públicas concretas, como se desvelará
mais adiante; porém, de todo modo, já se manifesta aqui um traço fundamental na
dependência do sujeito com o campo cultural e da experiência sensível.

7.1.2 A dimensão ideológica da paisagem

A paisagem durante muito tempo esteve subordinada às artes, mais precisamente
ligada às representações picturais de objetos simbólicos religiosos, numa fase antropocêntrica
de conexão do ser humano com os elementos naturais e com o universo.
Numa fase posterior, “a pintura de paisagem, passou a ser feita a partir de um
conjunto que simbolizava perfeição, pois a natureza é vista então como manifestação e
presença de Deus, superando a visão de mundo ameaçadora do período medieval anterior.”
(EMÍDIO, 2006, p. 117). A paisagem era considerada eminentemente como objeto destinado
à estimação humana baseado em excelsos valores estéticos.
No século XIX, no defluxo de acontecimentos impactantes como o Renascimento e a
Revolução Científica, mudanças cruciais ocorreram na ordem política, científica e cultural.
Na política, os movimentos imperialistas e nacionalistas europeus, assim como o surgimento
do liberalismo, encetaram uma radicalização étnica nos programas políticos com a elaboração
de pressupostos ideológicos fundados na língua, na cultura e nas tradições seculares,
manuseados para forjar identidades coletivas num esforço para construção dos Estadosnações.
Com a classe média burguesa cada vez mais interessada pela pujante cultura, as artes
alcançaram novas possibilidades devido à amplificação de seu alcance. Figuras destacadas do
Romantismo assumiram posições nacionalistas e valorizaram as emoções com ampla
liberdade de expressão. Na poesia e na literatura Goethe, Schiller, Byron e Victor Hugo, na
pintura Delacroix e Goya, na música Beethoven, Chopin e Brahms. No final do século XIX,
num período de transição não menos conturbado, os movimentos vanguardistas continuaram
os ciclos de mudanças, como o Impressionismo que salientou os temas da natureza,
especialmente as paisagens naturais, representado por artistas como Manet, Monet e Renoir
na pintura, Debussy e Ravel na música. No Realismo as relações humanas e sociais foram
analisadas por meio de escritores como Flaubert, Dostoiévski e Tolstói e pelos pintores
Courbet, Daumier e Millet (figura 6). (FULBROOK, 2012; KITCHEN, 2009, 2013).

89

Figura 6: As Catadoras, 1857. Jean-François Millet

Fonte: Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/413627546997249686/>

Essa onda de transformações interpretativas chegou até os círculos científicos. Em
meio a uma atmosfera de efervescências filosóficas várias ciências foram sistematizadas e
configuradas com padrões metodológicos e estruturais que perduram até os dias atuais, como
a história, a biologia, a sociologia e a psicologia. O rebento mais notável da geografia deu-se
pelo cientificismo geográfico que, no embalo das modificações paradigmáticas, estabeleceu
novos parâmetros no relacionamento do ser humano com o território e com a natureza.
A paisagem não passou alheia a esses acontecimentos e no “mundo de injustiças e
modificações do século XIX se torna refúgio, paisagem de contemplação de obras divinas, de
invenção de uma liberdade ilusória de escapar da injustiça da realidade.” (CUSTÓDIO, 2014,
p. 37). As sensibilidades individuais e coletivas lançaram novas luzes sob o olhar paisagístico,
agora não unicamente voltado para contemplação artística estética clássica, mas encaminhada
como forma de expressar as concepções de mundo, incluindo os prismas econômicos e
políticos:
Enquanto a racionalidade científica desmaterializa o mundo, a imaginação poética
vai ter o poder de rematerializá-lo para explorar a profundidade simbólica de certar
matérias. A imaginação, mais poderosa que a percepção, instala-se então nas
imagens, sempre verbalizadas por jogos de metáforas, de certar matérias sensíveis,
mais ou menos dotadas de profundidade, de ressonâncias, de valorizações estéticas e
morais. (WUNENBURGER, 2015, p. 19).
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Entretanto, para compreender a profundidade ideológica da paisagem e a serventia
desta para o mascaramento da realidade social é preciso colocar em pauta a multiforme
definição de “ideologia”, elaborada no mesmo compasso dos fatos históricos acima
relacionados.
A sentença “ideologia” origina-se da conjunção linguística extraída da raiz da
palavra grega eidos que significa ideia, com logos, traduzida como conhecimento ou razão. A
expressão, manifestada pela primeira vez por volta 1800, apresentou dois sentidos iniciais.
(WOLKMER, 1995).
O primeiro sentido moderno do termo teria sido cunhado pelo filósofo francês
Antoine Destutt de Tracy (1754-1826) no livro Eléments d’idéologie, (Ideologia de
Elementos) que escreveu com o apoio do fisiologista Pierre-Jean-Georges Cabanis (17571808) e do filósofo Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), nos bastidores da Revolução
Francesa, uma teoria da “Ciência das Ideias”, relacionando-a com os fenômenos naturais, o
corpo humano e o meio ambiente, como se fosse um organismo vivo. (CHAUÍ, 2004;
WOLKMER, 1996).
Os filósofos formularam a proposição nas faculdades sensíveis do ser humano que
permitem a formação das ideias, quais sejam: querer (vontade), julgar (razão), sentir
(percepção) e recordar (memória). Com convicções liberais e persuadidos pela ótica científica
de observação descritiva, eles acreditavam que recorrendo à análise de dados obtidos pela
investigação dos elementos da sensibilidade humana seria factível criar uma distinta
pedagogia do conhecimento para constituição de uma moral coletiva renovada, em
contraposição aos ensinamentos religiosos e filosóficos metafísicos impostos pelo poder
monarca com o fito precípuo de embevecer os cidadãos para mantê-lo no poder. (CHAUÍ,
2004).
Propõe De Tracy o ensino da física e da química, ciências que iriam formar um
inaudito espírito capaz de observar a realidade sem as quiméricas prescrições metafísicas e
religiosas, enquanto Cabanis pretendia “construir ciências morais dotadas de tanta certeza
quanto as naturais, capazes de trazer a felicidade coletiva e de acabar com os dogmas, desde
que a moralidade não seja separada da fisiologia do corpo humano”. (CHAUÍ, 2004, p. 10).
Logo, a essência da ideologia neste primeiro entendimento relaciona-se com a
ponderação das ações voluntárias do indivíduo e os efeitos gerados pela mudança da instrução
pedagógica sobre ele e, consequentemente, sobre um grupo de indivíduos.
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O segundo sentido, embora pejorativo, confere-se a Napoleão Bonaparte no século
XIX, quando, ao se revoltar contra os intelectuais liberais do Institut de France que o
apoiaram para ascender ao poder, mas que as ideias posteriormente confrontavam o seu
governo absolutista respaldado pela Igreja, “proibiu o ensino da Ciência Moral e Política no
Instituo e, em famoso discurso (dezembro de 1812), atacou as ideias de seus membros,
qualificando-as como especulação abstrata, falsa e irresponsável (...)”. (WALTZER citado por
WOLKMER, 1996, p. 92). A segunda conotação da palavra ideologia, portanto, faz alusão a
ideias fantasiosas e abstratas.
Bobbio se propôs a conceituar a ideologia em de "significado fraco" ou "significado
forte":

Tanto na linguagem política prática, como na linguagem filosófica, sociológica e
político-científica, não existe talvez nenhuma outra palavra que possa ser comparada
à Ideologia pela frequência com a qual é empregada e, sobretudo, pela gama de
significados diferentes que lhe são atribuídos. No intrincado e múltiplo uso do
termo, pode-se delinear, entretanto, duas tendências gerais ou dois tipos gerais de
significado que Norberto Bobbio se propôs a chamar de "significado fraco" e de
"significado forte" da Ideologia. No seu significado fraco, Ideologia designa o
genus, ou a species diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: um
conjunto de idéias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função
orientar os comportamentos políticos coletivos. O significado forte tem origem no
conceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa consciência das relações de
domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro porque mantém, no
próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada pelos vários autores,
a noção da falsidade: a Ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, Ideologia
é um conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças
políticas. No significado forte, Ideologia é um conceito negativo que denota
precisamente o caráter mistificante de falsa consciência de uma crença política.
BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 585).

Wolkmer (1996, p. 93) fez um apanhado dos posicionamentos teóricos hodiernos
sobre o assunto e renomeou o denominado “significado fraco de ideologia” de Bobbio para
“significado positivo de ideologia” que consiste num conjunto sistematizado de axiomas,
coadunados com crenças, valores, modos de agir, sentir e pensar de pessoas ou grupos de
pessoas que conduzem à atitudes e guiam as ações, “como critérios idôneos para justificar o
exercício do poder, explicar e julgar os acontecimentos históricos, explicar as conexões entre
atividades políticas e outras formas de atividade.”
O "significado forte" recebeu a designação de “significado negativo de ideologia”
sendo entendido “como falsa consciência das relações de domínio entre as classes – ideologia
como ilusão, mistificação, distorção e oposição ao conhecimento verdadeiro – ideologias são
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ideias erradas, incompletas, distorcidas, dissimulações sobre fatos ou sobre realidade social.”
(WOLKMER, 1996, p.95).
Hurtig citado por Nunes (1963, p. 19), exibiu uma tipologia funcional das ideologias,
dividindo-as em três categorias denominadas; quadro de referência, fator de coesão, meio de
ação. O quadro referencial das ideologias correlaciona-se ao fato delas fornecerem uma gama
de opções para que os indivíduos traduzam a realidade social em que vivem, com o auxílio de
lembranças, percepções e crenças sobre os fatos e os acontecimentos. É pela intervenção das
ideologias que cada indivíduo em sua singularidade terá condições de interpretar os mesmos
episódios de forma diferente. Em segundo lugar, as ideologias fornecem condições para criar,
manter e fortalecer os elos entre os grupos sociais, por meio da comunhão de códigos de
comunicação, como idioma, cultura, religião e valores, que permitem diferenciar os aliados
dos opositores. Por fim, as ideologias são meios de ação, pois oportunizam aos líderes
políticos o “lançamento de movimentos coletivos e de grupos organizados, a mobilização para
certos fins de amplas massas humanas, o controle e orientação de determinados
comportamentos de importantes setores da população.”
Rebuscando outra perspectiva, Arendt (2011) aponta que as ideologias alcançaram
potencialidades inovadoras com os regimes totalitários no século XX, não observadas nos
movimentos ideológicos do século precedente. Explica a autora que os pontos de confluência
entre as ideologias de outras épocas eram as questões raciais, domínios territoriais, lutas de
classes pelo poder político e os embates sobre os regimes governamentais nos Estados.
Porém, com Hitler e Stalin surgiriam três peculiaridades que mudariam a essência das
ideologias postas: em primeiro lugar, eles tencionaram promover a “explicação total” para
todas as circunstâncias históricas revolvendo os lances passados, alterando-os para clarificar o
presente e planejar com segurança o futuro da nação com patrocínio popular; em segundo
lugar, romperam com o sentido tradicional das percepções, fornecendo um “sexto sentido” em
que a verdadeira natureza dos fatos e das coisas perceptíveis, que estavam encobertos por
recônditos motivos, se revelaram mediante uma asfixiante doutrinação ideológica iniciada
com os jovens nas escolas, libertando o “pensamento da experiência e da realidade”. As
ideologias totalitárias hitleristas e stalinistas imprimiram um ar conspirador em cada ato
político criando um ambiente de constante desconfiança entre os indivíduos, pois tolerava-se a
união dos cidadãos em eventos coletivos e organizados pelo regime, mas não a pessoalidade
no âmbito particular, mantendo-se um afastamento social que implicava numa indiferença
generalizada quanto aos fatos cotidianos; em terceiro lugar, desvirtuaram a realidade com
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métodos de demonstração mediante processos com ilações lógicas “indiscutíveis”, fundados
em premissas axiológicas que agiram no “terreno da realidade” perceptível da população.
Esses métodos eram injetados na sociedade por propagandas27 altamente persuasivas e
visavam corroborar com os discursos políticos-científicos e transformá-los em armas:

O expediente que ambos os governantes totalitários usaram para transformar suas
respectivas ideologias em armas, com as quais cada um dos seus governados podia
obrigar-se a entrar em harmonia com o movimento do terror, era enganosamente
simples e imperceptível: levavam-nas mortalmente a sério e orgulhavam-se, um, do
seu supremo dom de “raciocínio frio como o gelo” (Hitler), e o outro, da “impiedade
da sua dialética”, e passaram a levar as implicações ideológicas aos extremos da
coerência lógica, que, para o observador, pareciam despropositadamente
“primitivos” e absurdos: a “classe agonizante” consistia em pessoa condenadas à
morte; as raças “indignas de viver” eram pessoas que iam ser exterminadas.
(ARENDT, 2011, p. 524).

A ideologia nazista conjugou fundamentos filosóficos com conclusões científicas
pretendendo ser uma “filosofia científica”, fazendo acreditar que uma ideia poderia ser um
postulado suficiente para o estudo científico e, logicamente, poucos argumentos teriam
condições de superar as certezas “cientificamente comprovadas”.
Partindo desse pressuposto, a paisagem descrita na literatura, reproduzida nas
pinturas e nos monumentos, ínsita na natureza, interpretada nas peças teatrais e traduzida nos
discursos, fornece excepcionais alicerces para ideação da consciência de pertencimento e
sustentação de um programa de poder e serve “ideologicamente para “naturalizar” a dimensão
desigual das relações sociais, ocultando a realidade dos processos históricos e conflitantes que
a produziram.” (BESSE, 2014, p. 106).
Na doutrina ideológica nazista houve uma integração de múltiplas ideologias que
refletiam pensamentos heterogêneos sobre diversos assuntos, muitos deles por serem
inconciliáveis foram descaracterizados para se acomodarem aos planos do Terceiro Reich:

O filósofo Friedrich Nietzsche com sua ideia do super-homem e a vontade de poder;
como os erutidos Gobineau e Chamberlain, com usas teorias raciais, onde afirmam
que a raça suprema é a ariana e os alemães são os seus mais puros representantes
modernos; como o dramaturgo Richard Wagner, com seu exaltado nacionalismo
27

Um dos exemplos mais contundentes da persuasiva propaganda nazista pode ser observado no filme o Eterno
Judeu (Der ewige Jude) de 1940. Logo no início do filme é informado ao espectador que as cenas reproduzidas
“são autênticas e reais” e obtidas na Polônia recém-anexada ao Reich alemão, local em que os judeus se
misturaram aos povos civilizados. A intenção na afirmação da autenticidade das imagens era dar credibilidade a
produção e as ideias transmitidas. A sobreposição de cenas de judeus a mendigos pedindo esmolas nas calçadas
das cidades, habitações imundas e escuras, ratos percorrendo estoques de comida na calada da noite, pessoas
negociando nos mercados e nas ruas e comparações de obras de artes falsificadas descritas no documentário por
um texto com “fundamentos científicos”, mostra o grau de desvirtuamento da realidade, das concepções racistas
e da ideologia nazista.
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pangermânico; como o geógrafo Karl Haushofer, com sua geopolítica, que assevera
que a raça dominante tem o direito à expansão vital (Lebensraum);como o filósofo
Oswald Spengler, que tornou generalizada a convicção de que uma vez que o
Ocidente estava exausto e que já não havia quaisquer forças regeneradoras em ação,
a Alemanha estava convocada a preencher o vazio espiritual e político criado pelo
abandono de si mesmo do Ocidente; e ainda como o historiador Heinrich von
Treitscke, que sustentava, em meio ao aplauso geral, que o cidadão deveria
sacrificar-se como individuo pela comunidade mais elevada da qual era membro,
sendo injustificável que resistisse à autoridade do Estado; e que forjou a frase
constantemente repetida nos anos 30: “os judeus são nossa desgraça!”. (RIBEIRO
JÚNIOR, 2005, p. 47).

Todavia, quando o grau de comprometimento das massas com os discursos políticos
alcança níveis irracionais, impossibilitando a permanência de indivíduos com culturas,
orientações políticas ou origens raciais diferentes no mesmo espaço, com o pretexto na
supremacia de tradições, raças ou credos, à marginalização do comportamento humano e as
contradições retóricas são atenuadas, fomentando atrocidades corroboradas por sistemas
jurídicos e valorativos erigidos pelas próprias sociedades.

7.1.3 Paisagem, poder e política

A palavra paisagem possui diversificadas conotações em função do contexto de sua
aplicação, posto que pintores, geógrafos, geólogos, arquitetos, juristas, políticos e ecólogos,
entre outros, têm interpretações próprias do que seja paisagem. Apesar das divergentes visões
a noção de “espaço aberto, espaço “vivenciado” ou de espaço de inter-relação do homem com
o seu ambiente está imbuída na maior parte dessas definições.” (METZGER, 2001, p. 2).
Serrão (2004, p. 93), soma a paisagem, além dos aspectos morfológicos da terra e a
relação do homem com o lugar, a identidade cultural e histórica, pois “ela não é pura, intacta,
porque enlaça natureza e história, ao receber a modelação introduzida pela vida humana; é,
sobretudo, um complexo no qual se processa a experiência vital.”
Consoante interpreta Bonametti (2010), a paisagem deve ser averiguada nos espaços
visuais, naturais e antropizados, captada pela percepção, ponderada pelos valores de
condições de visibilidade, qualidade e fragilidade da imagem, para reflexão sensitiva e
psicológica do observador.
Sendo assim, a noção de paisagem não é una e comporta oscilações, pois abrange
duplamente a “ação humana e a dimensão histórica em diálogo com a dimensão espacial, esta
já tão peculiar ao conceito, o que derivou na apreensão de significados, expressando valores,
crenças, mitos e utopias, ou seja, na obtenção de uma dimensão simbólica” (CORRÊA;
ROSENDAHL apud MOURA-FÉ, 2014, p. 104).
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Destarte, o reconhecimento de que a paisagem prospera num lugar, espaço ou
território delimitado e remodelado pela atividade humana, traz, a reboque, à admissão de que
este recinto paisagístico deve ser controlado e ordenado pelo Estado, pois o fio condutor para
o planejamento das superfícies humanizadas ocorre pela ação política. Há na paisagem,
portanto, fragmentos que conjugam ao mesmo tempo questões historiográficas, teóricas e
políticas.
Etimologicamente, a palavra política deriva-se “do adjetivo originado de pólis
(politikós), que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano,
civil, público, e até mesmo sociável e social [...]”, tendo sido difundido o termo na importante
obra de Aristóteles denominada a Política, que estabeleceu divisões nas funções
administrativas do Estado. (BOBBIO, 2004, p. 954).
Modernamente, modificou-se o termo política por outras expressões como ciência
política e filosofia política, todas fazendo reportação a um conjunto de regras socialmente
“instituídas para o controle das paixões (interesses, conflitos, ambições, escolhas etc),
tornando-se a condição do surgimento do espaço político no qual é possível a convivência
entre os diferentes, mesmo dispondo de direitos iguais.” (CASTRO, 2012, p. 46).
A progressão histórica da paisagem demonstra que durante o seu processo evolutivo
ela esteve notadamente vinculada à política e aos modos de exteriorização do ideal de poder
do governante, produzindo padrões políticos e econômicos tanto quanto valores estéticos e
culturais.
Na antiguidade as relações entre o poder e a paisagem eram notórias e interligadas
em especial às tradições religiosas e ao poderio militar dos imperadores. Os governantes
ocupavam o poder por uma vontade divina e toda deferência à paisagem relacionava-se a
cultuar o sagrado. “A manutenção do poder dependia então da propagação do culto ao reideus e do temor que ele inspirava, além do culto à vida pós-morte. A paisagem era construída
de modo que este culto fosse cada vez mais fortalecido.” (BONAMETTI, 2010, p. 264).
O nexo moderno da paisagem com a política despontou quando o ser humano passou
a contemplá-la diretamente no seu meio inato, superando o distanciamento clássico com os
componentes da natureza nas reproduções picturais. Na sequência, os problemas
socioculturais somados à aguda migração populacional do campo para as cidades resvalaram
no exame da paisagem e tornaram-se tão relevantes que a política não pôde deixar de
examiná-la. Mas, primeiramente, o prisma político preocupou-se em inserir a paisagem nos
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discursos como ingrediente fundamental para construção ideológica e maneira de expressar as
convicções de poder.
Ao ingressar na seara política ajuntou-se a paisagem, paulatinamente, duas outras
características que marcariam a trajetória de vários países e especificamente da Alemanha; a
feição militarista e a contaminação pela legenda ultranacionalista, particularmente a partir do
final do século XIX.
A esse respeito, realça Custódio (2014, p. 42), que a Alemanha oitocentista começou
a se “organizar enquanto nação, relevando-se a precursora da filosofia nacionalista, utilizada
para efetivar o sentimento pátrio alemão, pois até então o País era um agrupamento de
culturas”. Esse modelo de Estado-nação, arremata Custódio, “relaciona-se à paisagem,
passando-se a conceber que esta garante a identidade nacional”.
Outro aspecto que contribuiu para a politização da paisagem decorreu da mudança
radical das cidades ao término do século XIX devido à rápida industrialização dos Estados e a
construção de grandes conglomerados residenciais. Adensou-se à tradicional estrutura urbana
o fenômeno dos bairros operários periféricos nos arredores das fábricas e, em locais mais
afastados, saindo das áreas centrais das cidades, parques naturais e mansões com belos jardins
das classes mais abastadas. Os jardins e os parques eram o refúgio da aristocracia e da
burguesia da envenenada paisagem moderna industrial.
No limiar do século XX, a desmedida exploração dos recursos naturais e à
emergência das questões ambientais no contexto da vida social e dos espaços urbanos,
trouxeram novas amplitudes para a paisagem que passou a ser apreciada como objeto de
interesse público e, sobretudo, de políticas públicas com iniciativas e soluções dos Estados
para o planejamento das cidades. Nesta suposição, as paisagens também “podem ser lidas
como produtos ou reflexos diretos das escolhas e diretrizes políticas e das políticas públicas.”
(GONÇALVES, 2015, p. 112).
Assim, a concepção de paisagem como instrumento de ação do poder estatal tornouse apetrecho político e a “sua questão é o reconhecimento, nas escolhas e práticas de
governança dos recursos naturais, do papel das paisagens nas necessidades culturais das
populações locais (identidade, qualidade de vida).” (FORTIN, 2015, p. 357).
Transita no mesmo caminho o pensamento de Gandy (2004, p. 80) ao ressaltar a
correspondência entre paisagem, poder, ideologia e política:
“É também a reprodução inconsciente de determinados modos de pensamento que
religam a ideologia ao poder simbólico da natureza definida como um conjunto
preexistente de símbolos e significados. [...] A paisagem é fundamentalmente
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política: toda mudança social constitui, na verdade, um desafio às concepções
preexistentes da natureza e às suas representações simbólicas na paisagem.”

Afiança Besse (2014, p. 118) que a paisagem política é, em “primeiro lugar, a
paisagem de grande escala, que manifesta as grandes visões do poder e estende-se através de
um espaço percebido como homogêneo e em contato direto com as regiões que controla.”
Constata-se que a paisagem é na maioria das deliberações dos séculos XIX e XX,
associação espacial que sujeita-se aos pontos econômicos, culturais e ideológicos dos grupos
de indivíduos e de cada sociedade, devendo ser compreendida como portadora de
incumbências sociais, pois se propõe a dar significação ideológica aos espaços.
Tomando por base esse contexto, é importante frisar que o nacionalismo cultural
alemão como proposição para a garantia da integração nacional, ao ser politizado, reverteu-se
num aparato poderoso de manipulação social e de dominação dos sentidos:

Não obstante, desse nacionalismo cultural emergiram elementos que, quando
politizados, passariam a ser instrumentos formidáveis de mobilização política. Entre
eles estava a crença de que a “nação” alemã havia existido desde o século I, quando
Armínio derrotou o general romano Varo, destruindo seu exercito na Floresta de
Teutoburgo no ano 9 a.C. Esses nacionalistas culturais também exaltavam a língua
alemã, que viam como a representação concreta da identidade nacional, e
enfatizavam a importância da educação como um meio de dar prosseguimento e
intensificar a estima por essa herança cultural. (GEARY, 2005, p. 35).

Quanto a esse problema, observa Besse (2014, p. 108) que com a promoção do
nacionalismo durante o século XIX, integrou-se progressivamente a paisagem no universo das
reinvindicações nacionais e, já no século XX, ela entrou com vigor na pauta política dos
Estados:
A paisagem foi muito mobilizada, na época moderna, na Franca, na Alemanha, e em
quase toda a Europa, mas também nos Estados Unidos, para encarnar a identidade
histórica e geográfica de nação. Quase sempre representada sob a aparência de uma
paisagem natural, esperava-se dela que expressasse de forma exemplar os valores
culturais, morais e políticos da nação em dado momento de sua história.

Realmente, a paisagem considerada como estratégia política manipulada com
elementos de reprodução cultural e social na sociedade alemã, fundada em lastro histórico e
com forte apelo afetivo se fez presente na marcha nazista e desenvolveu a sensação de
pertencimento, proteção e, máxime, de assentimento das propostas políticas aludidas, como se
mostrará a seguir.
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8. INSTRUMENTOS DE PERSUASÃO SOCIAL NA ALEMANHA NAZISTA

No âmbito político, os instrumentos de persuasão em massa apareceram logo após a
Primeira Guerra Mundial, quando socialistas investiram no convencimento ideológico de seus
membros com a utilização da propaganda partidária, porém, “no geral, compartilhavam a
crença de que a opinião e a ação só podiam ser legitimamente mobilizadas pelo uso da razão e
respeitando a liberdade individual.” (RÜDIGER, 2014, p. 49).
A partir da primeira metade do século XX consolidou-se nos regimes totalitários o
emprego de dispositivos de interlocução em massa pela máquina estatal de propaganda
política para o controle da opinião pública. Com os avanços tecnológicos dos meios de
comunicação, camadas gigantescas das populações dos países tiveram acesso ao rádio,
cinema, revistas e jornais, que transmitiam ideias, imagens, símbolos e pensamentos,
oportunidade para que esses artifícios fossem habilmente utilizados para fascinar e conquistar
seguidores às propostas políticas aduzidas.
Como ressalta Arendt (2011, p. 390) apesar do uso da força e do terror dos governos
totalitários para impor as suas vontades, como qualquer partido político eles precisaram
recorrer a outros métodos de induzimento em massa “para parecer plausíveis aos olhos de um
público que ainda não está rigorosamente isolado de todas as outras fontes de informação”.
Esse método de conquista para atrair e manipular as massas competiu à propaganda.
No caso do movimento totalitário nazista a distribuição das doutrinas ideológicas
pela propaganda não encontrou resistência por conta do monopólio das comunicações e das
restrições a liberdade de expressão que iniciaram logo após Hitler subir ao poder, pois ter os
seus próprios mecanismos de opressão e de domínio impediam quaisquer contestações ou
hesitações dos conteúdos repassados por parte dos descontentes. Sob a regência totalitária, a
“propaganda política se torna onipresente, atua no sentido de aquecer as sensibilidades e tende
a provocar paixões, visando a assegurar o domínio sobre os corações e mentes das massas.”
(PEREIRA, 2003, p. 102).
Somou-se ao monopólio dos meios de comunicação pelo Estado Nazista o
vanguardismo intelectual dos alemães que “eram muito educados e vorazes leitores de jornais,
e além do mais o regime de Hitler fazia o possível para colocar um rádio em cada lar e
explorava cinejornais e filmes para transmitir suas mensagens.” (GELLATELY, 2011, p. 28).
Iniciando nesta presunção, o regime nazista difundiu a doutrina hitlerista com
variados mecanismos e técnicas de persuasão, adotando diversificadas maneiras de divulgação
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para a expansão do pensamento totalitário. O arsenal propagandístico incluiu uma mistura de
argumentos xenofóbicos, antissemitas e nacionalistas com o uso cartazes, panfletos, cartilhas,
músicas, slogans, símbolos, livros, filmes, peças teatrais, discursos políticos, leis28, desfiles
paramilitares, descrições mitológicas, esculturas, etc, numa espécie de irradiação doutrinária
para contaminar as massas sobre a “nova Alemanha” que estava por vir, liberta de
estrangeiros, judeus e da intrusa cultura ocidental capitalista e comunista.
Impôs-se uma intensa e eficiente propaganda política partidária na Alemanha nazista
decomposta em duas fases. A primeira, anterior a tomada do poder pelo Führer, tinha o
escopo de convencer os dissidentes ou penetrar em camadas da população que ainda não
conheciam o partido nacional-socialista para aderirem ao programa alvitrado com implacáveis
críticas ao governo vigente e caráter eminentemente revolucionário. Na segunda fase, já com
Hitler no poder, a propaganda nazista mudou radicalmente, assumindo uma índole
reacionária:
Os mesmos problemas e desejos presentes não fase anterior desaparecem da
propaganda, tomados como resolvidos e realizados, numa tentativa de se estabelecer
uma realidade e ordem incontestáveis. O tipo de argumentação empregada também é
outro: não se trata mais de convencer a sociedade da proposta nacional-socialista,
mas de apresentar a solução do partido como a única existente. As situações
colocadas pela propaganda na segunda fase mostram quase sempre uma ordem
harmoniosa proporcionada pelo NSDAP que tenta ser rompida por inimigos
externos. (DIEHL, 1996, p. 88).

Para Ribeiro Junior (2005, p. 71) a propaganda política nazista traduziu um dos
fenômenos mais marcantes do século XX. “Com ela Hitler, sem recorrer à força militar,
conseguiu a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia ao Reich e a queda da França.” É
assim que, para Arendt (2011, p. 395):

28

Tão logo assumiu o poder em 1933 os nazistas compeliram um conjunto de Leis para limpeza racial da
Alemanha. Em 7 de abril de 1933 a Lei de Restauração do Serviço Público Profissional excluiu mais de dois
milhões de pessoas do serviço público alemão consideradas “politicamente não confiáveis”, especialmente os
comunistas e judeus. Posteriormente, um decreto complementar incluiu um parágrafo para exclusão dos
considerados “não arianos”, ou seja, todos aqueles cujos pais ou avós não fossem alemães. Milhares de juízes,
promotores, advogados, defensores públicos e médicos foram arrastados de dentro de Tribunais e hospitais
públicos ou impedidos de entrar para exercer a profissão. Em 25 de abril de 1933 a Lei Contra a Superlotação
das Escolas e Universidades Alemãs limitou a apenas 1,5 por cento das vagas para os alunos “não arianos” nas
escolas e universidades públicas e particulares. Em 14 de julho de 1933 a Lei de Revogação da Naturalização e
do Reconhecimento da Cidadania Alemã cancelou todas as naturalizações obtidas pelos judeus entre 1918 e
1933 na Alemanha e proibiu novas naturalizações. Por fim, e não mesmo bárbara, a Lei de Prevenção contra a
Descendência e Doenças Hereditárias também de 14 de julho de 1933 permitiu a esterilização dos que fossem
considerados portadores de alguma doença hereditária, como distúrbios psicológicos, doenças de pele, epilepsia,
cegueira, surdez, alcoolismo, etc. O propósito da lei era permitir a purificação da raça através da esterilização,
para que os descendentes arianos nascessem fortes e saudáveis e, consequentemente, aptos para combater na
guerra. A esterilização que inicialmente era voluntária tornou-se compulsória, atingindo mais de quatrocentas
mil pessoas ao final da guerra. (FRIEDLÄNDER, 2012; GELLATELY, 2011).
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A propaganda totalitária aperfeiçoou o cientificismo ideológico e a técnica de
afirmações proféticas a um ponto antes ignorado de eficiência metódica e absurdo de
conteúdo porque, do ponto de vista demagógico, a melhor maneira de evitar
discussão é tornar o argumento independente de verificação no presente e afirmar
que só o futuro lhe revelará os méritos.

Hitler (2016, p. 137) compreendia a dimensão da propaganda política para
construção do sistema nazista com o arrimo público, tanto que dedicou dois capítulos inteiros
ao tema em sua obra Mein Kampf (Minha Luta), ressaltando que a “propaganda não é a
educação científica de cada um, e sim chamar a atenção da massa sobre determinados fatos,
necessidades etc., cuja importância só assim cai no círculo visual da massa”.
Acreditava Hitler (2016, p. 433) ser primordial a propaganda como aparelho
conducente para nutrir o sentimento nacional, dissuadir grupos de indivíduos a se evolverem
com a causa do partido e para a difusão da desmistificação dos conceitos pré-existentes na
sociedade intentando a edificação de uma nova organização social baseada na doutrina
imposta:
O primeiro dever da propaganda consiste em conquistar adeptos para a futura
organização; o primeiro dever da organização consiste em conquistar adeptos para
a continuação da propaganda. O segundo dever da propaganda é a destruição do
atual estado de coisas e a disseminação da nova doutrina, enquanto que o segundo
dever da organização deve ser a luta pelo poder para conseguir; por esse meio, o
sucesso definitivo da doutrina. O sucesso mais decisivo de uma revolução será
conseguido quando a nova doutrina for divulgada pelo maior número, imposta a
todos depois, ao passo que a organização da ideia, isto é, o movimento, deve
abranger unicamente os homens absolutamente necessários aos postos de comando.
Por outras palavras: em cada grande movimento destinado a revolucionar o mundo
da propaganda primeiramente terá de divulgar a ideia do mesmo. Incessantemente
terá de esclarecer as massas sobre as novas ideias, atraí-las para as suas fileiras, ou
pelo menos, abalar as crenças em voga.

Em relação à abordagem desse problema, Lenharo (2007, p. 07), reconhece que a
eficiência da propaganda nazista totalitária conduziu a população alemã a “um anestesiamento
coletivo, e não teria forças psicológicas para romper o cordão de encantamento que a prendia
ao regime”.
Assim como Hitler, Joseph Goebbels, (1897-1945), ministro da cultura no Terceiro
Reich, considerou a propaganda política um aparelho fundamental para a imposição da
ideologia nazista. Para Goebbels, as artes, símbolos e slogans propagandísticos deveriam
prezar pela qualidade, mas serem ao mesmo tempo de fácil compreensão, em razão da
simplicidade do povo a ser seduzido.
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8.1 A paisagem como objeto de entretenimento

Quando Hitler assumiu o poder em 1933, inicialmente como Chanceler na Câmara
do Reichstag e em seguida cumulando o encargo de Presidente do país, Goebbels anunciou
que a revolução nazista na Alemanha seria completa e envolveria todos os setores da vida
alemã. A revolução pretendida pelo político nazista não se destinava apenas a rever as
humilhantes imposições do Tratado de Versalhes, recuperar os territórios perdidos ao término
da Primeira Guerra Mundial ou impor uma reestruturação social e econômica nos moldes das
Revoluções Francesa de 1789 ou Russa de 1917. Era, acima de tudo, uma revolução cultural
para recuperar os valores tradicionais arianos.
As reformas culturais encalçadas pelos nazistas tinham a expectativa de fortalecer o
seu programa político que cultuava as artes e as tradições alemãs e isso percorreria,
indeclinavelmente, pela total transformação na maneira de pensar do polo alemão para
legitimação popular do poder. Para Goebbels não havia arte sem política e a “mobilização
espiritual” do povo alemão seria imprescindível para o sucesso do governo. (EVANS, 2011).
A nazificação da cultura na Alemanha começou com apenas quatro meses de
governo no evento conhecido como a “Queima dos Livros” (Bücherverbrennung), em que
milhares de livros de autores críticos ao partido nacional-socialista ou considerados
subversivos a moral germânica foram destruídos em praças públicas de várias cidades alemãs
e austríacas. As palavras de um jovem estudante da época resumem a consciência da
população alemã naquele momento turbulento ao proclamar que “todo livro estava condenado
à fogueira, desde que aja subversivamente contra o nosso futuro ou fira as raízes do
pensamento alemão, da pátria alemã e das forças dirigentes de nosso povo”. (SHIRER, 1975,
p. 359, 1v).
Ainda em 1933 o governo nazista proibiu as manifestações populares de arte
moderna, como peças teatrais, shows, filmes e exposições, pois as julgavam imorais e
aviltantes aos tradicionais princípios alemães. Em pouco tempo as artes modernas seriam
associadas aos judeus e aos comunistas, considerados inimigos e degenerados pela
administração do Reich, sob o argumento de proteção do povo alemão contra uma invasão
cultural estrangeira.
Em 1936 Goebbels desautorizou todas as formas de crítica ao governo “libertando o
povo alemão da “tirania egoística da crítica” dos “padrões egocêntricos” e abrindo o caminho
para um relacionamento saudável entre as artes e a “comunidade racial”.” (KITCHEN, 2009,
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p. 202). A partir de 1937 iniciou-se uma sequência de exposições e campanhas antissemitas e
nacionalistas contra a arte moderna ocidental, considerada artisticamente inapropriada e
moralmente prejudicial ao povo e a cultura germânica ariana. Em 19 de julho de 1937, na
cidade de Munique, na Alemanha, realizou-se a Mostra Internacional chamada de “Arte
Degenerada” (Entartete Kunst) que reuniu centenas de pinturas, gravuras, desenhos, livros e
esculturas de artistas reputados como degenerados pelo governo nazista. (DIEHL, 1996;
SHIRER, 1975; SPEER, 1976).
A mostra seguiu por outras cidades na Europa e atingiu um grande sucesso de
público expondo obras de artistas “degenerados”, muitos judeus, como Chagall, Beckmann,
Liberman e Segall. (FERRAZ, 2015). Ao lado das obras expostas os nazistas colocaram fotos
de pessoas com deformidades físicas e demências mentais, especialmente judeus e
comunistas, para demonstrar a degenerescência das artes modernas. (Figura 7).

Figura 7: Um dos painéis da exposição "Arte Degenerada", organizada por
Hans Posse em 1937. Pinturas expressionistas colocadas ao lado de
fotografias de doentes mentais

Fonte: Disponível em <http://cabidemental.blogspot.com.br/2013/01/alemanha1939-brasil-2013.html>

Para contrastar a exibição “Arte Degenerada” os nazistas fizeram exposições
simultâneas denominadas de “Grande Arte Alemã” exibindo obras de artistas alemães como
de Adolf Reich (1887-1963) e Adolf Wissel (1894-1973), para glorificar a cultura alemã, as
paisagens cênicas do país, a estética perfeita, a beleza e a pureza da arte ariana (Figura 8).
Hitler confiava “que a verdadeira arte seria a romântica alemã: para ele, a arte moderna –
cenário no qual se destacavam os artistas imigrados do Leste europeu, muitos dos quais
judeus – era uma arte espúria, símbolo do caos social e da Revolução.” (FERRAZ, 2015, p.
56).
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Figura 8: 'Feldarbeit' (trabalho no campo - 1935). Adolf Wissel (1894- 1973).

Fonte: Disponível em:
<https://www.liveauctioneers.com/item/29647217_adolf-wissel-1894-velber1973-hannover-f>

As pinturas expostas enfatizavam as paisagens bucólicas de florestas e bosques com
grandes áreas verdes e imagens lúdicas glorificando os camponeses trabalhando no campo
para conferir sensibilidade e desenvolver o espírito e os valores germânicos. Era esta
sociedade rural medievalista que Hitler queria coagir ao povo alemão.
Entre os pintores tornou-se comum tratar realisticamente os temas, em detrimento
das escolas modernistas dos anos 20. Pintavam aldeias, trigais, montanhas, lagos, o
campo alemão. Desde a abertura das grandes estradas, as autoridades tudo fizeram
para não mutilar a paisagem, e os pintores se inspiraram nessa orientação para
realizam seus trabalhos. (LENHARO, 2007, p. 67).

A imprensa escrita e o rádio foram amplamente utilizados para manipular a
população na Alemanha e ambos os meios de informação com controle absoluto do governo
nazista. Diariamente os chefes editorias dos jornais de Berlim e os representantes das
sucursais dos demais jornais de todo o Terceiro Reich eram obrigados a se reunirem com
Goebbels que lhes comunicava o que deveria e o que não poderia ser publicado. As
determinações e orientações eram transmitidas aos periódicos e as editoras de livros da capital
e das cidades do interior. Os estabelecimentos que não cumprissem as ordens eram fechados,
vendidos aos partidários ou apropriados pelo governo. (EVANS, 2011; SHIRER, 1975).
As publicações em sua maioria tratavam de inculpar os judeus pelos problemas
sociais e econômicos enfrentados pela Alemanha, convocar os jovens alemães para se
alistarem no exército ou demonstrar os vindouros benefícios do país que se construía.

104

Publicados diariamente, os jornais empenhavam-se em modelar o comportamento da
população de acordo com as pretensões nazistas, sobretudo para doutrinar as crianças e os
jovens.
Com o rádio, maior meio de comunicação da época, os nazistas puderam impor a
propaganda ideológica logo no início do governo, já que o sistema de radiofusão era um
monopólio estatal e todos os funcionários tinham que pertencer obrigatoriamente à Câmara de
Rádio do Reich, órgão responsável por gerir todas as emissoras do país. (SHIRER, 1976). O
repertório dominador nas rádios incluía horas de propagandas eleitorais, convocações
militares e divulgação das realizações do governo, sendo alterado somente em momentos
específicos, mesmo assim, para aumentar a participação do governo na programação:
Em ocasiões especiais, os encarregados das rádios faziam arranjos para que um
discurso de Hitler fosse transmitido por alto-falantes em locais públicos, nas
instalações de fábricas, escritórios, escolas e restaurantes. Ao soar de uma sirene, as
pessoas deviam parar o que quer que estivessem fazendo e se reunir em torno do
rádio ou dentro da área de alcance de um alto-falante para uma sessão pública de
audição conjunta. Também tinham que escutar a “Hora da Nação” das 7 às 8 horas.
Foram inclusive traçados planos para uma rede nacional de seis mil postes de altofalantes para facilitar a audição pública; a implementação só foi interrompida pela
eclosão da guerra em 1939. (EVANS, 2011, p. 165).

Com o passar do tempo Goebbels percebeu o desinteresse e a insatisfação da
população em razão das transmissões políticas ininterruptas e incluiu atrações culturais como
a leitura de trechos de livros e músicas alemãs na programação. O Ministro da Cultura
afirmava que o rádio tinha de ser criativo, pois poderia colocar o povo inteiro em prol do
regime. (EVANS, 2011).
O cinema esteve diretamente vinculado ao sucesso eleitoral do partido nazista e
posteriormente ao apoio popular conseguido por Hitler ao atingir o poder. Os curtasmetragens, inicialmente de cunho político, decantavam os feitos conseguidos pelo partido
nacional-socialista, as virtudes alemãs, os heroísmos nos campos de batalha, a grandiosidade
da nova civilização alemã que estava surgindo, além de evidenciar as belezas naturais da
Alemanha e a pureza da vida ariana.
O filme Parteitagder NSDAP in Nürnberg (“O Congresso do NSDAP em
Nuremberg”, 1927), mostra imagens grandiosas dos encontros anuais do Partido Nazista
realizados em Nuremberg na Alemanha, com Hitler caminhando num interminável corredor
em direção ao púlpito principal, cercado por uma multidão de telespectadores em silêncio e
ansiosos pelas palavras do Führer. Aos soar das trombetas e rufar dos tambores centenas de
milhares de soldados portando bandeiras com as suásticas estampadas entram em cena numa
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organização carnavalesca impressionante. No palco repleto de estandartes nazistas, holofotes
e esculturas de águias, um arauto anuncia o “messias” que num discurso vigoroso e
performático é aplaudido e reverenciado pela massa ensandecida. (Figura 9).

Figura 9: Congresso do Partido nazista em 1936.

Fonte: <Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/451274825131054454/>

Speer (1976, p. 71), testemunha ocular de alguns encontros do partido nazista, narrou
o impacto visual dos encontros do partido:
A impressão excedeu a minha fantasia. Os feixes luminosos dos cento e trinta
refletores, dispostos em torno do campo, à distância de doze metros um do outro,
erguiam-se até seis a oito quilômetros e, naquelas alturas, espalhavam-se, formando
uma superfície luminosa. Assim, houve a impressão de um espaço gigantesco, onde
os jatos de cada projetor pareciam pilares de paredes infinitamente altas. A coroa
luminosa, de vez em quando, era sulcada de nuvens acrescentando ao grandioso
efeito um elemento de irrealidade surrealista.

O filme Hitlerjugend in den Bergen (“A Juventude Hitlerista nas Montanhas”, 1932),
retrata jovens escoteiros entre belas paisagens nas montanhas e vales alemães, se divertindo
nadando em rios e lagoas, praticando esportes, montando cabanas nas florestas, cantando e
tocando instrumentos musicais a beira de fogueiras, enfim, interagindo com a natureza. Em
Deutschland erwacht! (“Desperta, Alemanha!”, 1933) cenas que mesclam desfiles militares
com discursos políticos nacionalistas de Hitler conclamam o povo alemão a reconstruir a
Alemanha, livre de comunistas e da maléfica interferência cultural ocidental.
O documentário de Leni Riefenstahl, Triumph des Willens (O Triunfo da vontade,
1935), é considerado o mais importante pelos historiadores, pois trata-se do único que relatou
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diretamente a vida de Hitler no Reich alemão. (LENHARO, 2007). Nele mostra-se a devoção
do povo alemão ao seu líder, sendo saldado com gritos entusiasmados de Heil Hitler! (Salve
Hitler!) por milhares de homens, mulheres e crianças enquanto desfila de carro a seu aberto
pelas ruas das cidades. A mesma cineasta produziu em 1938 Olympia (“Olímpia”, 1938), um
extenso documentário distribuído em duas partes denominadas “Festival das Nações” (Fest
der Völker) e “Festival da Beleza” (Fest der Schönheit) em que imortalizou os XI Jogos
Olímpicos de Berlim em 1936. O longa-metragem enalteceu a Alemanha e celebrou a beleza,
o culto ao corpo e a pureza racial.
Em Der Ewige Wald (“A Floresta Eterna”, 1936), de Hans Springer e Rolf von
Sonjewski-Jamrowski, exalta-se as belezas naturais da Alemanha, como bosques, florestas e
cachoeiras, glorifica-se o homem do campo e a superioridade da raça ariana. Com encenação
na época medieval, os alemães são representados como o povo civilizado de raça superior que
domina a natureza e desbrava outros caminhos conquistando os povos inferiores. A
mensagem do filme demonstra a superioridade germânica fundada nas virtudes dos
antepassados alemães, na raça ariana e no território imaculado alemão, “que não podia ser
confinado nas fronteiras artificiais impostas arbitrariamente pelo Tratado de Versalhes, ou
seja, justificava a necessidade do “espaço vital” (Lebensraum) da Alemanha.” (PEREIRA,
2003, p. 113).
Há também uma extensa lista de filmes antissemitas que revelaram o esforço
“cinematográfico, empreendidos pelo Ministério da Propaganda do Terceiro Reich, para
justificar a deportação dos judeus e convencer a sociedade alemã da necessidade de uma
“solução final” para a questão judaica: o extermínio em massa dos judeus europeus.”
(PEREIRA, W., 2011, p. 270). Dentre eles destaca-se “Os Rothschilds” (Die Rothschilds,
1940) de Erich Waschneck, que conta a história de uma família de banqueiros judeus que
insensíveis ao sofrimento do povo europeu nas guerras napoleônicas acumulou fortuna na
Europa sendo associados a “criaturas perigosas de mãos aduncas” e o “O Judeu Süss” (Jud
Süß, 1940) de Veit Harlan, que narra uma história supostamente verídica de um corrupto
político judeu do século XVIII que por causa do seu prestígio conseguiu revogar uma lei que
proibia a entrada de judeus no condado de Würtemberg, além de ter violentado e assassinado
uma jovem ariana. (PEREIRA, W., 2011).
O cinema certamente converteu-se no meio de persuasão em massa mais eficaz
durante o governo nazista e recebeu atenção especial e elevados recursos financeiros. Embora
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já existissem na República de Weimar, as produções cinematográficas cresceram
espantosamente no Terceiro Reich alcançando milhões de telespectadores:

Durante os 12 anos de regime nazista, estima-se que foram produzidos mais de
1.350 longas-metragens, que buscaram de várias formas enaltecer o nazismo,
estimulando a grande maioria da população alemã a participar da experiência
nazista, além de colocar a Alemanha em segundo lugar na produção cinematográfica
mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da América. (PEREIRA, 2003, p. 111).

Um dos pilares da política nazista para o convencimento das massas se configurou
pela arquitetura, pois Hitler acreditava que as obras monumentais construídas ficariam para
posteridade e representariam o legado grandioso deixado no seu tempo.
Albert Speer (1905-1981) arquiteto-chefe e ministro de governo no Reich nazista
relatou uma conversa em que Hitler expressou a importância das grandiosas obras
arquitetônicas:
E continua Hitler:
- Assim, as obras do antigo Império Romano permitiriam hoje a Mussolini apoiar-se
no espírito da Roma heroica, se pretendesse tornar popular a ideia de converter seu
povo em um moderno império. Também as obras levantadas por nós falariam à
consciência dos alemães, nos séculos futuros. (SPEER, 1976, p. 67).

Uma das premissas da arquitetura nazista era o culto ao classicismo. Para Hitler, a
arquitetura “deveria expressar a grandeza de um regime, de uma época, de um povo, de uma
raça; no entanto, a arquitetura não viria apenas expressar a unidade e o poder alcançados pela
nação. Ela poderia também criá-los.” (LENHARO, 2007, p. 49).
A força ideológica da paisagem foi apropriada pelo regime nazista pela arquitetura,
pois os palanques “onde os comícios anuais eram feitos, os colossais edifícios no Fórum
Adolf Hitler em Munique, os gigantescos escritórios em Berlim, foram todos desenhados com
o intuito de montar um palco onde o drama nacional-socialista seria representado.”
(KITCHEN, 2009, p. 209). Segundo Hitler as obras monumentais despertariam a sentimento
nacionalista, o orgulho do povo alemão e reforçariam a unidade política.
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Figura 10: Casa de arte de Munique

Fonte: Disponível em:
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/04/munique-buscaaceitar-sua-importancia-na-segunda-guerra-mundial.html>

Na música, judeus e outros estrangeiros foram expulsos imediatamente das grandes
orquestras sinfônicas e a apresentação de obras de compositores não-arianos como
Goldschmidt, Mendelssohn e Mahler proibidas. Mas das artes em geral a música foi a que
sofreu menos perseguições pelo regime nazista porque conservou grande parte da tradição
germânica, muito em razão da proeminência de compositores alemães como Bach,
Beethoven, Mozart, Brahms e, sobretudo, Richard Wagner, com suas músicas mitológicas e
histórias heroicas germânicas. Os nazistas também impuseram músicas populares com
enredos raciais antissemitas e marchas militares para instigar a disciplina ideológica. “A
música excelente fêz muito para que o povo esquecesse a degradação das outras artes e da
própria vida sob o domínio dos nazistas.” (SHIRER, 1975, p. 361, 1v).
De acordo com o referencial teórico adotado, percebe-se que Hitler estruturou seu
projeto de poder resgatando critérios históricos associados à formação do povo alemão,
empregando no Terceiro Reich um vigoroso discurso político-cultural de invocação
sentimental e dotado de forte simbolismo nacionalista, com vistas à construção da unidade
nacional. Todos os engenhos de dominação nazista visavam à uniformização da função
intelectual pelo controle dos sentidos, para entrelaçar as relações entre os indivíduos e
provocar o afastamento da verdade:
Através da mediação da sociedade total, que amarra todas as relações e impulsos, os
homens são convertidos de novo justamente naquilo contra o que se voltara a lei do
desenvolvimento da sociedade, o princípio do si-mesmo; em simples exemplares da
espécie humana, semelhantes uns aos outros, em virtude do isolamento na
coletividade dirigida pela coação. Os remadores que não podem falar entre si são
atrelados, todos eles, ao mesmo ritmo, tal como o trabalhador moderno, na sua
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comunidade de trabalho. São condições concretas de trabalho na sociedade que
impõem o conformismo, e não aquelas influências conscientes, as quais fizeram com
que, por cima disso, os homens oprimidos se embrutecessem e se distanciassem da
verdade. (ADORNO; HORKHEIMEIR, 1999, p. 55).

O intento da propaganda nazista seria demonstrar ao povo alemão sem as divagações
intangíveis das artes modernas, o mundo entronizado que reinaria no futuro, um mundo belo,
puro e clássico, obrado pelo superior gênio da nação ariana, após a vitória sobre os demais
povos classificados como inferiores. O esparzir da paisagem cultural alemã pelas artes e pelos
mecanismos de comunicação com arcabouço na publicidade política produziu o magnetismo
necessário para favorecer a governança no Terceiro Reich.
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9. A PAISAGEM COMO PROJETO POLÍTICO NA ALEMANHA NAZISTA

Tem-se que a paisagem nas diversas formas de sua retratação é capaz de fornecer
estímulos que aguçam os sentimentos humanos e quando associada ao poder político e
econômico pode ser manipulada como utensílio de dissimulação de realidades sociais, calcada
em substancioso conteúdo valorativo dos anseios das massas. No Terceiro Reich, após um
poderoso processo de domínio psicológico conjugado com o alinhamento de fatores históricos
favoráveis e o intenso terror, a população alemã subjugou-se à compulsória doutrina nazista.
Descreve Shirer (1975, p. 345, 1 v) que o terror nazista pouco interferiu na rotina dos
alemães nos primeiros anos de governo, tanto que era algo incompreensível para o olhar
estrangeiro verificar que o povo alemão não parecia sentir que estava sendo intimidado e
mantido sob uma inescrupulosa e brutal ditadura. “Ao contrário, ele a apoiava com verdadeiro
entusiasmo, impregnado de uma nova esperança, de uma nova confiança e de uma fé
assombrosa no futuro de seu país”.
A paisagem contribuiu fundamentalmente para que isso acontecesse, pois uma das
sensações que ela confere ao sujeito é o sentimento de bem-estar, de paz espiritual, de
integração com os elementos da natureza. O prazer assegurado à pessoa pela paisagem
procede dessa satisfação interna, dessa sensação de elevação do espírito para alcançar a sua
própria perfeição.
Não é por outra razão que Cauquelin (2007, p. 103) distingue que as narrativas da
paisagem “compõem um vasto tecido, cujas referências são implícitas (dobradas para dentro).
São elas as proposições – assim como projetos – das quais se espera o “preenchimento” e a
satisfação que formam a sinfonia da expectativa”.
A ideologia da paisagem, no contexto político, não se dedica a tão somente agir
como procedimento de autoridade estatal para coibir as ações sociais, imprimir um modo de
pensar do governante ou justificar o planejamento dos espaços, mas, sem hesitação, visa à
atitude dos indivíduos. No reconhecimento dessa condição, a dinâmica da paisagem como
ação política estabelece valores que mobilizam as massas a admitirem a ideologia imposta,
bem como a agirem conforme os preceitos instituídos:
Se nos limitarmos a observar a marca de uma grande ideologia sobre a paisagem,
nos restringimos a fazer uma geografia cultural no qual a paisagem representa a
projeção de valores, mas nada sabemos sobre as escolhas e as opções que as pessoas
têm sobre o funcionamento da sociedade ou da cultura. Todavia, é possível obter
uma abordagem mais analítica concentrando-se sobre o referencial que oferecem as
ideológicas para a ação. Quando um indivíduo precisa tomar uma decisão, ele se
apoia em valores disponíveis em sua cultura: “referentes ideológicos”. Eles
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constituem um reservatório de ideias fundamentais, um conjunto de representações
(crenças, valores, pressuposições, atitudes, sensibilidades) que o indivíduo utiliza
para justificar ou guiar suas condutas, especialmente diante de situações particulares.
(BERDOULAY, 2012, p. 113).

Seguindo esse rumo, nota-se que o projeto de governo totalitário nazista auxiliou-se
de elementos paisagísticos como substrato para à inclinação da sociedade alemã e conquista
de uma identidade coletiva de nação, como figura de elevação e demonstração dos valores que
lhes eram mais caros para formação de um Estado Pangermânico.
Os espetáculos políticos organizados com o emprego de emblemas, uniformes e
estandartes, com marcas de identificação e distinção; a construção de paisagens emblemáticas
grandiosas com a projeção de um futuro auspicioso para o povo alemão; o uso de músicas e
hinos oficiais saldando os membros nazistas e cantados pela multidão nos comícios; as
celebrações de cultos aos “heróis” nazistas mortos em combate, os filmes, esculturas e
pinturas exaltando as virtudes arianas, a demonstração de força e união nos desfiles militares,
não foram frutos de um impulso desordenado e asfixiante do partido nacional-socialista, mas
sim, agregações de componentes orquestralmente empreendidos para construção e
preservação de uma paisagem cultural alemã, regados de veemente apelo sentimental e
dotados de forte simbolismo nacionalista, com a finalidade de construir uma memória
coletiva.
Hitler atribuiu imensa relevância aos discursos e eventos públicos, pois estes
exerciam enorme persuasão psicológica na população. Primeiro porque se dialogava
propriamente com o público para lhes mostrar as futuras obras a serem executadas pelo
governo; segundo porque aproximavam os militantes e partidários e os estimulavam a
colaborar com as ações políticas e, terceiro, pois fortaleciam a imagem de uma unidade
superior nazista que transmitia revigorantes sensações de alento e conforto. Consoante expõe
Arendt (2015, p. 219) “[...] a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos
aparecem uns para os outros, certamente não como objetos físicos, mas qua homens.”
Outrossim, o estratagema com uso desses subterfúgios retóricos possuía um
propósito dúplice; permitir a tonificação e a integração nacional em torno de objetivos
comuns almejados pelos nazistas, resgatando e construindo um mapa social imaginário ideal,
mas, conjuntamente, segregar os resistentes ao sistema, fazendo-os sentirem-se excluídos da
perfeita nação alemã que estava sendo arquitetada. (BORMANN, 1965).
Conforme realça Friedlander (2012, p. 47), durante um longo período o entressonho
nazista obteve colossal apoio popular, pois “a torrencial atividade e constante demonstração
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de poder aumentou como bola de neve. Aos olhos de um número rapidamente crescente de
alemães, um “renascimento nacional” estava a caminho.”
Acerca desse tema, Arendt (2011) explica que o extraordinário sucesso da
persuadição nazista aconteceu devido a recente configuração das massas modernas. Para a
autora a descrença na racionalidade e na sua própria existência conduziu as massas a acreditar
em promessas falaciosas e incongruentes em si, fechando os olhos para os fatos concretos e
para a coerência das proposições. Os que as convenceu foi a pertinência das promessas dentro
do sistema no qual elas se inseriam, mesmo que esse sistema fosse despropositado e
inconcebível. Com o desprendimento da realidade as massas admitiram as ideologias
impostas e ignoraram as coincidências quando estas buscavam imprimir uma verdade
universal para explicar todos os fatos. Neste clima de ficção social em que as massas lutavam
por um lugar no mundo prosperou a indução nazista.
Diante da unidade que o Terceiro Reich aspirava abranger por intervenção poderosa
na estrutura da sociedade alemã para a alienação total fica evidente a correspondência entre a
paisagem e as políticas nazistas para assegurar o firme controle da população. Mas essas
políticas paisagísticas não se reduziram ao âmbito das artes e se ramificaram promovendo
reformulações diretamente meio ambiente natural.

9.1. Da formação da paisagem nos territórios anexados pela Alemanha nazista

Como suscitado anteriormente, subsistem variadas concepções da paisagem de
acordo com as diferentes visões de mundo. O nazismo empenhou-se em demonstrar
preliminarmente pelas artes e pelos meios de comunicação a superior raça ariana para a
convergência popular a fim de caucionar o seu poder político. A paisagem serviu as
vagueações de Hitler ora com mensagens subliminares ora com pregações diretas dos seus
desígnios. Em continuidade com a fastidiosa tarefa de delinear as circunstâncias em que o
totalitarismo nazista adotou a paisagem para persuadir à população alemã, chega-se, por
derradeiro, a imprescindível análise do programa de embelezamento do Reich alemão.
No século XIX os passos que se abriram pelo aprofundamento do cientificismo nos
campos do saber estimularam publicações em diversas áreas do conhecimento. Na Alemanha,
pesquisadores como Johann Gottfried von Herder (1744-1803), Franz von Anhalt-Dessau
(1740-1817), Peter Josef Lenné (1789-1866) e Gustav Vorherr (1778-1847) elaboraram
estudos para remodelar a paisagem dos jardins nas residências dos aristocratas prussianos em
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virtude das extremadas mudanças na natureza com a industrialização do país. Estimulados
pelo movimento nacionalista alemão os estudiosos apresentaram teorias ressaltando a
necessidade de reestabelecer a estética paisagística alemã tradicional, o que denominaram de
movimento para o “embelezamento do país” (Landesverschönerung). (GRÖNING, 2004;
SILVESTRE, 1960).
Bulmahn (1997, p. 190) ao refletir sobre a frase de Herder que dizia que a formação
da nação era o chamado de um povo, mas, antes de tudo, uma convocação da própria
natureza, assinala:
Ideologically this meant that a people then can be called a nation when it can be
derived from nature. The search for national identity “therefore corresponded also
with a very specific aesthetic of nature. The nationalization of history corresponded
with a nationalization of nature.” Nature became defined in national terms. 29

Acreditavam os nacionalistas alemães que a cultura e a raça germânica estavam
enfraquecendo por ascendência negativa dos povos estrangeiros. Portanto, a cultura alemã
deveria retornar aos tempos da suposta pureza racial. Assim, as ideias sobre a natureza e a
história da nação entrelaçaram-se no pensamento dos intelectuais alemães que queriam provar
à superioridade dos povos germânicos disseminando a convicção de uma unidade orgânica
entre a paisagem e a história da Alemanha.
As concepções da teoria do Landesverschönerung traduziram-se numa drástica
realidade na Alemanha hitlerista, pois “a ideia de paisagem assumiu uma perspectiva de raça
pura, ou de “paisagem pura ariana”.” (ARRUDA; SILVA; BIASETTO, 2011, p. 54).
No Terceiro Reich, mais do que uma abstração teórica no campo das artes, a
paisagem efetivamente integrou o projeto político nazista com a administração de programas
para reconstruir o embelezamento do país e dos territórios anexados. Os nazistas
consideravam a paisagem como um elemento fundamental para o contentamento da
população ariana, porquanto traduzia os valores máximos cobiçados pela sociedade
germânica:

El objetivo consistió en liberar el país de las consecuencias de una industrialización
mal entendida y de la nefasta influencia de los pueblos del Sur, y en difundir cierto
tipo de construcciones, paisajes y jardines. Para ello, se planteó la posibilidad de
traducir a términos paisajísticos la “verdadera naturaleza” de la tierra alemana,
mediante cierto retorno moderno a un modelo anterior a la revolución industrial y a
29

Ideologicamente isto significava que um povo pode ser chamado de nação por derivação da natureza. A busca
da “identidade nacional, portanto, correspondeu também a uma estética muito específica da natureza. A
nacionalização da história correspondeu a nacionalização da natureza." A natureza tornou-se definida em termos
nacionais. (Tradução nossa).

114

través de la expulsión de la arquitectura, la jardinería y el urbanismo exóticos.30
(SILVESTRE, 1960, p. 4).

No início da década de 1940, o geógrafo, biólogo, jurista e membro da organização
militar nazista Schutzstaffel–SS (tropa de proteção nazista) Erhard Mäding, publicou o livro
intitulado Landespflege (Cultivo da terra), em que apresentou a noção de paisagem dentro da
uma visão nacional-socialista, ligando-a ao conceito de habitat biologicamente saudável.
(GRÖNING, 2004).
Segundo Mäding a alternativa para resgatar a deteriorada paisagem alemã seria
reimplantar o modelo paisagístico anterior ao ano 1830, paradigma em que “Un paisaje en el
que las ciudades se construían en armonía con la naturaleza y en el que los bosques sólo
cedían ante el avance de las tierras de cultivo31”. (SILVESTRE, 1960, p. 4).
Para Bulmahn (1997, p. 190) o objetivo “[…] was to find particular natural settings
that could help to distinguish German nature and landscapes from the natural environments of
other nations and thus be identified as “truly” Germanic.”32
Para instituir a paisagem nacional germânica indigitada por Mäding, os nazistas
apresentaram um amplo programa denominado Plano Geral Leste (Generalplan Ost) para a
organização das cidades, dos assentamentos e das vilas localizados nos territórios anexados na
porção Oriental da Europa, em países como a Polônia, Luxembugo, Lituânia, Letônia e a
Estônia, com a intenção de remodelar, planejar o meio ambiente e promover a gestão das
paisagens existentes para readequá-los a realidade, fortalecer o germanismo e demonstrar
como os nazistas queriam exercer o seu poder. (LINETS, 2011).
Heinrich Himmler (1900–1945), chefe oficial da Reichsführer-SS33 e comissário
superior da Reichskommissar fürdie Festigung deutschen Volkstums - RKF (Comissário do
Reich para a consolidação do Volkstum34 alemão) determinou o estabelecimento de “normas
paisagísticas” sob o título Die Gestaltung der Landschaft in den eingegliederten Ostgebieten
(A configuração da paisagem nas regiões orientais incorporadas), que entraram em vigor pela
30

O objetivo era libertar o país das consequências de uma industrialização incompreendida e da influência
nefasta dos povos do Sul e divulgar determinados tipos de edifícios, paisagens e jardins. Para fazer isso, era
preciso traduzir para os termos paisagísticos a "verdadeira natureza" da terra alemã, mediante a modificação do
modelo moderno para o retorno do modelo anterior à revolução industrial, através da expulsão de arquitetura,
jardinagem e urbanismo exóticos que surgiram. (Tradução nossa).
31
As paisagens das cidades foram construídas em harmonia com a natureza e as florestas não cediam ante o
avanço das terras agrícolas. (Tradução nossa).
32
“[...] era encontrar determinados ambientes naturais que poderiam ajudar a distinguir a natureza e as paisagens
alemãs dos ambientes naturais de outras nações e, portanto, ser identificadas como "verdadeiramente"
germânicas.” (Tradução nossa).
33
Patente mais alta concedida por Adolf Hitler a um membro da Schutzstaffel–SS.
34
A expressão Volkstum significa sangue, raça, cultura, maneira de ser alemã, língua, nacionalidade, etnia de um
indivíduo. (RAMBO, 1994).
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Diretriz Geral nº 20/VI/42 “Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen
Volkstums” que dispôs “Sobre a Formação da Paisagem nas Áreas Orientais Anexadas do dia
21 de dezembro de 1942”. (GRÖNING, 2004).
A Diretriz Geral traçou as regras para a conformação da paisagem nos territórios
incorporados ao Reich e relatou detalhadamente a relevância da natureza e da paisagem para
elevação do espírito alemão. A norma regulamentou desde questões que envolviam o
melhoramento do solo para a produção agrícola, o trato com os animais e vegetais, o ciclo das
águas, a exploração e o uso da terra, a proteção da natureza e da beleza da paisagem, até
assuntos sobre a padronização estética na construção de casas e benfeitorias nas zonas rurais,
reaproveitamento da madeira, replantio de mudas e plantas locais, cinturão verde em áreas
paralelas aos cursos d’água, arborização de ruas, das fabricas e das cidades, edificações de
monumentos e túmulos em cemitérios.
Na introdução do texto legal nazista, infere-se o postulado ideológico atribuído à
paisagem pelo governo do Terceiro Reich:

I. Zielsetzung
Die Landschaft in den eingegliederten Ostgebieten ist auf weiten Flächen durch das
kulturelle Unvermögen fremden Volkstums vernachlässigt, verödet und durch
Raubbau verwüstet. Sie hat in großen Teilen entgegen den standörtlichen
Bedingungen steppenhaftes Gepräge angenommen.
Dem germanisch-deutschen Menschen aber ist der Umgang mit der Natur ein tiefes
Lebensbedürfnis. In seiner alten Heimat und in den Gebieten, die er durch seine
Volkskraft besiedelt und im Verlauf von Generationen geformt hat, ist die
harmonische Gestaltung von Hofstatt und Garten, Siedlung, Feldflur und Landschaft
ein Kennzeichen seines Wesens. Die Gliederung und Begrenzung der Feldflur durch
Wald, Waldstreifen, Hecken, Gebüsche und Bäume, die natürliche Verbauung von
Gelände und Gewässer und die Grüngestaltung der Siedlungen sind bestimmende
Kennzeichen deutscher Kulturlandschaften. Der Bauer unserer Art war und ist in
sorgsamer Pflege bemüht, die natürlichen Kräfte des Bodens, der Pflanzen- und
Tierwelt zu steigern und das Gleichgewicht des Naturganzen zu erhalten. Für ihn
sind Achtung und Respekt von der göttlichen Schöpfung Maßstab jeder Kultur.
Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die
planvolle und naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende
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Voraussetzung. Sie ist eine der Grundlagen für die Festigung deutschen
Volkstums35. (MÄDING, 1943, p. 136).

Para Mäding a paisagem era substancial para a concretização das pretensões raciais
nazistas, pois permitiria o pleno melhoramento das condições inatas do povo germânico e a
criação de uma vida com sentido. Apenas a conquista do território não se mostrava suficiente
para “criar um lar ariano”, indispensável, juntamente, a reconstrução da paisagem:
Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die
planvolle und naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende
Voraussetzung. Sie ist eine der Grundlagen für die Festigung deutschen Volkstums.
Es genügt also nicht, unser Volkstum in diesen Gebieten anzusiedeln und fremdes
Volkstum auszuschalten. Die Räume müssen vielmehr ein unserer Wesensart
entsprechendes Gepräge erhalten, damit der germanisch-deutsche Mensch sich
heimisch fühlt, dort seßhaft wird und bereit ist, diese seine neue Heimat zu lieben
und zu verteidigen. Nur in einer solchen Landschaft erwachsen und gedeihen die
Kräfte eines gesitteten und sinnvollen Lebens. Die natürliche Umwelt wirkt auf die
Entfaltung und Formung der durch die Rasse gegebenen schöpferischen Kräfte des
Menschen in mannigfacher Hinsicht ein. Sie kann durch Reichhaltigkeit,
Fruchtbarkeit, Belebtheit und Ordnung fördernd, durch Einförmigkeit, Verwüstung
und Leere lähmend und entseelend wirken. 36 (MÄDING, 1943, p. 136).

Na doutrina segregacionista da Alemanha nazista, a comunidade nacional germânica
extraía o seu ímpeto da “pureza de seu sangue e de seu enraizamento no sagrado solo
germânico. Tal pureza racial era condição de uma criação cultural superior e da construção de
um Estado poderoso, o fiador da vitória na luta pela sobrevivência e domínio raciais.”
(FRIEDLÄNDER, 2012, p. 66).
Por isso, a política agrícola nacional-socialista privilegiou o campesino alemão, pois
para Hitler ele representava o mais puro sangue ariano, devendo ser preservado contra
renovado mercado cosmopolita econômico industrial.
35

I. Objetivo. A paisagem nos territórios anexados é negligenciada em amplas superfícies pela incapacidade
cultural do povo estrangeiro, desolada e devastada pela exploração excessiva. Ela tornou-se em grande parte um
estepe, contrariando as condições de um local exemplar. Para o povo germânico-alemão a relação com a natureza
é uma necessidade profunda para sobrevivência. Em seu país de origem e nas regiões em que se estabeleceu sua
força nacional e forma no curso de gerações, a aparência harmoniosa das fazendas, jardins, vilas, campos e
paisagens são característicos de seu ser. A estrutura e cercas do campo são floresta, arbustos e árvores, a conexão
natural de terras e águas e o design verde das vilas são características determinantes das paisagens culturais
alemãs. O fazendeiro germânico era e é esforçado em aumentar os poderes naturais da terra, flora e fauna e
preservar o equilíbrio da natureza. Para ele o respeito com criação divina é a escala mais alta de todas as
culturas. Se os novos habitats serão o lar dos colonizadores, o projeto bem planejado e natural da paisagem é um
requisito fundamental. Ele é uma das bases para o fortalecimento do povo germânico. (Tradução nossa).
36
Logo, não é suficiente colonizar o povo germânico nessas áreas e exterminar os estrangeiros. O espaço precisa
ganhar características que correspondam ao nosso jeito, para o homem germânico- alemão sentir-se em casa,
morar, amar e defender o novo lar. Apenas nesta paisagem crescem poderes de uma vida com sentido. O
ambiente natural influencia no desenvolvimento e formação de poderes criativos das pessoas em muitos
aspectos. Ele pode melhorar pela variedade, fertilidade, vivacidade e ordem, ou paralisar pela monotonia,
desolação e vazio. (Tradução nossa).

117

A “Diretriz Geral nº 20/VI/42” formou uma indubitável vertente do princípio do
“Sangue e solo” (Blut und Boden) que o Terceiro Reich implantou para proteger a "raça
superior" contra as ameaças dos judeus e dos estrangeiros, especialmente para defesa dos
trabalhadores rurais que ainda não haviam sofrido o influxo estrangeiro:

1. Durch Pflege und Gestaltung der Flur soll die Landschaft unter Bejahung der
Erfordernisse neuzeitlicher Wirtschaft und Technik in sich gesund, dauernd
lebensvoll und harmonisch erhalten werden. Die einseitige Herrschaft des liberalen
Rentabilitätsgedankens und des verstandesmäßigtechnischen Verfahrens hat im
letzten Jahrhundert auch in alten Kulturlandschaften die Eintracht von Natur und
Menschenwerk zerstört. Bei tieferen Eingriffen in die Flur oder einer beabsichtigten
Neuordnung hat daher in Zukunft der Landschaftsgestalter ein gewichtiges und
maßvoll-kluges Wort mitzusprechen. Das Feldvermessungswesen muß wieder als
eine Kunst begriffen werden, die jede starre, geometrische Aufteilung ausschließt
und bei der es vor allem auf das Einfühlungsvermögen in die Natur und auf die
Anpassung der Linienführung an die Geländeform ankommt. 37 (MÄDING, 1943, p.
140).

Em razão das políticas para o embelezamento da nação, as praças e as escolas
receberam belos jardins ornamentados e as ruas e parques intervenções com áreas verdes. Nas
fabricas foram construídas salas para prática de esportes e aprimoramento da estética corporal
e as artes se tornaram frequentes com espetáculos de danças, concertos musicais e encenações
teatrais de dramaturgos alemães, a maioria ressaltando a nova civilização alemã que estava
surgindo. O esforço nazista visava “não somente edulcorar o dia-a-dia do trabalho, mas
também permitir ao trabalhador ressarcir suas energias e, acima de tudo, sentir-se como
cidadão integrado à comunidade nacional dos iguais.” (LENHARO, 2007, p. 34).
As políticas nazistas descritas na Diretriz reverberam o determinismo geográfico de
Ratzel em que o triunfo do Estado está invariavelmente unido à desenvolução da cultura, das
tradições e da língua, que se perpetuam em um território delimitado e ocupado
duradouramente por uma sociedade. A natureza, quando subjugada pelo ser humano
condiciona uma população mais feliz e permite o robustecimento do poder estatal sobre o seu
território. Nessa contextura “o progresso significaria um maior uso dos recursos do meio,
logo, uma relação íntima com a natureza. Quanto maior o vínculo com o solo, tanto maior

37

1. Através da manutenção e design do prado, a paisagem sob afirmação das necessidades da economia e
tecnologia moderna deve ser mantida saudável, completamente viva e harmoniosa. A dominação unilateral do
pensamento liberal de rentabilidade e do processo tecnológico intelectual, destruiu no século passado a harmonia
da natureza e do trabalho também nas culturas antigas. Nas intervenções mais profundas no prado ou em uma
reorganização, a opinião do paisagista é importante. O levantamento de campo deve novamente ser visto como
uma arte, o que exclui qualquer, disposição geométrica rígida e quando ela ocorrer deve especialmente em
empatia com natureza e à adaptação das linhas para o terreno. (Tradução nossa).
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seria para a sociedade a necessidade de manter sua posse.” (MORAES apud MAGNOLI,
1996, p. 13).
A Diretriz Geral nº 20/VI/42 fixou critérios para a perpetuação da cultura com
respeito às tradições de modo a buscar uma integração da população com o território:

Germanischer Anschauung und altüberkommener Sitte entspricht die Schaffung von
Ahnen- und Familiengräbern auf eigener Flur, und nur, wenn dies aus irgenwelchen
Gründen hygienisch- technischer Art, wie zu hohe Grundwasserstände oder
Quellagen, schaft. Diese Stätten, an denen Natur und Glaube sich begegnen, sind so
anzulegen und zu pflegen, daß sie Höhepunkte schlichter Landschaftsgestaltung
sind. Je nach lage und Stammesart sollen sie eigene örtliche und persönliche Note
haben. Die Friedhöfe sollen in der Nähe des Dorfes in würdiger Umgebung, nicht
irgend abseits auf Unland, liegen38.

Besse (2014, p. 117) explica que a paisagem política corresponde a personificação
“de um arquétipo, de um ideal social, religioso e moral, e sua manifestação será tão visível
quanto esse ideal for centralizado”. Assim o poder é externado pela paisagem em lugares em
que ela é capaz de se manifestar como praças, prédios públicos, eixos monumentais, viadutos,
fóruns, jardins, parques, etc. Simultaneamente, a organização da paisagem com a participação
dos indivíduos reproduz uma maneira de organização coletiva e preservação dos valores
culturais mais importantes para determinada comunidade. A paisagem é um feitio dos seres
humanos atribuírem o afeto que sentem à sua terra e constitui, à sua maneira, um projeto
consciente do ordenamento da vida social. A noção de paisagem neste contexto é um fator de
influência sobre o personagem.
Para o Terceiro Reich a completude da dinâmica da paisagem como instrumento de
coação social foi justaposta ao argumento de ação política para estabelecer valores que
sensibilizaram as massas a aderirem à ideologia preconizada e, igualmente, a agirem
conforme as prescrições coagidas.
Não por acaso Arendt (2011), ao fazer uma reflexão histórica sobre os
acontecimentos nazista e comunista no século XX, chega a irretorquível conclusão que as
implicações políticas que permitiram o surgimento dos regimes totalitários não foram
extirpadas com a morte de Hitler e de Stalin e estão sujeitas a vir à tona mais uma vez, num
rearranjo para explorar e controlar as massas, desde que, sintonizados conjuntorialmente com

38

Túmulos dos antepassados e da família no nosso próprio campo, corresponde com a opinião germânica e com
nossos costumes, e somente se isso não for possível por razões higiénicos-técnicas como, níveis freáticos
elevados ou fontes, devem ser criados cemitérios nas vila. Estes lugares onde a natureza e a fé se encontram
devem ser criados e mantidos de modo que eles sejam os pontos altos do paisagismo simples. Dependendo da
localização eles devem ter seu próprio toque local e pessoal. (Tradução nossa).
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fatores essenciais para o seu florecimento39. Para Arendt (2011, p. 512) “pode até ser que os
verdadeiros transes do nosso tempo somente venham a assumir a sua forma autêntica –
embora não necessariamente a mais cruel – quando o totalitarismo pertencer ao passado”.
Por esse motivo, alerta Cauquelin (2007, p. 104) que para que o sujeito tome a
consciência de que está envolto num projeto, “de que essa paisagem é construída por sua
definição, é preciso que algo manque, que algo deixe de ser evidente, que, de repente, uma
perturbação se produza[...]”, que essa adesão se fissure em algum momento.
Enfim, uma das causas sintomáticas para a dissimulação de realidades sociais
tencionando respaldar um projeto político de poder, em uniformidade com os pontos acima
demonstrados, se dá pela contrafação da paisagem como problemática ideológica de uma
nação.

39

A esse respeito vide o documentário The Propaganda Game (2015), do cineasta espanhol Álvaro Longoria,
que demonstra a manipulação de informações pelo governo da Coreia do Norte, através da propaganda, para
explorar e controlar as massas. No documentário se observa o emprego de elementos paisagísticos para o
convencimento e consentimento da polução norte-coreana pelo ditador Kim Jong-Um para sustentação de seu
projeto político de poder.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluir qualquer estudo por mais singelo que possa parecer, mostra-se na execução
mais laborioso do que se pensa. Primeiro porque no percurso investigativo colhem-se
conclusões a cada instante, uma vez que, em cada capítulo, em cada linha e entrelinha se
deduz um entendimento ou ao menos se levanta alguma indagação relevante. Segundo porque
concluir uma pesquisa pressupõe que se tenha chegado a um resultado, a uma definição sobre
o assunto exposto, o que, em verdade, pode não ocorrer. Em numerosas situações a
perquirição sobre determinado tema provoca mais dúvidas do que certezas, mais perguntas do
que respostas, o que de certa forma, não deixa de ser uma conclusão de que não se chegou a
um denominador comum. Apesar de tudo, farse-á um arrazoado sintético com considerações
especiais sobre alguns pontos abordados no caminho percorrido.
Examinou-se nesta pesquisa a paisagem como instrumento de mascaramento da
existência social para construção de um projeto político de poder por intermédio da leitura do
modelo totalitário nazista, que serviu-se de componentes paisagísticos como substrato à
inclinação da sociedade alemã e assenhoramento de uma identidade histórica e coesa de
nação.
Em consonância com o objetivo geral da pesquisa, indicou-se como a paisagem pode
constituir uma perspectiva nos dilemas relacionados às representações culturais para formação
de uma nação, pretendendo dar sustentação a esquemas políticos e sociais; minuciou-se
através do arquetipo nazista a paisagem como forma de coesão social coletiva de modo a
germinar o sentimento de pertencimento, proteção e, além de tudo, de consentimento das
proposições políticas aduzidas e demonstrou-se a significância da paisagem como referente
utópico de identidade nacional, se propondo a suprimir necessidades existenciais segundo
valores que ela simboliza.
Para consideração da hipótese, o primeiro passo foi introduzir notas propedêuticas
sobre a noção de paisagem, destacando a abundância de suas implicações na vida social, pois
reflete no aprimoramento do bem-estar e alterações no habitat do ser humano; o controle dos
espaços humanizados pelo Estado que exibe a sua autoridade projetando na paisagem
preceitos políticos, estéticos, econômicos e culturais e; a produção de sentimentos que a
captação de sua imagem propicia ao sujeito, forrando as decisões e as ações. Com isto
certificou-se que o ponto de encontro das vias interpretativas é o ser humano, pois cabe
somente a ele ponderar e atribuir conteúdo valorativo à paisagem.
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Ainda nos prolegômenos pôde-se observar que nos estudos iniciais da paisagem os
geógrafos a classificaram em natural ou cultural, em que pese na atualidade falar-se em uma
geografia híbrida que enseja, consequentemente, numa paisagem híbrida, pois toda a
humanização da natureza gera em última análise cultura.
Não se poderia indagar sobre a paisagem sem explicar as etimologias de seus
conceitos, haja vista que as suas diferentes acepções refletem nos seus multímodos
interpretativos. Em seus primórdios o termo paisagem derivou-se da palavra latina pagus que
referia-se a uma porção de terra administrada pelo Império Romano. Daí caminhou-se no final
da Idade Média para a primeira articulação específica que se relacionava com a paisagem, a
palavra alemã landschaftt. Em cada Estado europeu adequou-se o termo paisagem; na França
a paysage indica um torrão de terra ocupado ou não pelo ser humano; na Inglaterra o
landscape aproxima-se do conceito de país, já na Holanda o landschap está próximo de uma
unidade de ocupação humana, uma jurisdição. Em todos os vocábulos, no entanto, a paisagem
tem elo com a terra e com o ser humano no seu ambiente. A interligação desses conceitos
mostrou-se importante para cotejar como a paisagem consolidou-se no tempo como objeto de
estudo científico e posteriormente como supedâneo ideológico nos discursos políticos. Da
ligação do homem com a terra surgiram os inflamados movimentos nacionalistas.
Os elementos paisagísticos existem desde o surgimento do mundo, mas a
compreensão que se extrai deles variou copiosamente ao longo dos séculos. Desta afirmativa,
partiu-se para resgatar as bases e os fundamentos da paisagem nas civilizações e as
tortuosidades no seu caminhar até a modernidade. Era preciso deixar suficientemente
inteligível que paisagem não é unívoca, mas sim parte de uma compreensão interna do ser
humano que varia de acordo com cada ciclo histórico. Dividiu-se a evolução histórica da
paisagem em antes e depois do advento do cientificismo geográfico e a razão da divisão não
fora meramente acadêmica, diante da formidável guinada da visão paisagística na segunda
etapa. A relevância do Renascentismo e do Romantismo relativamente ao tema mostrou-se
indiscutível, mas a paisagem catapultou-se a outro patamar com o olhar científico da
geografia no século XIX. A partir desse momento ela alcançou uma dimensão
extraordinariamente influente nos rumos dos Estados, sobretudo, quando passou a ser
utilizada com fins políticos expansionistas no cerne da chamada antropogeografia (geografia
política), desenvolvida pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que assimilou as lições de
Alexander Humboldt e Carl Ritter.
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Os três grandes geógrafos alemães criaram os postulados básicos da geográfia
científica pelo estudo do determinismo geográfico e pela explicação racional das dinâmicas
sociais nos territórios em comunhão com a natureza. Todavia, foram das pressuposições de
Ratzel que os nazistas extraíram ideias para teorizar a doutrina totalitária racista. O teórico
alemão indigitou que as relações perenes do povo com o solo são de extrema importância para
a coesão, formação e expansão do Estado. Para Ratzel, o Estado que conciliar em sua base
territorial as mais adequadas condições geográficas naturais terá um povo mais forte que por
sua vez robustecerá o poder estatal. A conquista do espaço vital do Estado só poderia ser
obtida pelo povo civilizado que domina as técnicas de domesticação da natureza, em contraste
com os povos inferiores que usam práticas ultrapassadas para exploração dos recursos
naturais. O nazismo interpretou o espaço vital como expansão do Estado, os povos civilizados
como raça ariana e os povos inferiores como os não-arianos.
Talhou-se no capítulo seguinte as raízes ideológicas do nazismo com todas as suas
contradições e nuanças, pois não restam dúvidas que a força motriz da história cumpriu o seu
dever no episódio nazista, contudo, coube explicar de que maneira e em com qual grau de
intensidade. Poder-se-ia ter retornado a Grécia Antiga ou ao Império Romano para demonstrar
os fundamentos teóricos e factuais que “permitiram” a aparição do nazismo, já que o
classicismo e as representações mitológicas foram recorrentes em seus discursos, mas iniciouse a investigação no alvorecer do século XIX, quando fundou-se as bases modernas da
Alemanha e os debates para criação de um Estado-Nação se acentuaram. Do Congresso de
Viena em 1815 a unificação da Alemanha em 1871 distinguiu-se que os conflitos políticos e
culturais tornaram-se intensos, promovidos por lutas travadas entre liberais e militares e entre
grupos modernizantes e conservadores. A característica militarista prussiana predominou na
era bismarckiana e singrou marcas indeléveis na sociedade alemã que não se atenuaram na
chegada do Terceiro Reich de Hitler. As rápidas transformações sociais ocorridas na
Alemanha em poucos anos destoou da falta de preparo do governo alemão para enfrentar os
desafios, mesmo assim, no Império de Guilherme II o país se assentou como uma das grandes
potências da Europa, não sem passar por severas crises econômicas. Nos momentos de
turbulência os embates dos nacionalistas com o governo confluíram no racismo
pangermânico, pois aqueles acreditavam que a Alemanha estava circundada por inimigos
conspiradores e dispostos a desvirtuar a superior cultura germânica. O nacional-socialismo
bebeu nessa fonte e muniu-se de manifestações xenofóbicas em seus palanques. O fracasso da
República de Weimar que se mostrou inábil para apaziguar os interesses de nacionalistas,
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militares e comunistas propiciou o irrompimento e a consolidação do partido nacionalsocialista na Alemanha liderado por Hitler.
As conjecturas de nação e de nacionalismo contribuíram significativamente para
compreender à ascendência da paisagem nas mentes das populações. Os Estados modernos
configuram-se no século XVI com a intenção de criar condições para a organização social
equilibrada, depois de um longo período despótico do poder monarca soberano, estabelecendo
critérios ao poder absoluto do governante. Porém, o problema da conjunção de interesses
numa multifacetada e pluricultural sociedade revelava-se uma barreira intransponível. Assim,
forjou-se a concepção de Estado-Nação, pela construção político-ideológica fundada em lastro
histórico-cultural para a consolidação de uma comunidade nacional unida a fim de viabilizar a
administração do território. A ideia de Nação delineou o enganoso entusiasmo de
harmonização nacional à população transfigurando-se num importante ingrediente para
moldar o comportamento social na Alemanha nazista.
No capítulo derradeiro, descortinou-se como o governo nazista falseou a paisagem
em seu discurso político totalitário para induzir as massas a ilusão e admissão de
perversidades. Com espeque nos ensinamentos de Besse, sondou-se as problemáticas
paisagísticas em face dos diferentes pressupostos teóricos ou perspectivas avaliativas,
especialmente, a paisagem como representação cultural, social, em sua dimensão ideológica e
nas relações com o poder e com a política. Compreendeu-se que a paisagem é representação
cultural e social, posto que decorre de um processo de percepção e interpretação do ser
humano a respeito de seu entorno, mas que, por outro lado, ela coletiviza as atitudes
individuais ao ser inserida com técnicas propagandísticas de produção em massa.
Transcorreu-se as definições das ideologias com especial apreço pela vertente inovadora do
totalitarismo descrita por Arendt, com o desvirtuamento dos fatos pelo governo planejando a
explicação total dos acontecimentos vindouros com intuito de libertar o pensamento da
experiência e da realidade com aplicações de raciocínios lógicos indiscutíveis. A ideologia
totalitária nazista associou fundamentos filosóficos com conclusões científicas tencionando
ser uma “filosofia científica”, assim suas conclusões estariam acima de quaisquer discussões.
Debruçou-se sobre os instrumentos de persuasão social na Alemanha Nazista que empregou
em sua máquina estatal de induzimento social uma mescla de argumentos racistas e
nacionalistas nas artes e na imprensa para divulgar sua doutrina ideológica com o propósito de
persuadir a população a trabalhar em prol do governo. A sufocante propaganda nazista incutiu
no espírito das massas um sólido sentimento nacionalista para erguer um quadro imaginário
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do mundo glorioso que os aguardavam. A prolixidade da cultura alemã pelas artes com apoio
na publicidade política produziu o encantamento necessário para favorecer a regência do
Terceiro Reich.
Na sequência do raciocínio chegou-se aos dois pontos primordiais da pesquisa. A
paisagem como projeto político na Alemanha nazista e a análise das diretrizes paisagística
para os territórios anexados ao Reich. O governo nazista buscou intervir na estrutura da
sociedade alemã correlacionando a paisagem com ações políticas para assegurar a satisfação e
o controle absoluto da população. Os encontros políticos organizados e as celebrações
públicas com paramentos diversificados transmitiam o pressentimento de segurança e êxtase
às massas, deslumbradas com a grandiosidade do futuro que as esperavam. Além das
paisagens representadas nas artes e nos discursos, os nazistas articularam mudanças
paisagísticas diretamente meio ambiente congênito, através do programa para reconstruir o
embelezamento do país e das regiões agregadas, instaurado pela Diretriz Geral nº 20/VI/42
que estatuiu regras sobre a formação da paisagem nas áreas orientais anexadas.
Desvelou-se que a paisagem e a política entrecruzaram-se em compreensões
ideológicas com a percepção de uma específica e estreita relação congênita entre o povo
alemão e a natureza refletida em projetos sobre a paisagem. A evidência do profundo
envolvimento da paisagem com os indivíduos serviu para ilustrar a maneira em que estes
perceberam as ideias sobre a limpeza racial e nação alemã, que corresponderam à ideologia e
aos objetivos do regime nazista. O arquétipo nazista comprova que a arquitetura da paisagem
não é uma pressuposição que existe independentemente das situações políticas em uma
sociedade e pode ajudar a decifrar o caráter de uma ideologia.
Infere-se pelo exposto, que a paisagem pode ser examinada como uma obra
discursiva retórica para sustentar um projeto de poder, pois além de conjugar os aspectos
naturais geográficos e transumanados, compõe-se por eficazes elementos culturais e
representativos das sociedades, que aprimoram as sensibilidades, incitam as paixões humanas
e dirigem os indivíduos a descortinar os horizontes. A prospectiva paisagística expande-se em
uma malha de controle com referências amplas e apresenta-se como estereótipo pulsante de
comunidade nacional, que resulta na aquiescência consciente de seus membros do projeto
imposto.
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ANEXOS
ANEXO I – Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42 über die Gestaltung der Landschaft in den
eingegliederten Ostgebieten vom 21. Dezember 1942.
(abgedruckt bei: Erhard Mäding, Regeln für die Gestaltung der Landschaft. Einführung in die
Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42 des Reichsführers SS, Reichskommissars für die
Festigung deutschen Volkstums, Berlin 1943, S. 51-62)

I.

Zielsetzung.

Die Landschaft in den eingegliederten Ostgebieten ist auf weiten Flächen durch das
kulturelle Unvermögen fremden Volkstums vernachlässigt, verödet und durch Raubbau
verwüstet. Sie hat in großen Teilen entgegen den standörtlichen Bedingungen
steppenhaftes Gepräge angenommen.
Dem germanisch-deutschen Menschen aber ist der Umgang mit der Natur ein tiefes
Lebensbedürfnis. In seiner alten Heimat und in den Gebieten, die er durch seine
Volkskraft besiedelt und im Verlauf von Generationen geformt hat, ist die harmonische
Gestaltung von Hofstatt und Garten, Siedlung, Feldflur und Landschaft ein Kennzeichen
seines Wesens. Die Gliederung und Begrenzung der Feldflur durch Wald, Waldstreifen,
Hecken, Gebüsche und Bäume, die natürliche Verbauung von Gelände und Gewässer und
die

Grüngestaltung der

Siedlungen

sind

bestimmende

Kennzeichen

deutscher

Kulturlandschaften. Der Bauer unserer Art war und ist in sorgsamer Pflege bemüht, die
natürlichen Kräfte des Bodens, der Pflanzen- und Tierwelt zu steigern und das
Gleichgewicht des Naturganzen zu erhalten. Für ihn sind Achtung und Respekt von der
göttlichen Schöpfung Maßstab jeder Kultur.
Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die planvolle und
naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende Voraussetzung. Sie ist eine der
Grundlagen für die Festigung deutschen Volkstums.
Es genügt also nicht, unser Volkstum in diesen Gebieten anzusiedeln und fremdes
Volkstum auszuschalten. Die Räume müssen vielmehr ein unserer Wesensart
entsprechendes Gepräge erhalten, damit der germanisch-deutsche Mensch sich heimisch
fühlt, dort seßhaft wird und bereit ist, diese seine neue Heimat zu lieben und zu
verteidigen. Nur in einer solchen Landschaft erwachsen und gedeihen die Kräfte eines
gesitteten und sinnvollen Lebens. Die natürliche Umwelt wirkt auf die Entfaltung und
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Formung der durch die Rasse gegebenen schöpferischen Kräfte des Menschen in
mannigfacher Hinsicht ein. Sie kann durch Reichhaltigkeit, Fruchtbarkeit, Belebtheit und
Ordnung fördernd, durch Einförmigkeit, Verwüstung und Leere lähmend und entseelend
wirken.
Der Grünaufbau einer Landschaft dient verschiedenen Zwecken. Er erhöht die Eignung
einer Gegend für Verteidigung und Angriff. Er verbessert aber auch die allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen des Landbaues; insbesondere ist er die Grundlage für die
Förderung der pflanzlichen und tierischen Lebensgemeinschaften in Wald und Feld, für
die Sicherung und Verbesserung des Mutterbodens, für die Regelung des gesamten
Wasserhaushalts und für den Schutz vor verheerenden Wirkungen des Großwetters. Das
Gesicht der Landschaft soll der schönste und würdigste Ausdruck der Volks- und
Raumgemeinschaft sein. Dem Grünaufbau muß auch entsprechen eine sinnvolle
Einteilung der Feldflur, die Festlegung des Furchenzuges der Äcker, die natürliche
Verbauung des Geländes, die Führung der Wege und Gewässer und die Einfügung der
Behausungen und übrigen Bauwerke in ihre Gesamtumgebung. Sie sind wesentliche
Bestandteile naturverbundener und artgemäßer Landgestaltung.
Die Größe und Einmaligkeit dieser Aufgabe in den Ostgebieten erfordert besondere
Maßnahamen in Planung und Durchführung. Nach deren Abschluß wird es Pflicht
volksnaher Verwaltung sein, das

Geschaffene vor Schädigungen zu schützen, zu

bewahren, zu pflegen und zu mehren. Die Neuschaffung der östlichen Landschaft hat kein
Vorbild. Sie erfordert die tatkräftige Mitwirkung aller Kräfte in den Siedlungsgebieten
und aller Stellen im Reich, sowie den Einsatz der Jugend beim Aufbau und der ideellen
Pflege dieser völkischen Schöpfung.
Die nachfolgenden Richtlinien, die ich im Einvernehmen mit dem Reichsforstmeister als
Chef der Obersten Forst- und Naturschutzbehörde des Reiches erlasse, enthalten die
allgemeinen und besonderen Gestaltungsgrundsätze. Sie sind für alle an diesem Werk
Tätigen Richtschnur und Gesetz.
II.

Allgemeine Grundsätze.

1. Die natürlichen Ertragsfaktoren sind Boden. Wasser, Klima und Geländeform. Sie
sind in ihrem Zusammenwirken für das Leben in gleicher Weise wichtig. Bevorzugte
Bewertung von einzelnen Voraussetzungen schädigt das Ganze.
2. Der natürlich e Aufbau der Landschaft soll weitgehen der halten bleiben . Die
Gestaltung durch den Menschen hat sich an ihn anzulehnen. Vor allem sollen Boden
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und Klima stetig verbessert werden. Änderungen dieser Gegebenheiten, die zum
Wohle des Volkes und der gesamten Landschaft notwendig werden, müssen
naturnahe sein und einen besseren Endzustand sichern. Besonders schöne urwüchsige
Stellen in der Landschaft sind rechtzeitig der Naturschutzbehörde zu melden. Sie
entscheidet über die Eintragungen der Flächen in das Reichsnaturschutzbuch oder in
die Landschaftsschutzkarte.
3. Auch auf landschaftlichem Gebiet gilt der nationalsozialistische Grundsatz:
Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Raubbau und Raubnutzung am einzelnen
Grundstück und seinen Früchten schädigen das Ganze. Einseitige, der Allgemeinheit
abträgliche Mißnutzungen sind zu unterbinden.
4. Der Grünaufbau jeder einzelnen Landschaft richtet sich nach der Großgliederung des
Gesamtsiedlungsgebietes. Organisatorisch-verwaltungsmäßiger Rahmen für die
großräumige Planung sind jedoch die Reichsgaue und Provinzen als politische
Reichsglieder. Ihre Grenzen sind im Osten weniger geographisch als politisch
bestimmt; daher muß das Gesamtgefüge des Raumes immer im Vordergrund stehen.
5. Das Landschaftsganze und die Lebensordnung des Volkes haben alle unsere
Vorhaben, Anlagen, Bauten und Geschehnisse zu bestimmen. Dörfer und Städte,
Verkehrs- und Wasserbauten, Wehranlagen und, andere Nutzflächen sind durch
Pflanzungen und Erdarbeiten in den Grünaufbau und das Gelände einzufügen. Bei
Planung und Durchführung ist daher auf das erstrebte Ziel des allgemeinen
Landesausbaues und die Lebensgemeinschaft von Mensch, Tier und Pflanze
Rücksicht zu nehmen.
6. Die Feldflur steht im Mittelpunkt der Landschaft, denn sie bringt der Nation das
tägliche Brot. Für das Landvolk ist sie ewige Heimat, sicherer Acker, fruchtbarstes
Grünland. Sie muß daher gegen die zerstörenden Gewalten von Wetter, Wind und
Wasser lebendig verbaut und geschützt werden, zugleich aber fähig sein, dem Boden
genügend lebensspendende Fruchtbarkeit zu erhalten.
7. Wälder, Waldstreifen , Baum- und Gehölzreihen , Hecken , Knicks und Hage hegen
und schützen Land und Volk. Ihre Gestaltung und Pflege haben außer der Steigerung
der natürlichen und volkswirtschaftlichen Werte auch den Wehrbedingungen zu
genügen.

III. Die natürlichen Ertragsfaktoren in ihrer landschaftlichen Bedeutung.
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1. Der Mutterboden, die belebte obere Schicht der Erdkrume, ist die Quelle der
Fruchtbarkeit jedes Landes. Seine Erhaltung, Pflege und Mehrung sind oberstes
Gebot.
Bei Erdarbeiten ist jede Verkippung oder Zuschüttung von Mutterboden zu
unterlassen. Er ist beiseite zu setzen und später wieder zu verwenden, indem er durch
Umgraben oder Pflügen innig mit den vorhandenen Erden vermischt wird.
Sorgsame Stallmistpflege und geordnete Humuswirtschaft sichern im Landbau die
Leistungskraft unserer Äcker und Wiesen. Zur Schaffung wertvollen Bodendüngers
sind ferner auf den Höfen Erdvorratshaufen anzulegen, die ständig zu ergänzen und
mit. Nährstoff en anzureichern sind.

2. Das Wasse r ist in der Landschaft unser köstlichstes Gut. Eingriffe in seinen
Bestand und natürlichen Kreislauf sind daher nur nach sorgfältiger Abwägung aller
Folgen vorzunehmen. Das gilt vor allem für Eingriffe in Geländeformen, in Wälder,
Seengebiete,

Moore

und

Quellagen,

in

Feld

und

Flur,

bei

Fluß-

und

Bachverbesserungen, Entwässerungsanlagen und Änderungen der Bodenkultur. Das
Wasser soll so lange als irgendmöglich im Lande bleiben. Jede unnötig rasche
Ableitung ist zu vermeiden. Überall, wo es dem Landschaftsganzen dienen kann, ist
das zeitlich überflüssige Wasser zu sammeln. Stark geneigte Flächen erhalten
Auffanggräben, die es bei Schneeschmelzen und Starkregen zurückhalten.
a) Das Wasser soll allen Volksgenossen dienen und ist daher in bester
Gütezuerhalten . Wer sich dagegen versündigt, ist ein Volksschädling und wird
als solcher behandelt. Alle Behörden und Dienststellen haben dafür zu sorgen,
daß Abwässer jeder Art dem öffentlichen Gewässernetz nur in einwandfreier
Form zugeleitet werden. Die Rückführung schädlicher Abwässer in den
Zustand des gesunden und natürlichen Wassers ist Pflicht der verantwortlichen
Einzelpersonen, Gemeinden und Wirtschaftsbetriebe.
Hierdurch wird die Fischzucht, die stark zu fördern ist, vor Schädigungen
bewahrt.
b) Quellen , Quellagen und Brunnengalerien sind entweder mit Baumgruppen
oder einem genügend großen naturgemäßen Mischwald zu überpflanzen.
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Hanggräben reichern das Grundwasser an und stärken dadurch die Quellen.
Ihre Zuschüttung oder eigennützige Verwendung sind zu unterlassen.
c) Schädliches Hochwasser aller Bäche und Flüsse ist durch sorgfältige,
möglichst lebendige Verbauung des an und über den Talsohlen liegenden
Wald-, Acker- und Wiesengeländes zu vermeiden. Das gilt besonders für das
Bergland. Alle Nutzflächen sollen so bepflanzt und durch sonstige geeignete
Anlagen geschützt werden, daß das Schneewasser im Lande möglichst
weitgehend versickern kann. Geneigte Ebenen mit bester Feinerde sind schon
bei schwachen Neigungen der Gefahr der Abschwemmung ausgesetzt.
Ackerflächen auf solchen Hanglagen sind mit Schlickauffanggräben zu
versehen, deren Ausräumungsmassen zur Wiederauffüllung der Risse im
Boden und als wertvolle Kopfdünger dienen können. Schwemmstoffe dürfen
nicht in nennenswerter Menge vom Acker in das öffentliche Gewässernetz
gelangen.
d) Abschwemmungen des Bodens sind zu verhindern, deshalb soll der
Furchenzug mit den Höhenlinien des Geländes gleichlaufen. Bei allen Dorfund Umlegungsplänen für Hanglagen sind die Pflugrichtungen durch den
verantwortlichen Landschaftsgestalter einzutragen.
Geländeformen, die Abschwemmungen befürchten lassen, sind lebendig durch
Wald oder Grünland zu verbauen. Auf stark geneigten Flächen mit guten und
frischen Böden können auch hochstämmige Obstbäume in das Grünland
gesetzt werden.
Die Wirtschaftswege, die erfahrungsgemäß die Bodenabschwemmung häufig
begünstigten, sollen möglichst einen flächengleichen Anschluß an das Gelände
haben und ihm mit schwachen Anstiegen folgen. Sie dürfen vor allem im
Hügel - und Bergland nicht zu steil angelegt werden. Lassen sich stärkere
Steigungen nicht umgehen, so sind sie sicher und lebendig gegen
Ausspülungen zu verbauen. Hohlwege sind aus Gründen der Schnee- und
Wasserabwehr tunlichst zu vermeiden.
Das Oberflächenwasser der Straßen ist in kurzen Abständen zu sammeln und
zur Versickerung zu bringen.
3. Das Klima auf unserer Erde kann der Mensch für größere Räume nach seinem Willen
nicht wesentlich ändern; wohl aber vermag er dies im Rahmen naturgegebener
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Begrenzungen für kleinere Teilräume und Geländeabschnitte. Die Verbesserung der
klimatischen Bedingungen für das Gedeihen von Mensch, Tier und Pflanze ist daher eine
der schwersten und zugleich wichtigsten Aufgaben der Landschaftsgestaltung.
a) Wälder, Waldstreifen, Baum- und Gehölzreihen, Hecken, Knicks, Hage und
sonstiges Grün gliedern die Landschaft in klein klimatische Zellen und
steigern ihren biologischen und wirtschaftlichen Wert. Dadurch wird die
Windgeschwindigkeit und die Verdunstung der Acker und Wiesenflächen
verringert, die Kältewirkung vermindert, die Luftfeuchtigkeit erhalten und
gesteigert, sowie die Niederschlagsmenge erhöht.
b) Offene Wasserflächen erwärmen während der Wachstumszeit die schädliche
Kaltluft und erhöhen durch die Verdunstung den Feuchtigkeitsgehalt der Luft.
Zahlreiche, im Landschaftsraum verteilte, kleine Gewässer und Seen erfüllen
diesen Zweck besser als wenige große.
Die Ansammlung örtlicher Kaltluft ist schädlich und nach Kräften zu
vermeiden. Bei ihrem Vorhandensein ist sie möglichst durch zweckmäßige
Anordnung des Grüns und entsprechende Geländegestaltung zu offenen
Wasserflächen hinzuführen. Dammbauten oder Pflanzungen, die bei
vollständiger Abriegelung der Täler oder kleinerer Geländefalten leicht zur
Bildung von Kaltluftseen führen, sind zu unterlassen, wenn der abgeriegelte
Talraum nicht dagegen gesichert werden kann.
c) Die Luft wirkt nicht nur durch ihren Feuchtigkeits- und Wärmegehalt, sondern
auch durch ihre stoffliche Zusammensetzung. Die Lufthygiene ist daher ein
wichtiger Gesichtspunkt bei jeder Planung, Darum müssen wir dafür sorgen,
daß die Luft, die aller Volksgenossen Atmungs- und Lebenselement ist, in
bester Güte erhalten wird. Den Behörden und Dienststellen erwächst
insbesondere die Pflicht, darüber zu wachen, daß schädliche Abgase
vermieden oder durch die verantwortlichen Einzelpersonen, Gemeinden und
Wirtschaftsbetriebe entgiftet werden.

IV.

Die Pflanzenwelt in der Landschaft.
A. Der Wald.
Der Wald ist von grundlegender Bedeutung für die Lebensgemeinschaft
von Pflanze, Tier und Mensch. Die Entwaldung weiter östlicher Gebiete
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und die Verwahrlosung der Wälder durch Raubnutzung haben dort Boden
und Klima schwer geschädigt. Die großzügige Aufforstung in den
eingegliederten Ostgebieten, wie sie auf der Grundlage meines
Abkommens mit dem Reichsforstmeister vom 15. Juli 1941 in Angriff
genommen

ist,

stellt

eine

wichtige

Teilmaßnahme

der

Landschaftsgestaltung dar. Sie soll außer der Holzerzeugung auch der
Gesundung, Bereicherung und Verschönerung der Gesamtlandschaft
dienen. Bei ihrer Durchführung wie auch beim Waldaufbau ist deshalb die
Pflege- und Schutzarbeiten außerhalb des Waldes und auf die Bedürfnisse
der Feldflur Rücksicht zu nehmen.
1. Die Wälder auf Kuppen, Höhenrücken, Graten und an den Küsten,
sogenannte Kampfwälder, bedürfen besonderen Schutzes und sorgfältiger
Pflege, da sie entscheidende klimatische Bedeutung haben. Auch die
Waldränder müssen pfleglich behandelt werden, weil sie in stärkerem
Maße Wind und Wetter ausgesetzt sind. Sie bestimmen weithin das
Landschaftsbild der Ebenen und sichern das Bestandesinnere des Waldes.
Kampfwälder sowohl als Waldränder müssen als „ewige" Bestände so
behandelt werden, daß sie dauernd in Wirkung bleiben. Sie sollen aus
standortsgerechten heimischen Holzarten bestehen, die windgewöhnt und
sturmsicher sind. Auch die Zusammensetzung des Bestandesinneren ist
landschaftlich von Bedeutung; dabei ist vor allem auf die Gesunderhaltung
des Waldbodens und der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse zu achten.
2. Die öffentlichen Wege, vor allem die Wanderwege, sollen mit
besonderer Sorgfalt durch heimische Holzarten in reicher Mischung
besäumt werden. Reihenpflanzungen sollen von ihnen aus nicht sichtbar
sein, ebensowenig von der offenen Landschaft her.
3. Die Waldgrenzen sollen zur besseren Überleitung zu der durch
Schutzpflanzungen

geschirmten

und

nach

betriebswirtschaftlichen

Bedürfnissen geordneten Feldflur im Flachlande möglichst der allgemeinen
Nord-Süd- oder Ost-West-Richtung folgen. Es ist selbstverständlich, daß
sie im bewegten Gelände weitgehend mit den Höhenlinien verlaufen. Die
Grenze zwischen Feld und Wald soll zur Vermeidung stärkerer Schattenund Wildschäden möglichst kurz sein. Sie richtet sich außer nach der
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Bodengüte und Geländeform nach den Bedürfnissen der Landwirtschaft,
die auf einfache Grundformen der Schläge Wert legen muß. Die
Fluraufteilung ist jedoch nicht an die strenge Einhaltung rechter Winkel
gebunden. Jede unnötige Einförmigkeit ist zu vermeiden, dagegen die
sorgsame Anschmiegung an Gelände und gegebene Raumgestalt unbedingt
zu suchen.
4. In den Wehrgebieten bestimmen die taktischen Erfordernisse den
Verlauf der Waldgrenzen; sie können in diesem Falle unregelmäßig und
tiefausgebuchtet sein. Gesunder stufiger Mischwald ist hier wegen seiner
unüberblickbaren Sträucher- und Verjüngungsschichten zweckmäßiger als
gleichaltriger Reinbestand. Der naturgemäße Wirtschaftswald ist im Sinne
des Erlasses des Reichsforstmeisters vom 1. Dezember 1937, der
„Grundlagen. Zweck und Bedeutung waldbaulicher Planung" festlegt, auch
hier anzustreben.

B. Die Feldflur.

Die Feldflur erhält ihr Gesicht durch den Grünaufbau, also durch Gehölze,
Waldstreifen, Baumgruppen, Hecken und Büsche; sie schützen gegen
Wetter und Wind. Dabei können sie weitgehend genutzt werden, müssen
jedoch überall und ständig in Wirkung bleiben. Sie verleihen zugleich
unserer Landschaft ihre wesenseigene Schönheit, vermitteln dem
germanischen Menschen das Gefühl heimatlichen Geborgenseins und
geben ihm die Kraft zu lebensbejahender und kämpferischer Haltung.

1. Durch Pflege und Gestaltung der Flur soll die Landschaft unter
Bejahung der Erfordernisse neuzeitlicher Wirtschaft und Technik in sich
gesund, dauernd lebensvoll und harmonisch erhalten werden. Die einseitige
Herrschaft

des

liberalen

Rentabilitätsgedankens

und

des

verstandesmäßigtechnischen Verfahrens hat im letzten Jahrhundert auch in
alten Kulturlandschaften die Eintracht von Natur und Menschenwerk
zerstört. Bei tieferen Eingriffen in die Flur oder einer beabsichtigten
Neuordnung hat daher in Zukunft der Landschaftsgestalter ein gewichtiges
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und maßvoll-kluges Wort mitzusprechen. Das Feldvermessungswesen muß
wieder als eine Kunst begriffen werden, die jede starre, geometrische
Aufteilung

ausschließt

und

bei

der

es

vor

allem

auf

das

Einfühlungsvermögen in die Natur und auf die Anpassung der
Linienführung an die Geländeform ankommt.
2. Die Verbindung von Waldstreifen und baumdurchsetzten Hecken
stellt nach geschichtlicher Erfahrung und dem heutigen Stand unseres
Wissens für die einförmigen und steppenhaften Gebiete des Ostens die
günstigste

Lösung

eines

schützenden

Grünaufbaues

dar.

Die

Linienführung, Dichte und Zusammensetzung dieser Schutzpflanzen muß
unter Vermeidung unnötiger Strenge den örtlichen Bedingungen angepaßt
sein. Geländeform, Stärke und Richtung der vorherrschenden Winde,
Sonnenlage und Belichtung, Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit,
Bodengüte, Vorflut und Grundwasserstand sowie nicht zuletzt die Art der
landwirtschaftlichen Nutzung sind hier bestimmend.
Nur heimische und standortsgerechte Pflanzen aus Sämlingen bester
Rasse, die größte Holz- und Fruchtleistungen sichern, sollen verwendet
werden. Ausgefallene Varietäten mit rotem, gelbem, blauem oder buntem
Laub sind ebenso zu vermeiden wie erbkranke Pflanzen, die sich nur
ungeschlechtlich vermehren lassen und Hänge-, Dreh-, Kummer- oder
Steilwuchs zeigen. Die Art- und Rassenwahl erfolgt im Benehmen mit den
Forstbehörden.
3. Die Waldstreifen, die gerade in den offenen holzarmen
Ackerlandschaften

eine

wichtige

biologische

und

wirtschaftliche

Ergänzung der Flur darstellen, sollen nach Möglichkeit vom Norden nach
Süden quer zur vorherrschenden Windrichtung verlaufen. Ihre Aufgabe ist
es, den Wind bis in genügender Höhe zu brechen, „auszukämmen". Sie
sollen daher nicht dicht geschoren, sondern so locker sein, daß noch
Luftteile durch sie hindurchstreifen können. Ferner müssen sie flachmuldig
angelegt werden, so daß sie treibenden Schnee auf der von ihnen
eingenommenen Fläche festhalten und angewehte Erd- und Humusstoffe,
Samen und abgestorbene Pflanzenteile sammeln. Als Hauptholzarten
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eignen sich vorzüglich Eiche, Esche, Ahorn, Erle und Schwarzpappel, als
Beiholzarten Birke, Aspe, Vogelbeere und Wildobst.
Nach den jeweiligen Wind-, Licht- und Bodenverhältnissen können
Waldstreifen in Breite von etwa 35 m im Abstand von 600 bis 1000 m
angelegt werden.
4. Freiwachsende Hecken oder Gehölzreihen sollen im allgemeinen,
soweit

nicht

Flurgrenzen,

Geländestufen

und

andere

örtliche

Gegebenheiten Abweichungen bedingen, quer zu den Waldstreifen
verlaufen. Sie werden aus Großsträuchern gebildet, denen zur Vermeidung
des Überhanges nach den Ackerseiten aufrecht wachsende schmalkronige
Bäume in lockerer Verteilung zugesellt werden. Auch Obst- oder
Haselpflanzungen kommen als Großsträucher in Frage, wenn diese
genügend dicht sind, um den Schnee zu halten und Verwehungen zu
verhindern. Größere oder ungleichmäßig verteilte Luftlöcher sind zu
vermeiden.
Je nach Standort eignen sich als höherwücbsige Holzarten Birke,
Feldahorn, Weichselkirsche, Hasel, Holunder. Vogelbeere; als Holzarten
mit niedrigem Wuchs Schneeball, Pfaffenhütchen, Hartriegel und andere.
Die Untermischung mit dornbewehrten Sträuchern wie Weiß- und
Schlehdorn

sowie

Heckenrosen

zur

Schaffung

geschützter

Nistgelegenheiten für insektenvertilgende Heckenbrüter ist überall
notwendig. Schädliche Dornsträucher, wie die Berberitze, die Getreiderost
überträgt, sind nicht zu verwenden. Zum Auffangen der Gleitwinde und zur
Bereicherung des Landschaftsbildes werden den Gehölzreihen im
Anschluß an die Waldstreifen einige große Bäume beigefügt.
Westlich der Weichsel genügen Höhen von 5—7 m, Pflanzbreiten von
8—10 m. Östlich der Weichsel müssen die Gehölzreihen höher und breiter
angelegt werden. Ihr Abstand soll im allgemeinen 600—800 m sein. Ein zu
dicht angelegtes Heckennetz verengt in der flachen Landschaft den Blick
und bewirkt leicht eine biologisch unerwünschte Luftruhe.
Bei gärtnerischen Kulturen und zur Schneesicherung an besonders
gefährdeten Stellen muß dagegen das Netz der Hecken dichter sein. Die
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Breite dea' zu schützenden Nutzflächen kann hier etwa das Zehnfache der
Höhe der Sträucher betragen.
Bei Viehweiden sind Drahtzäune möglichst durch geschorene oder
freiwachsende Hecken zu verdecken.
5. Sonstig e Pflanzungen sollen sinnvoll angelegt werden. Einzelbäume
und kleine Baumgruppen auf Koppeln, und an Rastplätzen sind nützlich,
beleben und verschönern die Landschaft, die trotz ihrer Zweckmäßigkeit
locker und frei sein soll. Vorhandene Bäume, die von landschaftlichem
oder geschichtlichem Wert sind, sollen grundsätzlich unter Schutz gestellt
werden.
6. Als Beispiefel für die Bepflanzung einer bisher steppenhaltigen
Ostlandschaft dient die beigefügte Zeichnung, die für ein Teilgebiet eines
geplanten Hauptdorfbereiches im Regierungsbezirk Zichenau auf Grund
gegebener Verhältnisse die vielfachen Möglichkeiten des Grünaufbaues
wiedergibt.

III.

Die Siedlungen in der Landschaft.

A. Dörfer.

Die Lage der Dörfer , Weiler und Gehöftgruppen in der Landschaft wird nach
den Grundsätzen des ländlichen Aufbaues, die ich in meiner Allgemeinen
Anordnung 7/11 vom 26. November 1940 festgelegt habe, bestimmt. Zur
Vervollkommnung ist noch folgendes zu beachten:
1. Pflanzenwelt und Mensclienbauwerke, Grünwesen und Dorfbau
müssen eine Einheit bilden. Bei der Planzund des Dorfgrüns ist zuvörderst auf
den Sonneneinfall Rücksicht zu nehmen. Auch der Zug der Straße und die
Lage der Gebäude müssen mitbestimmend sein. Auf einfache und leichte
Pflege ist Wert zu legen. Baum und Strauch sollen Nutz- und Brennholz sowie
Obstertrag liefern. Sie sollen zugleich Bienenweide sein und können mit ihren
Früchten, wie Eiche und Buche, oder mit ihren Blättern, wie die Esche,
Viehfutter bringen. Gleichzeitig dienen sie dem Wind-, Sonnen- und
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Feuerschutz und bereichern das Dorfbild. Nur grünblättrige, bodenständige
Bäume und Sträucher sind zu verwenden.
2. Der Straßenraum des Dorfes soll weit, frei und sauber sein. Staubige
Sommerwege. Erd- und Kiesplätze lassen sich durch eine ausdauernde
standortsgerechte Grasdecke vermeiden. Breite Straßenzüge können mit
Bäumen im Freistand versehen werden. Alleepflanzungen eignen sich im
allgemeinen für das dörfliche Straßenbild ebensowenig wie Rasen- und
Schmuckanlagen, die um ihrer selbst willen angelegt sind. Als geeignete
Bäume für die Strafienbepflanzung werden je nach Standort Eiche, Linde,
Esche und Ahorn empfohlen.
3. Dorf-, Sippen-, Haus-. Lebens- und Gedenkbäumen, die als Sinnbilder
deutscher Naturverbundenheit und zur Erinnerung an Geburt und Tod und
besondere

Ereignisse

gepflanzt

und

gepflegt

werden,

ist

vollste

Entwicklungsfreiheit zu geben; eine Holznutzung kommt hier nicht in Frage.
Gedächtnis - und Ehrenmalesowie Feierstätten müssen durch ihre Anlage
und Bepflanzung aus ihrer Umgebung herausgehoben, würdig und weihevoll
sein. Der Festplatz des Dorfes für das Maifest und die Sonnenwenden soll ein
schlichter Grünraum sein, dem Baum und Landschaft das Gepräge geben.
4. Die Gärten der Bauern, die dem Familienleben, der Nutzung und der
Verschönerung der Hofstätte dienen, sind vom Dorfanger und Verkehrsraum
durch Hecken zu trennen oder abseits anzulegen. In ihnen ist die Kultur
altüberlieferter Bauernblumen, Küchen- und Heilkräuter zu pflegen. Dies gilt
auch für die Berankung der Häuser. Echter Wein ist eine ausgezeichnete
Berankungspflanze, die in harten und ertragreichen Sorten zur Verfügung
steht, wie die vom Main über Krakau hinausreichenden fränkischen
Siedlungen zeigen.
5. Die Grabmal - und Friedhofgestaltung soll würdiger Ausdruck der
Ahnenverehrung und artgebundener Volks- und Naturfrömmigkeit sein.
Germanischer Anschauung und altüberkommener Sitte entspricht die
Schaffung von Ahnen- und Familiengräbern auf eigener Flur, und nur, wenn
dies aus irgenwelchen Gründen hygienisch- technischer Art, wie zu hohe
Grundwasserstände oder Quellagen, schaft. Diese Stätten, an denen Natur und
Glaube sich begegnen, sind so anzulegen und zu pflegen, daß sie Höhepunkte
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schlichter Landschaftsgestaltung sind. Je nach lage und Stammesart sollen sie
eigene örtliche und persönliche Note haben. Die Friedhöfe sollen in der Nähe
des Dorfes in würdiger Umgebung, nicht irgend abseits auf Unland, liegen.
Baum und Grab gehören zusammen. Für die Beplanzung von
Familiengräbern auf eigener Flur und von Friedhöfen für die Dörfer kommen
nur heimische Horzarten wie Eiche, Linde, Birke, Esche, Eibe, Wacholder und
anderes immergrünes Nadelholz in Frage.
Die Grabmäler des Dorffriedhofes sollen einfach, handwerklich echt und
in ihren Ausmaßen und Formen würdig und gediegen sein. Geschmacklose
Erzeugnisse der Kunststein-, Zement- und Metallindustrie sind ebenso wie
auffëllige Baustoffe und Pflanzungen zu vermeiden. Die an den meisten Orten
ist eine Einführung des Mittelalters und heute endlich überholt.
6. Auf Anlage und Pflege des Schulgrüns ist größter Wert zu legen. Die
Schule hat im Rahmen ihrer großen Erziehungsaufgaben Natur- und
Heimatliebe zu wecken und die heranwachsende Jugend mit der Pflege von
Bäumen, Sträuchern und Blumen vertraut zu machen. Alle Schulen müssen
deshalb ausreichend große und grüne Plätze in unmittelbarem Anschluß an die
Gebäude erhalten, die den Kindern außerdem einen gesunden Aufenhalt
ermöglichen. Für den Winter genügen kleinere Hartplätze. Ferner soll zu den
Erziehungsstätten ein Arbeitsgarten gehören, der dem biologischen Unterricht
und der Anzucht und Pflege von Nutz- und Zierpflanzen, Beerensträuchern,
Obstbäumen und Waldgehölzen dient.
7. Die Flächen für die Leibesübungen sind vorwiegend als Rasenanlagen
auf geeigneten, für das Wasser abzugsfähigen Böden zu gestalten. Die
Pflanzungen sollen nicht als Zieranlagen dienen, sondern einfach und würdig
den Sportflächen entsprechend räumlich angeordnet sein. Landschaftliche
Möglichkeiten sind hierbei voll auszunutzen.
Planken, Holzschuppen und häßliche Behelfsbauten sind unstatthaft,
Steilböschungen und Erdwälle zu vermeiden.
8. Bei den Höfen in Einzellagen ist die Beachtung der landschaftlichen
Gegebenheiten und die Grüngestaltung besonders wichtig.
Die wechselnden Größen und Lagen der Hofë erlauben Mannigfaltigkeit
der Anlage. Die guten Vorbilder aus dem Nordwesten und dem Süden des
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Altreiches können wertvolle Anhaltspunkte geben. In jedem Falle ist die
Hofstatt in inem Grünrahmen von Bäumen, kleinen Baumgruppen und
geschlossen Gärten einzubetten. Größere Höfe können als selbständige
Einheiten behandelt werden, während an Dörfer oder Weiler durch Reihen aus
halbhohen Bäumen (zum Beispiel eßbaren Vogelbeeren, Most- oder
Holzbirnen, Birken) blickmäßig angescholossen werden sollen.
9. Eine Müllabladefläche ist bei jeder größeren Siedlung vorzusehen, auf
welcher sonst nicht verwertbare Abfälle und Kehrricht im tiefen Rigolvorgang
untergebracht und mit genügend Mutterboden überdeckt werden.

B. Landstädte.

1. Die Landstädt e sind in ihrem Grünwesen dem Lande zugewiesen und
haben sich dementsprechend organisch der Landschaft einzufügen.
Ein
Sitzplätzen

ausreichend großer und räumlich gestalteter Bürgergarten mit
ist

vorzusehen.

Auf

den

Stadtplätzen

sind

kostspielige

Wechselbepflanzungen zu vermeiden.
2. Das Außengrün dieser Städte soll weitgehend in der Nutzung bleiben.
Aus Bürgergärten, Wiesen, Wieden, Wald und Waldstreifen gestaltet sich das
äußere Stadtgrün. Zielstrebige und in das Land hinausführende Waderwegw
sind sinnvoller als Zierpflanzen. Natürliche Landschaftsschönheit, die von der
Stadt in einfacher Form durch schattige Wege erschlossen wird, stellt den
besten und billigsten „Volkspark" dar. Am Rande der Stadt sollen nur solche
Siedlungen erstehen, die das Stadt- und Landschaftsganze nicht stören.
3. Für diese städtischen Siedlungen gelten die für die dörflichen Schulen,
Sportplätze und Friedhöfe gegebenen Anweisungen sinngemäß in gleichem
Maße.

C. Übrige Städte .

Die landschaftlichen und gärtnerischen Forderungen der größeren Städte
sind besonders gewichtig, da sie der gesundheitlichen und seelischen Pflege

150

der Stadtbevölkerung dienen. Über die Grüngestaltung der Groß-, Mittel- und
Kreisstädte werde ich daher noch besondere Richtlinien herausgeben.
Städtische Naherholungsgebiete , die in die freie Landschaft übergreifen,
sollen dem Leitbild der bäuerlichen oder forstlichen Umgebung in bester Form
angeglichen sein. Sie dürfen nicht zu klein sein, damit sich die Menschen in
ihnen

rasch

und

genügend

verteilen

können.

Ohne

großzügige

die

arbeitenden

Verkehrserschließung sind sie wertlos.
Fernerholungsgebiete,

die

dazu

bestimmt

sind,

Volksgenossen für längere Zeit als Gäste aufzunehmen, sollen kein städtisches
Gepräge durch Großhotels, Rummelplätze und Verkaufsläden erhalten. Die
Gasthäuser sind bequem und behaglich, aber schlicht, einfach und würdig
auszustaten, wie es dem Charakter der Gegend entspricht. Der Städter soll es
unterlassen, dem Lande seinen Stempel aufprägen zu wollen. Kurorte mit
Heilquellen haben ihre den besonderen Bedürfnissen entsprechenden
Forderungen
Die Erholungslandschaft muß frei von Auffälligkeiten aller Art, still und
beschaulich sein. Ihre beste Anlehnung ist hochgelegener Wald mit der Sicht
in das offene, von tätigen Mesnchen bestelle fruchtbare Land, auf Flüsse, Seen
und Hügelketten, mit dem Blick auf die Schönheit unseres Vaterlandes.

IV.

Die übrigen Bauwerke in der Landschaft.
A. Straßen und Wege.

Führung und Ausbau der Straßen und Wege wird wesentlich durch ihren
jeweiligen Zweck bestimmt.
1. Straßen , die dem Fernverkehr dienen, richten sich in ihrer
Linienführung nach der Zügigkeit des Verkehrs und der natürlichen
Bodengestalt. Sie sollen an den Siedlungen vorbeiführen und die dörflichen
Feldfluren nicht zerschneiden. Es ist ferner Vorsorge zu treffen, daß der
ländliche Verkehr möglichst von der Straße ferngehalten wird und
Überquerungen durch Vieh, Ackerwagen und Landmaschinen vermieden
werden. Im übrigen müssen die Straßen in ihrer Gesamtanlage so beschaffen
sein, daß keine Kaltluftseen, Grundwasserentzüge, Vorflutstörungen und
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Windpfeifen entstehen. Bei Ausweisung von Straßenland soll auf künftige
Verbreiterungen Rücksicht genommen werden.
2. Bei Straßenund Wegen , die dem Nahverkehr und der Erschließung der
Äcker und Wiesen dienen, ist besonders darauf zu achten, daß sie sich der
Flureinteilung und den sonstigen örtlichen Bedingungen gut einfügen.
3. Die Schutzpflanzungen der Feldflur sollen zugleich der Abpflanzung
der Straßen dienen. Sie können sie an einer Seite begleiten. Durch einen
sinnvollen Wechsel der Seiten können Straße und Gemarkung einheitlich
geformt und das Raumbild der Landschaft wirkungsvoll belebt werden. Es ist
aber darauf zu achten, daß der Ausblick von der Straße auf besonders schöne
Geländeausschnitte möglichst offen bleibt. Aussichtspunkte und Rastplätze
bedürfen liebevoller Aufmerksamkeit.
Die Straßenbepflanzungen haben zugleich dem Schneeschutz zu dienen.
Zur Vermeidung von Verwehungen ist im Notfall ein doppelseitiger Bewuchs
vorzusehen. Die Verwendung von Schneezäunen aus Holz muß raschestens
durch die lebendige Verbauunp der Straße überflüssig werden.

4. Die Allee ist ein Mittel der Grüngestaltung; sie paßt aber nicht in jede
Umgebung. Günstig wirkt eine gut eingegliederte und gepflegte Allee, wenn
sie die Einführung aus der freinen Landschaft in die Stadt bildet, oder wenn sie
zu einem bemerkenswerten größeren Bauwerk gehört.
In der Ebene sind Alleen besonders zur Verbindung engbenachbarter
Siedlungskörper geeignet. In bewegtem Gelände sind sie im allgemeinen zu
vermeiden. Auch für weite Entfernungen und wechselnde Höhenlagen
kommen sie nicht in Frage, da sie den übersehbalren landschaftlichen
Großraum leicht zerschneiden. Sie sollen einen sinnvollen Anfang und ein
sichtbares Ende haben.
Der von einer Allee eingerahmte Straßenraum muß breit, eben und gut
gepfleg sein. Er soll möglichst flächengleichen Anschluß, mindestens aber eine
gleichbleibende Höhe über oder unter dem beiderseitigen Nachbargelände
haben. Wechselnd hohe Geländeeinschnitte und Dammführungen vertragen
sich nicht mit dem Alleegedanken.
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Für die Klimapflege haben Alleen nur Bedeutung, wenn die Bäume so
dicht stehen, daß sich die Laubkronen eng berühren. Die Stämme selbst
verursachen leicht Windpressungen und Schneeverwehungen (Schneefahnen).
In der freien Landschaft sind deshalb zur Vermeidung solcher Störungen
gleichzeitig Hecken oder lockere Strauchgruppen vorzusehen.
5. Für die Obstallee gelten ähnliche, jedoch weniger strenge Grundsätze.
Es kommen nur solche Obstsorten in Hochstämmen in Frage, die gesund und
winterhart sind, im übrigen den Standortbedingungen entsprechen und somit
die Gewähr langer Lebensdauer bieten. Auch Wild- und Mostbirnen, einige
Süßkirschensorten geeignet. Für frost- und windgeschützte Gebiete ist die
Walnuß zu empfehlen und dringend erwünscht.

B. Wasserläufe , Seen, Kanäle .
1. Die Wasserläufe sind dem Gesamtbild der Landschaft besonders
sorgfältig

einzugliedern.

Fluß-

und

Bachregulierungen

und

andere

kulturtechnische Wasserbauten sollen nicht nur der Erfüllung wirtschaftlicher
und technischer Zwecke dienen, sondern müssen zugleich die Natur in ihrer
ursprünglichen Schönheit bewahren.
Auf die Klimaverbesserung ist dabei stets zu achten. Zur Förderung der
Fischzucht müssen in alten Seen Uferbänke erhalten, in neuen solche angelegt
werden. Bei Fluß- und Kanalbauarbeiten sind Laichplätze vorzusehen.
Böschungen schnellfließender Gewässer mit wechselnden Wasserständen
sind durch Berasung, solche mit gleichbleibenden Wasserständen zusätzlich
noch durch standortsgerechte Bäume und Büsche lebendig zu verbauen. Auf
größeren Längen sind geschlossene Uferbepflanzungen mit Sträuchern zu
vermeiden, da sonst die Kaltluft nicht einfließen und erwärmt werden kann.
Das Wasser soll auch dem Blick nicht vollständig entzogen werden.
Einzelsträucher und kleinere Sträuchergruppen sind dagegen erwünscht.
Begleitdämme, die Kaltluft absperren, sind grundsätzlich zu vermeiden. Der
Einbau von Material, wie Steinen, Beton oder Holz, ist auf das äußerst
notwendige zu beschränken.
Uferböschungen sind möglichst flach anzulegen, damit sie in Gebrauch
genommen werden können. Der damit notwendig werdende größere
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Flächenbedarf kann in Kauf genommen werden, da hierdurch die Nutzung
wertvoller und die Erhaltung des Bauwerkes sicherer wird.
2. Die Wasserstraße ist oft schwer in das Landschaftsganze einzufügen; sie
ist jedoch durch den Wärmeaustausch zwischen Wasser und Luft für die
Landschaft besonders nützlich. Eine geschlossene Bepflanzung der Kanalufer
ist ebenso wie bei den Bach- und Flußläufen zu vermeiden, weil dichtes
Strauchwerk, selbst breite Schilfgürtel luftstauend wirken können. In der Mitte
von Tälern ist aus den gleichen Gründen von Dämmen möglichst abzusehen.
Werden sie irgendwo notwendig, so ist für Abfluß der Kaltluft und ihre
Erwärmung durch entsprechend große Wasserflächen Sorge zu tragen.
3. Seen, Teiche , kleine und große Stauanlägen können in guter Verteilung
weitgehend zur Sicherung und Verbesserung des Klimas herangezogen
werden. Es ist daher dafür zu sorgen, daß ihnen möglichst viel Wasser und
Kaltluft zufließen kann. Um die Verdunstung zu fördern, dürfen vor allem
kleine Wasserflächen nicht völlig zugepflanzt werden.

C. Technische und bauliche Anlagen in der Landschaft.

1. Hochspannungs- und Fernmeldeleitungen sollen, sofern eine Verlegung
in den Boden nicht möglich ist, tunlichst den Schutzpflanzungen und
Waldrändern folgen. Dasselbe gilt für hohe Überlandleitungen. Diese
Anlehnung schützt auch die Drähte vor übermäßigem Rauhreifbehang und
macht sie weniger sichtbar. Da die SchutzpfLanzungen mit dem Grünrahmen
der Dörfer und Weiler in unmittelbarem Zusammenhang stehen, läßt sich die
Verdrahtung von Feld und Flur in hohem Umfang vermeiden. Die unnötige
Zerschneidung unserer heimatlichen Räume durch Leitungen ist unzulässig.
Bei

Festlegung

der

Führung

sollen

in

Zukunft

grundsätzlich

der

Landschaftsgestalter und der Naturschutzbeauftragte beratend herangezogen
werden. Die Einführung der Licht-, Kraft- und Fernmeldeleitungen in die
Häuser darf in den wenigen Fällen, in denen eine Verkabelung ausgeschlossen
ist, nicht von der Dorfstraße aus erfolgen. Dachtiäger sind unstatthaft.
2. Werbeschilder jeder Art gehören nicht in die freie Landschaft.
Innerhalb der Siedlungen sind nur passende Hinweise an der Stätte der eigenen
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Leistung zugelassen. Schilder, die aus militärischen, polizeilichen oder
verkehrstechnischen Gründen notwendig sind, sollen so beschaffen und
angebracht sein, daß sie die Landschaft nicht verschandeln.
3. Die Abbauflächen (Tagebaue, Steinbrüche, Kies- und Lehmgruben
usw.) bedürfen besonderer Aufsicht. Es ist nicht nur dafür zu sorgen, daß die
abgebauten Flächen wieder eine genügend starke Mutterbodendecke erhalten,
sondern es sind auch solche Leistungen zu fordern, die dem Landschaftsganzen
dienen; dazu gehören vor allem Geländeabträge oder -aufschütlungen zur
Herstellung flacher Böschungen, Planierungen, Erdbewegungen und Arbeiten
zum Zwecke der Wasserhaltung. Aufforstungen sind schon während der
Abbauzeit auf Teilgrundstücken des Geländes zu fordern. Jedem Abbau hat die
Wiederaufbaumaßnahme auf dem Fuße zu folgen; sie muß sich sinnvoll in das
Leitbild der Landschaft einordnen.
4. Abraumplätze (Halden, Kippen. Schuttabladeplätze) jeder Art dürfen
im Landschaftsbild nicht in Erscheinung treten. Sie sollen abgepflanzt und
weitgehend einer Nutzung zugeführt werden. Es ist unmöglich, aus
Abraumkippen künstliche Gebirge zu machen, es ist aber notwendig, sie
wieder und endgültig zu begrünen.
5.

Das

Industriegebiet

verlangt

eine

besondere

sorgfältige

Landschaftsgestaltung. Hier kann nicht der Verschönerungsgedanke im
Vordergrunde stehen, sondern zunächst nur der sichtbare Wille, die Wunden
zu schließen, die der gewachsenen Naturlandschaft geschlagen werden
mußten. Je großzügiger und sinnvoller dies geschieht, um so länger und stärker
wird sich der Volksgenosse auch hier ein echtes Heimat- und Naturgefühl
bewahren können.

Feldkommandostelle, 21 Dezember 1942.

H. Himmler.
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ANEXO II - Diretriz Geral No. 20/VI/42 Sobre a Formação da Paisagem nas Áreas
Orientais Anexadas do dia 21 de dezembro de 1942
(Publicado em: Erhard Mading, Regras para Formação da Paisagem. Introdução à Diretriz
Geral No. 20 / VI / 42 do Reichsfuehrer SS, Comissário do Reino para a Preservação da
Cultura Alemã, Berlim 1943, S. 51-62 ...), tradução de Stefan Hoeselbarth, 2016.

I.

Objetivo

A paisagem nos territórios anexados é negligenciada em amplas superfícies pela
incapacidade cultural do povo estrangeiro, desolada e devastada pela exploração excessiva.
Ela tornou-se em grande parte um estepe, contrariando as condições de um local exemplar.
Para o povo germânico-alemão a relação com a natureza é uma necessidade profunda para
sobrevivência. Em seu país de origem e nas regiões em que se estabeleceu sua força nacional
e formados no curso de gerações, a aparência harmoniosa das fazendas, jardins, vilas, campos
e paisagens são característicos de seu ser. A estrutura e cercas do campo são floresta, arbustos
e árvores, a conexão natural de terras e águas e o design verde das vilas são características
determinantes das paisagens culturais alemãs. O fazendeiro germânico era e é esforçado em
aumentar os poderes naturais da terra, flora e fauna e preservar o equilíbrio da natureza. Para
ele o respeito com criação divina é a escala mais alta de todas as culturas.
Se os novos habitats serão o lar dos colonizadores, o projeto bem planejado e natural da
paisagem é um requisito fundamental. Ele é uma das bases para o fortalecimento do povo
germânico.
Logo, não é suficiente colonizar o povo germânico nessas áreas e exterminar os
estrangeiros. O espaço precisa ganhar características que correspondam ao nosso jeito, para o
homem germânico- alemão sentir-se em casa, morar, amar e defender o novo lar. Apenas
nesta paisagem crescem poderes de uma vida com sentido. O ambiente natural influencia no
desenvolvimento e formação de poderes criativos das pessoas em muitos aspectos. Ele pode
melhorar pela variedade, fertilidade, vivacidade e ordem, ou paralisar pela monotonia,
desolação e vazio.
A construção verde em uma paisagem tem vários propósitos. Ela aumenta a adequação de
uma área para a defesa e ataque. Mas ela também melhora as condições econômicas gerais da
agricultura; em particular, é a base para a produção de vegetais e animais na floresta e no
campo, para a manutenção e melhoria do solo, para a regulação do ciclo da água e para a
proteção contra os efeitos devastadores do grande tempo. A aparência da paisagem deve ser a
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expressão mais linda e digna de uma comunidade, do povo e do espaço. Uma divisão razoável
do campo deve corresponder a uma construção da natureza, a definição de sulcos na terra, a
obstrução natural do terreno, o percurso dos caminhos e das águas e a inserção de habitações e
outros edifícios em seu ambiente global. Esses são ingredientes essenciais para a formação do
terreno, que deve ser feita de forma natural.
O tamanho e a singularidade dessa tarefa nas regiões orientais requerem ações especiais
de planejamento e execução. Após a sua conclusão, será obrigação da administração, proteger
de danos, manter, cuidar e aumentar a criação. Criar novamente a paisagem oriental não tem
precedentes. Ela exige a participação ativa de todas as forças nas áreas de assentamento e de
todos os lugares do reino, e o uso da juventude na construção e manutenção idealista dessa
criação nacionalista.
As diretrizes seguintes que eu decretei em acordo com o “Reichsforstmeister (engenheiro
florestal do reino) como chefe de “Oberste Forst- und Naturschutzbehörde des Reiches”
(departamento de proteção à natureza do reino), contém os princípios gerais e específicos do
projeto. Eles são para todos trabalhadores envolvidos, diretrizes e direitos.

II.

Princípios gerais

1. Os fatores da produtividade natural são: solo, água, clima e terreno. Eles têm mesma
importância na sua interação para a vida. Avaliar preferencialmente um dos fatores
prejudica todo o conjunto.
2. A estrutura natural da paisagem deve permanecer intacta em grande parte. A
modelagem feita pelo homem deve respeitar essa estrutura. Principalmente o solo e o
clima devem ser continuamente melhorados. As mudanças dessas condições, que são
necessários para o bem do povo e de toda paisagem, devem ser semelhantes a natureza
a fim de se obter um melhor resultado. Particularmente lugares belos e intocados na
paisagem devem ser informados à “Naturschutzbehörde” (autoridade de conservação
da natureza). Ela decide sobre os registros das áreas no “Reichsnaturschutzbuch”
(livro da proteção à natureza do reino) ou no mapa de conservação.
3. Também nas áreas rurais é válido o princípio nacional-socialista: necessidade pública
antes da necessidade privada. A exploração, uso individual excessivo da terra e seus
frutos prejudicam todo o conjunto. O abuso unilateral contra toda a população deve ser
evitado.
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4. A construção verde em cada paisagem depende da estrutura em vastas áreas.
Responsáveis pela organização e administração do planejamento em grande escala são
“Reichsgaue” (municípios) e províncias como membros políticos do reino. Suas
fronteiras no leste são menos delimitadas geograficamente do que politicamente;
Consequentemente, a estrutura geral da área deve ser sempre a principal característica.
5. O conjuto da paisagem e a ordem da vida das pessoas devem determinar todos os
nossos projetos, equipamentos, edifícios e acontecimentos. Vilas e cidades,
construções do trânsito e estruturas hídricas, fortes e outras áreas precisam ser
inseridos através de plantações e escavações na construção verde e no terreno. No
planejamento e implementação deve-se considerar o objetivo da construção do país em
geral e a conivência de humanos animais e plantas.
6. O campo é o centro da paisagem, porque traz o pão diário à nação. Para os
camponeses ele é o lar eterno, arável seguro, e pastagem fértil. Portanto, ele deve ser
instalado e protegido contra as forças destrutivas do tempo, vento e água, mas também
ser capaz de obter fertilidade na terra para dar vida.
7. Florestas, áreas arborizadas, linhas de árvores lenhosas, sebes e arbustos acalentam e
protegem a terra e as pessoas. A formação e manutenção precisam além de aumentar
os valores naturais e econômicos satisfazer as condições militares.

III.

A importância paisagística dos fatores da produtividade natural

1. A camada superficial do solo é a fonte da fertilidade em cada país. Sua preservação,
cuidado e propagação são fundamentais.
A terra não deve ser revolvida de modo que a camada superficial seja encoberta ou
retirada. Para que a terra seja arada a camada superficial deve ser retirada e enleirada e depois
colocada em seu local de origem.
O estrume dos animais e o uso de húmus garantem um bom desempenho à agricultura dos
nossos campos e prados. A fim de criar um fertilizante valioso para o solo é necessário
construir pequenos morros para armazenamento de terra fértil e é necessária a manutenção
destes, com o enriquecimento de nutrientes.
2. A água é o nosso bem mais precioso na agricultura. Intervenção em seu ciclo natural,
só pode ser feita depois de pensadas todas consequências. Isto é principalmente
verdadeiro para intervenções no terreno, nas florestas, áreas de lago, pântanos, em
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campos e prados, com correções em rios e riachos, sistemas de drenagem e mudanças
na cultura do solo. A água deve ficar no país o maior tempo possível. Qualquer perda
rápida desnecessária deve ser evitada. Em todos os lugares onde possa servir para a
natureza, o excesso de água deve ser coletado e armazenado. Superfícies muito
inclinadas devem receber lugares para captação de água do derretimento da neve e
chuvas fortes.
a) A água deve servir à todos os compatriotas e, portanto, deve ser da melhor
qualidade. Quem pecar contra isso, é um parasita do povo e tratado como tal.
Todas as autoridades e agências governamentais devem garantir que os
efluentes de qualquer tipo serão encaminhados para a rede pública de água
apenas em forma impecável. A reciclagem de resíduos perigosos para o estado
saudável e natural da água é a obrigação de indivíduos responsáveis,
comunidades e empresas.
Com isso a criação de peixes, que precisa ser promovida fortemente, é
protegida contra danos.
b) Fontes, áreas de fontes e poços devem ser plantados com grupos de árvores ou
com floresta de grandes árvores misturadas. Trincheiras no morro enriquecem
a água subterrânea e reforçam assim as fontes. Seu aterro ou uso egoísta devem
ser omitidos.
c) Inundações prejudiciais em riachos e rios devem ser evitadas através da
construção cuidadosa se possível viva, da área florestal, da área arada e do
prado que é perto e acima do vale. Isso vale principalmente para a região
montanhosa. Toda a terra deve ser plantada e protegida por outro equipamento
adequado no qual a água de neve do país possa escoar. Superfícies inclinadas
com melhor solo fino já estão expostas ao do risco de erosão. As terras aráveis
em tais áreas inclinadas são necessárias para coleta de silte cujo material que
fica retido na trincheira que pode servir para a recuperação de rachaduras no
chão e como fertilizante valioso. O silte do campo não deve entrar em
quantidades significativas para a rede pública de água.
d) Erosão da terra deve ser evitada, de modo que o sulco seja paralelo com os
contornos do terreno. Em todos os projetos das vilas e de realocação das áreas
inclinadas o paisagista precisa anotar as direções dos sulcos.
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Tipos de áreas que estão em perigo de erosão devem ser cobertas por floresta
ou pastagem. Em terrenos de forte inclinação, com solos bons e frescos também
podem ser plantadas árvores frutíferas.
As estradas rurais que favorecem a erosão do solo deveriam ter uma conexão
paralela ao terreno e seguir o terreno com fracas inclinações. Elas não podem ser
construídas com muita inclinação principalmente em área montanhosa. Se grandes
inclinações não puderem ser evitadas devemos fazer uma cobertura viva para evitar
desmoronamentos. Ravinas estão a ser evitadas por razões da proteção contra neve ou
água.
A água superficial das ruas devem ser coletadas em curtos intervalos e levadas
à infiltração.
3. Humanos não podem alterar o clima da Terra de forma significativa em vastas áreas
de acordo com a sua vontade; mas provavelmente ele pode fazer isso dentro de
pequenas áreas. A melhoria das condições climáticas para o crescimento do ser
humano, animal e vegetal é, portanto, uma das tarefas mais difíceis e mais importantes
do paisagismo.
a) Florestas, áreas arborizadas, linhas de árvores lenhosas, sebes e arbustos e
outras estruturas verdes organizam a paisagem em pequenas células climáticas
e aumentam o seu valor biológico e econômico. Deste modo, a velocidade do
vento e a evaporação em áreas aradas e de pastagens são reduzidas, o efeito do
frio é diminuído, a umidade do ar mantida ou aumentada, bem como a
quantidade de precipitação.
b) Superfícies de águas abertas esquentam o ar frio durante o período de
crescimento, e aumentam o conteúdo de umidade do ar através de evaporação.
Muitos lagos pequenos e águas distribuídas na paisagem cumprem este
propósito melhor que alguns grandes lagos.
A acumulação de ar frio local é prejudicial e deve ser evitada. Quando ela
existe deve ser conduzida através do arranjo de expedientes verdes e paisagem
apropriada para águas abertas. Barragens ou plantações, que facilmente formam lagos
de ar frio quando em vales ou terrenos menores estão completamente fechados e
devem ser evitadas quando a área represada do vale não puder ser protegida contra.
c) O ar atua não só pelo seu teor de umidade e calor, mas também por sua
composição material. A qualidade do ar é, portanto, uma consideração
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importante em qualquer planejamento. Por isso temos que garantir, que o ar,
que é o elemento respiratório e vital para todos, seja obtido em alta qualidade.
As autoridades e serviços têm particularmente a obrigação de garantir que
emissões nocivas sejam evitadas ou desintoxicadas pelas pessoas responsáveis,
comunidades e empresas.

IV.

A vida das plantas na paisagem.

A. A floresta
A floresta tem uma fundamental importância para a comunidade de plantas, animais e
humanos. O desmatamento em vastas áreas ao leste e o abandono das florestas através do
abuso danificou severamente o solo e o clima. A arborização generosa nos territórios
anexados, já feita com base no meu acordo com o “Reichsforstmeister” (engenheiro florestal
do reino) de 15 de julho de 1941, é um importante sub-passo de paisagismo. Ela deve servir
para produção de madeira e também para recuperação, enriquecimento e o embelezamento da
paisagem. Na implementação e modelação da floresta deve-se prestar atenção em trabalhos de
cuidado e de proteção fora da floresta e a às necessidades do campo.
1. As florestas nas colinas, no cume, e ao longo das costas, chamadas florestas de luta,
requerem salvaguardas especiais e manutenção cuidadosa, porque elas têm uma
importância climática decisiva. As bordas da floresta também devem ter uma
manutenção cuidadosa, porque elas estão mais expostas às intempéries. Elas
determinam em grande parte a paisagem de planícies e garantem o suporte ao interior
da floresta. Florestas de luta tanto quanto bordas da floresta devem ser tratadas como
estoque "eterno" para que elas fiquem permanentemente em vigor. Elas devem ser
compostas de árvores nativas que estão acostumadas às tempestades. Também a
composição vegetal é essencialmente importante. Isto é principalmente devido ao
respeito à saúde do solo da floresta e da condição dos recursos hídricos.
2. As vias públicas, especialmente as trilhas devem ser cercadas por árvores nativas e
com rica variedade. Plantações de linha não devem ser visíveis, nem do campo diante
deles.
3. As fronteiras florestais devem seguir, tanto quanto possível, a direção geral norte-sul
ou leste-oeste para uma melhor transição para o campo, que é protegido por
plantações. É claro que elas seguem no terreno aberto em grande parte as linhas de
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contorno. A fronteira entre campo e floresta deve ser curta para evitar danos mais
fortes causados pela sombra e pela vida selvagem. Ela depende além da qualidade do
solo e do terreno das necessidades da agricultura, que deve atribuir grande importância
às formas básicas. O layout da paisagem não está vinculado à observância dos ângulos
retos. Qualquer monotonia desnecessária deve ser evitada, por outro lado, procurar o
apego e cuidado ao terreno é necessário.
4. Nos domínios militares determinam os requisitos táticos o curso das fronteiras
florestais; nesse caso eles podem ser irregulares. Floresta mista saudável existe por
causa de sua utilidade, seus arbustos dificultam a visão. A floresta natural comercial
deve ser usada de acordo com decreto do “Reichsforstmeisters” (silvicultor do reino)
de 01 de dezembro de 1937 que define os fundamentos, finalidade e importância do
planejamento silvicultural.

B. O campo
O campo é definido através da construção verde, assim por árvores, áreas arborizadas,
bosques, sebes e arbustos; eles protegem contra intempéries e vento. Eles podem ser
amplamente utilizados e devem permanecer em ação constantemente em todos os lugares.
Eles dão à nossa paisagem sua beleza natural, fornecem ao povo germânico o sentido nativo
de ser protegido e dão à ele a força para uma atitude combativa.
1. Através da manutenção e design do prado, a paisagem sob afirmação das necessidades
da economia e tecnologia moderna deve ser mantida saudável, completamente viva e
harmoniosa. A dominação unilateral do pensamento liberal de rentabilidade e do
processo tecnológico intelectual, destruiu no século passado a harmonia da natureza e
do trabalho também nas culturas antigas. Nas intervenções mais profundas no prado
ou em uma reorganização, a opinião do paisagista é importante. O levantamento de
campo deve novamente ser visto como uma arte, o que exclui qualquer, disposição
geométrica rígida e quando ela ocorrer deve especialmente em empatia com natureza e
à adaptação das linhas para o terreno.
2. A combinação de faixas de floresta, arbustos e árvores intercaladas representa pela
experiência histórica e o conhecimento atual a melhor solução de uma estrutura verde
de proteção para as áreas uniformes e que se assemelham ao estepe do Oriente. As
linhas, densidade e composição das plantas de proteção deve ser adaptada as
condições locais. A forma do terreno, a força e a direção dos ventos predominantes,
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posição do sol, precipitação e umidade, qualidade do solo e nível do lençol freático e
também o tipo de uso agrícola são decisivos aqui.
Só devem ser utilizadas plantas locais e mudas das melhores espécies, que garantirão
maiores resultados em madeira e frutos. Variedades incomuns com folhagem vermelha,
amarela, azul ou coloridas devem ser evitadas, e também plantas com doenças hereditárias
que só podem ser propagadas assexuadamente e que mostram crescimento atípico. A seleção
da espécie deve ser feita em consulta com as autoridades florestais.
3. As faixas de floresta, que representam nas áreas abertas com poucas árvores um
importante complemento biológico e econômico do campo, devem ser direcionadas se
possível, do norte para o sul, transversalmente á direção predominante do vento. Sua
função é quebrar o vento até altitude suficiente, "pentear". Elas não devem ser
portanto, muito densas, mas nem tão soltas que partes de ar possam soprar através
delas. Nelas também devem ser colocadas placas de modo que elas possam segurar a
neve acumulada no espaço entre elas e recolher sementes do solo, húmus e partes de
plantas mortas. Os principais tipos de madeiras excelentes são carvalho cinza, bordo,
amieiro e choupo negro, como árvores subtípicas vidoeiro, rowan e frutos silvestres.
De acordo com as condiçoes do vento, luz e solo podem ser criadas faixas de florestas
com largura de aproximadamente 35 metros, a uma distância de 600 a 1000 m.
4. Geralmente sebes ou bosques deveriam ser direcionados transversalmente em relação
as faixas de árvores, senão os limites do campo, níveis do terreno e outras condições
locais exigirão desvios. Eles são formadas a partir de arbustos de grande porte. Para
evitar a saliência para os lados do campo, árvores pequenos devem ser adicionadas.
Arbustos de grande porte, plantações de frutas ou castanheiras, também são utilizados
se forem densos o suficiente para manter a neve e evitar a deriva. Buracos de ar
irregularmente distribuídos, devem ser evitados.
Dependendo da localização, árvores maiores como bétula, bordo, ginja, avelã,
sabugueiro, rowan; como espécies com baixo crescimento viburnum, euonymus, cornizo e
outros. A adição de arbustos espinhosos, como o espinheiro branco, abrunheiro e rosas
selvagens para criar locais de nidificação protegidos para pássaros insetívoros é necessária em
todos os lugares. Arbustos espinhosos daninhos, como o berberis vulgaris, que transferem a
ferrugem dos cereais não são para utilização. Para recolher o vento e enriquecer a paisagem
árvores de grande porte devem ser adicionadas.
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A oeste do rio Vístula alturas de 5-7 m são suficientes, larguras das plantas de 8-10 m.
A leste do rio Vístula as linhas das madeiras têm que ser maior e mais amplo. A sua distância
deve ser geralmente de 600-800 m. Uma rede muito densa de arbustos estreita a vista na
paisagem plana e facilmente provoca uma estagnação do ar biologicamente indesejável.
Em culturas hortícolas e em locais vulneráveis a rede dos arbustos deve ser mais densa
para garantir proteção contra a neve. A largura do terreno a ser protegido pode ser
aproximadamente dez vezes a altura dos arbustos.
Em pastagens cercas de arame devem ser cobertas se possível por heras podadas ou
com crescimento natural.
5. Outras plantações devem ser criadas utilmente. Árvores individuais e pequenos grupos
de árvores em piquetes e nas áreas de repouso são úteis, revitalizam e embelezam a
paisagem que deve ser, apesar da sua utilidade, solta e livre. Árvores existentes que
são de interesse paisagístico ou histórico, devem ser colocadas sob proteção.
6. Como exemplo para o plantio de uma paisagem oeste com caráter estepe serve o
desenho anexado, que mostra as múltiplas possibilidades de construção verde da uma
vila planejada no município Zichenau.

V.

Os assentamentos na paisagem
A. Vilas
A localização das vilas e pequenos grupos de fazendas na paisagem é determinada nos

princípios da estrutura rural que eu estabeleci em minha diretriz geral 7/II de 26 de novembro
de 1940. Para aperfeiçoar as orientações dessa assembleia deve ser observado:
1. A flora e os prédios, natureza e construção das vilas devem formar uma unidade. Na
plantação verde da vila deve ser considerado em primeiro lugar a inclinação solar.
Também a direção da estrada e a localização dos edifícios são importantes. Uma
manutenção simples e fácil é importante. Árvores e arbustos devem fornecer madeira,
lenha e frutas. Elas também deveriam servir para apicultura e podem fornecer
alimentos para os animais com seus frutos, como o carvalho e faia, ou com as suas
folhas, como o bordo. Eles também servem de proteção contra o vento, o sol e o fogo
e enriquecem a imagem da vila. Somente, árvores e arbustos nativos de folhas verdes
devem ser usados.
2. A área da rua da vila deve ser ampla, livre e limpa. Rotas empoeiradas, lugares de
terra e cascalho podem ser evitados através de uma cobertura de grama no local
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apropriado. Grandes blocos podem ser fornecidos com árvores. Plantações em aléias e
conjuntos de gramados representativos, que foram criados para seu próprio bem,
geralmente não são apropriadas para as ruas da vila. Árvores adequadas para a
plantação das ruas são dependendo da localização: carvalho, tília, freixo e bordo.
3. Árvores de vila, clã, casa, vida e homenagem que são plantadas e mantidas como
símbolos da conexão alemã com a natureza e em memória de nascimento, morte e
eventos especiais devem ter liberdade de desenvolvimento; a utilização da madeira
delas está fora de questão.
Monumentos das memórias e cenotáfios e também lugares de celebração devem ser
destacados através da sua construção e plantio em seus arredores. O local da vila para a festa
de maio e para a festa do equínócio deve ser um lugar verde simples, de arvores dignas e
solenes.
4. Os jardins dos agricultores, que servem à vida familiar, ao uso e ao embelezamento de
aldeias devem ser separados ou desconectados da área verde das aldeias e das vias por
sebes. Neles, a cultura de flores, quintas ancestrais, ervas culinárias e medicinais
devem ser mantidas. Isto também se aplica para as heras nos muros das casas. Vinha
verdadeira é uma planta excelente para fazer cobertura vegetal que está disponível em
variedades resistentes e de alto rendimento, como os assentamentos francos desde o
rio Meno até Cracóvia demostram.
5. A formação dos túmulos e cemitérios deve ser uma expressão digna de culto aos
antepassados e a piedade. Túmulos dos antepassados e da família no nosso próprio
campo, corresponde com a opinião germânica e com nossos costumes, e somente se
isso não for possível por razões higiénicos-técnicas como, níveis freáticos elevados ou
fontes, devem ser criados cemitérios nas vila. Estes lugares onde a natureza e a fé se
encontram devem ser criados e mantidos de modo que eles sejam os pontos altos do
paisagismo simples. Dependendo da localização eles devem ter seu próprio toque local
e pessoal. Os cemitérios devem ser localizados perto da aldeia em um ambiente digno,
não fora na zona rural.
Árvore e túmulo devem ficar próximos. Para o plantio das sepulturas da família no
próprio campo e nos cemitérios devem ser utilizadas somente madeiras domésticas como
carvalho, tilia, vidoeiro, freixo, teixo, zimbro e outras coníferas verdes.
Os túmulos do cemitério da aldeia devem ser simples e verdadeiros e em suas
dimensões e formas dignas e de bom gosto. Produtos insípidos das indústrias de pedra
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artificial, cimento e metal devem ser evitados, bem como materiais e plantações conspícuas.
A orientação dos túmulos em direção leste é um lançamento da Idade Média e hoje finalmente
ultrapassada.
6.

Criação e manutenção do verde das escolas tem um dos maiores valores. As escolas,
como parte das suas principais tarefas educativas, tem que criar um amor para a
natureza e pátria e fazer a nova geração familiarizada com os cuidados de árvores,
arbustos e flores. Todas as escolas devem ter espaços suficientemente grandes e verdes
na proximidade do edifício, que também permitem as crianças uma estadia saudável.
Quadras menores são bastante para o inverno. As instituições de ensino deveriam ter
também um jardim de trabalho, que serve para ensino biológico e a criação e
manutenção de plantas úteis e ornamentais, arbustos de bagas, árvores frutíferas e
árvores da floresta.

7. As áreas de exercícios físicos devem ser projetadas principalmente com gramados de
forma que a água possa escoar. As plantações não devem ser ornamentais, mas devem
ser organizadas de forma simples e digna e corresponder ao espaço das áreas
esportivas. Opções cênicas aqui devem ser feitas.
Pranchas, galpões de madeira e construções improvisadas e feias não são adequadas,
encostas íngremes e terraplanagem devem ser evitadas.
8. Para fazendas isoladas a consideração das características geográficas e a formação
verde são particularmente importantes.
Os tamanhos e as posições das fazendas são diferentes e permitem uma diversidade
de plantas. Os bons exemplos do noroeste e do sul do reino antigo podem fornecer ideias
valiosas. Em qualquer caso, as fazendas devem ser incorporadas no padrão verde de árvores,
pequenos grupos de árvores e jardins fechados. Fazendas maiores podem ser tratados como
unidades independentes, enquanto fazendas pequenas devem ser conectadas a aldeias ou
povoados por fileiras de árvores semi-altas (por exemplo, tramazeiras, pyrus pyraster,
vidoeiros).
9. Um aterro sanitário deve ser fornecido em cada assentamento maior, no qual resíduos
não recicláveis e lixo devem ser cobertos com terra vegetal.

B. Cidades no interior
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1.

As cidades no interior pertencem em sua natureza ao interior e devem ser inseridas
organicamente ao campo.
Um jardim municipal suficientemente grande com assentos deve ser fornecido. Nas
praçasda cidade plantações caras devem ser evitadas.

2.

O verde ao arredor dessas cidades deve permanecer geralmente em uso. O verde
exterior da cidade é feito de jardins dos cidadãos, gramados, pastagens, florestas e
cintos de floresta. Determinadas trilhas, que lideram no interior são mais úteis que
plantas ornamentais. A beleza natural da paisagem que é acessada a partir da cidade de
uma forma simples através de caminhos com sombra fornecem "Parques Populares"
melhores e mais baratos. Na periferia da cidade, devem surgir apenas os
assentamentos que não interfiram no conjunto urbano e paisagístico.

3.

Para estes assentamentos urbanos as instruções dadas para as escolas das aldeias,
quadras esportivas e cemitérios aplicam-se igualmente.

C. Outras cidades.
As exigências paisagistas e hortícolas das grandes cidades são particularmente
importantes porque elas servem à assistência médica e psicológica da população urbana.
Sobre o formação verde das grandes cidades, médias e distritos eu ainda vou portanto,
publicar orientações especiais.
Áreas urbanas de lazer, que se sobrepõem na paisagem aberta devem ser alinhadas com o
modelo de ambiente agrícola ou florestal em melhor forma. Elas não podem ser muito
pequenas, de modo que as pessoas possam ocupa-lá rapidamente. Sem conexão generosa com
a infra-estrutura eles são inúteis.
Áreas remotas de lazer, que são destinadas para acomodar os compatriotas que trabalham
por um longo tempo como convidados não irão receber um caráter urbano com grandes
hotéis, parques de diversões e lojas. As pousadas devem ser confortáveis e aconchegantes mas
simples, fáceis e dignas, como corresponde ao caráter da área. As pessoas da cidade devem se
abster de tentar mudar o interior. Spas com nascentes de água mineral têm suas respectivas
reivindicações para as necessidades especiais
A área de lazer deve ser livre de anormalidades de qualquer tipo, calma e serena. Sua
melhor analogia é a floresta de alta altitude com a vista à terra aberta, aos rios, lagos e colinas,
com a visão da beleza do nosso país.

VI.

Os edifícios restantes na paisagem.
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A. Estradas e caminhos
Gestão e expansão das estradas e caminhos são essencialmente determinadas pelo seu
propósito.
1. Estradas que servem para o transporte em longas distâncias, tem suas faixas definidas
de acordo com a rapidez do trânsito e a forma natural do solo. Elas não devem entrar
pelos assentamentos, e não cortar os campos. Também é importante tomar precauções
para que o trânsito rural fique se possível fora dessas estradas. Cruzamentos pelo gado,
veículos rurais e equipamento agrícolas devem ser evitados. Além disso, as estradas
devem ser construídas de modo que não ocorram áreas de ar frio, perda de águas
subterrâneas e vento forte. Quando as estradas estão designadas, alargamentos
posteriores devem ser considerados.
2. Nas ruas e caminhos que servem para o transporte e o desenvolvimento dos campos e
prados precisa-se particularmente prestar atenção para que eles se encaixem no layout
do campo e as outras condições locais.
3. A plantação de proteção do campo também deve servir para a limitação das ruas. Ela
pode acompanhá-la em um lado. Através de uma mudança significativa dos lados da
rua, as ruas podem ser formadas uniformemente e a imagem espacial da paisagem
pode ser melhorada de forma eficaz. Deve-se prestar atenção para garantir que a vista
da rua para áreas particularmente bonitas continue se possível aberta. Miradouros e
áreas de piquenique requerem atenção amorosa.
As plantações de rua também têm que servir para proteção contra neve. Para evitar
derivas plantações nos dois lados da rua devem ser fornecidas em caso de emergência. Cercas
de neve feitas de madeira devem ser substituídas rapidamente pela construção viva no lado da
rua.
4. A alameda é um meio de formação verde; mas ela não se encaixa em qualquer
ambiente. Preferível é uma alameda bem localizada e arrumada, quando ela faz a
introdução da paisagem na cidade, ou se ela pertence a um notável edifício maior.
Na planície alamedas são particularmente adequadas para a ligação de assentamentos
próximos. No terreno irregular elas devem ser geralmente evitadas. Também para longas
distâncias e altitudes diferentes elas estão fora de questão, porque elas podem facilmente
cortar o terreno. Elas devem ter um inicio que faça sentido e um final visível.
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O espaço de uma alameda tem que ser largo, plano e bem cuidado. Ela deve ter se
possível uma ligação com o terreno vizinho, pelo menos uma altura constante acima ou
abaixo do terreno vizinho. Incisões do terreno e barragens com alturas diferentes são
incompatíveis com a ideia de alameda.
Para a construção das alamedas importa não somente a impressão dentro delas mas
também fora. Na paisagem de luta essa consideração não vale mais.
Para o cuidado do clima as alamedas tem significado apenas se as árvores forem tão
densas a ponto que as copas se encostem. Os troncos criam facilmente pressões de vento e
montes de neve. Para evitar esses distúrbios no campo aberto devem ser plantados, ao mesmo
tempo, arbustos ou grupos de arbustos soltos.
5. Para a alameda com árvores frutíferas valem princípios semelhantes, mas menos
rigorosos. Apenas espécies com galhos altos estão em questão, que sejam saudáveis e
resistentes ao inverno, que também correspondam às condições locais e, portanto,
oferecem uma garantia de longa vida. Também pyrus pyraster e “Mostbirne”, algums
tipos de cereja doce e tramazeira são adequados para esses plantios. Para áreas
protegidas contra geada e vento a nogueira-comum esta recomendada e urgentemente
desejada.
B. Cursos de água, lagos, canais.
1. Os cursos de água devem ser reunidos com cuidado à imagem da paisagem. Os
regulamentos dos rios, córregos e outras estruturas hídricas não devem servir somente
para cumprimento de finalidades econômicas e técnicas, mas também devem preservar
a natureza em sua beleza original.
A melhoria ambiental deve ser sempre procurada. Para promover a criação de peixes as
margens devem ser mantidas em lagos antigos, e construídas em lagos novos. Quando há
construções nos rios e canais devem-se fornecer locais para reprodução de peixes.
Às margens de cursos de rápido escoamento de águas com possibilidade de mudança
no nível da água devem-se platar gramados; naqueles com níveis de água constante, devem-se
plantar árvores e arbustos apropriados. À distâncias maiores da margem, devem-se evitar
plantações fechadas de arbustos, caso contrário o ar frio não será capaz de chegar ao curso e
ser por ele aquecido. A água não deve ser completamente removida de vista. Arbustos
individuais e pequenos grupos de arbustos, no entanto, são desejáveis. Barragens que
bloqueiam o ar frio desligado devem ser evitadas. A incorporação de materiais como pedra,
concreto ou madeira deve ser minimizada.

169

Áreas de arbustos marginais devem ser feitas, se possível, de forma plana, de modo
que elas possam ser utilizadas. As necessidades de uma área maior precisam ser levadas em
conta, uma vez que sua utilização se torna mais valiosa, e a preservação da sua estrutura é
mais segura.
2. Hidrovias são muitas vezes difícil de inserir no conjunto da paisagem, no entanto, é
particularmente útil para a paisagem devido à troca de calor entre a água e o ar. O
plantio completo das margens de canais, riachos e rios deve ser evitado, pois arbustos
densos, por si só podem contribuir para a formação de ar parado. Pela mesma razão,
devem-se evitar barragens no meio de vales. Sendo necessário em algum lugar, devese cuidar para que o ar frio possa escapar, e que o aquecimento do ar por grandes áreas
adequadas de água seja garantido.
3. Lagos, poços e barragens, pequenos ou grandes podem ser utilizados em boa
distribuição, de forma a manter e melhorar o clima. Portanto, faz-se necessário
garantir que máximo de água e ar frio possam acessá-los. A fim de promover a
evaporação, corpos d'água, principalmente pequenas não podem ser totalmente
rodeadas de plantas.
C. Instalações técnicas e estruturais no campo.
1. Cabos elétricos e de telecomunicações devem, quando não possível instalá-las no
subterrâneo, devem na medida do possível seguir as fronteiras das plantações e
florestas de modo a protegê-las. O mesmo aplica-se a linhas de alta tensão. Dessa
forma também protegem-se os fios de geadas e os torna menos visível. Uma vez que
as plantações de proteção estão diretamente conectadas com a área verde das vilas e
aldeias, a fiação aérea deve ser evitada. A fragmentação desnecessária de nossas áreas
verde nativas por linhas não é permitido. No futuro, durante a definição do trjeto dos
fios a ser utilizado, a título consultivo, paisagistas e oficiais de conservação da
natureza serão consultados. A conexão de linhas de luz, de energia e de comunicação
para as casas não pode ser feita pela estrada da aldeia, mesmo nos raros caso onde é
impossível fazê-la de forma subterrânea.
2. Sinais de publicidade de qualquer tipo não têm lugar na paisagem aberta. Dentro dos
assentamentos são permitidas apenas as notas apropriadas no local de funcionamento.
Sinais que são necessários para fins militares, policiais ou de tráfego, devem ser
concebidos e construídos de forma que eles não estraguem a paisagem.
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3. As áreas de extração (minas a céu aberto, pedreiras, minas de cascalho e argila, etc.)
exigem uma vigilância especial. Não é suficiente garantir que a terra degradada receba
uma cobertura de solo forte o suficiente, mas também deve-se também exigir serviços
que sirvam a totalidade da paisagem. Estes são principalmente retirada e recolocação
de solo para a produção de encostas rasas, planícies, e instalações com a finalidade de
drenagem da água. Reflorestamento deve ser feito durante a operação de extração dos
recursos. Cada degradação deve ser acompanhada de ações de reconstrução imediatas;
estas devem ser feitas de forma sensata para a da paisagem.
4. Locais de escavação (aterros, montes de resíduos e aterros sanitários) de qualquer tipo
não devem ser visíveis na paisagem. Eles devem ser planejados utilizados para outros
fins. É impossível transformá-los em morros artificiais, mas é necessário reflorestálos.
5. A área industrial requer paisagismo com um cuidado especial. Aqui é possível não ter
um pensamento estético em primeiro plano, mas é necessário haver vontade visível
para fechar as feridas que precisaram ser abertas. Quanto mais generosa e
sensivelmente isto é feito, mais longa e fortemente, um patriota verdadeiro poderá
manter um sentimento real de pátria e natureza.

Posto de comando de campo, 21 de dezembro 1942.

H. Himmler.

