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Notas sobre a Alemanha e a difícil reconstrução de sua soberania 

Licio da Costa Raimundo1 

1. Introdução  

O Mês de junho de 2016 entrará para a história como um dos dois momentos no 

pós-guerra em que o sonho europeu de construção de uma unidade política, social e 

econômica foi seriamente ameaçada. O primeiro, em 1963, quando a França do General 

Charles de Gaulle opôs-se ao ingresso dos britânicos na Comunidade Econômica 

Europeia, e agora o plebiscito britânico, que decidiu pelo afastamento do Reino Unido 

da União Europeia, explicitam a fragilidade desse movimento de aproximação tão crucial 

para que a Europa possa voltar a confrontar de igual para igual os interesses de outros 

Estados de primeira classe, mormente os EUA, assim como das grandes Empresas 

Transnacionais que atuam em seu território. 

Abalada pela decisão de saída dos britânicos, a União Europeia vê-se, mais uma 

vez, frente à inexorável necessidade de reformular suas estruturas e, assim, tentar evitar 

que outros países sigam o exemplo britânico. Mais uma vez, o papel central da 

Alemanha no arranjo europeu é lembrado e mais uma vez as hesitações germânicas vêm 

à tona ao lado de reafirmações da necessidade do reforço da austeridade econômica e 

da recomendação para que os britânicos deixem a EU de forma rápida. 

Afinal, o que quer a Alemanha? Por que o país nunca cogitou adotar uma postura 

similar àquela que os americanos tiveram no pós-guerra, no sentido de adotar uma 

política externa e uma política econômica que fosse benigna não apenas ao crescimento 

alemão, mas também ao crescimento europeu como um todo. Por que os germânicos, 

sobretudo após sua reunificação e os rearranjos políticos que se seguiram à queda do 

muro de Berlin, não adotaram uma postura de liderança na condução da construção de 

uma Europa não apenas unida, mas próspera? Apenas os fatores ideológicos de seu 
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ordoliberalismo explicam tal omissão? Em suma, por que a Alemanha não abraçou a 

Europa como seu destino histórico? 

A Alemanha encontra-se hoje em um momento de guinada histórica: um 

paulatino afastamento do ocidente e uma lenta, mas persistente, aproximação com 

outros Estados, não-ocidentais. Além disso, a Alemanha parece afastar-se do projeto de 

união europeia, protelando decisões cruciais para o futuro do continente, como por 

exemplo aquela relacionada à constituição ou não de uma união fiscal entre seus 

membros. Entender os motivos deste aparente movimento constitui-se em importante 

elemento para responder a questões fundamentais em relação ao futuro da Europa e 

da própria Alemanha. 

Busca-se nessas notas abrir algumas veredas para a compreensão desse 

fenômeno. Entende-se que tais caminhos, se bem explorados futuramente, poderão 

compor as fronteiras de um entendimento maior sobre os destinos prováveis desse 

imenso e rico país, assim como sobre seus desdobramentos sobre a própria União 

Europeia e os demais países do globo que, como a Alemanha, buscam firmar os 

contornos de sua soberania em um mundo marcado pela instabilidade. 

 

2. A questão germânica 

Desde a sua unificação, em 1871, a Alemanha constituiu um desafio para o equilíbrio 

europeu herdado do fim das Guerras Napoleônicas. Muito grande para tornar-se apenas 

mais um membro do concerto da Pax Brittannica, mas muito pequena para tornar-se 

um hegemon, a Alemanha de Bismarck adotou o discurso da não-agressão e trilhou sua 

própria via dentre os crescentes movimentos nacionalistas do final do Século XIX e início 

do Século XX. 

Centro cultural da Europa, com Berlin e Munique ombreando cada vez mais com 

Viena e até mesmo Paris, a Alemanha encontrava-se dividida, grosso modo, entre duas 

correntes teóricas, políticas e sociais que expressavam, uma, o crescente nacionalismo 

e a ideia de que a Alemanha deveria procurar sua via própria de desenvolvimento, e 
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outra, liberal, centrada na busca de uma aproximação do país com a modernidade 

ocidental e tudo o que ela trazia de positivo, em seu imaginário, do ponto de vista 

econômico e social. 

Ambas as correntes perduraram às agruras da Primeira Grande Guerra e apenas 

resolveram suas diferenças quando da adoção de um Estado Policial por parte do Partido 

Nacional Socialista a partir de 1933. Desde então, a opção nacionalista, que rejeitava a 

modernidade ocidental, se impôs, fato este apenas revertido com o fim da Segunda 

Grande Guerra. 

Com o fim da Guerra, estava encerrada a etapa alemã de afirmação de sua soberania 

e a possibilidade de construção de uma via própria de desenvolvimento (sonderweg). A 

partir de então, a Alemanha passaria a ter de lidar com outras preocupações em um 

estado de semi-soberania, incapaz de imprimir ao seu destino histórico seu traço 

próprio. Com o fim da Guerra, chegava também ao fim a questão germânica. Dividida, a 

Alemanha teria que buscar reconstruir seu Estado, para apenas então poder sonhar com 

a reconstrução de sua soberania. 

 

3. Westbindung  e Ostpolitik 

A partir da fundação da República Federal da Alemanha (RFA) em 1949, a política 

externa da Alemanha Ocidental passou a adotar dois principais objetivos: sua segurança 

e sua reabilitação no espaço político e econômico internacional. Já em 1952, com a 

constituição da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço (CECA), a Alemanha retorna 

à comunidade econômica europeia. Em 1957, com os Tratados de Roma, fundadores da 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), embrião da futura União Europeia, a Alemanha 

definitivamente alinhava-se, sobretudo economicamente, ao bloco ocidental liderado 

pelos EUA e pelas demais potências ocidentais vencedoras da II Grande Guerra: França 

e Reino Unido.  

Do ponto de vista militar, sua adesão a Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), em 1955, selava um passo decisivo em um dos dois principais objetivos da 
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política externa alemã: sua segurança. Sua condição de adesão ao bloco ocidental, no 

entanto, não foi plenamente soberana, na medida em que do ponto de vista militar a 

Alemanha atendia a exigências estritas de não constituir forças armadas capazes de 

promover qualquer intervenção armada não-defensiva em países estrangeiros. 

Tal política de construção de um movimento de aproximação ao Ocidente 

(Westbindung), explicitamente promovida por Konrad Adenauer, teve o seu ponto alto, 

do ponto de vista político, com a Doutrina Hallstein e a rejeição do estabelecimento de 

relações diplomáticas com qualquer Estado que reconhecesse a soberania da República 

Democrática Alemã (RDA), à exceção da URSS. 

Tal aproximação com o ocidente admitia implicitamente a semi-soberania alemã, 

mas apontava para uma trajetória: apenas a partir de sua reabilitação econômica e 

política no cenário de Estados soberanos e, adicionalmente, sua inclusão em uma rede 

de segurança internacional, poderia a Alemanha voltar a sonhar com a reconstrução de 

seu Estado como um Estado soberano. 

Nos anos 70, com a chegada de Willy Brandt à Chancelaria, a estratégia alemã 

começava a mudar. Finalizada a reconstrução do pós-guerra e assentadas as bases de 

sua segurança externa e de sua reabilitação no concerto das nações, a Alemanha de 

Brandt adota uma postura de reaproximação com o Oriente (Ostpolitik). Tal estratégia 

esteve centrada em uma reaproximação cuidadosa com a URSS e uma tentativa de 

reaproximar-se da RDA, sobretudo dos pontos de vista econômico, político e cultural. A 

adesão conjunta da RFA e da RDA a ONU, em 1973, deu provas de que a política de 

aproximação de Brandt deixava para trás um período de exclusivo Westbindung. Dentro 

dos limites abertos pelos EUA (que no mesmo período, sob Kissinger, buscava uma 

aproximação com a China), a Alemanha dava os primeiros passos para a construção de 

uma Política Externa mais autônoma e menos dependente das orientações ocidentais. 

Como importante pano de fundo cultural de sua estratégia, Brandt continuou a 

reconhecer a responsabilidade (e mesmo a culpa) alemã pelo Holocausto e a Segunda 

Grande Guerra, sem abalar um dos alicerces da construção do imaginário ocidental em 

relação ao país. Apenas mais tarde, com o novo Século, a Alemanha colocaria em 
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questão seu papel de promotor principal (ou mesmo único) da tragédia da Guerra e de 

seus horrores. 

 

4. Anos 90: reunificação e revisionismo 

Os anos 90 trouxeram um importante acontecimento para a reconstrução da 

soberania alemã: a III Guerra dos Balcãs ou Guerra Civil Iugoslava, ocorrida entre 1991 

e 2001. Nesse momento, na Alemanha, recém reunificada em 1990, abriu-se um intenso 

debate sobre se o país deveria ou não enviar suporte humano e material para compor 

as tropas da ONU que combatiam na região. Por um lado, a sombra do estigma de ser 

considerado o perpetrador dos horrores da Segunda Guerra pesava para a decisão de 

não enviar recursos. Por outro, o argumento de que os recursos deveriam ser enviados 

exatamente porque a Alemanha deveria ajudar a evitar a perpetração do horror 

ganhava força. A própria existência do debate, porém, apontava na direção de uma 

maior autonomia do Estado alemão. A decisão de enviar os recursos solicitados ganhou 

ares de decisão autônoma, afastando a aura de submissão que poderia estar envolvida 

em um envio automático de tropas. 

É nesse momento que toma corpo um revisionismo em relação à culpa pelos 

horrores da Segunda Grande Guerra. O imaginário construído em torno da culpa alemã 

passa a ser, de forma disseminada na sociedade alemã, questionado. Os relatos sobre 

os bombardeios considerados desnecessários pela lógica estritamente militar da Guerra 

voltam à cena cultural. O bombardeio de Dresden, ocorrido em fevereiro de 1945, 

passou a figurar como ponto focal de uma passagem decisiva na reconstrução da 

soberania alemã: de perpetradores os alemães passam a cada vez mais se entenderem 

como vítimas de um processo que não teve necessariamente um único culpado. 

Tal passagem cultural é decisiva para a reafirmação de uma postura alemã 

contestadora das políticas externas dos países ocidentais e pelo relativo afastamento da 

Alemanha de um pilar de sua política externa desde 1949: o multilateralismo. O ponto 

culminante de tal trajetória foi a recusa, em 2003, do envio de tropas que se reuniriam 

aos capacetes azuis da ONU na II Guerra do Iraque. Naquele momento, a Alemanha 
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impunha um afastamento desde então definitivo com a exclusividade do 

multilateralismo como eixo de sua política externa e de alinhamento inconteste à 

política externa norte-americana. 

Mais uma vez, o fantasma da Mittellage, ou da Grande Alemanha, territorialmente 

dominante em sua centralidade no mapa europeu, passava a figurar como uma 

preocupação para o Ocidente.  

Tentativas de conter a retomada da autonomia alemã (e a consequente 

reinstauração da questão germânica) não faltaram. A implantação do Euro, em 19992, 

constituiu a maior destas tentativas de conter uma possível retomada da questão 

germânica. Sua integração monetária à Europa eliminaria, na percepção ocidental, um 

dos símbolos do orgulho alemão, o Deutsche Mark, e conteria o ímpeto nacionalista de 

uma Alemanha agora muito mais forte que qualquer um dos seus pares europeus. 

 

5. Anos 2000: As reformas de Schröder e a ascensão da geo-economia 

Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, deu-se início ao processo de reunificação 

da Alemanha. Rápido em seus aspectos políticos (fruto em grande medida da Ostpolitik 

de Brandt), a reunificação prolongou-se em termos econômicos e absorveu uma década 

do crescimento alemão, dados os custos do processo e a maneira como ele se deu. 

Passado o furor inicial promovido pelo aumento real de salários do leste, fruto da forma 

como foi feita a conversão do Marco Alemão Oriental ao Deutsche Mark (DM), o país 

viu-se inserido em um contexto de alta inflação (para os padrões históricos da RFA) e 

baixo crescimento. Como resultado, a eleição do social-democrata Gerhard Schröder em 

outubro de 1998 para a Chancelaria viria impor mudanças profundas na economia, no 

pacto social e na política externa alemã. Sua eleição representou, na verdade, não 

apenas o resultado dos impasses econômicos vividos pelo país na década que se seguiu 

à reunificação, mas sobretudo o primeiro passo de uma nova Alemanha, agora disposta 

                                                             
2 O Euro foi introduzido como moeda de conta no âmbito dos mercados financeiros europeus em 1999. A 
moeda única só passou a circular como moeda manual em 2002. 
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a enfrentar os pilares de sua reinserção no mundo ocidental após a Segunda Grande 

Guerra. 

Schröder promoveu a mais dura revisão nas estruturas do pacto social alemão desde 

sua constituição, no pós-guerra. Tanto no campo dos direitos trabalhistas (Hartz IV), 

quanto no que se refere aos benefícios de seguridade social do Welfare State (WS) 

alemão (Agenda 2010), as mudanças implantadas por Schröder impactaram 

profundamente a sociedade alemã. Por um lado, pode-se afirmar que as reformas 

tiveram papel importante na retomada da economia alemã, ao reduzir os custos de 

contratação e demissão, assim como os encargos sociais de responsabilidade patronal 

associados ao WS alemão. 

 

Pontos centrais da Agenda 2010 de Schröder: 

Auxílio desemprego: o período de indenização passou de 32 meses para 12 meses 

(sendo 18 meses para aqueles com mais de 55 anos); depois disso, os desempregados, 

que podiam receber 67% de seu salário, só passaram a receber um auxílio de 345 euros 

por mês; aqueles já há muito tempo desempregados foram obrigados a aceitar uma 

oferta de emprego qualquer que seja a remuneração; em caso de recusa, suas 

indenizações podem ser reduzidas ou até suprimidas; as agências de emprego 

temporário, que estão autorizadas a se instalarem nas Agencias Nacionais para o 

Emprego, passaram a ser chamadas de “Jobs centres”; as condições de demissão são 

menos severas para as empresas de 5 a 10 assalariados. 

O seguro de saúde: um ticket moderador foi criado para as consultas médicas ( 10 euros 

por trimestre ; 10 euros suplementares em caso de consulta a um especialista), para a 

compra de medicamentos (10% do preço, sendo o mínimo 5 e o máximo 10 euros) e 

para a hospitalização; as despesas com óculos e tratamento odontológico passaram a 

não ser mais reembolsadas; as cotizações das indenizações diárias foram transferidas 

apenas para os assalariados 
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Os aposentados: as pensões foram congeladas, mas a contribuição para a aposentadoria 

tiveram um aumento; a partir de 2006, a idade para a aposentadoria passou de 60 para 

63 anos; a capitalização, que já em 1998 foi favorecida, foi novamente beneficiada por 

um auxílio fiscal. 

Fonte: Le Monde Diplomatique, 2004. 

 

Por outro, passados mais de 10 anos das reformas, deve-se entender que a 

recuperação da economia alemã, mormente calcada em uma expressiva retomada de 

seu ímpeto exportador, foi viabilizada e promovida principalmente por três fatores: em 

primeiro lugar, o Euro e o que ele representou em termos de substituição de uma moeda 

valorizada (o DM) por outra, muito mais desvalorizada frente às demais moedas 

mundiais, sobretudo após seu primeiro ano de vida. Em segundo lugar, o forte período 

de crescimento europeu que se seguiu à implantação da moeda única, com destaque 

para a expansão das economias fortemente absorvedoras de produtos alemães. 

Finalmente, o período de elevado crescimento experimentado pelo mundo, em 

particular pelos EUA e pela China, esta última grande importadora de bens de capital e 

bens de consumo de elevado valor unitário e valor agregado provenientes da Alemanha, 

com destaque para os automóveis alemães. 

Ainda, a pressão deflacionária causada pela ausência de crescimento dos salários 

reais na Alemanha desde o início das reformas de Schröder e dos acordos entre 

sindicatos patronais e de trabalhadores que se seguiram3, resultaram em ganhos 

competitivos inequívocos à indústria alemã, resultando em uma expansão expressiva de 

suas exportações no período. 

 

                                                             
3 “Como resultado de tais acordos, os salários cresceram apenas 1,1%por ano na Alemanha nos anos 2000 
– em outras palavras, eles ficaram estáveis em termos reais. De acordo com relatório da  Organização 
Internacional do Trabalho, as remunerações reais de fato caíram 4,5%nos anos 2000.” (Kundnami, 2015, 
pg. 75). 
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Fonte: Federal Statistical Office, 2008. 

O crescimento e a estabilidade da economia alemã, assim, passaram a apoiar-se 

ainda mais em suas exportações. Como num pacto faustiano, porém, tal retomada do 

crescimento se fez em bases mais vulneráveis, dada a fragilidade cada vez mais 

expressiva da demanda interna alemã, fragilidade esta calcada em um salário real cada 

vez mais impotente para sustentar seu crescimento. Além disso, a economia alemã 

passou a depender, muito mais que no passado, de mercados externos. A continuação 

da crise mundial iniciada em 2008 e seus desdobramentos colocam em risco a estratégia 

alemã, tornando sua economia mais vulnerável a oscilações na capacidade absorvedora 

de bens e serviços provenientes de terceiros mercados. 
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Fonte: Federal Statistical Office, 2008. 

 

Dessa forma, paulatinamente o orgulho alemão, outrora calcado na força do 

Deutsche Mark, passou a apoiar-se na força de sua economia exportadora. O made in 

Germany ocupou, desde então, lugar central no imaginário da sociedade alemã.  

 

Alemanha: evolução de exportações e importações

Exportações

Importações

 

Fonte: Federal Statistical Office, 2008. 
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Esta fonte de orgulho nacional teve um papel decisivo para que se possa entender a 

postura alemã frente à crise europeia iniciada em 2010. Desde seu início, os alemães se 

veem enredados por um dilema: permitir que os países altamente endividados 

(sobretudo latinos, do sul da Europa) sejam resgatados por medidas de mutualização 

fiscal, nas quais certamente a Alemanha arcaria com o maior peso, ou permitir que tais 

países saiam do Euro, pondo em risco a própria sobrevivência da moeda única, pilar da 

boa performance da economia alemã nas últimas duas décadas? 

Outras fossem as circunstâncias, e a Alemanha poderia se inclinar a admitir que as 

dívidas públicas acumuladas pelos países europeus periféricos tiveram sua origem nas 

dívidas privadas acumuladas por sociedades ávidas pela expansão do seu consumo em 

um contexto de expansão dos créditos bancários, fornecido em grande parte por bancos 

alemães4. Reconhecida a natureza profunda da crise, estaria aberto o caminho para uma 

União Fiscal a exemplo da promovida por Alexander Hamilton em 1779 nos EUA, quando 

da formação de sua federação: a Alemanha assumiria o maior peso de responsabilidade 

na mutualização dos títulos soberanos dos diversos países europeus em uma dívida 

europeia consolidada. Não obstante, as circunstâncias específicas vividas pela sociedade 

alemã criam o referido dilema e impedem a Alemanha de dar esse passo na direção do 

aprofundamento da União Europeia. 

A resoluta aproximação recente da Alemanha com países não-ocidentais, 

principalmente Rússia e China, explicita o dilema alemão ao levantar a questão: afinal, 

o que quer a Alemanha? Definitivamente alinhar-se ao Ocidente, completando de forma 

firme e definitiva o projeto de união europeia, ou abandonar o Ocidente e a Europa, 

alinhando-se de forma independente, e cada vez mais na forma de acordos bilaterais, a 

potências, ocidentais ou não, que possam garantir suas exportações (caso da China) e 

seu suprimento de energia (caso da Rússia)? As mudanças de Schröder não passaram 

incólumes. Seus efeitos mais profundos dizem respeito à ascensão de uma geo-

economia que impõe suas razões às escolhas políticas da sociedade alemã. 

Nesse sentido, a Alemanha é hoje uma nação revisionista. Este revisionismo, porém, 

é contido, dados os compromissos assumidos pelo grande capital alemão em sua 

                                                             
4 Raimundo, 2010. 
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expansão econômica recente. Os caminhos da geo-economia tem, nesse caso, o poder 

de pautar as fronteiras possíveis da política externa alemã.  

 

6. Conclusão 

As hesitações alemãs do presente não podem ser creditadas exclusivamente às 

opções ideológicas ligadas ao ordoliberalismo, ainda que estas tenham um peso 

importante5. Mais relevante para entender suas recentes opções em termos de política 

externa, e principalmente sua postura frente a Europa, são a trajetória econômica e 

social que se seguiu à sua reunificação e, acima de tudo, a busca pela reconstrução de 

seu Estado como um Estado autônomo e soberano. 

A opção pelo caminho da consolidação da União Europeia solicita da Alemanha 

exatamente o contrário: pede-se que seus Estados membros abram mão de parte de 

sua soberania para a constituição de um todo mais amplo e mais forte. Tal caminho só 

seria uma opção real para a Alemanha caso o Estado resultante fosse um Estado alemão, 

no sentido em que as escolhas do continente se subordinassem de forma inconteste às 

exigências das elites alemãs, principalmente de seus bancos e grandes empresas6. 

A sociedade alemã, hoje, aponta para a conclusão de um projeto interrompido pela 

Segunda Grande Guerra e reiniciado logo após o seu término: a reconstrução da 

Alemanha como um Estado soberano. Nesse sentido, todas as demais escolhas alemãs 

se subordinam a este projeto. 

Dessa forma, o que parece ser uma indecisão entre Oriente e Ocidente, ou entre 

assumir ou não assumir suas responsabilidades no plano europeu, ou mesmo o que 

parece ser uma hesitação frente à opção de abraçar a Europa como seu destino 

histórico, é na verdade um conjunto de impasses e contradições gerados no âmbito de 

um Estado que busca reafirmar sua autonomia e sua soberania no atual contexto 

mundial e principalmente frente ao bloco ocidental liderado por EUA, França e Reino 

                                                             
5 Ver Raimundo (2010). 
6 Algo que, hoje, não parece tão distante da realidade. Ver Beck (2013). 
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Unido. Assim, entender essa prioridade é a chave para a compreensão dos impasses e 

indecisões contemporâneos alemães, sejam eles de natureza econômica, política ou 

social. 
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