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Aula 2 – Alemanha - Do fim da Primeira Guerra Mundial à Noite dos Cristais Quebrados 
 
Samuel Feldberg1 
 
2.1 O fim da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo 
 
Em 11 de novembro de 1918 foi firmado o armistício entre alemães e aliados ocidentais, dando fim ao mais 
sangrento conflito que o mundo havia conhecido. Mais que uma derrota militar, a rendição alemã decorreu do 
esgotamento da economia e da população, incapaz de sustentar o esforço que trouxe resultados definitivos 
somente na frente oriental onde os russos haviam sido derrotados; de seu isolamento repentino provocado pelo 
colapso de seus aliados;  sua vulnerabilidade a uma invasão pelo sul e pelo sudeste; e pela entrada dos Estados 
Unidos na guerra, que  havia selado a sorte dos alemães. 
Mas ainda antes da última ofensiva alemã acentuavam-se as diferenças internas que levariam à destruição do 
império alemão. Os  soldados desertavam, os marinheiros (emulando seus colegas russos) se rebelavam e, 
apesar da criação formal de um governo parlamentar no final de outubro, foi impossível negociar uma paz 
honrosa. As mudanças políticas que ocorriam na Alemanha eram extremamente inquietantes: conselhos 
operários controlavam os principais portos do país e uma república havia sido proclamada na Baviera; a 
abdicação do imperador Guilherme e seu exílio colocou o governo nas mãos do partido socialista, comandado 
por Friedrich Ebert. 
Mas apesar da percepção por parte dos aliados vencedores, que o militarismo alemão havia sido responsável 
pela guerra, o receio de uma expansão da revolução soviética impediu a total destruição da estrutura militar 
alemã, o que permitiria, pouco depois, a formação de estruturas que polarizariam a disputa política e para-
militar no país.  
A posterior situação interna na Alemanha foi decorrência direta das duras condições impostas pelo armistício, 
depois refletidas no Tratado de Versalhes. Estas tinham por objetivo garantir a certeza de que a capacidade 
militar do inimigo estava completamente liquidada. Além do desarmamento completo do país, da retirada das 
forças alemãs da margem ocidental do rio Reno, e do abandono da Alsácia e Lorena conquistadas aos franceses 
em 1870, foram impostas severas penalidades econômicas, caracterizadas como “reparação por danos 
causados”. A flexibilidade permitida pela interpretação do termo, provocaria a discussão mais acirrada do 
período entre-guerras e forneceria a Hitler uma das mais poderosas armas para sua ascensão. 
A Inglaterra reconhecia o risco de criar um vácuo de poder no centro da Europa e seu primeiro-ministro, Lloyd 
George, empenhou-se na Conferência de Paz de Paris na obtenção de um acordo “rigoroso mas não vingativo”. 
E, apesar de conseguir evitar o desmembramento do vale do Rio Reno e a anexação de Danzig à Polônia, as 
exigências da França foram atendidas, separando a Prússia Oriental do território alemão e impedindo a união da 
Áustria à Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, sua marinha, e teve seu exército limitado a 
100.000 homens, sem qualquer armamento pesado. Mas dos impérios derrotados, foi o único a manter seu 
território quase intocado; devolveu aos franceses a Alsácia e a Lorena, perdeu uma província no leste, uma 
parte da Silésia e um corredor para o Báltico para a recém-criada Polônia. Mas as restrições do Tratado de 
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Versalhes, apesar de severas, não causaram dano à soberania nacional alemã, embora contribuíssem de maneira 
importante para estimular o nacionalismo, auxiliando assim a posterior expansão do nazismo. 
O principal problema resultante das novas fronteiras seria o desprezo alemão pelos poloneses, agora 
independentes, e o fato de a Alemanha continuar a ser um país de mais de 60 milhões de habitantes, vizinho de 
uma França que não contava mais de 40 milhões. 
Quando a guerra terminou, era caótico o panorama político alemão; a esquerda estava dividida entre socialistas 
de centro e de direita, e comunistas, o que paralisava suas atividades. A direita constituída pelos militares, 
aliada aos socialistas moderados, empenhou-se na estabilização do governo. E um acordo entre industriais e 
sindicatos neutralizou estes últimos como força revolucionária. Mas foi a mobilização de operários berlinenses 
por parte do Partido Comunista Alemão que levou a uma união entre os socialistas-majoritários e grupos de 
soldados dirigidos por antigos oficiais e generais do exército. Ficaram conhecidos como Freikorps e seriam o 
embrião das famosas “camisas-marrom”, as  tropas de choque do partido nazista (SA-SturmAbteilung). 
O amadorismo da esquerda e a organização militar do grupo que a enfrentou resultaram na rápida vitória da 
direita nas ruas de Berlim e na captura e brutal assassinato dos líderes esquerdistas Karl Liebknecht e Rosa 
Luxemburgo. Foi um prenúncio do que ocorreria aos adversários do governo em um futuro próximo. 
Em 19 de janeiro de 1919 elegia-se a Assembléia Nacional Constituinte, que consagrou a divisão do eleitorado, 
mantendo o poder real da sociedade alemã nas mãos dos conservadores. Por toda a Alemanha os conselhos de 
trabalhadores e soldados foram coagidos pelo Freikorps, com a matança de centenas de ativistas políticos 
empurrando a classe operária, outrora socialista, para o Partido Comunista. 
O início da década de 1920 foi marcado por um golpe de estado promovido pela direita (Putsch de Kapp), 
durante o qual os líderes do novo exército alemão recusaram-se a atirar contra os golpistas; pelo contrário, 
utilizaram seus serviços para reprimir violentamente uma manifestação trabalhista na área industrial do Ruhr 
causando uma carnificina. Nos anos seguintes a direita se fortaleceria ainda mais, assassinando seus opositores 
de centro-esquerda, Erzberger do Partido Católico em 1921 e o independente Rathenau em 1922. Bandos de 
soldados semi-desmobilizados e mercenários atuando sob as ordens de generais sem autoridade legal 
percorriam o país assassinando seus opositores e desacreditando a república, proclamando a necessidade de 
restaurar o governo das elites. A estas ações aliavam a sabotagem econômica que promovia a inflação, o 
desemprego e a instabilidade da moeda. Em 1923 o caos econômico se instala na Alemanha levando a inflação 
e o desemprego a níveis astronômicos e dizimando a produção. 
É neste clima que será perpetrado o golpe de Munique; Adolf Hitler, um desconhecido ex-cabo austríaco fez 
sua primeira tentativa de chegar ao poder, no chamado Putsch da Cervejaria em 8 de outubro de 1923. 
A tentativa de golpe de Hitler não foi a primeira manifestação revolucionária na capital da Baviera. Em abril de 
1919 uma República Soviética foi proclamada em Munique, somente para ser esmagada como nos eventos do 
Ruhr. A necessidade de trazer forças do norte da Alemanha para reprimir os revoltosos levou ao fortalecimento 
dos elementos contra-revolucionários, muitas vezes engajados na oposição à República de Weimar. Hitler, que 
em 1919 foi enviado pelo exército para coletar informações sobre o grupo político conhecido como Partido dos 
Trabalhadores Alemães, aderiu à organização e tornou-se um de seus líderes mais dinâmicos. O partido mudou 
seu nome em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e ficou conhecido como o 
Partido Nazista, valendo-se dos contatos de Hitler com o exército e a polícia para organizar uma ampla base. 
O golpe de Hitler, apesar de contar com o apoio do general Erich Ludendorff, comandante-chefe dos exércitos 
alemães durante a guerra, foi um fracasso. A polícia local absteve-se de interferir na movimentação das SA, 
mas com a resistência do exército e da polícia estadual o golpe não tinha nenhuma chance. Hitler e Ludendorff 
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mobilizaram uma multidão de manifestantes, mas no centro de Munique estes foram enfrentados a bala pela 
polícia. Hitler foi preso e utilizou seu julgamento para reivindicar o crédito pela tentativa de derrubar o governo 
de Weimar. Na prisão escreveu o Mein Kampf , no qual descreveria seus princípios raciais, políticos e geo-
estratégicos e estabeleceu sua reputação junto aos radicais ultra-nacionalistas em toda a Alemanha. Quando a 
república entrou em crise no final da década, ele estava em condições de colher os frutos de sua audácia. 
 
Apesar de toda a tensão política, ao longo da década de 1920 a Alemanha voltou ao convívio das nações; as 
negociações em torno do pagamento de reparações de guerra levaram a França a abandonar o Ruhr e as 
limitações militares impostas pelo Tratado de Versalhes foram contornadas através da colaboração com a 
União Soviética. Em 1925, a Conferência de Locarno marcou a reincorporação alemã ao sistema de segurança 
europeu. A perspectiva inglesa adotada em 1919 finalmente prevaleceu, com a Alemanha passando a integrar 
um pacto de segurança coletiva que incluía a França, Inglaterra, Bélgica e Itália e confirmava as fronteiras 
ocidentais da Alemanha. Toda a discussão teve como pano de fundo uma possível guerra contra a União 
Soviética, vista pela França como uma “ameaça à civilização ocidental”. Enquanto as fronteiras ocidentais 
eram garantidas, na Europa Central apenas reiterava-se o status quo. A estabilidade política e financeira 
manteve-se razoavelmente até que a crise de 1929 rompeu o ciclo financeiro e comercial promovido pelos 
Estados Unidos, e provocou a onda inflacionária que destruiria a economia mundial. 
Após anos de especulação, que levou à quadruplicação dos preços das ações na bolsa de Nova Iorque, uma 
venda maciça iniciada em 21 de outubro de 1929 provocou o colapso da bolha e uma crise internacional sem 
precedentes, que expôs as demais fraquezas da economia. Secaram as fontes de financiamento para o comércio 
exterior, do qual a Alemanha dependia para sua sobrevivência econômica, e para novos investimentos, também 
fundamentais para a expansão industrial na Europa. Diminuíram significativamente os gastos empresariais, e 
foi retirada da economia a maior parte da demanda por bens de consumo, estimulada em parte pela percepção 
de aumento da riqueza durante os anos de expansão; o desastre foi total.  
A crise econômica de 1929/30 somou-se a memória da catástrofe inflacionária do início da década e 
rapidamente a maioria composta pelos social-democratas, centristas e liberais deram lugar a fracas coalizões. A 
partir de  1929, uma aliança entre nazistas e nacionalistas, e o fortalecimento dos comunistas reduziram as 
chances de sucesso de um governo parlamentar. 
Os principais fatores que contribuíram para o fracasso da República de Weimar incluem, entre outros, o 
radicalismo da esquerda e da direita, que limitaram as tentativas de reforma, e uma estrutura anti-democrática 
que preservou elementos importantes do império. Funcionários públicos e membros do judiciário favoreciam 
ações da direita, e a pulverização do sistema partidário gerou governos minoritários obrigados a enfrentar crises 
internas e externas que abusaram das medidas de emergência; a presidência viria a funcionar como substituto 
para a monarquia autoritária, esvaziando o parlamentarismo e preparando o caminho para a ditadura. 
É neste ambiente de vazio político que o partido nacional-socialista utiliza habilmente os meios de 
comunicação para promover suas idéias, apoiado pelos nacionalistas e pelos poderes de emergência decretados 
pelo presidente Hindemburg. Estes paralisam o parlamento e os partidos e tornam a “ditadura legal” a única 
forma aparente de superar a crise econômica e política. Segundo Goebbels “o objetivo do partido é entrar no 
parlamento para suprir o partido com as armas da democracia e paralisar o espírito de Weimar com sua própria 
ajuda”. E, apesar de nunca ter obtido mais de 37% dos votos, o governo formado pelos conservadores 
nacionalistas colocou Hitler na liderança e abriu o caminho para a escalada totalitária que culminaria com o 
Holocausto e a destruição da Alemanha em 1945. 
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Os decretos de emergência serviram para restringir as liberdades de imprensa e de reunião e consolidaram o 
controle nazista sobre a Prússia; e, quando em 28 de fevereiro de 1933 o edifício do Reichstag foi incendiado, 
foram suspensos os direitos fundamentais e iniciou-se uma ampla perseguição política, com a prisão em massa 
de comunistas e socialistas. Em 14 de julho de 1933 foi promulgada a lei que determinava ser o Partido 
Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães o único partido político legal na Alemanha. Estava instaurada a 
ditadura totalitária.  
Aos membros das tropas de assalto foi dada liberdade para se apossar de propriedades e controlar a população, 
criando um clima de terror que rapidamente inibiu qualquer oposição.  A estas ações, aliou-se uma eficaz 
propaganda através do rádio, da imprensa e do cinema proclamando o renascimento nacional da Alemanha. E 
ainda que os métodos nazistas provocassem repúdio em parte da população, exerciam grande atração 
especialmente sobre o amplo setor jovem da classe média, que ansiava por ação e por mudanças. 
Rapidamente iniciou-se a nazificação de escolas e universidades; estas tornaram-se centros de difusão do 
racismo, assim como as organizações juvenis, encampadas pela Juventude Hitlerista. 
 
2.2 A política racial do estado nazista (1933 – 1938)   
Da arianização das empresas à Noite dos Cristais Quebrados 
 
Uma das primeiras medidas formais de perseguição aos judeus é implementada já em 1o de abril de 1933; após 
dois meses de ataques indiscriminados, e de perseguição a médicos e advogados, impedidos de exercer suas 
profissões, a reação estrangeira ao boicote localizado de negócios judeus foi utilizada como justificativa apara a 
organização de uma campanha nacional de boicote. Quase não houve reação na Alemanha: líderes protestantes 
denunciaram o exagero da imprensa estrangeira e a imprensa protestante alemã referiu-se à “presença 
desproporcional de judeus na vida cultural, na economia, na medicina e no direito, e à necessidade de fazer 
algo a respeito”.  Apesar do resultado não conclusivo do boicote, passada uma semana foi promulgada a Lei 
para a Restauração da Administração Pública Profissional que eliminou dos órgãos públicos todos aqueles que 
tinham ascendência judaica através de um dos pais. Somente veteranos da 1a Guerra Mundial e parentes de 
soldados mortos foram poupados. Mas para surpresa dos nazistas, havia na Alemanha mais de cem mil 
veteranos judeus, tendo setenta e oito mil servido nas linhas de frente. Um mês depois os nazistas proibiram a 
promoção de judeus na administração pública.  
Muito mais representativa era a presença de judeus nas áreas médica e legal. Advogados, juízes e procuradores  
judeus perderam seus empregos e passaram a atender somente clientes judeus. Atividades artísticas, que 
passaram a depender das Câmaras de Cultura, também foram reservadas aos arianos, criando milhares de  
postos de trabalho para a população ariana. Apenas no ano de 1933 quarenta mil judeus emigraram da 
Alemanha, principalmente os mais ricos, aqueles cujas afiliações políticas representavam uma ameaça a sua 
sobrevivência, muitos jovens e solteiros, estimulados por seus pais. 
Após um curto período de calmaria, em 1935 houve uma nova onda de agitação anti-semita; judeus foram 
excluídos de restaurantes, casas de espetáculos, parques e do serviço militar. No congresso do partido nazista 
realizado em Nuremberg no mesmo ano, foram anunciadas a Lei da Cidadania e a Lei para a Proteção do 
Sangue e da Honra alemães. De acordo com estas, estavam proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos 
alemães, e os casamentos já realizados seriam considerados inválidos; estavam proibidas as relações extra-
conjugais entre judeus e cidadãos alemães e os judeus ficaram proibidos de empregar em suas casas alemãs de 
menos de 45 anos. Os judeus perderam a cidadania alemã e passaram a ser identificados como “elementos do 
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estado”. 

Na área econômica, a perseguição aos judeus estendeu-se por longo período. Em 1933 havia na Alemanha 
aproximadamente cem mil empreendimentos controlados por judeus, de pequenas oficinas a grandes bancos, 
indústrias e lojas de departamentos. Em 1938 mais de 60% já havia sido arianizado. Os métodos para provocar 
o fechamento das empresas, ou sua venda, incluíam boicotes promovidos pelas tropas de assalto, recusa de 
créditos e oportunidades de participação em feiras e exposições, impossibilidade de transacionar moeda 
estrangeira e fornecer produtos e serviços ao governo, pressão dos órgãos de higiene, saúde e trabalho ou 
coação de clientes e funcionários por parte da polícia. Beneficiários de pensões e ajuda governamental eram 
intimados a não gastar seus benefícios em lojas pertencentes a judeus; organizações profissionais expulsaram 
seus membros judeus e funcionários judeus foram demitidos de grandes conglomerados. 

Rapidamente surgiu um grupo de intermediários, consultores e administradores, especializados em identificar 
negócios em dificuldades, comprando-os a preços vis. Em vários casos, os proprietários foram espancados e 
obrigados a assinar contratos de venda que incluíam automóveis e propriedades.   

Todas as ações perpetradas ao longo destes anos tinham por objetivo tornar a vida impossível na Alemanha, 
estimulando a emigração, desde que sem custo para o estado alemão. Em 1934 Heydrich, mais tarde 
governador da Boêmia e Moravia, assim expressou (profeticamente) sua metodologia: 

“As possibilidades de vida dos judeus devem ser limitadas, não somente do ponto de vista econômico; a 
Alemanha deve representar para eles um país sem futuro, na qual a velha geração pode morrer mas a nova não 
deve viver. A emigração deve ser estimulada mas o anti-semitismo brutal deve ser rejeitado, por gerar reações 
negativas no exterior. Não se combate ratos com pistolas e sim com gás e com veneno”. 

Em 30 de janeiro de 1938 os nazistas comemoraram o quinto aniversário de sua chegada ao poder. Ao longo de 
cinco anos o país havia se militarizado, e Hitler anunciava ao mundo considerar-se responsável pelas 
populações germânicas, onde quer que estas vivessem, fosse na Áustria, nos Sudetos Tchecos, em Dantzig ou 
nas províncias ocidentais da Polônia. Tanto a Renânia quanto o Saarland tinham sido reincorporados ao Reich 
sem a perda de um único soldado. A política de expulsão vinha dando frutos e dezenas de milhares de judeus 
abandonaram a Alemanha, grande parte dirigindo-se à Palestina até que os distúrbios árabes levassem os 
ingleses a limitar a imigração. 

Em 12 de março do mesmo ano, tropas alemãs entraram em Viena, incorporando a Áustria ao novo império 
alemão. Mais de 180.000 judeus, a maioria vivendo em Viena, ficaram sob a ameaça nazista, mais que aqueles 
que haviam emigrado da Alemanha até então. Houve imediatamente uma explosão de manifestações anti-
semitas; os judeus perderam seus direitos civis e suas propriedades, foram proibidos de exercer suas profissões, 
lojas  foram assaltadas e sua presença foi proibida em parques, cafés, banhos públicos e casas de espetáculos. O 
que havia levado anos para acontecer na Alemanha ocorreu na Áustria de um dia para o outro. 

O próximo  objetivo de Hitler seria anexar a região dos sudetos, uma região de população alemã outrora parte 
do império austro-húngaro. Ameaçando permanentemente uma intervenção militar, adoçada com a promessa de 
que esta era sua “última demanda territorial”, Hitler conseguiu que a Inglaterra e da França traíssem seu 
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compromisso com a Tchecoslováquia, e aceitassem seu desmembramento e a entrega à Alemanha da região 
que continha uma importante área industrial e as defesas naturais do país aliado. Pouco depois, todo o país seria 
ocupado pelos alemães. 

Na Alemanha, em 27 de outubro, foram expulsos os judeus estrangeiros, muitos dos quais haviam imigrado do 
leste europeu logo após a 1a Guerra. Dezoito mil judeus, entre eles muitos velhos, mulheres e crianças foram 
levados pelos alemães até a fronteira polonesa e obrigados a marchar através da “terra de ninguém” após serem 
despojados de qualquer item que tivessem consigo. Segundo os soldados alemães, “haviam chegado à 
Alemanha sem nada, e de lá nada levariam”. 

Um dos exilados chamava-se Zindel Grynszpan, era  originário da região polonesa controlada pela Rússia antes 
do ressurgimento da Polônia, e vivia em Hanover desde 1911. Em 1936 seu filho mais velho, Hirsch Grynszpan 
transferiu-se para Paris como estudante e lá recebeu um cartão postal de seu pai, contando o que havia ocorrido 
com a família. O jovem dirigiu-se à embaixada alemã em Paris em 6 de novembro de 1936 e atirou no primeiro 
funcionário alemão que o recebeu, Ernst von Rath. Este faleceu em 9 de novembro, o que forneceu o pretexto 
para uma onda de violência sem precedentes contra os judeus alemães. Em 24 horas 91 judeus foram mortos, 
inúmeros feridos e mais de 30.000 (10% da população judaica remanescente na Alemanha) foi presa e enviada 
a campos de concentração. Mais de mil morreriam antes de o restante ser libertado. 

Mas a noite de 9 de novembro de 1938 não ficou conhecida pelos assassinatos nem pelas agressões; em toda a 
Alemanha sinagogas foram incendiadas e as vitrines das lojas que ainda pertenciam a judeus foram quebradas. 
Os cacos de vidro, que cobriram as ruas e calçadas, deram o nome a esta noite: Kristallnacht, a noite dos 
cristais quebrados. 

Para evitar o custo estimado em três bilhões de marcos que as seguradoras seriam obrigadas a pagar, as vítimas 
foram consideradas responsáveis pelo tumulto,  causado (segundo o governo) pela reação espontânea ao 
assassinato de von Rath; e foram obrigadas a pagar uma multa de um bilhão de marcos, sendo 
subsequentemente proibidos de comercializar jóias, metais preciosos ou obras de arte. 

A violência demonstrada pelas tropas de assalto nazistas, aliada à passividade da população alemã gerou o 
pânico que o governo esperava. Aqueles que podiam obtinham vistos para os mais variados países, ou 
embarcavam em navios com destinos antes inimagináveis, como o porto de Xangai, onde podiam desembarcar 
sem burocracia. 

Menos de um ano depois Hitler atacaria a Polônia desencadeando a 2a Guerra Mundial e adicionando ao meio 
milhão de judeus sob seu controle os três milhões de judeus poloneses. Sua sorte estava então determinada. Já 
não haveria mais busca pela emigração forçada, senão por uma  “solução final” do problema judeu na Europa.  
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