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Tudo aquilo por que nos esforçamos pela Razão, não é 
outra coisa que conhecer e a Alma, na medida em que 
usa da Razão, não julga que nenhuma outra coisa lhe 
seja útil, senão aquela que conduz ao conhecimento.  

                             Espinosa 

 

INTRODUÇÃO 

Esta dissertação tem como objectivo o estudo do processo de colapso do regime1 

republicano democrático2 alemão instituído em 1919, que vigorou efectivamente até 

1933 e que doravante designaremos por República de Weimar (RW). 

Na vasta bibliografia de que é dedicatária, a RW é designada por expressões 

apelativas mas discutíveis. Encontram-se, assim, “República sobrecarregada” (Ursula 

Büttner), em alusão à exaustão dos recursos necessários ao suporte do Estado-

providência, “Desistência de uma Democracia” (Karl Dietrich Erdmann), alusão à débil 

atitude dos democratas, “Civitas sitiada” (Michael Stürmer), referência às alternativas 

autoritárias, “República incompleta” (Horst Möller), crítica ao desenvolvimento 

inconsequente das instituições democráticas, uma diversidade de posições que 

procuraremos rever, com ênfase em fontes alemãs recentes, indispensáveis para a 

compreensão da visão que o país tem do seu próprio passado.  

Dois vectores sustentam a importância deste estudo muito para além da mera 

curiosidade histórica.  

Do ponto de vista da compreensão do funcionamento dos regimes de democracia 

representativa, o colapso da RW é paradigmático, por constituir, nos quadros de crise 

das democracias europeias dos decénios de 1920/30, uma excepção caracterizada 

pela transição evolucionária para a ditadura nacional-socialista3, num processo 

conduzido pelas elites4 políticas e económicas, mas com real apoio popular, 

materializado em eleições livres. O estudo das motivações da deriva antidemocrática 

do eleitorado, num país já muito industrializado e com elevados padrões de educação, 

releva igualmente para a compreensão de fenómenos actuais de irrupção de forças de 

extrema-direita na Europa Ocidental, cuja relevância nos parece indiscutível. 
                                                
1 Ver conceito em MIRANDA , Jorge, Ciência Política – Formas de Governo, Pedro Ferreira Ed, Lisboa, 
1996, p. 36. 
2 Ver conceito. Idem, pp. 164-166. Numa perspectiva normativística classificamos o regime como 
democrático considerando que nele se verificava “participação dos destinatários de normas jurídicas...na 
formação de vontade estadual”, Idem, ibidem, p. 26 e 144. 
3 No sentido de regime totalitário, monista e anti-liberal. Idem, pp.120, 123. 
4 Ver discussão do conceito e das categorias «elite política» e «elite económica» em BESSA , António 
Marques, Quem governa? ISCSP, Lisboa, 1993, pp. 200-206, 319 e 561-563.  
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Do ponto de vista das relações internacionais, registe-se que “a Alemanha, país 

central da Europa...e seu principal motor económico, aspira a líder do espaço 

europeu”5, afirmação que vem reverberando, amplificada pela crise das dívidas 

soberanas que actualmente fere a estabilidade da União Europeia e na qual aquele 

país tem tido papel preponderante, importando reconhecer que as acções do 

respectivo Governo são influenciadas pela percepção da sua própria História recente, 

cujo conhecimento releva, portanto, para a compreensão da política actual e 

investigação das linhas sobre as quais se desenvolve a «aspiração» acima referida, 

uma eventual nova Machtpolitik6 alemã. 

A investigação sobre o período é ainda incompleta e irregular o grau de conhecimento 

cientificamente fundamentado sobre as suas diversas vertentes, persistindo 

consideráveis lacunas na investigação de aspectos importantes associados à génese 

e desenvolvimento do regime: a criação e acções dos Freikorps7 são ainda mal 

conhecidas e, no universo das organizações políticas e sindicais, a investigação alemã 

está assimetricamente desenvolvida.  

A investigação sobre os dados eleitorais do período 1919-1933 é complexa e difícil, 

dadas a descentralização político-administrativa e as consideráveis assimetrias 

culturais, religiosas e económicas entre os vários Länder. Existe, assim, reduzida 

bibliografia com suficiente robustez científica dedicada à interpretação dos resultados 

à escala nacional e este tema de pesquisa está longe de esgotado, estando ainda 

insuficientemente documentados aspectos fundamentais, como a análise da 

propaganda partidária ou da composição do corpo de militantes dos diversos partidos. 

Com a economia necessária, fruto das limitações dimensionais impostas pelo 

Regulamento de Estudos de 2º Ciclo que, mesmo assim, optámos por não cumprir na 

íntegra, ponderada a inviabilidade de conter, no limite determinado, o desenvolvimento 

suficiente para a compreensão mínima dos fenómenos em apreço, estruturámos a 

abordagem a partir da análise do Estado e das instituições, nomeadamente a 

Presidência da República, o funcionalismo e as forças armadas, bem como os partidos 

mais significativos, do ponto de vista da acção governativa, concluindo com a análise 

dos movimentos eleitorais do final da RW que, de modo surpreendente, alcandoraram 

os nacional-socialistas à condição de primeira força política do Reichstag, 

                                                
5 DIAS, Carlos Mendes, Geopolítica - Teorização Clássica e Ensinamentos, Prefácio, Lisboa, 2010, p. 85. 
6 Política de Poder (trad. n/). Em apoio desta linha de investigação ver BECK , Ulrich, A Europa Alemã – 
Estratégias de Poder na Crise do Euro, Edições 70, Lisboa, 2013, pp. 72-74, 84-86. 
7 Corpos francos (trad. n/). 
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No meio académico alemão, origem principal das fontes desta dissertação, existe hoje 

largo consenso sobre debilidades de que enfermava a arquitectura jurídico-

constitucional do Estado e que proporcionaram largas avenidas de desestabilização do 

regime. Tal não surpreende, já que a Constituição, liberal e democrática, 

essencialmente generosa e modernizante, foi elaborada em período revolucionário, 

por entre episódios de guerra civil, reflectindo, adicionalmente, os consensos possíveis 

entre concepções e interesses diversos representados na Assembleia Constituinte8. 

Ao propiciar uma representação parlamentar ilimitada num país de enorme diversidade 

sócio-cultural, a Constituição conduziu à atomização do parlamento federal e à 

incapacidade de formar maiorias governativas estáveis, uma realidade agravada pelas 

características dos partidos e contrabalançada pela constitucionalização de um 

Presidente da República (PR) dotado de legitimidade plebiscitária e poder efectivo, 

detentor da faculdade de recurso discricionário ao estado de excepção e à dissolução 

do Reichstag, um instrumento político letal, se usado por um adversário do regime e 

das suas principais âncoras políticas. 

Os sobressaltos do período constituinte e, sobretudo, a cultura dominante, ancorada 

nas categorias da monarquia prussiana, conduziram à manutenção de estruturas do 

poder imperial, adversárias da República e, entre as fontes, é hoje consensual que a 

renúncia à desconstrução do Estado imperial terá influenciado significativamente, 

talvez inexoravelmente, a queda do regime. 

Integraremos nesta análise a influência do tratado de paz imposto à Alemanha pelos 

Aliados, que condicionou estruturalmente o Estado e as instituições. Perseguindo 

objectivos geopolíticos, o tratado estaria, contudo, impregnado de sanha vindicativa 

que terá obnubilado o sentido de Justiça no tratamento do vencido e na reparação dos 

danos, motivando um sentimento nacional unânime de rejeição que acabou por voltar 

a criatura contra o criador, já que serviu de argumento para o ajuste de contas que, no 

início da II Guerra Mundial, esteve perto de reverter a realidade geopolítica de 

Versalhes. 

De grande impacto na vida política da RW e, nomeadamente, no seu fim, terá sido 

ainda a delicada gestão das finanças públicas, marcada por graves crises, cujas 

génese e consequências procuraremos também analisar.  

A RW herdou do Império um Tesouro arruinado pelo gigantesco sorvedouro da guerra, 

a que se juntaram a ineficiência do período revolucionário e os custos urgentes e 

                                                
8 Cfr. WINKLER , Heinrich August, Weimar 1918-1933 - Die Geschichte der esrten deutschen Demokratie, 
Verlag C.H.Beck, München 1993, p. 595. 
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incontornáveis da assistência à população e reintegração do Massenheer, o exército 

de 8 milhões de homens. A acção concertada das elites industrial e política nestas 

difíceis circunstâncias obteve, apesar de tudo, surpreendente sucesso, que seria 

anulado em 1923, quando o inexperiente chanceler Wilhelm Cuno decidiu medir forças 

com a França, suportando-se na emissão descontrolada de papel-moeda e gerando o 

fenómeno da hiperinflação, que ainda hoje marca o pensamento político-económico 

alemão e as propostas monetárias do país, epitomizadas no rigor exigido pelo actual 

Governo Merkel. 

Em rápida sucessão o país sofreu uma crise agrária mundial, com efeitos penalizantes 

sobre a pouco eficiente produção alemã e outra, financeira, resultante do crash da 

Bolsa de Nova Iorque em finais de Outubro de 1929, que encontrou o sistema 

financeiro alemão insuficientemente recomposto. À beira de obter a anulação de 

algumas cláusulas do tratado de Versalhes, o chanceler Brüning encetou uma política 

procíclica, na tentativa de cumprir os compromissos externos, enquanto supunha 

manter a competitividade do país, precipitando a Alemanha numa espiral de 

desemprego, fome e desespero, perante um Reichstag auto-excluído do processo de 

decisão política, centrado em decretos de excepção e já então concentrado na 

Presidência da República.  

A partir de 1928, o deslocamento do centro de gravidade da decisão política, do 

parlamento para a Presidência, essencialmente devido ao bloqueio da actividade 

parlamentar, permitiu às elites conservadoras e neoconservadoras, à sombra da 

instituição presidencial titulada pela figura mítica de von Hindenburg, fazer evoluir o 

regime no sentido da desparlamentarização, da concentração político-administrativa e 

do autoritarismo, protagonizado por um chefe forte e detentor de legitimidade própria, 

que acabou por conduzir ao Führerstaat9 logo que Adolf Hitler assumiu a chancelaria e 

é à luz destes eventos, de consequências funestas, que pode interpretar-se a acção 

política alemã do pós-guerra, já que “o carácter singular da interligação entre crise 

económica e crise do Estado, que caracterizou o fim da RW, foi profundamente 

traumático para o Povo alemão”10.  

Todo este processo, desenvolvido pelas elites políticas e económicas, decorreu em 
paralelo com a deriva de importantes sectores do eleitorado no sentido de soluções 
nacionalistas e autoritárias e a liquidação do regime pode, assim, compreender-se 
como congruência destes processos, paralelos e complementares.

                                                
9 O Estado centrado no líder (trad. n/). 
10 WIRSCHING, Andreas, Die Weimarer Republik – Politik und Gesellschaft, Enzyklopädie Deutscher 
Geschichte Band 58, Oldenbourg Verlag, München 2008, p. 45 (trad.n/). 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  13  

    Einfache Theorien scheinen nicht immer dazu geeignet zu 
    sein, komplizierte Phänomene angemessen zu erklären11. 
            Jürgen Falter 

 

For I know, that mere translations have in them this 
property: that they may much disgrace, if not well done; 
but if well, not much commend the doer12. 

                 Thomas Hobbes 

 

NOTA METODOLÓGICA 

a) Questão de partida 

O processo de liquidação do regime democrático na RW, conduzido (ao menos na 

aparência) dentro do quadro constitucional, não pode deixar de surpreender, em 

especial se confrontado com os processos golpistas que produziram a queda de 

outros regimes coevos do mesmo tipo. 

É então objectivo da presente dissertação responder à seguinte pergunta de partida:  

� que factores conduziram à falência do regime democrático na RW? 

Por sua vez, consideramos fundamental coadjuvar esta pergunta com duas outras: 

� em que processos e de que modo se articularam esses factores? 

� qual o papel desempenhado nessa falência pelas principais instituições?  

b) Delimitação  

Contrariamente ao fim de outros regimes, terminados por golpes de Estado e, por isso 

mesmo, cronologicamente bem situados13, o fim do regime na RW não foi um 

momento histórico, mas um processo, relativamente longo, cujo início situamos na 

queda do Governo Müller, em 27.03.193014.  

O que confere notoriedade a este momento histórico é, desde logo, a implosão de um 

Governo aparentemente estável - o mais longo da República - suportado por uma 

maioria parlamentar, expressiva mas heterogénea. 

                                                
11 Teorias simples nem sempre se mostram adequadas à explicação de fenómenos complexos (trad. n/).  
12 Pois sei que as simples traduções têm esta propriedade: se mal feitas, muito desgraçar mas, se bem 
feitas, nem por isso acrescentar ao tradutor (trad. n/). 
13 Associamos ao golpe de Estado a noção genérica de “curta duração” que permite, frequentemente, 
datar de forma precisa estes factos políticos. Ver LARA , António de Sousa, Ciência Política – Estudo da 
Ordem e da Subversão, ISCSP-UTL, 2009, p. 415. 
14 Ver BÜTTNER, Ursula, Weimar - Die überfordete Republik 1918 - 1933, Klett-Cotta, Stuttgart, 2008, p. 
462. 
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Diversos autores propõem várias datas como marcos do fim deste processo, o que 

apenas evidencia a imprecisão de que o mesmo se reveste. Não existe de facto um 

momento específico que, indubitavelmente, marque o fim do regime15 e adoptaremos 

como marco histórico-político a aprovação da Ermächtigungsgesetz16 de 24.03.1933, 

por considerarmos que esta, em conjunto com o Decreto de Emergência de 

28.02.1933, suspendeu definitiva e substancialmente o conteúdo democrático da 

Constituição. 

c) Modelo de análise 

É actualmente consensual que o processo de colapso do primeiro regime democrático 

republicano alemão não pode ser explicado por um modelo simples, monocausal, 

antes resultou de um sistema complexo de forças, cujas contribuição e peso relativo 

são ainda objecto de pesquisa e discussão científica17. 

São múltiplas as variáveis que se conjugaram para aquele desfecho e a respectiva 

análise, numa perspectiva nacional, está ainda longe de concluída, sendo que, num 

país de grande diversidade como era a Alemanha naqueles anos, as contribuições 

individuais registadas no âmbito destas variáveis são ainda função de especificidades 

culturais ao nível da comunidade ou do Land.  

Optámos, assim, por privilegiar a análise qualitativa do facto político em estudo, isto é, 

a identificação e compreensão do papel desempenhado por factores que contribuíram 

para a falência do regime, sem cuidarmos de determinar o respectivo peso relativo 

que, de qualquer modo, está também ausente da extensa bibliografia. 

d) Fontes 

“History is written by the victor”18 na expressão de Churchill. Compreensivelmente, 

durante algum tempo a produção científica e bibliográfica sobre os acontecimentos 

que precederam o III Reich foi maioritariamente anglo-saxónica mas, após a II Guerra, 

que, contrariamente aos conflitos da Antiguidade, não resultou na aniquilação do 

vencido, a Alemanha vem empreendendo a investigação do seu próprio passado 

recente, uma acção catártica para um Povo profundamente traumatizado e, ao mesmo 

                                                
15 Ver discussão em FALTER , Jürgen W., Hitlers Wähler, C.H.Beck, 1991, p. 19. Tenha-se no entanto em 
conta que a formalização da evolução no sentido do autoritarismo e da centralização político-
administrativa, através da promulgação de vários instrumentos legislativos, se prolongou para além da 
data que adoptámos. 
16 Lei habilitante (trad.n/). http://www.verfassungen.de/de/de33-45/verf33-i1.htm 
17 Cfr. FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 21. Opinião idêntica sustenta H.A.Winkler. Ver WINKLER , Op.Cit., 
nota 8, p. 608-611 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 50.  
18 A História é escrita pelo vencedor (trad. n/). 
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tempo, tarefa de grande importância para a Europa, já que a política contemporânea 

alemã é enformada pelas suas próprias interpretações da História. 

Existe, assim, actualmente um rico acervo científico alemão, muito do qual não está, 

no entanto, disponível em outras línguas, limitando por isso significativamente a sua 

difusão, uma lacuna para o conhecimento porque, sendo verdade que a História 

passou a ser escrita também pelo vencido, é contudo inegável que entre este e o 

vencedor existem frequentemente consideráveis diferenças de interpretação sobre os 

mesmos factos político-culturais. 

Por razões de acessibilidade e tempo temos, no entanto, por impossível, na 

actualidade, proceder a uma revisão extensiva do material bibliográfico disponível, 

cujos títulos se contam por muitos milhares. Optámos, pois, por estudar o assunto 

desta dissertação sob pontos de vista essencialmente alemães, recorrendo a 

bibliografia maioritariamente recente que, ela própria, já recebe necessariamente 

contributos da investigação anterior sem, no entanto, excluir alguma produção anglo-

saxónica relevante, para complemento ou confronto. 

É, ainda, inevitável integrar na selecção de fontes uma análise da respectiva relação 

custo-benefício e é esta que justifica a decisão de incorporar algumas referências 

citadas indirectamente tratando-se, na maior parte dos casos, de citações que, a 

nosso ver, melhoram a qualidade estética da dissertação sem, contudo, serem cruciais 

para a comprovação das afirmações produzidas, pelo que não considerámos 

indispensável aceder às fontes originais, se indisponíveis ou dificilmente acessíveis.  

Algumas referências dos Diários de Josef Goebbels relevam de algum modo para as 

conclusões, nomeadamente no que se refere ao período dos Governos Papen e 

Schleicher. Os Diários de Goebbels, pela raridade e pela posição do autor, são uma 

fonte importante para o estudo do III Reich e do percurso do nacional-socialismo; 

levados para a URSS em 1945, os originais (cerca de 16800 páginas) vieram a ser 

disponibilizados para investigação histórica perto do final do século XX, encontrando-

se editados. Confrontando o benefício que adviria da consulta directa com o respectivo 

custo, optámos, conscientemente, pela referência indirecta. 

e) Perspectiva da História 

Na análise da falência da democracia e ascensão do nacional-socialismo defrontam-se 

duas perspectivas da realidade histórica19, correspondendo a escolas de pensamento 

                                                
19 Ver WELCH, David, Hitler - Perfil de Um Ditador, Edições 70, Lisboa, 2011, pp. 11-12. 
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que, partindo da mesma base empírica, interpretam de forma diferente a contribuição 

dos diversos agentes para os resultados verificados. 

Referimo-nos às perspectivas intencionalista e estruturalista.  

Enquanto a primeira atribui especial protagonismo às figuras que, pela sua acção, 

lideraram processos históricos, a segunda elege como «motores» da História 

organizações (estruturas), secundarizando a contribuição individual. Para o 

estruturalismo, os agentes políticos, por proeminentes que sejam, operam num 

contexto de elites e grupos de interesses, que determinam largamente os rumos 

políticos. Para o intencionalismo, a vontade própria de alguns agentes políticos 

sobrepõe-se à capacidade de influência das estruturas de interesse, que não anula 

mas condiciona. 

Não temos como objectivo decidir sobre uma interpretação «certa» ou «errada» da 

História, pelo que utilizámos fontes conotadas com ambas as perspectivas, sem lhes 

atribuirmos diferente valor, mas relativizando sempre que necessário as conclusões 

extraídas, confrontando, se possível, diferentes análises. 

Trabalharemos os factos políticos não isoladamente, mas inseridos no que 

consideramos ser o seu enquadramento histórico, adoptando o conceito de path 

dependence20: “o impacto de decisões tomadas no passado persiste no presente e 

define as alternativas para o futuro”21, noção que recupera o mote de Tiziano Vecellio 

circa 1565 “ex praeterito praesens prudenter agit ni futura actione deturpet”22, mas, 

interpretando o sentido de Mahoney23, não se trata apenas de sublinhar que os 

acontecimentos que conduziram à liquidação do regime democrático no contexto em 

análise dependeram de factos políticos anteriores (foram path-dependent), mas 

também de estabelecer o path, isto é, os nexos de causalidade, através de uma visão 

holística dos processos histórico-políticos. 

f) Perspectiva da Política 

Considerámos nesta dissertação duas grandes perspectivas24 da Ciência Política e 

discutiremos em seguida, sucintamente, a sua utilização.  

                                                
20 Dependência do caminho (trad. n/). A bibliografia em língua portuguesa usa largamente a expressão 
inglesa. 
21 MAHONEY, James, “Path Dependence in Historical Sociology”, Theory and Society, Vol. 29, No. 4 
(Aug., 2000), pp. 507-548. 
22 “O prudente age no presente tendo em conta o passado, para não prejudicar as acções do futuro” (trad. 
n/). http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/t/tiziano/10/3/5allegor.html, consulta em 2.10.2012 às 21.00. 
23 Cfr. MAHONEY, James, nota 21. 
24 Ver conceito de «perspectiva» em MOREIRA, Adriano, Ciência Política, Livraria Almedina, 4ª Edição, 
Coimbra, 2009, p. 93. 
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i. Institucionalismo 

A primeira destas é o Institucionalismo que, em Ciência Política, designa uma escola 

de pensamento que toma como centro da análise política o funcionamento das 

instituições formais de governo e das interacções sociais destas entre si e do seu 

efeito na sociedade25. Tal inclui, mas não se restringe, ao formalismo de 

funcionamento e à abordagem normativista dos factos políticos, própria do Direito. 

A importância das instituições decorre da sua influência na actividade política, quer 

condicionando os actores e estratégias, quer influenciando mesmo as próprias 

escolhas originais desses actores. Isto é, as instituições determinam largamente os 

comportamentos políticos e, eventualmente, não podem explicar-se factos sem a 

compreensão do modo pelo qual as instituições vieram modelando os processos 

políticos26. 

Optámos, assim, por conferir à dissertação uma arquitectura essencialmente 

institucionalista, cujas traves-mestras são constituídas pela caracterização do Estado, 

através da Constituição e pela análise do funcionamento de instituições da RW. 

Optámos ainda por integrar nesta análise dois condicionamentos externos impostos à 

independência e acção do Estado e que consideramos estruturantes: o tratado de 

Versalhes e as crises económicas27, de origem parcialmente exógena. 

ii. Comportamentalismo 

Os comportamentos de blocos políticos ou de agentes individualmente considerados 

relevam para o objecto de estudo, cujo tratamento, por isso mesmo, não pode esgotar-

se na perspectiva institucionalista, sendo indispensável a compreensão da relação 

biunívoca entre instituições e indivíduos. 

O Comportamentalismo toma a actuação do agente político como variável explicada, 

enquanto as orientações valorativas, cognitivas ou afectivas são tomadas como 

variáveis explicativas, perspectiva que adoptamos na interpretação dos factos 

políticos, enquadrada nas instituições estudadas em cada caso e na discussão de 

atitudes e intenções determinantes de agentes políticos. 

                                                
25 Ver conceito em POWELL , Walter W., The New Institutionalism, 
http://www.stanford.edu/group/song/papers/NewInstitutionalism.pdf , consulta em 28.12.2010 
26 Ver THELEN, Kathleen, “Historical Institutionalism in Comparative Politics”, in Annu. Rev. Polit. Sci. 
1999. 2:369.404, p. 14 
27 Em apoio desta opção cfr. WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 59. 
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Com contribuições da Ciência Económica tem vindo a desenvolver-se a perspectiva 

das escolhas racionais, que postula que as decisões individuais são racionalmente 

orientadas pela procura do «óptimo» para o decisor28.  

A teoria veio a ser complementada pelas descobertas sobre sistemas complexos de 

decisão, associados à Teoria dos Jogos, nomeadamente a convergência para 

escolhas sub-óptimas em sistemas de decisão múltipla condicionada, o «equilíbrio de 

Nash»29. 

Tal não invalida o postulado fundamental, mas torna bastante mais complexa a tarefa 

de encontrar a racionalidade subjacente aos actos políticos e, adicionalmente, de 

hierarquizar a sua atractividade para o agente. 

A questão encontra relevância no tratamento do objecto de estudo30. As escolhas 

racionais são feitas por indivíduos e a base empírica disponível não contém este tipo 

de informação, sendo constituída por unidades estatísticas complexas que inviabilizam 

o conhecimento dos comportamentos individuais.   

Procuraremos ainda fundamentar, à luz desta perspectiva, comportamentos colectivos 

de meios ou grupos sociais, inferidos por regressão ecológica31. 

g) Taxonomia política 

A observação do quadro sócio-político da RW evidencia a dificuldade de conter essa 

realidade no rígido espartilho teórico de uma divisão em classes ou estratos sociais de 

natureza eminentemente económica32. Adoptaremos, assim, os conceitos propostos 

na literatura, mais adequados, de «bloco» ou «meio», significando grandes grupos 

populacionais definidos pela comunhão de características estruturais. 

De fundamental importância para o estudo é a operacionalização de alguns conceitos. 

A literatura alemã utiliza o substantivo Arbeiter, cuja tradução literal é «trabalhador» 

mas, em Português, a palavra tem um significado excessivamente vago e sujeito a 

apropriações ideológicas. A classificação é necessariamente de cariz sócio-

                                                
28 Ver TVERSKY, Amos, KAHNEMAN , Daniel, “Rational Choice and the Framing of Decisions”, The 
Journal of Business, Vol. 59, No. 4, Part 2: The Behavioral Foundations of Economic Theory (Oct., 1986), 
pp. S251-S278. Ver também SANTO, Paula do Espírito, Sociologia Política e Eleitoral-Modelos e 
Explicação do Voto, ISCSP-UTL, Lisboa, 2006, pp. 179-192 e LARA , Op.Cit., nota 13, pp. 183-185. 
29 Ver http://www.columbia.edu/~rs328/NashEquilibrium.pdf, consulta em 15.08.2012 às 19.00. 
30 Cfr. WELCH, Op.Cit., nota 19, p. 34. 
31 Ver conceito em BOROWSKY , Peter, „Wer wählte Hitler und warum? Ein Bericht über neuere Analysen 
der Wahlergebnisse 1928 bis 1933“, in HERING, Rainer und NICOLAYSEN , Rainer, (ed.), Schlaglichter 
historischer Forschung-Studien zur deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg 
University Press, 2005, Hamburg, p. 239. 
32 Cfr. LONGERICH, Peter, Deutschland 1918 – 1933 Die weimarer Republik, Fackelträger, Hannover, 
1995, pp. 189-191 e MANN, Michael, Fascistas, Ed. 70, Lisboa, 2011, p. 52. 
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económico: os universos de apoiantes dos partidos comunista e social-democrata33, 

ditos «da classe trabalhadora», não coincidem com o universo dos «trabalhadores», 

nem são coincidentes os conceitos de «trabalhador» e «proletário». Este último, 

fortemente restritivo, exclui um vasto conjunto de profissionais associados a tarefas de 

execução que, no léxico marxista, não adquirem a dignidade de «proletários». 

Em Alemão, em contrapartida, o substantivo tem um significado preciso, associado ao 

que, na literatura anglo-saxónica, se designa por blue collar worker, ou seja, um 

universo de actividades profissionais de que se excluem as administrativas e de 

direcção. Utilizaremos neste sentido os termos «operário» e, no mesmo pressuposto, 

sempre que necessário, «assalariado rural». 

Para a análise dos resultados eleitorais, Falter adverte que a categoria estatística de 

Arbeiter inclui todos aqueles cuja protecção social se fazia através da 

Invalidenversicherung, uma classificação não sociológica nem completa do meio 

operário, constituído pelos profissionais descritos e pelos membros dos seus 

agregados familiares que, sociologicamente, constituem um meio homogéneo, 

representando cerca de 45% do eleitorado, enquanto o proletariado stricto sensu não 

representaria mais do que 10%34. A classificação estatística pouco homogénea, como 

sublinha Falter, acaba por agrupar pessoas de condição económica, cultural e regional 

muito diversa, mas decorre também das limitações do material estatístico disponível. 

De igual modo quanto aos substantivos Angestellte e Beamte, designando o primeiro 

os profissionais que, em Português, correspondem modernamente aos 

«administrativos» e «quadros» do sector privado, enquanto o segundo se dirige 

especificamente a profissionais da Administração Pública, ambos referidos na 

terminologia anglo-saxónica como white-collar workers. Com o sentido descrito, 

utilizaremos para estes grupos os termos portugueses «quadro» e «funcionário», 

respectivamente. 

Tal como nos Arbeiter, os dados estatísticos relativos a quadros, usados na análise 

eleitoral, englobam uma grande diversidade de actividades, níveis educacionais e 

rendimentos, uma vez que nesta categoria estavam englobados todos os que 

descontavam contribuições para o Reichsanstalt für Angestelltenversicherung, uma 

classificação de carácter parafiscal a que não corresponde uma realidade sociológica 

bem definida. 

                                                
33 Ver subcapítulos 9.1 e 9.2. 
34 FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 198-200. 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  20  

Por «profissionais independentes» (Selbständige) designaremos não apenas os 

chamados «profissionais liberais», como também os agricultores por conta própria, 

artesãos e, de uma maneira geral, aqueles que não reportavam a uma entidade 

patronal. Os profissionais independentes constituíam um grupo estatístico de larga 

abrangência, incluindo desde o proprietário de um modesto quiosque ao proprietário 

rural, passando por todas as categorias (e níveis de sucesso) de profissionais liberais. 

O grupo distingue-se por espectros sócio-económico invulgarmente amplo e etário 

invulgarmente restrito. 

Indispensável do ponto de vista metodológico, na moldura geográfica e temporal desta 

dissertação, é a erradicação do conceito, excessivamente abrangente, de «classe 

média», importando estabelecer uma diferença fundamental entre «nova» (quadros e 

funcionários) e «velha» (artesãos, pequenos ou médios proprietários) classe média35.  

Utilizámos no texto a expressão «Governo presidencial», tradução directa de 

Präsidialregierung, evitando deliberadamente a expressão portuguesa «Governo de 

iniciativa presidencial», já que esta última designou soluções políticas especificamente 

portuguesas, num contexto histórico bem definido. 

h) Problemática da análise eleitoral na RW 

O estudo dos resultados eleitorais na RW à escala nacional36 assenta essencialmente 

em trabalhos de Falter, Childers e Hamilton. Devido a dúvidas sobre a fidedignidade 

dos dados apresentados na obra de Hamilton37 optámos por recorrer, apenas, aos 

dois primeiros, levando ainda em conta a heterogeneidade do desenvolvimento da 

investigação relativa à RW, anteriormente mencionada, necessariamente com 

incidência na qualidade da análise histórico-política38. 

Por outro lado, a análise dos comportamentos eleitorais na RW iniciou-se logo na 

época, mas esses trabalhos apresentam interesse reduzido, faltando-lhes, 

frequentemente, objectividade e cientificidade, politicamente condicionados e limitados 

nos métodos estatísticos39, para além de não se verificar neles o distanciamento 

histórico considerado determinante para uma análise mais objectiva e imparcial.  

                                                
35 A distinção é generalizada mas não unânime: numa obra recente continua-se a considerar uma «classe 
média» monolítica. Ver GREVELHÖRSTER, Ludger, Kleine Geschichte der Weimarer Republik, 
Aschendorff Verlag, Münster, 2002, p. 158.  
36 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 242 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 102. 
37 Ver nota 672. 
38 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 68, 78. 
39 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 69-71. 
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O tratamento científico e desapaixonado do material empírico iniciou-se após a queda 

do III Reich. Pela dimensão do esforço, grande parte dos trabalhos tem cariz apenas 

local ou regional e só perto do final do século XX se tornou possível um olhar à escala 

nacional, perante o qual se identificaram significativas diferenças regionais. O universo 

de obras com esta abrangência é, por isso, reduzido e optámos por utilizar trabalhos 

de Falter e Childers, como atrás referimos, na medida em que, enquadrando 

necessariamente as diferenças regionais, trabalham a matéria a nível nacional, com a 

vantagem de se tratar de autores de matrizes culturais distintas, o que permite 

confrontar interpretações. Também Welch aborda esta empresa, mas de forma 

resumida e recorrendo frequentemente a Falter, pelo que, em matéria de interpretação 

eleitoral, constitui uma fonte apenas secundária. 

Optámos por recorrer adicionalmente a um estudo de carácter regional, de forma a 

confrontar conteúdos, métodos e conclusões a níveis diferentes, escolhendo um 

trabalho recente de Christian Albers, focado no Land de Oldenburg, onde o Partido 

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) obteve resultados extremos 

e díspares (ver nota 680). 

As análises estatísticas de Falter referem-se sempre a 831 círculos eleitorais (num 

total superior a 1200) por razões de constância, sendo esse universo dividido em 

quartis consoante a variável estudada e calculadas as correlações com o crescimento 

do NSDAP40. Childers, usando material do censo de 1925 recorre, para o estudo do 

ambiente urbano, a 200 cidades com população entre 15000 e 1000000 de habitantes 

e, para o ambiente rural, a 300 comunidades sem agregados populacionais superiores 

a 10000 habitantes41. As conclusões extraídas referem-se a estes universos 

estatísticos. 

Os resultados eleitorais apenas estão disponíveis em forma agregada42, organizados 

por unidades administrativas, nem sempre coerentes com os censos, faltando estudos 

de opinião indispensáveis à compreensão dos comportamentos individuais, pelo que 

estes apenas podem ser inferidos, evitando tomar como comportamentos pessoais 

aquilo que são tendências observadas a nível grupal (a “falácia ecológica”43) e importa 

aqui notar que os comportamentos eleitorais na RW, ao nível nacional, eram ainda e 

fortemente influenciados pelos resultados de eleições regionais. 

                                                
40 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 84-88. 
41 CHILDERS, Thomas, The Nazi Voter, The Social Foundations of Fascism in Germany, 1919–1933, The 
University of North Carolina Press, NC, 1983, pp. 7-9. 
42 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 55-57, 61. 
43 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 9 e BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 249. 
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Durante a República verificaram-se, também, profundas alterações na delimitação de 

círculos e no universo de eleitores44, prejudicando comparações com resultados de 

ante bellum. 

As tentativas de caracterização do eleitorado do NSDAP esgotam-se frequentemente 

na descrição, sem chegar à explicação, buscando sobretudo justificar preconceitos. A 

superficialidade não é, contudo e a nosso ver, a única falta: na análise das debilidades 

metodológicas encontradas na bibliografia, Albers45 e Falter46 criticam especialmente 

as simplificações excessivas, decorrentes de modelos bivariáveis. 

O estudo do assunto desenvolve-se segundo três perspectivas teóricas: dos estratos, 

das massas e do confessionalismo político.  

i) Perspectiva de estratos 

Devida a Geiger e Lipset, esta perspectiva postula a existência de um extremismo do 

centro, que identifica como o fascismo47, do qual o nacional-socialismo seria uma 

forma. O fascismo apresentaria, assim, uma concepção do mundo com paralelos à do 

liberalismo, distinguindo-se finalmente deste pela propositura do Estado forte.  

A grande congruência de aspectos da Weltanschauung48 explicaria a aderência das 

«nova» e «velha» classes médias ao NSDAP e a afinidade ou imunidade orientar-se-

iam segundo as linhas de estratificação social da RW. 

j) Perspectiva de massas 

Esta perspectiva, proposta por Bendix e Kornhauser, parte da constatação de que os 

movimentos extremistas florescem principalmente em sociedades com baixo nível de 

integração49 onde, em consequência de crises ou alterações sociais profundas, 

indivíduos são forçados à atomização social50 pela destruição das relações familiares 

ou sociais, quebrando-se as referências políticas tradicionais51, quando não 

robustecidas pela participação em organizações sociais integradoras, tornando os 

extremismos especialmente atractivos ao indivíduo assim isolado.  

                                                
44 A análise por círculos exige alguma relativização: na crítica eleição de 1930 o círculo mais pequeno 
comportava 1820 eleitores e o maior cerca de 855000. Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 61-62. 
45 Cfr. ALBERS , Christian, Der Aufstieg der NSDAP in den Wahlen ab 1928: Der Aufstieg im Freistaat 
Oldenburg/ Untersuchung der Sozialmilieus, Grin Verlag, 2009, p. 14. 
46 Cfr. FALTER , Op.Cit., nota 15 pp. 21, 59, 64-65, 101. 
47 Também Karl Radek, comunista, defendeu esta posição. Cfr. MANN, Op.Cit., nota 32, p. 47. 
48 Concepção do Mundo (trad. n/). 
49 Ver ARENDT, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Books, USA, pp. 311 e 316-317. 
50 Expressão estética deste conceito é o poema de Kurt Tucholsky Augen in der Großstadt (1930) 
http://lyrik.antikoerperchen.de/kurt-tucholsky-augen-in-der-grossstadt,textbearbeitung,113.html, consulta 
em 6.07.2012 às 8.00. 
51 Childers adopta precisamente esta posição. Cfr. CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 5. 
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Decorre deste modelo que o eleitor do NSDAP se distinguiria sobretudo pelo grau de 

integração no tecido sócio-político.  

k) Perspectiva do confessionalismo político 

Esta perspectiva, derivada de propostas de Le Bon e Burnham, procura fundamentar a 

resistência ou vulnerabilidade ao nacional-socialismo de diferentes blocos políticos, 

dentro dos quais a estabilidade seria regra: o trânsito de eleitores ocorreria sobretudo 

dentro dos blocos em que se integram52, constituindo as respectivas fronteiras 

religiosas e económicas obstáculos mais difíceis que as ideológicas. 

O campo burguês-protestante, onde se inclui o NSDAP, exibiria a maior instabilidade 

de comportamentos eleitorais, devido ao grande número de alternativas apresentadas, 

em comparação com os campos católico e socialista que, pela sua natureza, propõem 

ao indivíduo uma Weltanschauung coerente e completa, integrando propostas 

materiais, éticas e políticas que o imunizariam contra “a infecção” nacional-socialista. 

l) Factores ambientais 

Em 1986, Richard Hamilton, confrontado com diversas inconsistências das 

interpretações propostas pelas três perspectivas, sugeriu a incorporação de factores 

relativos ao ambiente cultural e não às características individuais do eleitor. 

As opções políticas seriam, desde o Império, influenciadas por processos regulares de 

socialização e a descontinuidade introduzida pelo colapso da ordem guilhermina teria 

determinado a quebra das lealdades tradicionais, limitando-a à transmissão de 

afinidades políticas gerais. As crises da RW, motor de procura de alternativas, 

conduziriam à escolha da organização que mais se aproximava destas afinidades, 

afinal uma perspectiva que incorpora elementos do confessionalismo político. 

Contam-se, ainda, factores como a eficácia da propaganda e do recrutamento, bem 

como tradições políticas locais e a influência de Honoratioren53 que, no entanto, 

apenas podem ser estudados ao nível local e não existe informação para determinar o 

seu efeito ao nível nacional ou, sequer, estatal. Não ignorando o seu provável impacto 

optámos, deste modo, por não os valorizar na análise, uma vez que tal não partiria de 

uma base empírica suficientemente válida.  

                                                
52 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, pp. 236-238. 
53 Notáveis (trad n/). O conceito não se aplica a quadros de direcção partidária, mas sim a pessoas que, 
em pequenas comunidades, por razões de fortuna, educação ou genealogia, se destacam da restante 
população e cujas escolhas exercem, por isso, influência nesta. Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 326 e 
BALÃO , Sandra Rodrigues, A Fórmula do Poder: Elite, Partidos, Democracia e Corrupção política no 
pensamento de Moisei Ostrogorski, ISCSP-UTL, Lisboa, 2001, p. 107. 
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Despois de procelosa tempestade,  
Nocturna sombra e sibilante vento,  
Traz a manhã serena claridade,  
Esperança de porto e salvamento;  
Aparta o Sol a negra escuridade,  
Removendo o temor ao pensamento 

                            Luís Vaz de Camões 
 

1. NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A REPÚBLICA DE WEIMAR 

1.1 Derrota 

A questão da derrota alemã na I Guerra Mundial é de importância central e nenhuma 

análise dos actos e actores políticos da República - algumas vezes chamada «filha da 

derrota» - pode ser feita sem uma clara compreensão das suas dimensões política, 

social e económica. 

Havia muito que a liderança prussiana vinha preparando o país para a guerra - o 

Império só pelo Poder militar assumiria na política internacional o lugar a que se 

julgava com direito54; consequentemente, em Agosto de 1914, a Alemanha partiu para 

a guerra em euforia55. Aos centros de recrutamento acudiam jovens cheios de 

românticos sonhos de glória, apressados em combater antes que chegasse a vitória56.  

Contrariamente aos planos, em vez de uma campanha veloz o Exército alemão viu-se 

remetido a uma guerra de posição, desgastante e prolongada, enquanto a 

superioridade naval britânica e as concepções imperiais quanto à guerra naval57 

restringiam drasticamente a disponibilidade de bens essenciais. Nem as forças 

armadas, nem a sociedade civil estavam preparadas para o tremendo sacrifício dos 

quatro anos seguintes58. 

Exausto, o comando alemão assumiu, em Setembro de 1918, a inevitabilidade da 

derrota59. Negociadas sem participação da Oberste Heeresleitung (OHL) que, assim, 

                                                
54 Ver discurso de von Bülow ao Reischstag. 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/B%C3%BClow%27s_%27Hammer_and_Anvil%27_Speech_before_the_R
eichstag, consulta em 5.10.2011 às 18.00.  
55 Ver ULLRICH , Volker, Die nervöse Großmacht 1871-1918 - Aufstieg und Untergang des deutschen 
Kaiserreichs, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2007, pp. 263–269. 
56 Ver HITLER, Adolf, Mein Kampf, Pimlico, London, 1992, pp. 148 e 150. 
57 Ver KEEGAN , John, Der Erste Weltkrieg, Eine europäische Tragödie, 4ªed., Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2006, p. 376 
58 Ver ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 456. 
59 Ver KOLB , Eberhard, The Weimar Republic, Routledge, London, 1992, p. 4 
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se eximiu ao respectivo desgaste político60, as condições de cessar-fogo impostas 

pelos Aliados61 eram pesadíssimas e totalmente inesperadas à luz das expectativas 

criadas por Woodrow Wilson62. 

Perante este cenário, a 29 de Outubro o comando da Marinha, em atitude autónoma, 

deu ordem à Hochseeflotte63 para sair e defrontar a Royal Navy num último duelo, 

redentor da honra militar alemã64. Tamanha futilidade gerou gravíssimo motim nas 

tripulações, alastrando rapidamente a bases navais e meios industriais, onde os 

ânimos já corriam exaltados, pela implantação do regime soviético na Rússia e pelo 

duríssimo esforço de guerra. Tentando travar a espiral revolucionária, os social-

democratas enviaram a Kiel o seu perito militar, Gustav Noske65 que, com 

considerável esforço, conseguiu moderar os ímpetos revolucionários. 

Na óptica do cidadão, civil ou militar, se o fim das hostilidades foi recebido com alívio, 

já a implosão da monarquia e do aparelho militar suscitaram enorme estupefacção66. 

1.2 República e revolução 

Em Novembro de 1918 a Alemanha iniciou um período revolucionário67, com tropas 

amotinadas, centros militares e económicos dominados por sovietes e monarquias em 

escombros68.  

Na Baviera, Ludwig III foi deposto a 7 de Novembro e proclamada uma república 

socialista, liderada por Kurt Eisner. A 9 de Novembro, entre hesitações e episódios 

quixotescos69, Guilherme II foi persuadido a abdicar e exilar-se na Holanda e, em 

                                                
60 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 44. Interpretação diferente em WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 25. 
61 http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/waffenstillstand/index.html, consulta em 7.10.2011 às 21.00. 
62 http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points, consulta em 5.10.2011 às 
16.00. 
63 Esquadra de alto mar (trad. n/). 
64 A atitude do comando naval motivou diversas interpretações, mas adoptamos aquela que parece reunir 
maior consenso. Cfr. BÜTTNER, Ursula, Op.Cit., nota 14, p. 34. 
65 Foi decisiva a acção dos dirigentes do MSPD no abafamento da acção revolucionária que, se é verdade 
que salvou o Estado alemão como unidade política, resultou na alienação de parte da sua base social de 
apoio. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 34 e 109-110. Ver ainda ZIPPELIUS, Reinhold, Kleine deutsche 
Verfassungsgeschichte, 2ª ed., Verlag C. H. Beck, München, 1995, p. 125. 
66 Cfr. KOLB , Op. Cit., nota 59, p. 5.  
67 Ver RÜRUP, Reinhard, Reinhard Rürup: Die Revolution von 1918/19 in der deutschen Geschichte, 
consulta em 7.12.2011 às 18.00 e BUNDESTAG , Deutscher (ed.), The November revolution, 1918/1919, 
http://www.bundestag.de/htdocs_e/artandhistory/history/factsheets/november_revolution.pdf, consulta em 
7.12.2011 às 19.00. 
68 Sem concertação mas quase em simultâneo, abdicaram igualmente sem resistência os diversos 
monarcas dos Estados-vassalos (Landesfürsten). Cfr. HAFFNER, Sebastian, Von Bismarck zu Hitler, 
Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, 2009, p. 162. 
69 Cfr. KEEGAN , Op.Cit., nota 57, p. 581. A própria política anexionista da elite político-militar guilhermina 
poderá ter apressado a queda do Estado imperial. Ver CASSIRER, Ernst, O Mito do Estado, Europa-
América, Lisboa, 1961, p. 103. 
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Berlim, com a queda dos Hohenzollern, príncipes-eleitores de Brandenburgo desde a 

Idade Média e reis da Prússia desde 1701, o Poder caiu nas ruas, sob a direcção 

fragmentada de sindicalistas revolucionários, dirigentes do Partido Social-Democrata 

Independente (USPD) e comunistas da Spartakusbund.  

Na óptica estruturalista de Mommsen, “a queda da monarquia deve-se em primeira 

linha à incompetência da elite governante, que sobrevalorizou as capacidades das 

«Potências Centrais» e sucumbiu à ilusão de poder, através da guerra, impedir a 

modernização dos sistemas sociais e políticos, ameaçadora da sua posição”70. 

Figura 1- 9.11.1918 - Proclamação da República 71 (© DHM) 

 

O dirigente social-democrata Friedrich Ebert, anticomunista convicto72, não desejava 

uma alteração revolucionária da natureza do regime73 mas, no mesmo dia 9, a 

Direcção do Partido Social-Democrata Maioritário (MSPD) foi informada de que 

Liebknecht (Spartakusbund) se preparava para proclamar a República Socialista 

                                                
70 MOMMSEN, Hans, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar, Ullstein Buchverlage GmbH, 3ª 
ed., Berlin, 2009, p. 33 (trad. n/). 
71 (Fonte) http://www.bpb.de/themen/YJWUL0,6,0,Kampf_um_die_Republik_1919_1923.html, consulta em 
8.03.2012 às 8.30. 
72 Ebert: „…ich hasse [die Revolution] wie die Sünde“ (odeio a revolução como o pecado trad. n/). in 
HAFFNER, Op. Cit., nota 68, p. 160, (inserção nossa). 
73 As fontes sugerem que Ebert terá mesmo tentado salvar a monarquia e “manter intacto o Império, 
apenas sob administração social-democrata”. Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 206. 
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(como de facto aconteceu) pelo que, alegadamente para evitar tal acontecimento, 

Philipp Scheidemann proclamou ele próprio, em nome do MSPD, a República, da 

varanda da biblioteca do Reichstag, o que terá desagradado enormemente a Ebert74. 

No início de 1919 o recém-fundado Partido Comunista da Alemanha (KPD) lançou 

uma acção armada em Berlim e Bremen, com o objectivo de impedir as eleições e 

derrubar o Governo. O KPD estava longe de ter os meios e a organização necessários 

e a acção era claramente aventureirista75 mas, para os dirigentes do MSPD e a elite 

militar prefigurava-se o espectro dos acontecimentos ocorridos na Rússia e, perante a 

ameaça percebida, ainda que provavelmente não real, de colapso do regime, Ebert e o 

general Groener concordaram em reprimir a insurreição, colocando sob o comando do 

ministro Noske tropas de elite da Guarda Imperial (no caso a Garde-Kavallerie-

Schützen-Division), cuja atitude relativamente à esquerda era invariavelmente de 

enorme hostilidade, pelo que a sua acção contra os revoltosos foi sangrenta, 

desgastando, assim, a imagem do Governo e do MSPD76. 

Na Baviera, Kurt Eisner foi assassinado em Fevereiro desse ano e o sucessor apeado 

por um golpe comunista, esmagado por tropas regulares e Freikorps77 à ordem de 

Noske, impondo-se um Comissariado-Geral, particularista de direita, liderado por Ritter 

von Kahr. 

As insurreições78 foram naturalmente rechaçadas, mas não sem que profundas e 

duradouras fracturas se tivessem confirmado na sociedade alemã.  

Para a direita tornou-se evidente que só os seus próprios instrumentos (os Freikorps) 

mantinham o regime e apenas enquanto estes lho permitissem79, incentivando os 

nacionalistas radicais ao recurso a métodos violentos, procurando “a destruição da 

capacidade do aparelho de Poder de governar a sociedade civil pelo facto de o 

impedirem de oferecer a esta a segurança da vida quotidiana”, o que teria “como 

contrapartida o desencadear do processo de transferência da obediência” 80. 

                                                
74 Cfr. KOLB , Op.Cit., nota 59, p. 8. Cfr. LEE, Stephen J., The Weimar Republic, 2ª ed., Routledge, 
Abingdon, 2010, p. 8. 
75 Cfr. MOREIRA, Op.Cit., nota 24, p. 223. 
76 Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, pp. 55, 61, 65. 
77 Ver http://www.feldgrau.com/pre1935.html, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/218844/Freikorps , consulta em 2.09.2012. 
78 Para operacionalização do conceito ver MARTINS, Manuel Meirinho, Representação Política, Eleições 
e Sistemas Eleitorais, ISCSP-UTL, Lisboa, 2008, pp. 194-197 e LARA , Op.Cit., nota 13, pp. 454-457. 
Note-se que estas acções consistiam essencialmente em vanguardas sem significativo apoio de massas. 
Movimentos idênticos eclodiram também em Braunschweig, Magdeburg, Wurttemberg e no Ruhr. Cfr. 
STEINERT, Marlis, Hitler, Editorial Verbo, Lisboa, 2006, p. 88.  
79 Cfr. WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 8. 
80 MOREIRA, Op.Cit., nota 24, pp. 208-209.  
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Para a esquerda ficou claro que, em momentos decisivos, os social-democratas não 

estavam ao lado dos «trabalhadores» e, numa óptica marxista, a sua escolha de 

classe estava fixada81, configurando-se agora como um dos seus inimigos principais82. 

A 6 de Fevereiro de 1919 iniciou os seus trabalhos a Assembleia Nacional Constituinte 

que, devido à agitação em Berlim, reuniu em Weimar, uma cidade pequena, pacífica, 

militarmente controlável e com notável significado cultural. Os debates prolongaram-se 

até à aprovação e promulgação formal, a 14 de Agosto, da Constituição da República 

de Weimar83 (CRW), o documento estruturante do Estado alemão.  

A ordem de extinção dos Freikorps, uma imposição dos Aliados, originou, em Março 

de 1920, um putsch de direita em Berlim, mas desta vez a Reichswehr recusou-se a 

acatar a ordem de Noske, com o argumento de que “soldados não disparam contra 

soldados”84.  

A greve geral decretada pelos sindicatos liquidou o putsch, mas teve o condão de 

excitar e organizar os comunistas que, aproveitando a mobilização das massas, 

criaram um Exército Vermelho no Ruhr e desafiaram o Governo, que não teve outra 

solução senão empregar na repressão as mesmas tropas que lhe tinham negado 

obediência contra o putsch de direita. 

À instabilidade política não eram estranhas a pressão resultante do tratado de paz e a 

crise financeira, que se agravou precisamente quando, em 1923, a Alemanha entrou 

em incumprimento das reparações e, tendo a França invadido o Ruhr, o Governo 

decidiu subvencionar, debalde, a paralisação das actividades na zona ocupada. A 

crise apenas viria a ser ultrapassada sob a liderança de Gustav Stresemann e do 

recém-empossado Presidente do Reichsbank, Hjalmar Schacht. 

Na Saxónia e Turíngia, sob coligações SPD/KPD, ocorreram graves incidentes quando 

a liderança do KPD pensou estarem reunidas condições para uma tomada do Poder85. 

As coligações, inquestionavelmente legais e legítimas, foram, no entanto, recebidas 

com hostilidade pela Reichswehr e pelo Governo central. Após ultimatos, obviamente 

                                                
81 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 36. 
82 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, pp. 14 e 45.  
83 Ver anexo III.  
84 HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 207. Na recusa de intervenção da Reichswehr observa-se a afirmação 
pública do domínio de parte do aparelho de Estado pela direita (o pilar militar), sem que, no entanto, esta 
conseguisse ainda a conquista do Poder, retirando de forma ostensiva a este a capacidade de 
intervenção repressiva. Cfr. MOREIRA, Op.Cit., nota 24, p. 220. 
85 Simultaneamente estalou em Hamburgo outro foco insurreccional comunista, igualmente dominado pela 
força armada. Esta insurreição terá sido inicialmente orientada pelo PCURSS, que depois terá recuado e 
renegado o acontecimento. Cfr. PAUL , Wolfgang, Hermann Göring - Hitler Paladin or Puppet?, Arms and 
Armour Press, London, 1998, p. 59. 
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rejeitados, o PR invocou o art.º 48º da Constituição86 para destituir manu militari os 

Governos democráticos (ainda que incómodos) daqueles Länder e impor Comissários-

Gerais  

Após os «anos de ouro» (1924-28), as eleições de 1928 deram uma clara vitória ao 

SPD87, assumindo Hermann Müller a chancelaria. A robusta vitória social-democrata 

teve o efeito de radicalizar o espectro político, à esquerda - iniciando-se uma onda de 

confrontos com o KPD - e à direita, com os restantes partidos a tentarem marcar com 

maior clareza as suas posições anti-socialistas.  

O início da crise económica mundial, em 1929, precipitou nova crise política, devida a 

desacordos sobre o controlo do défice público: enquanto as empresas, através do 

Partido Popular Alemão (DVP), exigiam a redução dos encargos sociais do Estado, os 

sindicatos, pelo SPD, insistiam no seu reforço e a “incapacidade dos partidos para 

encontrarem uma solução de controlo das Finanças”88 precipitou o desenlace.  

A queda deste Governo, apoiado no Reichstag, marcou o fim da normalidade 

constitucional na RW, iniciando-se aqui o declínio do regime. 

1.3 Evolução política e sócio-cultural 

Impregnado de um conceito anacrónico do Estado e da Sociedade, fundado não na 

soberania do Povo, mas na origem divina do Poder, impondo uma governação semi-

absolutista e refém de interesses associados à nobreza e à alta burguesia, o Império 

não tinha assegurado uma evolução social e política que acompanhasse o 

considerável crescimento económico, acumulando tensões sociais que, se não 

ditaram, pelo menos contribuíram para o seu colapso89. 

O advento da República arrastou, assim, profundas mudanças de vária ordem que, em 

boa medida, podem ser vistas como o reequilíbrio das tensões acumuladas. 

Especialmente durante os anos de estabilização política, o regime propiciou uma 

marcada abertura ao vanguardismo estético90, sob o lema “provozieren, schockieren, 

experimentieren”91, frequentemente em conflito com o mainstream cultural. 

                                                
86 Ver discussão deste poder presidencial na página 43. 
87 O USPD dissolveu-se em 1922. http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/innenpolitik/uspd/index.html, 
consulta em 6.08.2012 às 22.00. 
88 GREVELHÖRSTER, Op.Cit., nota 35, p. 146 (trad.n/). 
89 Um resumo do conceito de Sonderweg. 
90 Ver BALÃO , Sandra Maria Rodrigues, A Matriz do Poder, Ed. MGI, Lisboa, 2011, pp. 66-67. 
91 Provocar, chocar, experimentar (trad. n/). 
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No plano social consolidou-se a extensão à burguesia do acesso feminino ao mercado 

de trabalho que, durante o Império, havia estado praticamente restrito ao operariado. 

As reformas do Direito laboral foram, a seguir à abolição do Dreiklassenwahlrecht92, 

talvez as de maior visibilidade e alcance.  

Figura 2 – Indicadores de modernização da Alemanha 93 

 

A imposição da jornada de 8 horas, uma antiga reivindicação sindical, teve génese 

utilitarista94, visando a criação de espaço para a reintegração dos desmobilizados e 

agravando, obviamente, os custos das empresas que, por isso, nunca deixaram de 

exigir a sua reversão, tal como em relação à semana de 40 horas, à arbitragem e à 

negociação e contratação colectivas. 

Figura 3 – Rendimento por sector de actividade 95 

 
                                                
92 Direito de voto em três classes. Descrição do sistema em ZIPPELIUS, Reinhold, Teoria Geral do 
Estado, 3ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, p. 257. Ver subcapítulo 2.8. 
93 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 19 c), p.822. 
94 O conceito corresponde à posição ética segundo a qual “o acto moralmente certo (ou obrigatório) é 
aquele que…dá origem à melhor situação” MILL , J.S., Utilitarismo, Porto Editora, Porto, 2005, p. 19. 
95 (Fonte) BÜTTNER, U., Op.Cit., nota 14, tabela 16, p.818. 
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Do ponto de vista sócio-económico, durante a RW acelerou-se a perda de 

protagonismo económico do sector agrícola, consagrando-se o primado dos sectores 

secundário e terciário na Alemanha. 

A assistência social pública criada pela RW foi porventura a mais avançada do seu 

tempo, abrangendo desemprego, pobreza e vítimas de guerra96. A reforma fiscal pós-

revolucionária de Erzberger (católico), fundada em conceitos de equidade fiscal e 

proporcionalidade, penalizou compreensivelmente os detentores de maiores 

rendimentos, alienando politicamente ainda maís, se possível, as elites económicas. 

Todo o estreitamento da diferenciação social foi naturalmente assacado à coligação de 

Weimar97, ao parlamentarismo e à República, concitando deste modo a aversão dos 

estratos penalizados. Mas nem as organizações de esquerda ficavam satisfeitas: no 

ambiente revolucionário de 1919/20 exigiam-se passos decisivos no sentido do 

socialismo, como a nacionalização de indústrias, a desconstrução da Administração 

Pública imperial e o afastamento dos comandos militares. 

A República ficou, assim, com o ónus de uma evolução que não satisfazia ninguém. 

1.4 Declínio 

Na sequência da queda do Governo SPD, em 1930, assistiu-se ao início dos Governos 

presidenciais, sem apoio no Reichstag. O Governo Brüning, conservador e ligado a 

sectores da elite económica, teve como prioridade o ressurgimento alemão, passando 

pelo reequilíbrio orçamental.  

Apesar de tudo, o SPD era ainda a maior força parlamentar e a sua deriva à esquerda 

impedia-o de aceitar os cortes orçamentais do Governo. Na iminência da rejeição 

parlamentar, Brüning obteve do PR a invocação do art.º 48º da Constituição e a 

promulgação do Orçamento como Decreto de Emergência, uma quebra com a tradição 

constitucional que vinha do tempo de Bismarck98. O motivo para a invocação do art.º 

48º era mais que discutível e o SPD suscitou e obteve a anulação do decreto no 

Reichstag, levando o PR a dissolver o parlamento99. 

As eleições subsequentes (1930) constituíram uma extraordinária reviravolta política: 

ao centro do espectro a generalidade dos partidos perdeu um número significativo de 

                                                
96 Uma importante evolução cultural, de „caridade social“ para „assistência social“. WIRSCHING, Op.Cit., 
nota 10, pp. 24-30. 
97 Designação habitual da coligação inicial, incluindo o MSPD, o Partido do Centro (Z) e o Partido 
Democrático Alemão (DDP). 
98 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 405. 
99 Ver nota 409. 
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votantes, vendo-se alguns reduzidos a uma posição residual. À esquerda o KPD 

reforçou a sua votação mas a maior surpresa verificou-se à direita, onde o Partido 

Nacional Popular Alemão (DNVP) sofreu uma esmagadora derrota e o NSDAP saltou 

de 12 para 107 mandatos. Apenas os partidos católicos conseguiram estabilizar o seu 

eleitorado. 

Perante os resultados teria sido expectável que o SPD fosse chamado a liderar um 

Governo de coligação e mesmo os representantes da indústria aconselharam esta 

solução, como forma de estabilizar o regime, mas Chanceler e PR rejeitaram qualquer 

participação social-democrata. Surpreendentemente, a própria liderança do SPD 

aceitou não participar no Governo central, em troca da manutenção do apoio à 

coligação que suportava o Governo Braun no Landtag da Prússia.  

Brüning pôde, assim, governar nos limites da CRW com recurso a decretos de 

emergência, enquanto a Direcção social-democrata assegurava a continuidade do 

baluarte da Prússia, bem como a manutenção do NSDAP fora da esfera do Poder, o 

que, com os resultados eleitorais, tinha passado a ser uma prioridade. O Governo 

Brüning assumia assim, para o partido maioritário no Reichstag, o papel de “mal 

menor”, última defesa contra o avanço, aparentemente inexorável, da extrema-

direita100. 

Após a reeleição de Hindenburg, Brüning, odiado por massas e elites, foi destituído e 

substituído por Franz von Papen, católico conservador, diletante e politicamente inábil, 

enquanto o NSDAP cavalgava uma onda de sucessos eleitorais nos Länder que, 

associada à significativa representação no Reichstag, o configurava como candidato 

natural à chancelaria. Falhada a solução Papen, coube ao general von Schleicher, um 

conspirador e conselheiro de Hindenburg, a tentativa, vã, de formar Governo sem 

trazer Hitler ao Poder. 

A 30 de Janeiro de 1933, Hindenburg nomeou então o líder do NSDAP, Hitler, para 

Chanceler do Reich, à frente de um Governo de ultraconservadores da confiança do 

PR. Astuto e servido por uma extraordinária máquina partidária, Hitler não teve 

dificuldade em usar (ou provocar, segundo outras versões) o incêndio do Reichstag101, 

menos de um mês depois, para perseguir ou proibir os partidos de esquerda 

(desactivando a temida «arma» da greve geral) e fazer aprovar no parlamento uma 

Ermächtigungsgesetz que extinguiu, efectivamente, a democracia na RW102. 

                                                
100 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 421. 
101 Ver descrição em http://jrbooksonline.com/PDF_Books/Reichstag_Fire.pdf, consulta em 17.04.2012 às 
19.00. 
102 Cfr. WELCH, Op.Cit., nota 19, p. 48. 
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Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit103 
                    Marco Túlio Cícero 

 
     Lex est, quod populus jubet atque constituit104 

                     Gaio 

2. A CONSTITUIÇÃO   

A RW nasceu como uma entidade política improvisada105, um regime que quase 

ninguém desejou, poucos defenderam e muitos tentaram subverter. Para isso terão 

contribuído as circunstâncias da sua criação e as características da estrutura 

constitucional106. 

2.1 Notas históricas 

Após a implantação da República, Ebert, preterindo o aparentemente favorito Max 

Weber107, encarregou Hugo Preuß de elaborar uma proposta de texto constitucional, 

não surpreendendo a escolha de um liberal já que, durante o Império, teria sido 

impensável encontrar um académico com afiliação social-democrata108.  

A CRW, excepcionalmente avançada para o tempo109, estava estruturada em 2 partes 

e 181 artigos. Promulgada a 14.08.1919, vigorou formalmente até 24.03.1933, altura 

em que foi parcialmente substituída pela Ermächtigungsgesetz, por sua vez abolida 

pela Lei n.º1 do Conselho de Controlo Aliado, de 20.09.1945. 

2.2 O Poder constituinte 

O Povo é, na CRW, a origem do Poder e da Constituição que a si próprio dá. Uma 

formulação algo oblíqua que, complementada pelo art.º 1º, explicita a transição da 

origem do Poder e o carácter contratualista do Estado110.  

                                                
103 O Poder reside no Povo, a Autoridade no Senado (trad. n/). 
104 Lei é o que o Povo ordena e estabelece.  
105  Cfr. KOLB , Op. Cit., nota 59, p. 3. 
106 Conceito de «Constituição» ver GUEDES, Armando Marques, Direito Constitucional, FDL, Lisboa, 
1962, p. 7. Ver, também SARTORI, Giovanni, “Constitutionalism: a preliminary discussion“, The American 
Political Science Review, vol. 56, n. º 4 (Dec., 1962), pp. 853-864. 
107 Sobre a influência do pensamento de Weber na CRW ver BAHRO , Horst, “A influência de Max Weber 
na Constituição de Weimar e o semipresidencialismo português como sistema político de transição”, 
Análise Social, vol. XXXI (138), 1996, (4.°), pp. 777-802. 
108 Ver TEIXEIRA, Maria da C.P., “Robert Michels: Democracia, Liderança e Oligarquia”, in BESSA , 
António M. (coord.), Elites e Poder, ISCSP, Lisboa, 1997, p. 136. 
109 “De um dia para o outro tornámo-nos a democracia mais radical da Europa”. TROETSCHL, Ernst, “A 
Democracia Alemã”, artigo de 29.12.1918, s/ indic.publ., cit. in LEE, Op.Cit., nota 74, p. 49. 
110 “Este direito que se define pela potência da multidão costuma chamar-se Estado”. ESPINOSA, Tratado 
Político, Círculo de Leitores, Maia, 2011, p. 87. 
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2.3 A unidade do Estado 

É também importante apreciar a relevância da expressão “O Povo…unido nas suas 

origens”111.  

Durante séculos, no espaço geográfico alemão existiu um conjunto de monarquias 

independentes ou autónomas, ligadas por alianças conjunturais até que, em 1871, as 

diversas entidades políticas foram federadas manu militari no II Reich, uma 

Staatenbund112 sob a égide da Prússia mantendo-se, no entanto, larga autonomia dos 

Länder, dotados de instituições próprias. Pelo pouco tempo decorrido (apenas duas 

gerações), parece então poder sustentar-se que a diversidade política, linguística e 

confessional prejudicava a consolidação de um Estado-Nação113. 

Contrariando propostas de um Estado centralizado114, a maioria dos deputados 

pronunciou-se pelo reconhecimento da individualidade dos Länder115 e pela solução 

federal116, espelhada na própria realidade do movimento revolucionário117.  

Relevante para a decisão era ainda a posição da Prússia. Abrangendo 2/3 do território 

e da população (ver anexo I), a representação proporcional conferir-lhe-ia um peso 

esmagador e, à luz da experiência imperial, ponderou-se mas rejeitou-se finalmente o 

seu desmembramento, visto como favor às potências vencedoras118.  

                                                
111 Preâmbulo da CRW. 
112 Liga de Estados (trad. n/). Cfr. MÖLLER , Horst, Die Weimarer Republik – Eine unvollendete 
Demokratie, 9ª ed., Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München, 2008, p. 118. Ver 
também CLARK , Christopher, Preußen – Aufstieg und Niedergang – 1600-1947, Verlagsgruppe Random 
House GmbH, München 2008, pp. 636-637. 
113 Adoptamos o conceito de nação segundo MONTEIRO, J. A. Pereira, Poder e Obediência, ISCSP-UTL, 
Lisboa, 2003, p. 52. Sobre a questão alemã, ver KISSINGER, Henry, Diplomacy, Simon & Schuster Ltd., 
London, 1995, pp. 65-66. Também Gotthold Lessing “The true German national character is to have no 
national character.” in JACOBSON , Arthur e SCHLINK , Bernhard, (ed.), Weimar – A Jurisprudence of 
Crisis, Univ. of California Press, Berkeley, 2002, p. 70. A Alemanha seria uma “nação tardia” KOCKA , 
Jurgen, “German History before Hitler: The Debate about the German Sonderweg”, Journal of 
Contemporary History, Vol. 23, No. 1 (Jan., 1988), pp. 3-16, ou uma nação sem Estado (uma 
Kulturnation), isto é, apesar de haver um “espírito alemão” não existiria uma nação alemã. Em qualquer 
dos casos pode sustentar-se a inexistência de um Estado-Nação. Ver MALTEZ , José Adelino, Ensaio 
sobre o Problema do Estado, Tomo I, Academia Internacional de Cultura Portuguesa, Lisboa, 1991, p. 
299. Ver ainda art.º 17º, 110º, 113º CRW e Lei de 10.02.1919. MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 117. 
114 Nomeadamente Preuß, cuja proposta admitia a inclusão da Áustria no Reich. Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., 
nota 14, p. 113 e também MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 132. 
115 Land está em “aguda contradição” com Staat, que pode designar, a partir do sec. XIX, uma província 
ou território dotado de Constituição própria, mesmo que tutelado por outro Poder soberano. Cfr. 
JELLINEK , Georg, Allgemeine Staatslehre, 3ªed./7ª reimpressão, Hermann Gentner Verlag, Bad 
Homburg, 1960, pp. 131, 133. 
116 Ver a discussão da questão federal em MÖLLER , Op.Cit., nota 112, pp. 117-119 e 133-135. 
117 Cfr. WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 3, 10. Ver nota 733. 
118 Como veio a comprovar-se: após a II Guerra Mundial, os Aliados não perderam a oportunidade de 
extinguir administrativamente o Land da Prússia. Cfr. MÖLLER , Op.Cit., nota 112, pp. 132 -133. Nesta 
decisão pesou a componente geopolítica: só a Prússia, pela dimensão e tradição, faria frente à França. 
LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 94. 
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Foi assim constitucionalizada a arquitectura federal119 do Estado e estabelecida a 

hierarquia do Direito. 

2.4 A forma do Estado  

A CRW estruturou um Estado federal, laico, democrático (forma imperii), pluralista120 e 

republicano (forma regiminis)121, que designou por Reich, fórmula que confronta 

etimologia e História122.  

A questão monárquica continuou a dividir o país até ao fim e apenas os partidos da 

coligação assumiram por inteiro a personalidade republicana123.  

2.5 Os poderes do Estado 

A CRW adoptou o princípio da separação de poderes, na linha das características de 

Gesestzgebungsstaat124. 

2.5.1 Executivo 

Na formulação da CRW, o Poder executivo residia num Governo colegial, liderado por 

um chanceler, na realidade apenas um primus inter pares125. O chanceler126 e os 

ministros necessitavam da confiança individual do Reichstag, mas eram nomeados e 

destituídos pelo PR, uma responsabilidade dualista, potenciadora de tensões127.  

2.5.2 Judicial 

O poder judicial era exercido em subordinação à Lei por uma judicatura independente 

e inamovível e constitucionalizou-se uma arquitectura judicial. 

                                                
119 Sobre o conceito ver LARA , Op.Cit., nota 13, pp. 362, 364-367. 
120 Sobre a noção de “Estado pluralista” ver MOREIRA, Op.Cit., nota 24, p. 160. 
121 Ver MIRANDA , Op.Cit., nota 1, p. 26. 
122  Reich (lat. regnum) significa o domínio monárquico (fürstliche Herrschaft), não existindo uma 
designação global a abranger formas monárquicas e republicanas. Ver JELLINEK , Op.Cit., nota 115, pp. 
130-131. 
123 Cfr. MÖLLER , Op.Cit., nota 112, pp. 124-125. 
124 Estado legiferante (trad. n/). Cfr. SCHMITT, Carl, Legalität und Legitimität, 7ª ed., Berlin, Duncker & 
Humblot, 2009, p. 8. Na mesma obra (p. 70) Schmitt afirma ainda que o Estado parlamentar apenas 
conhece como legislador o Reichstag, não suportando outros. As “medidas” dos “legisladores 
extraordinários” não têm força de lei.  
125 Ver ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p. 129. 
126 A CRW manteve a designação histórica de «chanceler» (lat. cancellarius) que, em monarquia, 
pressupõe a responsabilidade do titular perante um soberano, detentor efectivo do Poder, que aquele 
operacionaliza.  
127 Cfr. JACOBSON  e SCHLINK , Op.Cit., nota 113, p. 10 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 10. 
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A detenção preventiva128 era limitada a 24 horas. 

2.5.3 Legislativo. 

Após uma monarquia personalizada e autoritária, a escolha da Assembleia 

Constituinte não podia deixar de ir no sentido do reforço do Poder dos representantes 

do Povo129, a quem sempre havia sido negada representação política proporcional à 

dimensão demográfica. 

Na CRW o Poder legislativo estruturava-se num Parlamento (Reichstag), constituído 

por deputados eleitos directamente por um sistema proporcional, que representavam a 

totalidade do Povo130 em mandato livre131 e num Reichsrat132, com direito de voto 

suspensivo, uma representação administrativa proporcional dos Länder133.  

2.6 A chefia do Estado 

A chefia do Estado era exercida por um PR reelegível, eleito directamente por 7 anos, 

num processo a 2 voltas. 

O PR nomeava os funcionários federais e os oficiais das forças armadas, de cujo 

comando supremo era titular.  

Estas responsabilidades, associadas à legitimidade adquirida pela eleição directa e, 

principalmente, aos extensos poderes excepcionais, justificam que o regime possa 

classificar-se como semipresidencialista134. 

2.7 Direitos fundamentais 

Os direitos individuais na relação Estado-Indivíduo configuravam-se como “direitos de 

defesa”135 (Abwehrrechte), destinados a proteger o Indivíduo contra o Poder Público 

ou, em democracia, contra a maioria136. 

                                                
128 A origem da Schutzhaft está nas leis prussianas de 12.02.1850 e 4.06.1851. Cfr. AGAMBEN , Giorgio, 
O Poder Soberano e a Vida Nua – Homo Sacer, Ed. Presença, Lisboa, 1998., p. 160. 
129 Carl Schmitt estipula que na democracia parlamentar a vontade do parlamento se identifica com a 
vontade do Povo que, em Democracia, é bastante e de onde decorre um Direito ilimitado. Cfr. SCHMITT, 
Op.Cit., nota 124, pp. 22 e 26. 
130 Vários autores sublinham o distinguo entre o carácter formal e o carácter real das Constituições em 
matéria de participação. Ver MONTEIRO, Op.Cit., nota 113, pp. 37-38 e MOREIRA, Op.Cit., nota 24, pp. 
145-147. 
131 Ver http://www.bundestag.de/service/glossar/M/mandat.html, consulta em 9.04.2012 às 17.00.  
132 O Reichsrat, uma segunda câmara legislativa, derivava directamente do Bundesrat criado por 
Bismarck. Ver http://www.zeit.de/2010/18/Bundesrat , consulta em 29.04.2010. 
133 Com limitação, visando a Prússia. Cfr. LEE, Op.Cit., nota 74, p. 37.  
134 Cfr. PYTA, Wolfram, Hindenburg – Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, 2ª ed., Random 
House GmbH, München, 2009, p. 445. 
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O Estado legiferante perfilava-se como garante dos direitos dos cidadãos137, 

assumindo a transição da origem da soberania138. 

A CRW estabelecia os direitos fundamentais139, nomeadamente de cidadania, de 

igualdade perante a lei, de opinião e expressão, de culto, de deslocação, de 

irretroactividade da lei penal140 e de inviolabilidade do domicílio e das comunicações. 

A condição feminina viu reconhecido o direito de voto141 e a anulação dos preceitos 

discriminatórios no funcionalismo. 

2.8 A representação  

O sistema eleitoral prussiano, Dreiklassenwahlrecht, conjugado com uma delimitação 

de círculos eleitorais deliberadamente desactualizada142, proporcionava à elite 

económica uma representação preferencial e notável influência política. Totalmente 

desacreditado143, o sistema foi assim substituído pelo voto igual e universal, com 

representação proporcional144 e diminuição da idade mínima para o exercer.  

O sistema eleitoral fazia corresponder os mandatos a um número fixo de votos145, 

implicando que as legislaturas apresentassem números variáveis de deputados.  

2.9 Crítica  

Comentando as vicissitudes da RW, Jacobson e Schlink defendem que as nações em 

que o Estado precede a Constituição trilham caminhos significativamente mais difíceis 

                                                                                                                                          
135 Teorização de Georg Jellinek. Ver MALTEZ , 
http://www.respublica.maltez.info/Cepp/teoria_do_estado/autolimitacao_do_estado.htm, consulta em 
11.04.2012 às 21.00 e ALEXANDRIA , Jessé de Andrade, Colisão entre o direito ao conhecimento da 
ascendência biológica e o direito à inviolabilidade do código genético, 
www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito.../343 , consulta em 27.02.2012 às 21.30. 
136 Ver KELSEN , Hans, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Verlag J.C.B.Mohr, Tübingen, 1920, p. 12. 
Ver MENDES, Gilmar Ferreira, A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronúncia da Nulidade na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade e no Processo de Controle Abstrato da Omissão, 
http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/cadernovirtual/article/viewFile/49/26, consulta em 
27.02.2012 às 21.30. 
137 Ver SCHMITT, Carl, Op.Cit., nota 124, p. 21. 
138 Ver AGAMBEN , Giorgio, Op.Cit.. nota 128, p. 123. 
139 Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 39, MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 135 e BÜTTNER, Op.Cit., nota 
14, p. 113. 
140 Princípio Nulla poena sine lege. Ver SCHMITT, Op.Cit. , nota 124, p. 22. 
141 Ver ISENSEE, Josef, KIRCHHOF, Paul, (ed.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, vol. V, 2ª ed., C. G. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 2000, 124-131. 
142 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 131 e MARTINS, Op.Cit., nota 78, p. 224. 
143 Um “fóssil político” (trad.n/). PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 275-276. 
144 Sobre este tipo de sistemas ver MARTINS, Op.Cit., nota 78, pp. 194-197. 
145 Art.º 30º da Lei Eleitoral, de 27 de Abril de 1920. 
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/wahlgesetz1920/index.html, consulta em 14.11. 2011 às 22.00. 
Sobre a revisão de 6.03.1924 ver ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 261. 
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para o governo constitucional do que aquelas em que a Constituição precede o 

Estado146, uma visão comparativa que confronta os textos e realidades constitucionais 

dos EUA e da RW. Limitando-se a formalizar poderes de um Estado preexistente, a 

CRW extrairia deste a sua legitimidade e não o contrário147, uma opinião discutível 

perante a realidade alemã de 1919: nas circunstâncias que rodearam a elaboração do 

documento é possível perceber a acção do “poder constituinte original”148, o poder 

fundador do Estado democrático149, em que “O Poder do Estado emana do Povo”150.  

A CRW é um compromisso entre Wertorientierung e Wertneutralität151. Não sendo um 

mero guia de procedimentos político-administrativos, fixa valores liberais e 

democráticos, enquanto estabelece as regras de funcionamento do Estado, podendo 

caracterizar-se como de natureza programática152.  

O articulado espelha, por um lado, a complexidade do nascimento do processo de 

democratização num país convulsionado, aculturado no Obrigkeitsstaat153 e, por outro 

lado, os complicados equilíbrios necessários à obtenção de fórmulas consensuais154 

entre uma variedade de posições representadas na Constituinte.  

Este confronto de ideias estendia-se na realidade a valores fundamentais: enquanto a 

esquerda advogava o socialismo, os partidos burgueses defendiam um ideário 

liberal155 e as opções fundamentais do SPD no sentido da protecção constitucional da 

propriedade privada156 e da representação política colocaram a Direcção em severa 

tensão com as suas bases eleitorais. 

                                                
146 Cfr. JACOBSON , Arthur e SCHLINK , Bernhard, (ed.), Op.Cit., nota 113, p. xi. 
147 Cfr. JACOBSON , Arthur e SCHLINK , Bernhard, (ed.), Op.Cit., nota 113, p. 2. 
148 Ver a discussão do conceito em ROQUE, José Manuel de Carvalho, “Para uma Teoria Política do 
Estado de Exceção”, Revista Portuguesa de Ciência Política, n.º1, 2011, pp. 32-33. Discussão ainda em 
AGAMBEN , Giorgio, Op.Cit., nota 124, pp. 49-50. Cfr. MOREIRA, Op.Cit., nota 24, p. 152. Ver ainda 
CANOTILHO , J.J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4ª ed., Almedina, Coimbra, p. 
75.  
149 Sobre as noções de «Estado constitucional» e «Estado de direito democrático» ver CANOTILHO , J. J. 
Gomes, Op.Cit., nota 148, p. 92-93. 
150 CRW art.º 1º.  
151 Orientação por valores ou neutralidade de valores (trad. n/). Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 44-
46. 
152 Ver LARA , Op.Cit., nota 13, p. 354. 
153 Estado autoritário (trad. n/). Winkler contesta que o II Reich tivesse estas características. WINKLER , 
Op.Cit., nota 8, p. 11. 
154 Ver ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p.126. 
155 A proposta de Preuß adoptou valores liberais que vinham da revolução de 1848, o que a outras forças 
parlamentares, mais progressistas, parecia “coisa de museu”. ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p. 130. 
156 A propriedade privada devia, no entanto, ser usada para o bem comum. Cfr. ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 
65, p. 130. 
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A CRW terá sido “o produto de uma revolução fracassada”157 e para ter realmente 

“força coerciva” teria de ser a expressão de leis previamente moldadas no espírito dos 

cidadãos158. 

2.9.1 Do conceito de Democracia 

Numa obra considerada de referência159, Hans Kelsen discute detalhadamente este 

conceito, que considera uma forma de Estado (mas não necessariamente a melhor). 

Para este autor, que assume Rousseau como referência teórica160, a Democracia 

funda-se em dois valores - Liberdade e Igualdade - e o Indivíduo sofre inevitavelmente 

“a agonia da Heteronomia” quando sujeito à vontade alheia. A Liberdade exprime a 

resistência a tal sujeição e, nesse propósito, é servida pelo carácter anti-heróico da 

ideia de Igualdade. 

Só pela experiência o Indivíduo compreende que é preferível ser governado pelo 

Próximo. A Democracia afirma-se assim como uma “desnaturação” da vontade natural, 

um mal menor, representa “o domínio do Povo sobre o Povo, a identidade entre sujeito 

e objecto do domínio”161: da Liberdade da anarquia decorre a Liberdade da 

Democracia162 e a melhor aproximação à ideia de Liberdade é a decisão por maioria 

simples163. Esta é uma Democracia não intermediada (unmittelbare) e o seu desiderato 

a unanimidade, única circunstância de congruência entre Autonomia e Heteronomia, 

mas Kelsen reconhece que tal é ilusório e contraproducente, porque na prática 

inviável, de onde a aceitação do Princípio da Maioria como mal menor164.  

A Liberdade do Indivíduo é assim gradualmente subsumida na Liberdade do Colectivo, 

do Estado, mais aceitável porque anónimo. A hipostasia de uma Pessoa e Vontade 

colectivas encobre a realidade, à partida insuportável, do domínio fáctico do Homem 

                                                
157 BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 120 (trad. n/)). 
158 CASSIRER, Op.Cit., nota 69, p. 103. A Democracia não era um conceito de aceitação generalizada. 
Ver JACOBSON , Arthur e SCHLINK , Bernhard, (ed.), Op.Cit., nota 113, p. 5. 
159 Ver DREIER, Horst, Kelsens Demokratietheorie: Grundlegung, Strukturelemente, Probleme, 
http://www.hans-kelsen.de/dr-demokr.pdf, consulta em 25.02.2012 às 18.00. 
160 Kelsen estabelece uma evolução da Teoria do Contrato Social para uma Teoria do Reconhecimento, 
na qual admite que, modernamente, o Indivíduo já não participa na instituição do Estado e da ordem 
jurídica, antes funda a contratualização no “reconhecimento” da realidade existente, que o precede e a 
cujas normas se sujeita. Cfr. KELSEN , Op.Cit., nota 136, p. 7.  
161 DREIER, Op.Cit., nota 159. 
162 À perda da liberdade do Indivíduo sucede a aquisição da liberdade do Cidadão. Ver ROUSSEAU, 
Jean-Jacques, O Contrato Social, Europa-América, Mem Martins, 1981, p. 26. 
163 “Absolute Majorität”. Para o mesmo conceito Carl Schmitt usa a expressão “einfache Mehrheit”. 
164 A Democracia é “necessariamente um despotismo”. MIRANDA , Op.Cit., nota 1, p. 27. 
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pelo Homem165, uma concepção romântica, compreensível no período histórico em 

questão mas longe da aplicabilidade prática166.  

Ainda que, numa perspectiva funcional, tome por justificada a necessidade de um 

sistema de Democracia representativa, Kelsen argumenta que tal representação da 

vontade individual não passa de “ficção”, destinada a “ocultar a verdadeira e essencial 

amputação que o princípio da liberdade sofre com o parlamentarismo”167, em aparente 

concordância com Carl Schmitt, para quem a representação conteria elementos 

elitistas e não-democráticos168. 

2.9.2 Do Princípio da Maioria 

A maioria simples é para Kelsen o melhor decisor possível, tal como para Carl Schmitt, 

para quem, no Estado democrático169, o legislador ordinário é a maioria simples dos 

representantes170, mas nota que diversas estipulações expressas na CRW exigem 

formas diversas de decisão, através de “legisladores extraordinários”171.  

2.9.2.1 Ratione materiae 

Notando que, por razão material, se exigem na CRW maiorias qualificadas (um desvio 

ao princípio de partida) Schmitt172 nega que a diferença transmita à norma votada 

dignidade adicional, que acrescente ao seu valor, justiça ou razão, sendo de facto uma 

manifestação de desconfiança relativamente ao legislador ordinário173.  

Para Kelsen a estipulação de maiorias excepcionais desloca o fulcro do processo 

democrático: já não é a minoria que necessita de congregar apoios para fazer aprovar 

                                                
165 Cfr. MALTEZ , Ensaio sobre o Problema do Estado, Tomo II, Academia Internacional de Cultura 
Portuguesa, Lisboa, 1991, pp. 164-166. 
166 Confronte-se com a ideia bastante mais moderna de Ralf Dahrendorf, a rejeitar a indissociabilidade do 
binómio de Kelsen. A desigualdade é para Dahrendorf um elemento de Liberdade: uma sociedade livre 
assegura não apenas o espaço à diferença, mas também o reconhecimento da desigualdade inata. Cfr. 
DAHRENDORF, Ralf, Auf der Suche nach einer neuen Ordnung, Verlag C.H.Beck, München, 2003, p. 27. 
167 ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 240. 
168 Cfr. DREIER, Op.Cit., nota 159. Também Zippelius considera a democracia representativa fortemente 
impregnada de “factores oligárquico-elitistas”, devido à concentração de Poder nas mãos de um reduzido 
número de pessoas, ainda que legitimadas pelo voto. Cfr. ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 239. 
169 Numa perspectiva juspositivista, Schmitt prefere “Estado legiferante”, que considera mais preciso, 
definindo-se este como uma substância política que encontra a mais alta e decisiva expressão da vontade 
comum nas normas, às quais todas as funções, assuntos e áreas se subordinam. No Gesetzgebungsstaat 
não governam homens ou autoridades, apenas leis. A expressão Rechtstaat (Estado de Direito) admitiria 
uma indesejável variedade de interpretações. Cfr. SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 7, 8 e 18. 
170 As características inerentes ao «Princípio da Maioria» seriam a maioria simples e a temporalidade 
(Jeweiligkeit).Cfr. SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 38.  
171 „außerordentliche Gesetzgeber“ SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 38. Schmitt considera que tais 
legisladores fazem perigar a legalidade do Estado legiferante. Idem, Ibidem, pp. 82-83. 
172 Cfr. SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 40-44. 
173 Sobre a perversão introduzida no “princípio da maioria” ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 50-51. 
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as suas opções, mas sim a maioria que é impedida de ver exercida a sua preferência 

pela “minoria de bloqueio” (Sperrminorität)174. 

Conclui-se que há matérias ou valores de “constitucionalidade supralegal”175 que, para 

sua absoluta protecção, talvez devam ser consideradas excepção e, como tal, 

excluídas do processo de decisão democrática176.  

A CRW não estabelece limites materiais à revisão, pelo que seria possível177 liquidar 

constitucionalmente o regime ou os direitos fundamentais178. A renúncia da 

Constituinte à fixação de valores absolutos terá decorrido dos difíceis consensos, mas 

também da limitada experiência democrática e constitucional da Alemanha. 

2.9.2.2  Ratione supremitatis 

O Povo constitui-se como “legislador extraordinário” em razão da supremacia, ao ser 

accionado o instituto do referendo179, colocando em tensão um sistema fundado na 

Legalidade parlamentar, com outro fundado na Legitimidade plebiscitária180. 

A CRW fixava condições para o carácter vinculativo deste instituto mas, nos 

referendos realizados181, em que tais condições nunca se verificaram, a força 

mediática dos resultados evidenciou a tensão que referimos182. 

2.9.2.3 Ratione necessitatis  

Através dos art.º 25º (dissolução do Reichstag) e 48º (estado de excepção) a CRW 

atribuía ao PR e aos Landesregierungen183 vastos poderes de intervenção, 

transcendendo a ordem constitucional. 

No art.º 48º não se encontra o substantivo Ausnahmezustand184 mas, se o sentido é 

claro, a formulação é vaga e abrangente185 permitindo, no entanto, que o Reichstag 

votasse a cessação das medidas186 presidenciais187.  

                                                
174 Ver KELSEN , Op.Cit., nota 136, pp. 9-10. 
175 Do conceito de “superlegalité constitutionelle”. Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 56-57. 
176 Ver argumentação em MIRANDA , Jorge, Op.Cit., nota 1, pp. 160-161. 
177 Ver art.º 76º CRW.  
178 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 112.  
179 Preuß tinha por reaccionário o instituto do referendo e opunha-se à sua constitucionalização. Cfr. 
MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 132. 
180 Cfr. SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 58-61. 
181 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 113. 
182 Cfr. ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p. 127. 
183 Governos dos Länder (trad.n/). 
184 Estado de excepção (trad.n/). O art.º 48º permitia a suspensão de direitos constitucionais. 
185 Sobre a densificação e recorte linguístico da formalização constitucional do conceito de estado de 
excepção ver ROQUE, J.M.C., Op.Cit., nota 148, pp. 34-37. 
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Os art.º 25º e 23º permitiam ao PR dissolver o Reichstag e criar uma «janela» de até 

90 dias sem parlamento, uma «arma» constitucional permitindo a governação por 

decreto durante o período de inexistência da legislatura, impondo a reconcentração 

dos poderes executivo e legislativo188, já que o PR detinha a capacidade de determinar 

o Direito e exercer a respectiva aplicação. 

Schmitt, escrevendo em 1932, nota que não é o articulado da CRW que explicitamente 

prevê para o PR este tipo e extensão de poderes governativos, mas sim a prática 

política então corrente, sancionada pelo Staatsgerichthof189. O PR não se limita à 

acção praeter legem, que decorreria naturalmente da anomia de uma condição de 

excepção, antes exerce uma acção contra legem, impondo o Direito contra o legislador 

ordinário190: “a autoridade demonstra não ter necessidade do Direito para criar 

Direito“191. Note-se que “o Poder de excepção constitucional é o segundo mais intenso 

Poder público”192. 

Contrariamente aos outros legisladores extraordinários, a CRW parecia não conferir ao 

PR supremacia sobre o legislador ordinário, ao contrário: as suas medidas só pela 

tolerância deste tinham efeito. Para Schmitt193 esta hierarquia era, no entanto, ilusória 

e o PR superiorizava-se de facto ao Reichstag, porque as medidas surtiam efeito 

imediato com consequências irreversíveis e, votada a respectiva cessação, nada 

impedia o PR de as reemitir, reinvocando o art.º 48º. 

2.9.3 Da separação de poderes 

A formulação constitucional da separação de poderes veio sofrendo adaptações, já 

que a evolução das sociedades ditou um recuo do espaço legislativo dos parlamentos 

em favor do Poder executivo, por razões de tecnicidade e celeridade194.  

                                                                                                                                          
186 Schmitt não concede aos decretos de excepção a dignidade de «Lei», reconhecendo que, não tendo 
«força de lei», têm eficácia de lei. Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 18 e 65. 
187 A intervenção parlamentar através de um mecanismo de controlo também exerce uma função 
garantística, sendo um dos limites mais eficazes para impedir a supressão de facto dos direitos 
fundamentais. GOUVEIA, Jorge Bacelar, O Estado de Excepção no Direito Constitucional, Lisboa, 1998, 
p. 1571. 
188 Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 67-69. Ver comentários GOUVEIA, Op.Cit., nota 187, p. 1571 e 
MOREIRA, Op.Cit., nota 24, p. 156. 
189 Tribunal Constitucional (trad. n/). 
190 No constitucionalismo alemão, a Lei era “uma invasão da liberdade e da propriedade”, donde, a acção 
excepcional do PR, intervindo na esfera dos direitos individuais, conferia às suas “medidas” uma eficácia 
pragmática de Lei e estabelecia a este legislador extraordinário um Poder superior ao do legislador 
ordinário. Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 65 e 69-71.  
191 Carl Schmitt cit. por AGAMBEN , Giorgio, Op.Cit., nota 124, p. 26. 
192 GOUVEIA, Op.Cit., nota 187, p. 814.  
193 Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 67. 
194 Ver GOUVEIA, Op.Cit., nota 187, p. 1563. 
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Mas esta evolução não parece consensual: ao contrário, Kelsen defende que só por 

miopia teórica ou objectivos políticos se pode considerar democrático o princípio da 

separação de poderes195.  

A separação constitucional limita-se de facto à produção de leis (Gesetzgebung), mas 

Kelsen nota que a formação do Direito, que numa perspectiva juspositivista iguala à 

realização do Estado, não se limita a esta etapa. Se a um órgão não emanado da 

representação popular for atribuído o Poder de praticar actos legislativos, embora sem 

a dignidade de «Lei» (circunstâncias nas quais se reconhece a realidade constitucional 

da RW), então tal órgão assume um Poder não democrático e o princípio da 

separação de poderes revelar-se-ia afinal como enfraquecimento da Democracia196. 

É inevitável associar a esta a questão da legitimidade plebiscitária do PR. A 

governação por decreto ao abrigo do art.º 48º é na realidade suportada por um órgão 

do Estado votado pelo Povo, mas nem Schmitt nem Kelsen igualam esta legitimidade 

à que detém o Reichstag, legislador ordinário da Democracia. 

2.9.4 Da democracia representativa 

A especialização de tarefas e a dimensão de um Estado moderno impõem a variante 

representativa197 como única forma viável198 de Democracia mas, como nota Kelsen, a 

aceitação do Princípio da Maioria não significa o fim da metamorfose da autonomia 

natural. A decisão maioritária não pode entender-se como a soma das vontades dos 

Indivíduos que a compuseram, mas sim como o resultado inevitável das vontades 

colectivas de grupos e associações de interesses: “a Democracia é inevitavelmente 

um Estado de partidos”199. 

Nesta matéria divergem fundamentalmente as concepções de Kelsen e Schmitt. 

Enquanto o primeiro acentua o contributo da diferença para o processo democrático, 

para Schmitt assume especial relevância a homogeneidade substantiva do Povo, que 

materializa a identidade democrática entre governante e governado. Daqui decorrem 

igualmente diferenças no modo como é encarado o exercício da vontade popular: ao 

                                                
195 Ver opinião concordante em MICHELS, Robert, Para uma Sociologia dos Partidos Políticos na 
Democracia Moderna, Antígona, Lisboa, 2001, p. 200. 
196 A “substituição do princípio monárquico pelo princípio republicano” limitaria a ameaça potencial do 
poder autocrático incontrolado. Ver GOUVEIA, Op.Cit., nota 187, p. 1560. Ver também a discussão da 
separação de poderes em MIRANDA , Jorge, Op.Cit., nota 1, pp. 97-111. Kelsen raciocina em sentido 
exactamente contrário. Ver KELSEN , Op.Cit., nota 136, pp. 19-22. 
197“Representar significa tornar visível e presente um ser invisível através de um ser publicamente 
presente”. ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 240. 
198 Cfr. ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 239. 
199 DREIER, Op.Cit., nota 159. 
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contrário de Kelsen, Schmitt elege a acclamatio como forma suprema e última de 

expressão da vontade comum200. 

As questões relativas à representação política e à “desnaturação” do ideal 

democrático201 não podiam estar ausentes do pensamento dos Constituintes, sendo à 

época já considerável a produção teórica alemã na área da Teoria do Estado.  

Aos legisladores colocou-se assim inevitavelmente o imperativo fundamental de optar 

entre a prioridade da responsabilização, associada ao modelo anglo-saxónico e a 

prioridade da representação, assegurada pelo sistema proporcional, para alguns “uma 

imposição evidente da justiça”202. Decisivas foram a influência da tradição parlamentar 

alemã203 e a existência de um sistema de partidos solidamente implantado, bem como, 

pela negativa, a memória do Dreiklassenwahlrecht. 

Embora o articulado estipulasse o mandato livre, a prática normal era mais próxima do 

mandato imperativo204, desvirtuando de algum modo o espírito da CRW. 

De espírito liberal e democrático205, a CRW criou um sistema no qual a representação 

proporcional, destinada a garantir a todas as denominações políticas a possibilidade 

de fazerem ouvir os seus pontos de vista se tornou, afinal, num obstáculo à 

operacionalização da democracia206, dada a quase impossibilidade de formar governos 

estáveis com 30 partidos em concurso207: nenhuma legislatura conheceu o seu fim 

natural208 e em 15 anos a República conheceu 16 chanceleres e governos de 

coligação209. Uma séria dificuldade, num país exangue, a necessitar de recuperar 

económica e moralmente.  

                                                
200 Para Schmitt ditadura e democracia não seriam antagónicas: a ditadura é seguramente antiliberal mas 
não antidemocrática. Mas é necessário notar que também para Kelsen a autodeterminação do colectivo 
(valor democrático) e a liberdade individual (valor liberal), são diferentes e não necessariamente 
compatíveis. Kelsen viria a rever este posicionamento teórico em 1955. Ver DREIER, Op.Cit., nota 159. 
201 Ver nota 162. 
202 Ver discussão dos modelos em MIRANDA , Jorge, Op.Cit., nota 1, pp. 211-213. 
203 „Deutsche Prinzipiendenken“ ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p. 130. 
204 Ver http://www.inkrit.org/hkwm/documents/imperatives-Mandat-HKWM06I.pdf, consulta em 9.04.2012 
às 18.00 e MARTINS, Op.Cit., nota 78, pp. 83, 114. 
205 Ver artº 114º, 123º e 125º CRW. 
206 Pedia-se “um parlamento de trabalho e não de conversa”. Ver KELSEN , Op.Cit., parte III, nota 136. 
207 Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 81. Ver resultados das eleições legislativas nacionais no anexo II. 
208 Ver JACOBSON  e SCHLINK , (ed.), Op.Cit., nota 113, p. 12 e ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p.127. 
209 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, p. 35.  
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Uma cláusula-barreira210 ou um sistema de representação maioritária211 teriam 

certamente alterado a situação, conforme mostram as projecções (especulativas) de 

Falter, mesmo se à custa de alguma redução na representação212. 

Não é possível afirmar que diferentes sistemas eleitorais teriam impedido a ascensão 

do NSDAP, mas mostra-se que teriam existido condições de superior governabilidade.  

O sistema de representação proporcional não se configura assim como única variável 

explicativa do declínio do regime mas, através da ingovernabilidade que a ele acabou 

por estar associada, propiciou inequivocamente esse resultado213. 

Um último ponto de discussão é o facto de se admitir à decisão democrática a 

liquidação da própria Democracia. No caso da RW, o resultado traduziu-se no facto de 

os partidos antidemocráticos (NSDAP e KPD) obterem a maioria no Reichstag. Pode 

considerar-se antidemocrático o bloqueio que impuseram às funções governativas? 

Existiria o direito a impor uma solução «democrática», removendo tais bloqueios, à 

semelhança das Reichsexekutionen214 determinadas por Ebert, «salvando» assim a 

Democracia? 

Kelsen responde pela negativa: a «salvação» do regime pela imposição de uma 

vontade elitista, minoritária, não é mais do que a vitória dos adversários da 

Democracia215. A finalização da Democracia pela vontade de uma maioria não é, no 

entanto, um elemento estrutural absoluto: o Princípio da Maioria é instrumental, não 

pode sobrepor-se a um valor fundamental da Democracia, a Liberdade, que só a 

própria Democracia realiza. Uma decisão democrática que renega o seu próprio 

fundamento não pode ser vista como expressão da Democracia216. 

2.9.5 Dos poderes presidenciais 

Os vastos e largamente discricionários poderes presidenciais reflectiam a periclitante 

situação política de 1919. A isto se acrescenta o reconhecimento do papel central de 

Ebert nessa conjuntura, tanto ao liquidar o movimento revolucionário que ameaçava 
                                                
210 A posteriori constata-se que “a não existência de uma cláusula-barreira pode conduzir à fragmentação 
do parlamento em grupos e grupúsculos, o que prejudica a formação de Governos com capacidade de 
decisão.” ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 262. 
211 Ver conceito em MARTINS, Op.Cit., nota 78, pp. 199-200. 
212 Como nota Falter, é duvidoso que este cenário pudesse alguma vez ter sido mais do que uma 
experiência mental já que: a) teria indubitavelmente funcionado em alguma medida o «voto útil», b) pela 
diversidade dos partidos, é duvidoso que a coligação se mantivesse coesa. Quedam-se sem 
representação interesses associados aos votos «perdidos». Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p.129-133. 
213 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 135. 
214 Medidas excepcionais destinadas a repor a ordem constitucional num Land. 
215 Ver DREIER, Op.Cit., nota 159. 
216 Idem. 
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estilhaçar o país, como ao rechaçar as intentonas contra-revolucionárias, pelo que a 

prudência aconselharia a não limitar a sua margem de intervenção, conferindo assim 

ao PR “um excessivo peso político”217. 

Numa perspectiva doutrinária, Carl Schmitt encontra no PR o defensor natural da 

CRW, competência estranha aos tribunais218 e para a qual o Reichstag não possuiria a 

consistência necessária.  

Alguns autores219 desenvolvem a ideia segundo a qual os autores da CRW 

pressuporiam para o PR uma intervenção política activa, como contrapoder e garante 

da continuidade da acção do Estado face às mudanças políticas no Reichstag, uma 

interpretação que não extraímos directamente do texto constitucional.  

A nomeação directa de funcionários federais e oficiais das forças armadas pelo PR 

estabelecia a continuidade da dependência directa do Chefe de Estado, existente na 

extinta monarquia. Mas, se nesta tal dependência era um sinal de Poder autocrático, 

tal era dificilmente compaginável com o conceito de uma república parlamentar, 

embora se procurasse justificar a continuidade da fórmula substituindo a autoridade 

própria dos monarcas pela legitimidade plebiscitária do PR220. 

Parece-nos, assim, pelo menos igualmente razoável interpretar os poderes 

constitucionais do PR através da tradição do Chefe de Estado forte, um imperador 

substituto, protagonista da acção política, uma categoria do regime imperial 

reconduzida a uma Constituição elaborada apenas meses após a sua queda.  

A Constituinte terá claudicado na tentativa de instituir uma república eminentemente 

parlamentar (desenvolvendo a reforma limitada de Outubro de 1918), conferindo ao 

PR um papel não tanto de contrapoder, mas sobretudo de solucionador de crises e 

interventor em situações de emergência. A este conceito faltou, no entanto, suficiente 

densificação, deixando assim ao arbítrio do PR a decisão casuística, passível de 

utilização contra o próprio regime.  

A CRW admitia assim largas possibilidades de excepção às normas que prescrevia, 

para o que terá contribuído a instabilidade político-social ao tempo da Constituinte e 
                                                
217 MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 120. 
218 Schmitt define o Ethos da Judicatura como a administração de Direito e Justiça (Gerechtigkeit) 
abstractos, atribuindo-lhes aparentemente a dignidade de imperativos categóricos. A natureza do Poder 
judicial não seria compaginável com a emissão de opinião política sobre a constitucionalidade de actos 
legislativos Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 12 e 26 e GOUVEIA, Op.Cit., nota 187, p. 1589. Ver 
JACOBSON  e SCHLINK  (ed.), Op.Cit., nota 113, p. 70. Só com Hindenburg o PR assumiu a fiscalização 
da constitucionalidade das leis, cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p.114. 
219 Ver JACOBSON ,e SCHLINK  (ed.), Op.Cit., p. 10, nota 113 e BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 114. 
220 Schmitt salienta que ao funcionalismo dos Länder falta o sustentáculo desta dependência do Chefe de 
Estado, permitindo a sua instrumentalização e acentuando vícios administrativistas e autoritários. Ver 
SCHMITT, Op.Cit., nota 124, pp. 17-18. 
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que, combinada com uma excessiva diversidade do espectro parlamentar, a dificultar a 

obtenção de consensos, tornava evidente a necessidade de instrumentos políticos 

que, em emergência, obviassem à destruição do Estado democrático, mas que, por 

insuficientemente trabalhados, acabaram por servir propósito exactamente contrário. 
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Compete às cidades que contraíram a paz o direito de dirimir 
as questões que podem surgir...porque se não é possível 
porem-se de acordo acerca de tais questões, elas retornam por 
isso mesmo ao estado de guerra. 

                  Espinosa 

 

3. O TRATADO DE VERSALHES 

3.1 Carthago delenda est221 

Após o armistício, cujas condições se destinavam a impedir a retoma de acções 

militares alemãs, os Aliados discutiram entre si os termos do tratado de paz a celebrar 

com o vencido, havendo consideráveis diferenças nas concepções dos vários 

países222 quanto ao que deveriam ser as penalidades a impor à Alemanha e quais os 

conceitos geopolíticos subjacentes.  

Quando o documento foi finalmente concluído223, o texto, apresentado ao ministro von 

Brockdorff-Rantzau como fait accompli, foi recebido por este com estupefacção e pelo 

Reichstag e pela opinião pública com enorme indignação. A Alemanha esperava uma 

«paz wilsoniana», relativamente benévola, “sonhava com uma paz suave”224, mas o 

que lhe foi apresentado foi completamente diferente: duro, mas sobretudo humilhante, 

na forma e no conteúdo225. 

O tratado assentava na Kriegsschuldfrage226, ou atribuição à Alemanha de culpa 

material e moral pela eclosão da guerra. Deste ponto de partida decorriam cláusulas 

punitivas, mas também preventivas.  

As imposições territoriais e militares eram sobretudo de interesse da França, que 

pretendia retirar à Alemanha o carácter de potência europeia227, o que deixaria uma 

                                                
221 Cartago deve ser destruída. Atribuída a Catão, o Antigo (Cato Censorius ou Cato Maior). 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/guerras-punicas/guerra-punicas-3.php. 
222 Cfr. KOLB , Op. Cit., nota 59, pp. 24-33. 
223 Texto do tratado http://www.firstworldwar.com/source/versailles.htm, consulta em 22.11.2011 às 12.00. 
224 HILDEBRAND , Klaus, Das Vergangene Reich–Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, 
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1995, p. 396 (trad.n/). 
225 Keynes não teve dúvidas em classificar o tratado como uma “paz cartaginesa”. Modernamente uma 
corrente revisionista questiona a dureza do tratado e é até possível a alguns concluir que a Alemanha 
afinal não saía assim tão mal desta guerra. Ver HAFFNER, Op. Cit., nota 68, pp. 178-199. 
226 Tratado de Versalhes, Parte VIII, Secção I, art.º 231º, nota 223. 
227 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 121. 
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Europa bipolar228, França/Reino Unido, com óbvia vantagem para os franceses, que 

deixariam de contar com um adversário às portas229. 

À nação vencida não foi concedido espaço de negociação230, tornando-se-lhe claro 

que a recusa da assinatura implicaria a imediata retoma das operações militares, com 

invasão e ocupação do território. O tratado foi ratificado a contragosto pelo Reichstag 

após queda do Governo231 e assinado pela Alemanha a 28.06.1919, sob ultimato e na 

humilhante situação de não lhe ser sequer permitido expressar reservas (donde a 

designação Diktat), na Sala dos Espelhos do palácio de Versalhes, exactamente onde 

em 1871 tinha decorrido a proclamação do II Reich.  

O tratado, unanimemente rejeitado na sociedade alemã, serviu de arma de arremesso 

na cena política alemã dos anos 1920-30 e de suporte à propaganda política, não 

apenas nacionalista, interessando uma análise mais detalhada de alguns aspectos.  

3.2 Diktat  

Com a participação de 27 Estados e exclusão dos vencidos, os trabalhos preparatórios 

iniciaram-se a 18.01.1919, simbolicamente exactos 48 anos decorridos sobre a 

proclamação do II Reich. 

Excluir a Alemanha dos trabalhos foi o primeiro aspecto profundamente negativo232.  

Ainda que vencida em guerra, a Alemanha esperava ser tratada como um Estado, 

membro de uma comunidade de Estados e não como réu233. 

Não menos importante, a exclusão abriu a porta à desresponsabilização, isto é, aos 

governantes tinham sido ditadas, sob ameaça, condições com cuja formulação nada 

tinham a ver234, justificando que, para a propaganda nacionalista, o Diktat fosse um 

documento a renegar e que aqueles que pugnavam pelo cumprimento (como a 

                                                
228 A Rússia estava, desde 1917, fora do concerto das nações, tendo os Aliados apoiado acções de 
guerra que, do exterior, foram dirigidas contra o regime soviético, inclusive com recurso a tropas 
irregulares alemãs (Baltikumer). Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 138. 
229 Desde a derrota em 1871, a França alimentava um revanchismo combinado com medo do vizinho 
militarmente superior, como de resto se tornou visível face à derrocada militar francesa em Agosto de 
1914. Cfr. TUCHMAN, Barbara, August 1914, 3ªed., Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 
2007, pp. 36-51. 
230 Era então claro que ao vencido já não restava a opção da força. Cfr. KOLB , Op. Cit., nota 59, p. 23. 
231 Com os votos do SPD, Zentrum, USPD e parte do DDP. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 128. 
Scheidemann (chanceler, MSPD) ao Reichstag: „Welche Hand müßte nicht verdorren, die sich und uns in 
solche Fesseln legt?“ (que mão não secaria, que nos colocasse em tais grilhões? trad. n/). 
http://www.deutschlanddokumente.de/vvtScheidemann1919vollst.php , consulta em 25.10.2012 às 22.30. 
232 Ver PATRÍCIO, Raquel, As Relações em Eixo Franco-Alemãs e as Relações em Eixo Argentino-
Brasileiras – Génese dos Processos de Integração, ISCSP – UTL, Lisboa, 2007, p. 104. 
233 Cfr. HAFFNER, Op. Cit., nota 68, pp. 177-178. 
234 Cfr. discurso do ministro von Brockdorf-Rantzau, in LEE, Op.Cit., nota 74, p. 31. 
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coligação governamental) continuavam apenas a traição que tinha conduzido à derrota 

(a Dolchstoßlegende235 nasceu pouco depois da assinatura). 

3.3 Kriegsschuldfrage ou Kriegsschuldlüge?236 

A responsabilização moral da Alemanha pela eclosão da guerra, cláusula inaceitável 

(que por ser moral feria mais que as materiais), motivou um sentimento nacional de 

indignação. 

Em nosso entender esta responsabilização aceita-se, mas esse é um entendimento 

apenas possível à luz do conhecimento actual, ao tempo indisponível para a 

população e para os dirigentes políticos237. Na altura, os estudos patrocinados pelo 

Governo, ao concluírem pela boa-fé da Alemanha, desresponsabilizaram a elite 

político-militar imperial. 

3.4 Questões militares 

As cláusulas de incidência militar destinavam-se a retirar à Alemanha capacidade 

ofensiva e impediam a sua afirmação futura como potência europeia.  

O tratado impunha a limitação dos efectivos militares, organizados num modelo 

rigidamente prescrito, determinando ainda restrições às forças de segurança interna e 

ao respectivo aparelho administrativo.  

Foi explicitamente proibida a existência de um Estado-Maior conjunto, assim como o 

serviço militar obrigatório (art.º 173º), instituído mais de um século antes pela reforma 

de Scharnhorst. 

O tratado estabelecia também tectos rigorosos ao armamento, excluindo ou limitando 

drasticamente armas com capacidade ofensiva e fixando tectos às restantes.  

3.5 Questões territoriais 

Foram amputados à Alemanha diversos territórios238 (ver anexo I). Interessa aqui 

referir alguns casos que, pelo seu carácter emblemático, serviram de permanente 

alimento à propaganda nacionalista. 

                                                
235 Lenda da punhalada [nas costas] (trad. n/). Ver subcapítulo 8.3. 
236 Questão da culpa ou mentira da culpa? (trad. n/) 
237 Já em Dezembro de 1908, numa reunião privada presidida pelo imperador, se assumiu a 
inevitabilidade da guerra com a França, apenas adiada porque a Marinha declarou que só em 1914 
estaria pronta. Cfr. RÖHL, John C.G., Kaiser, Hof und Staat – Wilhelm II und die deutsche Politik, 2ª ed., 
Verlag C.H. Beck, Nördlingen, 2007, pp.175-202. A respeito da política alemã durante a Julikrise ver 
TUCHMAN, Barbara, Op. Cit., nota 229, pp. 36-80. 
238 Mais de 70500 Km2. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 813. 
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A França ficou a administrar a região do Sarre, com a posse das respectivas minas de 

carvão e posições militares na margem direita do Reno, com a possibilidade de ocupar 

o Ruhr em caso de incumprimento das reparações. A região-tampão da Renânia foi 

desmilitarizada.   

Pior foi a situação criada a Leste. O tratado (leonino, diga-se) de Brest-Litovsk foi 

abrogado e criada uma Polónia independente, absorvendo territórios alemães, 

cabendo-lhe a região mais rica e industrializada da Silésia Superior.  

Não é necessária muita imaginação para relacionar esta criação de Versalhes com o 

intuito de aniquilação da Polónia que iniciou a II Guerra Mundial. Atente-se nas 

palavras do comandante da Reichswehr, von Seeckt, em 1922 sobre a Polónia: 

“intolerável, incompatível com a existência da Alemanha...tem de desaparecer”239. 

Para além do impacto económico ficaram sob domínio estrangeiro largas comunidades 

de cidadãos, étnica e culturalmente alemães. O princípio da auto-determinação, 

defendido por Wilson240, parecia funcionar contra os alemães em todo o lado e a seu 

favor em lado nenhum241. A Alemanha perdeu com o tratado de Versalhes territórios 

que representavam242:  

� 10% da população e 13% da superfície; 

� 48% das jazidas de ferro, 63% de zinco, 16% de carvão, 24% de chumbo; 

� 19% da produção de ferro e aço e 6 a 7% das indústrias de manufactura; 

� 40% dos altos-fornos. 

O potencial propagandístico destes factos é evidente e dispensa comentários. 

3.6 Questões financeiras 

Com o tratado a Alemanha foi condenada a pagar indemnizações aos Aliados, 

repartidas proporcionalmente, em montante e modalidades a fixar a posteriori.  

As reparações foram apresentadas sob a forma de ultimato243 (Londoner Ultimatum) a 

ser aceite no prazo de seis dias, sem o que os Aliados ocupariam o Ruhr, o que não 

ajudou ao apaziguamento das tensões; a forma foi suficientemente humilhante para 

que o Governo Fehrenbach se demitisse. Ao sucessor, Joseph Wirth, não restou 

                                                
239 Apud SEECKT, Hans von, Memorandum 11.09.1922, in LEE, Op.Cit., nota 74, p.106. 
240 Ver HOBSBAWM , Eric, A Questão do Nacionalismo, Terramar, Lisboa, 1998, pp. 128-130. 
241 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, p. 27. 
242 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 125. 
243 Além das reparações exigia-se a entrega de «criminosos de guerra» (a elite político-militar imperial). 
http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/aussenpolitik/london/index.html, consulta em 15.08.2012 às 11.00. 
Os Aliados vieram a aceitar o julgamento de apenas alguns destes nos Processos de Leipzig. 
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alternativa que não a de promover a aprovação pelo Reichstag, com os votos da 

coligação em que se apoiava (SPD, Z e DDP), do USPD e deputados do DVP. 

As reparações, no astronómico montante de 132000 milhões de marcos-ouro, em 

prestações anuais de 2000 milhões, acrescidos de 26% do valor das exportações 

alemãs, eram pagáveis em divisa forte244.  

A economia alemã, extremamente debilitada pela guerra, diminuída pelas amputações 

territoriais e a sofrer os efeitos do bloqueio britânico não tinha, obviamente, condições 

para financiar a sua própria reconstrução e ainda pagar indemnizações desta monta: 

“tratou-se de uma verdadeira expropriação dos bens, direitos e interesses do povo 

alemão, que este não esqueceria facilmente” 245 . 

As exigências, sobretudo por instigação francesa, pareciam, no entanto, algo 

contraditórias, já que as entregas de bens, recursos e territórios lesavam a capacidade 

de produção da economia alemã, que por isso mesmo dificilmente conseguiria gerar 

valor para as satisfazer. Na realidade, a França não terá actuado de boa-fé, quer na 

discussão dos termos iniciais do tratado, quer nas discussões e consequências 

extraídas subsequentemente246 esperando que, pela dureza das condições, o Governo 

alemão incumprisse ou fosse obrigado a recusar a assinatura, fornecendo à França o 

casus belli para consolidar a ocupação até ao Reno, desde sempre a preferência de 

sectores das elites política e militar francesas247, que acusaram Clemenceau de 

“ganhar a guerra mas perder a paz”248.  

3.7 Questões geopolíticas 

Todos os pontos que discutimos atrás convergem num: o tratado é um documento de 

Geopolítica e é à luz desta ciência que pode ser cabalmente interpretado. 

A origem da guerra e a conflitualidade franco-alemã de longa data radicam na situação 

continental (Lage) da Alemanha e na sua emergência como potência (o Raumsinn), 

pela mão de Bismarck, a contrariar o trabalho de Richelieu. Não espanta por isso que 

                                                
244 Os Aliados europeus necessitavam de divisas para, com estas indemnizações, pagarem as suas 
próprias dívidas aos EUA. 
245 PATRÍCIO, Op.Cit., p.108, nota 232. Ver a preocupação de Lloyd George com a irrazoabilidade das 
reparações e as possíveis consequências políticas. HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, p. 416. 
246 Para isto contribuiu a saída de Aristide Briand, conciliador europeísta e a entrada de Raymond 
Poincaré, conservador e litigioso. A percepção alemã era de que a França pretendia a destruição da 
Alemanha, conforme declarou Stresemann ao Reichstag. Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, pp. 157, 161 
e 170.  
247 O plano original de Foch previa a ocupação até ao rio Weser. Herbert Hoover terá ficado incomodado 
com “o ódio e revanchismo” das condições impostas ao vencido. Ver HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, p. 
398. 
248 KOLB , Op. Cit., nota 59, caps. 2 e 3.  
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a França alimentasse desígnios especialmente antagónicos, o que permite a alguns 

autores afirmar que o aspecto mais notável do tratado e também o mais favorável à 

Alemanha, foi o facto de lhe ser permitido sobreviver como país uno249. 

As aspirações francesas de regresso ao equilíbrio de poder pós-congresso de Viena 

colidiam, no entanto, com os interesses geopolíticos da Grã-Bretanha e dos EUA que, 

conquanto muito diferentes, convergiam apesar de tudo na manutenção de uma 

Alemanha unida e relativamente forte. Curiosamente, a intenção britânica de tornar a 

Alemanha num Estado-tampão, a travar o «perturbador» bolchevique russo, convinha 

igualmente (e pelas mesmas razões) à Rússia. 

É portanto à luz dos interesses geopolíticos das potências vencedoras (onde se 

incluem os desígnios comerciais americanos) e também dos derrotados250 (centradas 

na correcção da fronteira oriental) que deve ler-se a política europeia dos anos 

1920/30 e foram estes interesses que comandaram as questões abordadas nos 

pontos anteriores.  

  

                                                
249 Ver SCHULZE, Hagen, Weimar, Siedler Verlag, Berlin, 1982, p. 17 e seg. e WINKLER , Op.Cit., nota 8, 
p. 602. 
250 O sentido e a necessidade de expansão da Alemanha (Raumsinn e Lebensraum) não eram conceitos 
exclusivos dos nacional-socialistas, mas sim generalizados na sociedade. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 
10, p. 87. Ver as concepções de Halford MacKinder e de Haushofer (professor de Rudolf Hess) sobre as 
tensões associadas à Europa Central e Oriental e o «problema alemão». DIAS, Op.Cit., nota 5, pp. 120 e 
127-132. 
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As Repúblicas de hoje, quando fazem a guerra, começam por 
esvaziar o erário público, empobrecem em seguida o povo e 
não sabem, por isso, acautelá-lo contra os seus inimigos. 

                     Maquiavel 

 

4. AS CRISES ECONÓMICAS  

4.1 Herança imperial - Kriegsanleihen 

Em 1914 o inesperado prolongamento da guerra obrigou ao redireccionamento da 

economia alemã, colocando a questão do financiamento.  

Num Tesouro financiado sobretudo por taxação indirecta, o lançamento de impostos 

sobre o rendimento - única via para captar receita imediata - teria contado com a 

oposição dos sectores conservadores, opção impossível para uma elite política que 

encontrava neste quadrante o seu apoio. 

Sendo expectável uma vitória alemã, após a qual os vencidos pagariam reparações 

suficientes251, a solução do financiamento por dívida pública (Kriegsanleihen252) 

apareceu, assim, como o meio politicamente aceitável de financiamento253, fazendo-se 

cinco empréstimos obrigacionistas até 1916.  

O redireccionamento da economia teve repercussões sociais e políticas 

importantíssimas e de longo alcance.  

A mobilização e o recrutamento dos homens para indústrias militares tornou 

necessário empregar mulheres (uma profunda alteração social) e jovens, em regra 

sub-remunerados254. As indústrias militares perfilavam-se como as mais fortes 

competidoras pela decrescente mão-de-obra disponível, o que motivou o crescimento 

dos salários e, consequentemente, do abandono dos campos pela mão-de-obra 

masculina (ver Figura 6 – Distribuição ocupacional da população alemã) originando, 

em complemento com a escassez de fertilizantes e a requisição militar dos animais de 

                                                
251 Ver ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 461. 
252 Empréstimos de guerra (trad. n/). 
253 Ver FOXMANN, Simone, http://www.businessinsider.com/fears-of-weimar-style-hyperinflation-euro-
area-misguided-2011-11, consulta em 3.01.2012 às 21.00. 
254 Na RW os salários femininos nunca ultrapassaram, em média, 70% dos equivalentes masculinos. Ver 
BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 825. 
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tracção255, uma forte queda na produção de bens alimentares, com impacto na 

condição nutricional e sanitária da população256. 

Apesar do racionamento e fixação administrativa de preços, tardiamente adoptados257, 

era inevitável o surgimento de um robusto mercado negro, ao qual apenas uma 

reduzida parte da população tinha acesso, mas onde eram transaccionadas, em 

condições especulativas, quantidades crescentes de mercadorias desviadas do 

consumo regulado, contribuindo dessa forma para o agravamento da inflação, da fome 

e da doença, geradoras de novas desigualdades e agudizando conflitos sociais e 

laborais, à margem da elite social-democrata258, comprometida com o apoio aos 

Kriegsanleihen, situação que originou crescente tensão entre representantes e 

representados259. 

Com a intensificação do mercado negro os salários não acompanharam o aumento 

dos bens essenciais e a fome tornou-se no grande equalizador: até 1917 o aumento 

médio dos salários foi de 18%, enquanto o aumento do custo de vida foi de 185%260.  

O primado das indústrias militares, com o crescimento dos salários e direitos laborais 

do operariado (uma concessão aos sindicatos em troca de paz social261), motivou uma 

convulsão de estatutos sociais (Stand262), já que alguns operários encontravam agora 

melhores remunerações que a nova classe média. Entre 1914 e 1916 os salários reais 

nas indústrias militares caíram em média 22%, contra 42%263 nas outras indústrias. 

Para a sociedade alemã, rigidamente estratificada, esta situação configurava um 

conflito evidente entre o Stand e a capacidade económica, conduzindo à 

“proletarização” dos quadros, sem contudo perderem o estigma social de esteios do 

Poder264. O prestigiado funcionalismo público, uma “casta”265, foi duramente abalado 

                                                
255 Foram requisitados, só no início das operações, 715000 cavalos. Ver KEEGAN , Op.Cit., nota 57, p. 
116. 
256 Estimam-se em 300000 as vítimas civis da fome e da doença. 
257 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 27. 
258 Cfr. MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 20 e também LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 25. 
259 Uma “dominação dos representantes sobre os representados”. MICHELS, Robert, Op.Cit., nota 195, 
pp. 175, 176-177. 
260 Ver ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 466. 
261 Esta concessão à Esquerda foi equilibrada pelo apoio à fundação do Partido da Pátria, de 
características fascistas, segundo Mommsen. Cfr. LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 28. 
262 Ver caracterização e discussão detalhada deste conceito em WEBER, Maximilian, Wirtschaft und 
Gesellschaft - Grundriss der Verstehenden Soziologie, 5ª ed., J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1972, 
pp. 179-180. 
263 Ver ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 465. 
264 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 22-23. 
265 CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 19. 
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pela grande redução do poder de compra, a impossibilitar o estilo de vida conforme à 

posição social (standesgemäß).  

A velha classe média, foi severamente atingida: a escassez de matérias-primas e bens 

transaccionáveis, agravada pela mobilização dos mestres oficinais, precipitou as 

falências e o pequeno comércio viu-se suspeito de açambarcamento e especulação, 

alvo frequente da ira popular266.  

Incapaz de obter por empréstimo público os recursos imensos necessários à guerra, 

ao Tesouro não restou outra alternativa senão a emissão de moeda, aumentando a 

circulação fiduciária mais de 6 vezes. 

4.2 Inflação 

A República herdou uma situação financeira desesperada e uma organização 

económica desajustada. 

Do ponto de vista económico, nos sectores não-militares a produção estava 

praticamente suspensa e o abastecimento de bens essenciais funcionava sob 

racionamento. 

Nas finanças públicas a dívida acumulada era equivalente ao rendimento interno de 3 

anos e o seu serviço exigiria o cometimento de 90% das receitas fiscais, enquanto a 

cobertura das despesas públicas pelas receitas baixara de 48% para 8%. 

A conjugação destas condições, especialmente o incremento da despesa pública 

suportada pela emissão de moeda sem cobertura adequada, deu origem a uma 

inevitável espiral inflacionária267. 

A situação poderia ter sido controlada através da desvalorização do marco, trazendo a 

moeda ao seu valor real, mas sofrendo a consequência inevitável da paralisação das 

importações, vitais para o abastecimento da população e para o reanimar da indústria. 

Ter-se-ia podido suspender o serviço dos Kriegsanleihen, libertando assim meios para 

fazer frente às despesas urgentes, mas tal teria precipitado a falência catastrófica dos 

bancos, cujos activos incorporavam quantidades maciças de obrigações públicas.  

O Governo optou assim por manter o rumo anterior, gerindo uma política financeira 

deficitária, compensada pelo aumento constante da massa monetária, acelerando 

                                                
266 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 22-23. 
267 Cfr. KAUFOLD , Katherine, The German Economic Crisis - The Mathematics of Finance,  
http://www41.homepage.villanova.edu/klaus.volpert/teaching/financial_math/Papers_and_Presentations/In
flation%20in%20Germany%201923.ppt, consulta em 27.12.2011 às 19.00. 
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deste modo a desvalorização real do marco-papel: em 1919 a taxa de câmbio do 

marco-papel face ao dólar passou de 1,95 para 11,14 (uma desvalorização de 600%). 

As consequências económicas da espiral inflacionária foram também perversas, já que 

os credores perdiam rapidamente valor, pela desvalorização da denominação dos 

créditos, enquanto os devedores se viam, pelo mesmo mecanismo, aliviados dos seus 

deveres.  

Apesar da política deficitária, a situação melhorou em 1920, pela recuperação da 

economia e pela acção de especuladores internacionais, que apostaram no marco 

contra o dólar268, mas a agitação política constante269 perturbou necessariamente os 

mercados, precipitando a crise financeira e tornando impossível o pagamento 

internacional em marcos, pelo que o Reichsbank, num esforço para manter a 

economia, passou a conceder crédito a privados, contribuindo assim para o 

agravamento da inflação e elevando a taxa de câmbio para mais de 1800 M/USD270. 

O golpe final veio a 5.05.1921, quando o primeiro-ministro britânico entregou ao 

embaixador alemão um ultimato271 dos Aliados no qual se determinava à Alemanha o 

pagamento de pesadas reparações de guerra (ver 3.6), precipitando a corrida ao dólar. 

Conforme esperado, apesar da Erfüllungspolitik272 o país entrou em incumprimento e a 

França não desperdiçou a oportunidade273, ocupando o Ruhr a 11.01.1923, para 

enorme revolta alemã.  

O apelo do Governo Cuno à luta contra a ocupação274, suportada pelo Reich275 com 

emissão de papel-moeda desafectado da garantia ouro, levou a que, no final do ano, a 

                                                
268 Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 154. 
269 Vários dirigentes associados à República foram alvo de atentados da extrema-direita, culminando com 
o assassinato do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Walther Rathenau (Junho de 1922). Cfr. 
WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 13. Ver panegírico de Rathenau em MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 
156. 
270 Ver indicadores monetários 1914/23 em SCHACHTER, Jonathan, “From inflation to hyperinflation: 
reasons for german macroeconomic impotence in the inflation, 1918-1923”, Student Economic Review, 
Vol. 19, 2005, p.47, http://www.tcd.ie/Economics/SER/sql/download.php?key=5., consulta em 27.12.2011 
às 22.00. 
271 Acta da reunião do Conselho de Ministros do Reich, de 6.05.1921 
http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/1000/feh/feh1p/kap1_2/kap2_247/para3_1.html 
, consulta em 27.12.2011 às 22.30. 
272 Política do cumprimento (trad. n/). 
273 Ver PATRÍCIO, Op.Cit., nota 232, p. 116. 
274 Cuno determinou reagir à ocupação francesa do Ruhr incitando a população da região ocupada à 
desobediência civil, manifestada pela interrupção da actividade económica, como meio de negar à França 
as entregas de carvão exigidas. Para este efeito o Tesouro subsidiou a população, causando uma 
drenagem de recursos que a economia não suportava, exigindo novamente o recurso à emissão de 
papel-moeda a descoberto. Estes acontecimentos geraram um «mártir», que viria a ter grande utilização 
pela direita nacionalista, o jovem Albert Leo Schlageter. Ver PAUL , Op.Cit., nota 85, p. 58 e WIRSCHING, 
Op.Cit., nota 10, p. 133. Curiosamente Schlageter foi igualmente aclamado pelos comunistas, como 
„bravo soldado da contra-revolução“. Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 172. 
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taxa de câmbio atingisse os 1.000.000 milhões M/USD, num desenvolvimento 

aparentemente incontrolável276 em que a depreciação real da moeda adquiria uma 

dinâmica própria e a que se deu o nome de hiperinflação277. Nesta altura, além da 

Imprensa Nacional, 132 tipografias trabalhavam na emissão de notas e 30 fábricas 

forneciam o papel necessário. 1000 milhões de marcos-papel valiam apenas 1,7 

pfennig-ouro278. 

Figura 4 - 1923 - Economia de troca 279 

 

                                                                                                                                          
275 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 14. 
276 Diversos autores convergem na atribuição das causas da hiperinflação à política de Cuno, mas 
Mommsen destaca também a atitude do Banco Morgan ao recusar garantir um empréstimo internacional 
ao Reich enquanto não houvesse acordo sobre as reparações. Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 163. 
277 Sobre o conceito de «hiperinflação» ver SAMUELSON , Paul, Economia, McGraw-Hill, Portugal, 1987, 
p. 280. Sobre a conjugação deste fenómeno com crises políticas graves ver LIPSEY & CHRYSTAL , 
Economics, 10th ed., Oxford University Press, UK, 2004, p. 578. Ver ainda 

 http://www.econlib.org/library/Enc/Hyperinflation.html, 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000400001 e 

 http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/infldynamic.htm , consulta em 5.01.2012 às 23.00. 
278 Estudo detalhado em  http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/rtm.pdf  e 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291225/international-relations/32864/Allied-politics-and-
reparations?anchor=ref304174, consulta em 20.10.2011 às 21.00. 
279 (Fonte) http://www.iaconoresearch.com/BlogImages/09-06-26_weimar.jpg 
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Tornou-se evidente que o marco já não constituía um instrumento eficiente de 

mediação das transacções, pelo que a economia baseada na moeda foi cedendo lugar 

à economia de troca, assente em valor real (ainda que menos eficiente) ou, no caso 

das grandes transacções, ao recurso ao dólar ou ao marco-ouro. 

Pelo abandono do marco-papel em favor de divisas fortes, a economia alemã acabou 

por perder a vantagem que lhe havia proporcionado a inflação controlada anterior e, 

no mercado interno, a enorme complexidade exigida pelo uso de uma moeda cuja 

garantia de paridade era já apenas horária, implicava ineficiências insuportáveis. Por 

último mas não menos importante, a rápida degradação financeira, amplificada pela 

agitação política extremista, provocou a erosão da confiança, um recurso 

indispensável na actividade económica. 

As consideráveis consequências negativas da política financeira, nomeadamente a 

hostilidade à República, merecem actualmente uma apreciação menos crítica280.  

A desvalorização real da moeda teve o efeito de melhorar a competitividade das 

exportações alemãs, já que a indústria experimentava uma redução contínua dos 

custos reais de produção (pela perda de valor dos pagamentos internos) ao mesmo 

tempo que, efectuando negócios em moeda forte, adquiria uma crescente 

disponibilidade de meios para investimento produtivo. Assim, entre 1920 e 1921 a 

produção industrial alemã cresceu a valores de dois dígitos (ver Figura 5), enquanto 

outros países experimentavam variações débeis ou mesmo negativas. Os grandes 

industriais foram assim significativamente favorecidos neste período.  

Figura 5 - Índice de produção industrial na Alemanh a (1928 = 100) 281 

 

                                                
280 Ver a comparação de análises ao problema em BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 562. 
281 Observem-se as quedas associadas às crises de 1923 e 1929. (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, 
tabela 19, p. 821. 
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A acção de especuladores financeiros constituiu, até ao assassínio de Rathenau, uma 

ajuda preciosa ainda que involuntária porque, através das perdas que se seguiram, 

acabou por injectar na economia alemã quase 8000 milhões de marcos-ouro. Em 

contrapartida, os bancos, saturados com Kriegsanleihen, viam os seus capitais 

próprios, constituídos em marcos, desaparecerem, bem como os débitos de que eram 

credores, cujo valor real se degradava continuamente, uma fraqueza do sistema 

bancário que reverberou até à crise do decénio seguinte. 

As consequências da política inflacionária fizeram-se sentir de modos diversos nos 

diferentes meios sociais.  

Figura 6 – Distribuição ocupacional da população al emã282 

 

Na nova classe média, a perda de valor da moeda conduziu à degradação severa dos 

rendimentos de profissões liberais de tradicional prestígio e ao nascimento da figura 

do estudante-trabalhador. 

Como seria de esperar, todos aqueles que viviam de rendimentos de capital, como 

pensões ou rendas, estas últimas congeladas administrativamente, viram os seus 

proveitos sofrerem uma degradação contínua que rapidamente os forçou ao recurso à 

ajuda pública, uma exposição com repercussões frequentemente dramáticas283.  

                                                

282 Observe-se a modernização da Economia. (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 14, p.815. 
283 Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 154. Ver ainda BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 506. 
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Contrariamente, os patrimónios aplicados em valor apreciaram-se com a inflação, 

favorecendo os mais ricos e o processo acelerou a concentração industrial284, 

conferindo ao sector um peso crescente na decisão política285 e esmagando a 

pequena empresa. O incentivo à exportação e a redução efectiva dos custos internos, 

pela degradação da moeda em que eram pagos, permitiram o acompanhamento 

parcial da desvalorização dos salários286.  

O operariado industrial acabou por ser bastante menos penalizado (ver Figura 7 e 

Figura 8), já que o ascendente do SPD sobre o Governo, a forte sindicalização e a 

contratação colectiva permitiam uma mais rápida correcção da perda de valor dos 

salários reais, ainda que os níveis de vida tivessem sempre permanecido abaixo dos 

de 1913.  

Figura 7 - Evolução dos salários ( Lohn) e da produtividade 287 

 

A descida do nível económico da nova classe média, iniciada durante a guerra, 

acentuou-se e a premência de manterem uma condição standesgemäß levou mesmo 

a situações de fome nestas famílias288. 

 

                                                
284 Idem A desvalorização real contínua do marco aumentava a apetência pelo valor em detrimento da 
moeda, constituindo um incentivo ao crescimento da indústria alemã. Segundo este autor, a agricultura 
não terá beneficiado igualmente deste efeito, acentuando desigualdades. 
285 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, pp. 116-117. 
286 Segundo Mommsen, o aumento dos salários do operariado industrial, maciçamente sindicalizado, foi 
conduzido pelo empresário Hugo Stinnes com o intuito de abafar o movimento socializante/estatizante e 
crescentemente radical dos trabalhadores. Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 155. 
287 Observem-se a desvalorização real do trabalho e o efeito da política de deflação após 1930. (Fonte) 
BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 22 b), p. 825. 
288 Idem, ibidem, p. 174. Isolado entre as fontes, Mann menospreza a importância do elemento Stand. Ver 
MANN, Op.Cit., nota 32, p. 51. 
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Figura 8 - Evolução salarial do operariado industri al alemão 289 

 

A velha classe média, activa no mercado interno, ficou excluída das vantagens 

competitivas que a desvalorização da moeda proporcionava aos exportadores. Uma 

vez que estes empresários se encontravam na interface com a população e eram 

demasiado pequenos para deterem alguma margem de manobra, a necessidade de 

repercutirem no consumidor os aumentos contínuos dos preços e a crescente 

incapacidade de reporem mercadorias estigmatizou-os com o ferrete de 

especuladores, um mote da propaganda extremista. Grande número destes 

empresários foi incapaz de resistir e viu-se precipitado na falência290. 

Figura 9 - Estrutura fundiária alemã - dimensão das  explorações 291 

 

A lavoura alemã apoiava-se numa organização fundiária muito diversificada (ver 

Figura 9), em que 20% da terra arável pertencia a 1% das explorações, dedicadas 

                                                
289 (Fonte) Idem, ibidem, tabela 22 a), p.824. 
290 Ver opinião diferente, mas não fundamentada: LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 117. 
291 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 18 a), p. 820. 
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essencialmente à monocultura cerealífera, correspondendo a grandes proprietários 

frequentemente pertencentes à nobreza prussiana, concentrando-se especialmente na 

Prússia Oriental, Pomerânia e Mecklenburg (ver anexo I).  

A comercialização regulada da produção agrícola e pecuária não foi levantada após o 

armistício, devido à imperiosa necessidade de assegurar o abastecimento, criando um 

fosso crescente entre o custo real dos produtos e o preço tabelado; a influência 

adicional de uma crise agrícola internacional nos anos 20, levou a que as explorações 

fossem forçadas ao endividamento (ver Figura 10), alimentando crescente 

antagonismo ao regime292. 

Figura 10- Endividamento da agricultura alemã 293 

 

A grave situação económica e social do país tornou claro a Ebert o falhanço da 

solução de um Governo de especialistas, sem raízes no espectro político representado 

no Reichstag. Wilhelm Cuno, quadro dirigente de uma empresa de navegação sem 

experiência política anterior, foi assim afastado e promovida uma solução política 

ancorada numa maioria parlamentar. 

O novo Governo, uma coligação liderada por um dos maiores estadistas alemães da 

República – Gustav Stresemann (DVP) – que dispunha de maioria no Reichstag, não 

podia deixar de reverter imediatamente a política de Cuno relativamente à ocupação 

do Ruhr, causa da hiperinflação294. 

A solução da crise financeira, liderada pelo presidente do Reichsbank, Hjalmar 

Schacht, passou pela criação de uma moeda de transição, o Rentenmark, suportada 

                                                
292 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 32. 
293 Observe-se a degradação contínua do interesse económico. (Fonte) BÜTTNER, U., Op.Cit., nota 14, 
tabela 18 b), p. 820. 
294 Sobre a hiperinflação na RW em concreto ver SAMUELSON , Op.Cit., nota 277 p. 292 e STIGLITZ, 
Joseph E., WALSH , Carl E., Economics, 3rd ed., W.W.Norton & Co., USA, 2002, pp. 478-479. 
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numa hipoteca colectiva forçada de empresas industriais e agrícolas. Ainda que o 

contravalor não pudesse alguma vez ser realizado (como acontecia com a cobertura 

em ouro), o regresso à paridade ante bellum bem como a sustentação da moeda por 

um valor real contribuíram para lhe garantir o capital de confiança. O sucesso desta 

solução implicou a brutal contracção da massa monetária: ao restringir as 

disponibilidades, o Governo e o Reichsbank impuseram uma redução de 

remunerações, pensões, assistência social e outros dispêndios públicos, bem como do 

crédito, mesmo à custa de uma severa recessão e da denegação da tradicional 

segurança de emprego dos funcionários públicos. 

A 30.08.1924, menos de 1 ano após a sua introdução, o Rentenmark foi substituído 

pelo Reichsmark, uma moeda convertível, com cobertura em ouro ou divisas. A 

substituição implicou a perda total dos depósitos bancários e a redução drástica do 

valor das obrigações do Tesouro e dos créditos decorrentes de hipotecas ou 

obrigações industriais.  

O saneamento financeiro da Alemanha foi, assim, rápida e surpreendentemente 

conseguido, mas contra pesadas consequências políticas e sociais. Apesar disto, o 

rápido regresso à normalidade trouxe à sociedade alemã uma lufada de alívio e, 

sobretudo, de esperança. Nas palavras de Stefan Zweig “parecia que à nossa tão 

castigada geração tinha sido concedida uma nova vida”295. 

As causas da inflação radicam-se no Império e podem atribuir-se aos custos da guerra 

e aos Kriegsanleihen296, agravados pelas consequências da Revolução e pela perda 

de confiança associada à instabilidade política; o peso das reparações não causou, 

apenas piorou problemas já declarados, pesando na percepção dos Aliados de que o 

Governo alemão promovia uma política catastrofista para se furtar aos pagamentos.  

A inflação atingiu de forma especialmente dura as classes médias, cuja alienação 

política se deverá, segundo Longerich297, menos à inflação e mais à incapacidade do 

Poder político, governamental e parlamentar, em lidar adequadamente com as 

consequências, em especial a destruição de modos de vida consagrados e danificação 

de valores tradicionais, estruturantes da sociedade alemã298: a inflação abateu-se de 

forma “injusta” sobre as diferentes formas e níveis de património, premiando 
                                                
295 Apud ZWEIG, Stefan, Die Welt von gestern, Wien, 1952, p. 289, in WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 
15 (trad. n/). 
296 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 115. Cfr. também BÜTTNER, Op.Cit., nota 14,  pp. 166-167. 
Argumentação contra esta percepção em MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 152 e 163. 
297 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, pp. 117-118. 
298 A destruição de estruturas sociais calcificadas, sendo uma agradável perspectiva para as novas 
forças, não pode deixar de ser percebida como ameaça pelos estratos atingidos. Ver DAHRENDORF, 
Op.Cit., nota 166, p. 35. 
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incumpridores e castigando honestos, fazendo tábua rasa da solidez da empresa 

comercial e destruindo a confiança, até aí inabalável, na moeda nacional.  

Estas consequências conduziriam à perda de confiança no regime e a um medo da 

inflação que, poucos anos depois, paralisou a capacidade de decisão política e, 

acrescentamos, possivelmente ainda não se extinguiu na sociedade alemã. 

O saneamento financeiro, suportado no Plano Dawes, permitiu reequilibrar 

rapidamente o Tesouro do Reich e financiar a reanimação da economia, dirigida 

essencialmente para as exportações299, mas os empréstimos preferenciais apenas 

estavam disponíveis para as grandes empresas industriais exportadoras, enquanto as 

outras tinham de recorrer a outras fontes de crédito, perdendo assim competitividade.  

4.3 Deflação 

Às eleições gerais de 1930 sucedeu um Governo presidencial, liderado pelo católico 

conservador Heinrich Brüning. 

Apesar do ambiente económico mundial, já afectado pela Grande Depressão300, 

Brüning tomou como objectivo o ressurgimento alemão, exigência do PR que lhe traria 

o apoio das classes médias e das elites conservadoras, o que passava 

inevitavelmente pela anulação das reparações de guerra e pela recuperação financeira 

do país301.  

Figura 11 – Balança de pagamentos 302 

 

                                                
299 O Plano Dawes continha, no entanto, uma armadilha mortal: os empréstimos americanos podiam ser 
reclamados on first demand, o que aconteceu quando se declarou a Grande Depressão nos EUA, levando 
à implosão quase instantânea da economia alemã. 
300 Detonada pelo crash da Bolsa de Nova Iorque a 24.10.1929, a black Thursday. Ver PATRÍCIO, 
Op.Cit., nota 232, p. 126. 
301 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 34. 
302 (Fonte) BÜTTNER, U., Op.Cit., nota 14, tabela 20, p.823. 
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Perante a grandeza do objectivo, mesmo as mais duras medidas de austeridade, 

aumento da receita fiscal e corte do investimento público e prestações sociais, 

pareceram justificadas e justificáveis, na melhor linha consequencialista.A Alemanha 

tentou nesta altura atingir dois objectivos em simultâneo: mantendo a Erfüllungspolitik, 

obter a anulação das reparações e ultrapassar a crise mundial à frente dos outros 

países. 

Tentar o ressurgimento de um país no ambiente económico depressivo da época era 

uma tarefa ciclópica, mas a visão político-económica de Brüning e do Ministro Dietrich, 

alinhava-se pelo liberalismo, na realidade darwinismo económico, segundo o qual as 

crises promoviam o saneamento do tecido económico, ao forçarem ao encerramento 

de empresas ineficientes e à racionalização de custos e processos das que lutavam 

por sobreviver. A Grande Depressão mais não seria que este reajustamento.  

A crise poderia ter sido moderada pela dinamização da procura interna, através de 

investimento público e de uma política de défice controlado303, mas o Governo 

rejeitava ideologicamente o intervencionismo304 e, para Brüning, a manutenção da 

capacidade exportadora do país era vital para assegurar o pagamento das reparações, 

que exigiam divisas, pelo que a solução do mercado interno nada resolveria.  

Figura 12 – Evolução da produção industrial alemã 305 

 

A visão económica liberal sustentava que a contracção do mercado mundial apenas 

significava que os preços na oferta estavam desajustados das expectativas da procura 

e a sua redução faria com que os bens encontrassem novamente compradores. 

                                                
303 Para a discussão das posições de Keynes sobre os esforços a exigir à Economia alemã ver 
PATRÍCIO, Op.Cit., nota 232, pp. 113-115. 
304 Ver as posições em confronto em BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 449-450. 
305 (Fonte) BÜTTNER, U., Op.Cit., nota 14, tabela 19 b), p. 822. 
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Assim, Brüning, numa tentativa de aumentar a competitividade externa da economia 

alemã num mercado em contracção, impôs uma redução de preços, rendas e 

remunerações para os níveis de 1927306, promovendo dessa forma a apreciação da 

moeda. Esta política deflacionária307, minada pela fiscalidade contraditória, 

vocacionada para a actividade no mercado externo e incapaz de controlar o 

sincronismo dos reajustamentos, foi desastrosa para as pequenas e médias 

empresas, viáveis mas subitamente confrontadas com a explosão dos passivos. O 

golpe final veio em 21.09.1931 quando a Grã-Bretanha e mais cerca de 30 países 

desvalorizaram as respectivas moedas, desafectando-as do padrão ouro308 e 

liquidando as expectativas de competitividade alemã. 

Em resultado da diminuição da produção o desemprego subiu rapidamente309, 

colocando a sociedade em rota de colisão com a política orçamental, que tinha na 

redução do subsídio de desemprego um dos pilares de contenção dos gastos públicos. 

Figura 13 – Evolução do desemprego 310 

 

Para o insucesso contribuiu ainda o facto de, por influência do PR311, alguns sectores 

serem poupados às medidas de austeridade: os latifundiários leste-alemães, através 

                                                
306 Decretos de Emergência de 1.12.1930, 5.06.1931 e 8.12.1931. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 
424. 
307 Ver o conceito em SAMUELSON , Paul, Op.Cit., nota 277 pp. 357-358. 
308 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 451. 
309 Em 1932 atingiam-se 5,8 milhões de desempregados registados, estimando-se em 1 milhão adicional 
os não registados. Ver LONGERICH, Op. Cit., nota 32, pp. 303-304. 
310 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 24, p.827. 
311 A situação levou a que um membro do Governo declarasse que a Alemanha vivia nesta altura em 
ditadura militar. Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 425. 
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de subsídios, pautas aduaneiras e preços administrativos e a instituição militar, isenta 

de cortes. A inequidade dos sacrifícios apenas alienou ainda mais a população312.  

Brüning terá ainda cometido um enorme erro de avaliação, ao procurar tornar 

aceitável, sem sucesso, um novo decreto de emergência313 acompanhando-o de um 

discurso inflamado, no qual assacava as dificuldades alemãs às reparações e, mais 

importante, que o Povo alemão chegara ao limite das suas capacidades de sacrifício. 

No exterior a declaração foi inevitavelmente interpretada como prenúncio de novo 

default alemão314. 

Figura 14 – Fluxos de empréstimo estrangeiro à econ omia alemã 315 

 

A insensatez de Brüning, lucidamente advertido pelo presidente do Reichsbank, 

impressiona quando enquadrada no contexto da extrema sensibilidade dos mercados 

financeiros à política alemã: logo após as eleições de 14.09.1930, perante o 

estrondoso resultado nacional-socialista, investidores estrangeiros retiraram cerca de 

1000 MRM de capitais investidos na economia alemã e, em Maio seguinte, 

dificuldades em alguns gigantes financeiros alemães tinham já levado os investidores 

a retirarem 288 MRM316. 

                                                
312 A extrema miséria que Brüning impôs ao povo alemão traduziu-se num incremento da taxa de 
suicídios: em 1932 foi de 85 por milhão na GB, 133 nos EUA e 260 na Alemanha. Ver SCHULZE, Op.Cit., 
nota 249, p. 360. 
313 Ver acta da Chancelaria http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-
1933/0001/bru/bru2p/kap1_1/kap2_79/para3_1.html, consulta em 20.12.2011 às 21.00. 
314 Relato de Brüning ao Conselho de Ministros http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-
1933/0001/bru/bru2p/kap1_1/kap2_77/para3_1.html , consulta em 20.12.2011 às 21.00. 
315 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 20, p. 823. 
316 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, p. 150. 
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A fuga maciça de capitais em Maio e Junho não podia deixar de ter efeitos no sistema 

financeiro, porque os bancos alemães aplicavam empréstimos de curto prazo em 

investimentos de longo prazo, frequentemente adquirindo participações no capital dos 

clientes, a cujo futuro ficavam, assim, ligados. A retirada dos créditos de curto prazo 

sem que estivessem concluídos os projectos em que os mesmos estavam aplicados 

provocou uma cadeia de falências nos maiores bancos alemães, cuja exposição era 

também a maior e as tentativas de salvar estas instituições à custa de dinheiros 

públicos, cedência aos interesses da elite financeira bem representada no Governo, só 

agravaram o já ameaçador défice público, apenas se contendo a situação com a 

reestruturação da dívida alemã - equivalente a um default - já que estava em risco o 

sistema de crédito internacional317.  

Atingindo o desemprego mais de 5 milhões de alemães, o valor dos encargos dos 

Länder disparou, em simultâneo com o corte das contribuições federais, obrigando ao 

corte ou redução das prestações sociais. Impondo a austeridade aos Länder, Brüning 

reduziu-lhes efectivamente a autonomia, no caminho do centralismo preconizado pela 

direita318.  

A própria elite económica se distanciava do Governo: os dirigentes da indústria pesada 

consideravam que as dificuldades do país se deviam ao (ainda) excessivo peso do 

Estado, que apenas se manteria devido aos escrúpulos de Brüning face ao SPD319, 

pelo que exigiam uma mais vigorosa desconstrução do Estado Social320.  

Perante este quadro de miséria e falta de soluções políticas, os partidos extremistas 

foram crescendo nas eleições locais321, com destaque para o NSDAP.  

  

                                                
317 Ver PATRÍCIO, Op.Cit., nota 232, p. 128. 
318 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 437-438 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 30. 
319 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 36. 
320 Cfr. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 449. Também WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 32. 
321 As condições económicas eram “solo natural” para o desenvolvimento de mitos políticos. Ver 
CASSIRER, Op.Cit., nota 69, p. 338. 
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Vede'los Alemães, soberbo gado,  
Que por tão largos campos se apacenta;  
... 
Vede'lo em feias guerras ocupado,  
Que inda co cego error se não contenta,  

                            Luís Vaz de Camões 
 

Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen 
und waren in den kurzen Ausbildungswochen 
zusammengeschmolzen zu einem großen, begeisterten 
Körper, Träger des deutschen Idealismus der nachsiebziger 
Jahre. ...In einem Regen von Blumen waren wir 
hinausgezogen in trunkener Morituri-Stimmung322. 

            Ernst Jünger 

 

5. REICHSWEHR (FORÇAS ARMADAS) 

No Império, sociedade civil e instituição militar constituíam dois pilares que apenas o 

Imperador reunia, condição que, a par da preponderância da nobreza nos escalões 

mais elevados do Corpo de Oficiais, onde a ascensão se fazia por escolha imperial, 

conferia à instituição um estatuto extra-constitucional. 

As circunstâncias da derrota militar, envolta na roupagem da Dolchstoßlegende, 

tiveram o condão de desculpabilizar os comandos militares, para o que contribuíram 

os episódios de desrespeito e violência sobre os oficiais. 

No auge da Revolução, perante o dificílimo desafio de organizar e comandar uma 

retirada de oito milhões de soldados, desmoralizados e, em parte, revoltados, mas 

ainda armados, logo com um potencial de risco elevadíssimo, Ebert e o general 

Groener acordaram num pacto de conveniência mútua: a República reconhecia o 

estatuto especial das Forças Armadas e estas reconheciam a nova realidade política. 

Contra a alienação de vastos apoios na esquerda, o MSPD assegurava o apoio de que 

julgava necessitar para conter a revolução, enquanto a OHL garantia o privilégio 

corporativo e a intocabilidade323.  

Os militares regressavam a um país onde estavam a cair referências históricas e 

culturais, mergulhado no caos e que, sem estabilidade política e com uma economia 

em ruínas, não tinha capacidade para lhes proporcionar a vida minimamente condigna 
                                                
322 Deixámos salas, escola e trabalho, moldados, durante a curta recruta, num grande e entusiasmado 
corpo, portador do idealismo alemão pós-anos 70...Sob uma chuva de flores numa embriaguez de espírito 
morituri (em latim no original), (trad. n/). 
323 O art.º 46º CRW (nomeação dos oficiais da Reichswehr) veio afirmar de algum modo a independência 
da instituição face ao Poder político. 
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a que se julgavam com direito. Perante a perspectiva do desemprego, sem elos 

sociais e culturais, com o edifício político em que acreditavam destruído, 

alegadamente por traidores, muitos optaram por se constituir em Freikorps, 

organizações paramilitares que existiram até 1921, operando à margem da autoridade 

do Estado e que vieram a fornecer quadros, organização e motivação às diversas 

formações paramilitares ligadas à direita nacionalista324, uma realidade aproveitada e 

cultivada activamente pela Reichswehr que, severamente restringida pelo acordo de 

armistício e depois pelo tratado de paz, procurava por todos os meios contornar as 

limitações impostas. 

Em violação do tratado de Versalhes, a Reichswehr formalizou um acordo secreto com 

o Exército Vermelho para cedência de extensas regiões junto à fronteira ocidental 

soviética, onde unidades alemãs treinaram tácticas, equipamentos e estruturas de 

comando325, preparando o caminho ao primeiro sucesso diplomático da RW, o tratado 

de Rapallo (1922) com a URSS.  

Interessante nesta acção é o facto de o acordo permanecer à margem do Governo. 

Como afirmava von Seeckt: “a participação e mesmo o conhecimento oficial por parte 

do Governo alemão deve ser inteiramente excluída”326. Seria difícil imaginar acto mais 

subversivo, mas também é difícil acreditar que estas actividades decorressem sem 

conhecimento e beneplácito informal do Governo, ele próprio inimigo do tratado, ainda 

que mantendo a aparência de cumprimento. 

Em 1923, quando a instabilidade política e económica era enorme, von Seeckt chegou 

a liderar uma conjura para instaurar uma ditadura militar, cuidadosamente preparada 

para adquirir contornos de resposta legítima a uma suposta insurreição comunista. A 

irrupção precipitada de um levantamento militar em Küstrin, reprimido a contragosto 

pela Reichswehr, liquidou a conspiração que, ingenuamente, pretendia ajudar327. 

Em especial sob o comando de von Seeckt, a Reichswehr, cujo corpo de oficiais 

cultivava o antagonismo à República, desenvolveu uma atitude de autoprotecção e 

isolamento, centrada na preservação do esprit de corps e na fidelidade a um Estado 

abstracto, acima das autoridades constituídas e das cores partidárias do momento328, 

                                                
324 Existe pouquíssima investigação científica sobre os Freikorps, reduzindo-se basicamente ao trabalho 
de Hagen Schulze. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 55. 
325 Ver HAFFNER, Op. Cit., nota 68, pp. 183-184. SCHULZE, Op.Cit., nota 249, p. 28. 
326 Apud LAYTON , G., From Bismarck to Hitler: Germany 1890-1933, London, 1969, p. 617, in LEE, 
Op.Cit., nota 74, p. 107.  
327 Ver MOMMSEN, op.Cit., nota 70, pp. 183-200. 
328 Ver DELARUE , Jacques, História da Gestapo, Publicações Europa-América, 2ª ed., Mem Martins, s/d, 
p. 18. 
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observável em episódios de desafio ao Poder político329, recusando o papel de “guarda 

pretoriana” do regime e tendo como objectivo a preparação, militarização mesmo, da 

sociedade para uma nova guerra330.  

Com Groener erradicou-se o isolacionismo ineficiente de von Seeckt, adoptando uma 

política de colaboração com a República. A sua administração (1928-30) preparou 

condições para uma maior integração da Reichswehr no regime republicano331, mas a 

posição do Ministério da Defesa, entre responsabilidade parlamentar, presidencial e 

Comando do Exército, era constitucionalmente demasiado ambígua. 

Com os governos presidenciais, a Reichswehr adquiriu considerável protagonismo 

político, sob o impulso do chefe de gabinete ministerial, major-general von 

Schleicher332, conselheiro do PR, vindo a ser instrumental na queda do segundo 

Governo de von Papen.  

À distância pode observar-se que um dos maiores problemas da RW foi não ter 

conseguido erradicar o dualismo imperial entre Poder civil e Poder militar. A instituição 

manteve sempre o cunho legitimista, antiparlamentar e antidemocrático, constituindo 

não um apoio do regime, mas um perigo latente. 

 

 

 

                                                
329 Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 207. 
330 Escrevendo em 1919, Max Weber tinha como imperativo ético que “quando a época do esgotamento 
passar, a paz será desacreditada, não a guerra” (trad.n/). WEBER, Max, Gesammelte Politische Schriften, 
J.C.B.Mohr, Tübingen, 1958, p. 551. 
331 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 56. 
332 Ver SCHULZE, Op.Cit., nota 249, pp. 118-121. 
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Vergessen Sie nicht ganz, daß die Republik vielleicht 
nicht so viel bezahlt, wie gewisse Fürsten bezahlen, 
daß sie aber die Freiheit der Forschung garantiert.333 

           Bertolt Brecht 

 

6. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A Revolução e o brusco desmoronamento da cúpula do Estado imperial, com a 

entrega do Poder ao MSPD, apanharam este partido e os com ele coligados 

completamente impreparados para as tarefas da governação e administração 

pública334, enquanto se viam simultaneamente confrontados com tarefas urgentes e 

incontornáveis, como a negociação do cessar-fogo, a desmobilização das tropas, a 

satisfação de necessidades básicas e prementes da população civil e a reconversão 

industrial. 

O Governo decidiu-se, assim, logo a 11.11.1919, pela continuidade dos Secretários de 

Estado e restantes funcionários da Administração Pública - cerca de 1,7 milhões de 

pessoas -, devido, quer à necessidade de garantir a continuidade da acção do Estado, 

quer, sobretudo, à falta de competências administrativas.  

Ao manter em funções dirigentes encarregados de departamentos aparentemente 

técnicos, o MSPD julgava – ingenuamente – retirar-lhes capacidade de intervenção 

política nomeando para as Secretarias de Estado «comissários políticos» com funções 

de controlo. Na realidade estes Beigeordneten335 foram rapidamente absorvidos ou 

marginalizados pela burocracia instalada, passando a constituir eles próprios uma 

protecção a esta, para o que contribuiu a tradicional subserviência reverencial perante 

a Administração Pública. 

O funcionário público via-se não como qualquer outro empregado, mas como veículo 

da autoridade do Estado, acima de interesses grupais, independente de conflitos de 

interesses, políticos ou económicos, movido apenas pelo bem público e portador de 

qualidades distintivas336, a que correspondiam prerrogativas e direitos que a própria 

República consagrou337. 

                                                
333 Não esqueça que a República talvez não pague tanto como certos príncipes, mas em contrapartida 
garante liberdade de investigação (trad. n/). 
334 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 187. 
335 Delegados (trad.n/). 
336 Incorruptibilidade, alheamento do interesse material, educação, fidelidade. Ao funcionalismo 
associavam-se, além dos de Qualidade, os requisitos de Estabilidade e Cooptação. Ver SCHMITT, 
Op.Cit., nota 124, p. 17. Compare-se com a realidade britânica coeva in BALÃO , Op.Cit., nota 53, p. 105. 
337 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 245. 
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Teria sido fundamental a percepção de que ao funcionalismo alemão, que retirava 

legitimidade das monarquias constitucionais, faltava desde sempre a ligação à 

representação do Povo, corporizada no Reichstag338. A República transferiu esta 

legitimação (no que aos funcionários do Reich respeitava) para o PR, não resolvendo 

por isso o problema. 

Pela continuidade339 e pela independência face ao legislador ordinário do Estado 

democrático a Administração Pública pôde, assim, constituir um permanente foco anti-

republicano, defendendo tanto quanto possível os conceitos e estruturas políticas e 

administrativas do Obrigkeitsstaat (ao qual devia o seu estatuto e prosperidade) e, 

bem assim, os interesses elitistas que lhe estavam associados, sob a capa de 

lealdade formal a um Estado perene e não a um regime transitório340. Mas é também 

necessário reconhecer que a edificação do Estado republicano talvez não tivesse sido 

possível sem a retenção da estrutura administrativa341, mesmo se tal custou ao SPD a 

alienação de boa parte do seu eleitorado, logo nas eleições para o I Reichstag342 (ver 

anexo II). 

A consolidação da democracia teria exigido, na análise de Longerich343, a demolição 

do Estado imperial, a abolição de privilégios e prerrogativas próprios da estrutura 

social do Obrigkeitsstaat, que a permanência dos titulares da Administração Pública 

impediu344 e esta terá sido, na própria percepção de dirigentes social-democratas345, a 

falta mais grave do movimento operário. 

                                                
338 Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 16. 
339 Já em 1930, 2/3 dos funcionários eram ainda oriundos do Império. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 
245. 
340 Este conceito viria a ser desenvolvido nos círculos neoconservadores e propagandeado no Der Ring. 
Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, pp. 203 e 214 e MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 185. 
341 Apud GERBER, Hans, in SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 16. 
342 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 26. 
343 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 81. 
344 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, p. 40. 
345 Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 600. 
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Porque o juiz do certo e do errado não é juiz do que 
é conveniente ou inconveniente para o Estado. 

                 Thomas Hobbes 

 

7. PODER JUDICIAL 

Todo o edifício judicial era, aquando da implantação da República, constituído por 

magistrados e funcionários cujas formação e carreira se deviam ao Império e também 

a eles se aplicam as observações supramencionadas. O próprio bem-estar pessoal e 

prestígio da função, indissociavelmente ligados pela noção de standesgemäß, 

estavam associados ao florescimento de uma classe burguesa, que prosperou na 

Europa dos finais do séc. XIX.  

Fechada sobre si própria, a Administração da Justiça encontrava o seu ethos na 

aplicação de um Direito abstracto, fundado em princípios e (aparentemente) 

independente de orientações políticas346. 

A violência revolucionária, o Poder entregue a pessoas sem a pesada formação 

académica exigida aos funcionários públicos, o colapso da ordem em que viviam e os 

sobressaltos verificados na sociedade até aí rigidamente estratificada, quando quase 

tudo foi posto em causa, associados para mais à severa degradação do nível de vida 

do funcionalismo nos últimos anos da guerra e princípio da República, não deixaram 

de criar nesta classe uma marcada aversão a um regime que lhes não protegia a 

dignidade que as monarquias sempre tinham acarinhado347.  

A judicatura exibiu, assim, durante toda a vigência da República, uma notável 

duplicidade de critérios sempre que se tratou de julgar crimes de motivação política. 

Ao carácter frequentemente implacável e justiceiro das sentenças aplicadas a réus de 

Esquerda, contrapunha-se a benevolência das ditadas a acusados de Direita348. 

Permitiu-se mesmo que os tribunais se tornassem palco de comícios, como nos casos 

dos julgamentos de Ulm349 ou dos putschistas de Munique. Em ambos Adolf Hitler 

pôde converter o tribunal em tribuna, no primeiro como testemunha, no segundo 

enquanto réu de alta traição, vendo mesmo juízes e procurador do Estado elogiarem 

os motivos nobres, desinteressados e patrióticos dos acusados350. 

                                                
346 Ver SCHMITT, Op.Cit., nota 124, p. 12. 
347 Ver CLARK , Op.Cit., nota 112, p. 718. 
348 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 184 e http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-
nationalsozialismus/39531/kampf-um-die-republik?p=3, consulta em 8.08.2012 às 21.00. 
349 Ver KERSHAW , Ian, Hitler, 3ª ed., D.Quixote, Alfragide, 2010, pp. 178-179. 
350 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 152 e BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 206. 
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Dem Tode verfallen, fessle den Feigen die Furcht:  
solang er lebt, sterb' er lechzend dahin,  
des Ringes Herr als des Ringes Knecht351 

                                    Richard Wagner 
 

8. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  

Em conformidade com a janela cronológica definida, limitaremos essencialmente aos 

mandatos de von Hindenburg a análise do papel da Presidência. 

A CRW configurou uma Presidência com tais poderes que o titular chegou a ser 

chamado de Ersatzkaiser352, a quem estavam cometidas responsabilidades cujo 

desempenho judicioso exigia consideráveis competências353, poderes que, não 

obstante, foram ainda ultrapassados na condução do Estado para a ditadura. 

Hindenburg distingue-se pelo espírito profunda e consistentemente antidemocrático354 

com que liderou uma democracia e a compreensão do papel da Presidência da 

República na liquidação desta355 é indissociável da personalidade do titular.  

8.1 Do berço à reforma 

Paul von Beneckendorf von Hindenburg nasceu na Prússia em 1847. Filho de militar e 

formado na Hauptkadettenanstalt, ingressou na Guarda Imperial, participando nas 

batalhas de Königgrätz e Sédan e na cerimónia de proclamação do II Reich. 

Hindenburg era um homem limitado356, cujos interesses, além dos estreitos horizontes 

da caça e do Exército, se reduziam a música marcial e questões de História político-

militar relacionadas com o suposto Destino alemão, seguidor de Heinrich von 

Treitschke, arauto de uma perspectiva histórica romântica, nacionalista e anti-eslava.   

Fleumático e reservado, os contactos que, por força das posições ocupadas, 

desenvolveu, não parecem ter frutificado em relações mais que superficiais, às quais, 

no entanto, não hesitou em recorrer por interesse particular. 

Já General der Infanterie, a carreira militar parecia manter a trajectória ascendente, 

quando na realidade atingira o zénite. As responsabilidades a este nível não eram 

apenas militares, mas também políticas e, por motivos fúteis, Hindenburg travou-se de 

                                                
351 Nas garras da Morte, prisioneiro do Medo, amedrontado vive morrendo, como servo do Anel o senhor 
do Anel (trad. adapt. n/). 
352 Imperador-substituto (trad.n/). 
353 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 82. 
354 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 461. 
355 Ver opinião neste sentido em FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 124. 
356 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, pp. 64-65. 
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razões com o responsável político-administrativo regional, cuja destituição, numa 

vitória talvez pírrica, conseguiu forçar. 

Em tempo de paz o acesso ao pináculo da carreira teria implicado um cargo de 

confiança imperial ou nomeação para inspector do Exército que, em caso de guerra, 

permitiria a reactivação como Armeeführer. Mas a arte da guerra tinha evoluído 

enormemente na Prússia e aqui a avaliação terá sido decisiva: experimentado, 

competente e rigoroso, Hindenburg tinha aprendido os novos conceitos mas não era 

criativo357, apenas um bom executante das ideias de outros e no topo do generalato 

havia outras exigências. As suas limitações, realçadas pela personalidade baça, terão 

pesado na decisão358: a sua “mais do que respeitável” 359 carreira quedou-se a um 

passo de «brilhante» e o convite do Imperador para uma Inspecção nunca veio. 

8.2 O herói improvável 

Com a mobilização geral, em 1914, foram reactivados oficiais retirados e Hindenburg, 

a viver uma reforma cinzenta, requereu, sem sucesso, um comando. 

Enquanto, angustiado e desiludido, aguardava, desenrolavam-se acontecimentos 

fortuitos, totalmente independentes da sua vontade, que o arrancariam ao anonimato. 

A Leste, o ataque russo, inesperadamente rápido, ameaçava cercar o solitário 8º 

Exército alemão, pelo que o comandante decidiu retirar, abandonando sem combate a 

Prússia Oriental. A decisão era tacticamente racional360 mas politicamente intolerável 

e, face à perigosa condição estratégica, a OHL procurou revitalizar o comando através 

de uma figura forte, que encontrou em Erich Ludendorff, então já herói da guerra361. 

Mas Ludendorff era demasiado jovem e apenas Generalmajor, entregar-lhe o 

comando teria perturbado seriamente o Exército, algo impensável naquele momento. 

Ludendorff foi, assim, nomeado chefe de estado-maior, enquanto para Armeeführer se 

reactivaria um general suficientemente apagado para não interferir com a sua acção, 

figura que se encontrou em Hindenburg.  

Finalmente Generaloberst, Hindenburg parece ter interiorizado perfeitamente o que 

dele se esperava: apenas uma figura decorativa a garantir equilíbrios organizativos. 

                                                
357 O seu lema era “A defesa é feminina, o ataque masculino”. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 25. 
358 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 64 e PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 170. 
359 PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 13. Möller classifica-a como “impressionante”: MÖLLER , Op.Cit., nota 112, 
p. 63. Ambos lhe recusam o adjectivo “brilhante”. 
360 Combater um inimigo muitíssimo superior em número significaria provavelmente a derrota e abriria aos 
russos o caminho para Berlim e Viena, já que nenhuma outra força alemã se encontrava à retaguarda de 
von Prittwitz. Ver TUCHMAN, Op.Cit., nota 229, pp. 295-296 e também KEEGAN , Op.Cit., nota 57, pp. 
212-213. 
361 Ver TUCHMAN, Op.Cit., nota 229, pp. 175-187. 
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Perante uma emergência militar não se lhe assacam outras contribuições que não a 

simples anuência aos planos de Ludendorff, dedicando-se a uma confortável rotina e à 

propriedade familiar de Neudeck362, afortunadamente próxima. 

A situação encontrada proporcionou a Hindenburg a aparente fundamentação das 

suas concepções histórico-políticas. O seu quartel-general situava-se então em 

Marienburg, outrora sede dos Cavaleiros Teutónicos e as filas de refugiados alemães 

pareciam, nesse ambiente quase místico, justificar as concepções de Treitschke sobre 

a ameaça eslava e a missão civilizacional germânica. 

No plano militar Ludendorff não desiludiu: com um plano táctico arriscadíssimo e 

execução fulminante obteve uma formidável vitória. Fiel às suas concepções, com 

grande sentido propagandístico e proporcionalmente inverso rigor, Hindenburg teve a 

notável intuição de atribuir à batalha o nome célebre de Tannenberg363, apresentando-

se assim o confronto como ajuste de contas e Hindenburg como herói redentor da 

Pátria. 

8.3 O mito 

Aos 67 anos Hindenburg viu-se acidentalmente transformado em ídolo nacional e 

âncora da monarquia. A construção do mito em que se transformou é relevante, quer 

para o modo como exerceu os poderes presidenciais, quer para as expectativas que 

outros nele colocaram e justifica ser analisada. 

Não cabe aqui a discussão aprofundada da epistemologia dos símbolos. A relação do 

Homem com o Mundo é intermediada por formas simbólicas364, sistemas de sinais ou 

de expressão e dessa visão da realidade decorrem formas superiores de manifestação 

do pensamento: arte, religião, política365.  

Os factos científico-humanísticos decorrem de uma “função expressiva”366, ligada à 

experiência de eventos com carga afectiva ou emocional e da qual está ausente a 

distinção entre aparência e realidade, a que se sucede uma “função representativa”, 

                                                
362 Neudeck, doada aos seus antepassados por Frederico II, tinha para Hindenburg especial significado. 
Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 62 e PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 188-197. 
363 Batalha travada em 1410, de que resultou o fim do Poder militar dos Cavaleiros Teutónicos. 
364 “As formas simbólicas não são imitações, mas órgãos de realidade, pois só através delas o real se 
pode converter em objecto de captação intelectual”. CASSIRER, Ernst, Linguagem, Mito e Religião, ed. 
RES Lda., Porto, 1976, p. 15. 
365 Ver CASSIRER, Op.Cit., nota 364, p. 16 e FRIEDMANN, “Ernst Cassirer”, in Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2011, http://plato.stanford.edu/entries/cassirer/, consulta em 14.03.2012 às 22.00. 
366 Ver CASSIRER, Ernst, The Philosophy of Symbolic Forms, vol. 2, Yale Univ. Press, New Haven, 1955, 
p. 29. 
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que converte a amálgama difusa de “caracteres fisionómicos” em substância cultural 

estável e identificável, à qual uma “função significativa” confere sentido367.  

Os factos culturais que relevam para esta análise são os símbolos integradores, 

representações que estabelecem nexos relacionais ao nível de uma comunidade e nas 

quais se projectam afectos, aspirações e qualidades de grande significado emocional, 

ancorados numa identidade de concepções culturais prevalente no tecido sócio-

cultural em causa.  

A guerra criou na população a apetência por símbolos integradores que, enquanto tal, 

não existiam na Alemanha, vindo este vazio a ser preenchido com o herói disponível – 

Hindenburg –, uma cadeia de acontecimentos que não ocorreu nos outros 

beligerantes368, interessando examinar as condições histórico-políticas que a 

promoveram na Alemanha. 

A atomização política alemã até à fundação do II Reich e a estrutura federal 

posteriormente mantida, com permanência dos Landesfürsten, promoviam uma 

dispersão dos símbolos associados à nacionalidade. Mantinha-se assim uma estrutura 

concorrencial de símbolos locais, focando ao nível regional a respectiva função 

integradora. 

A estratificação social promovia também divisões adicionais, com um operariado 

massificado, politicamente marginalizado e fixado por organizações de inspiração 

revolucionária369 a proporcionarem simbologia própria, enquanto burguesia e nobreza, 

experimentavam desde meados do séc. XIX notável sucesso, associado a um Império 

construído pela espada. Aos Landesfürsten convinha assim a reverência pelos 

militares, pretorianos dos regimes e o Exército, activamente suportado pela 

participação cerimonial dos monarcas, era foco da admiração popular. 

A considerável minoria católica (ver figura 27) mantinha um rico acervo de símbolos, 

de eficácia aumentada pelas rotinas diárias, enquanto a maioria protestante, 

descentralizada370, encontrava no nacionalismo o elemento integrador371. 

A mais recente investigação histórico-política alemã372 situa precisamente na 

fragmentação da sociedade guilhermina a raiz da formação de microcosmos 

                                                
367 Os significados mostram as formas do pensamento, não necessariamente as formas verdadeiras dos 
objectos. Cfr. CASSIRER, Op.Cit., nota 364, p. 15. 
368 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 69.  
369 Uma “integração negativa”. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 90. 
370 Existiam 29 Igrejas evangélicas distintas e autónomas. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 837. Alguns 
teólogos protestantes atribuíam à etnicidade um valor suprapolítico.  
371 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 86. 
372 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 70. 
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sociológicos de fronteiras bem demarcadas, que, no seu desenvolvimento, vinham 

inevitavelmente a incluir partidos políticos próprios, teoria espelhada na fragmentação 

das legislaturas. 

A guerra constituiu um poderoso veículo integrador, motor do sentido de 

nacionalidade, já que a Alemanha, na sua própria versão vítima de agressão, 

combateu enquanto nação, esbatendo-se as fidelidades regionais sob a bandeira 

imperial. A vitimização gerou uma onda de entusiasmo nacionalista que se estendeu 

mesmo ao operariado sindicalizado e social-democrata, tendencialmente pacifista.  

Guilherme II, que a 4 de Agosto declarava já não conhecer partidos, apenas 

alemães373, teria assim todas as condições para constituir, ele próprio, o símbolo 

nacional por excelência, uma aparência ilusória: autoritário, volúvel e agreste, o 

Imperador perdeu-se da liderança nacional, ao mudar-se para o Quartel-General374, 

vendo a guerra roubar-lhe o palco privilegiado dos eventos cerimoniais. 

A Alemanha ansiava, assim, pela força unificadora de um símbolo nacional. 

Hindenburg, idoso e patriarcal, austero mas largamente medalhado, imponente no 

uniforme de marechal e Pickelhaube375, herói salvador da Pátria germânica, assumiu 

nessa altura, mais do que símbolo, o carácter de mito376, “um espantoso fenómeno de 

psicologia de massas”377. Numa guerra que punha à prova os nervos da nação, a 

reserva natural ou aparente calma de Hindenburg assumia-se agora como virtude 

cardinal, em notório contraste com a personalidade do Imperador. Incarnando a 

relação entre Povo e Exército, o marechal378 oferecia aos alemães a perspectiva real 

da vitória. 

 Se o símbolo é a representação de um sentido colectivo, que permite o 

estabelecimento de um nexo relacional no tecido de uma comunidade, o mito379 

distingue-se pelo superior alcance e pelo carácter fantástico380, operando numa 

                                                
373 Ver ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 446. 
374 Um Imperador-sombra (Schattenkaiser). Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 193 e 285. Ver HAFFNER, 
Op.Cit., nota 68, p. 134. Realisticamente ninguém esperaria ver o monarca à frente das tropas no campo 
de batalha, mas essa era precisamente a imagem de um dos maiores símbolos prussianos, Frederico II. 
375 Capacete cerimonial. Apontam-se ainda as características físicas do general, portadoras de potência 
semiótica, como facilitadores da mitificação. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 107 e 189-190. Cfr. tb. 
MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 61. 
376 Reflecte-se aqui a concepção hegeliana do herói, isento de requisitos éticos e cujos feitos seria ridículo 
medir pelos padrões convencionais. Ver CASSIRER, Op.Cit., nota 69, p. 327 e CROUCH, John, 
http://patriot.net/~crouch/artj/heg.html, consulta em 2.06.2012 às 21.00. 
377 ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 417. 
378 A elevação ao marechalato deu-se em Novembro de 1914. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 104 e 
192. 
379 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp.57-67. 
380 Ver CASSIRER, Op.Cit., nota 69, p. 67. 
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fronteira de indiferença entre realidade e anseio381 situada ao mais profundo nível 

emocional e constituindo-se como facto cultural comum a grupos sociais, aos quais 

confere estrutura e sentido colectivo.  

O potencial político do mito quando personificado é aqui evidente, já que é ele o 

cimento aglutinador da estrutura colectiva que, por isso, dele depende para a 

sobrevivência enquanto entidade coesa e a cujo potencial participativo só ele confere 

sentido político. Compreende-se, assim, que políticos e intelectuais conservadores 

tenham idealizado uma unificação da suposta vontade do povo alemão sob a liderança 

de um Hindenburg que, ungido por elites e massas, incapaz de se distinguir da sua 

própria representação mítica, também se atribuía idêntica missão382.  

O marechal foi exímio na gestão do seu próprio mito383, que não teria assumido tais 

proporções sem o amplificador proporcionado pela imprensa, factor diferenciador e 

uma contrariedade para a OHL e o Imperador384.  

Hindenburg foi, assim, a figura simbólica na qual alemães de todas as confissões, 

estratos económicos e quadrantes políticos projectaram as suas ilusões e anseios385. 

Notável ainda é que, apesar das pesadas responsabilidades na derrota e nas horríveis 

privações da população civil, o marechal saiu da guerra imaculado na sua aura de 

heróico cabo-de-guerra. 

Pyta propõe que a liderança carismática, nos termos definidos por Weber386, 

dificilmente se aplica de forma duradoura ao nível de um grupo social tão grande como 

um país. Aqui trata-se de uma liderança carismática fundada na capacidade simbólica 

integradora, que estabelece com o corpo político uma relação densa, biunívoca e 

dinâmica, assente numa concepção comum do Mundo, mesmo se idealizada387. Esta 

                                                
381 À consciência mítica falta a distinção entre percepção real e representação. Cfr. CASSIRER, Op.Cit., 
nota 366, p. 36. 
382 Evidência da concepção profundamente aristocrática do Poder é a participação de Hindenburg na 
conspiração palaciana para derrubar von Falkenhayn, ousando (em violação disciplinar) escrever 
directamente ao Imperador, “sentindo-se chamado a confrontar o monarca, acima do dever de 
obediência, quando o superior interesse da Nação estava em jogo” (trad. n/). Aqui, o «interesse» não é 
necessariamente o definido pelos órgãos legítimos do Estado, mas aquele que o próprio estabelece. Ver 
PYTA, Op.Cit., nota 134, pp.162, 166 e 279.  
383 O nome do marechal foi associado a produtos e iniciativas (como os Kriegsanleihen), enquanto 
portador de forte atracção. Evidência do papel determinante da linguagem na composição do mito: “Nome 
e personalidade fundem-se”. CASSIRER, Op.Cit., nota 366, p. 41. 
384 Guilherme II percebia o perigo representado pela popularidade de Hindenburg mas, lucidamente, 
considerava-o militarmente dispensável mas politicamente inamovível. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, 
pp.164, 166, 224. 
385 O episódio da visita aos estaleiros de Wilhelmshaven evidencia a potência política do mito. Ver 
MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 60. 
386 Ver WEBER, Op.Cit., nota 262, p. 142 e SARMENTO, Maria Cristina M.M., “Max Weber: A Política do 
Poder”, in BESSA , António M. (coord.), Elites e Poder, ISCSP, Lisboa, 1997, pp. 28-30. 
387 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 291. 
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comunhão robustece o vínculo e imuniza-o contra súbitas contrariedades que, na 

teoria de Weber, provocariam a queda do mito, mas é também limitativa da 

capacidade de decisão política do líder, cujas opções não podem contrariar o sentido 

cultural ao qual confere forma e de onde extrai legitimidade388.  

Exemplo da aura mítica de Hindenburg foi o gigantesco ludíbrio do povo alemão 

através da Dolchstoßlegende: em 1916 os «Dióscuros» Hindenburg e Ludendorff 

foram chamados à chefia da OHL, na expectativa de uma reviravolta táctica que 

conduzisse à paz389, que não conseguiram. Confrontada com o tremendo desastre 

militar390 e as terríveis privações que havia imposto à população civil391, a dupla 

necessitava de um «bode expiatório»392 e encontrou-o nos social-democratas e nos 

sindicatos, doravante os “traidores de Novembro”: em 1919 Hindenburg declarou ao 

Reichstag que o Exército nunca tinha sido derrotado em campanha393 e apenas a 

traição, a «punhalada nas costas», tinha precipitado o país na catástrofe394.  

Porque Hindenburg era um herói, um mito e porque a informação sobre a situação 

militar nunca foi divulgada395, a afirmação foi tomada como inquestionável e a lenda do 

Dolchstoß ganhou existência, passando a constituir “arma de arremesso” na política 

alemã. 

                                                
388 Cfr. MOREIRA, Op.Cit., nota 24, pp. 165-166 e WEBER, Op.Cit., nota 262, pp. 140-141. 
389 Para Bethmann-Hollweg a «paz vitoriosa» já não estava ao alcance, mas uma iniciativa de paz limitada 
ao status quo ante só seria politicamente aceite com uma figura forte na liderança militar, evidenciando 
não se tratar de uma capitulação. Ver PYTA, Op. Cit., nota 134, pp. 48, 215 e 230. Ver MOMMSEN, 
Op.Cit., nota 70, p. 21.  
390 Cfr. KOLB , Op.Cit., nota 59, p. 4. 
391 Grande parte dos autores classifica a governação após o derrube de Bethmann-Hollweg como 
“ditadura militar” da OHL, o que Pyta contesta, já que a autoridade do marechal seria muito mais 
suportada por baixo do que imposta por cima, para o que se socorre da caracterização de tal autoridade 
como “carismática” e de fundamento plebiscitário. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 288-289. Ver também 
KERSHAW , Op.Cit., nota 349, p. XXVI. 
392 Nesta altura v.Hintze sugeriu a Ludendorff a parlamentarização do regime, como forma de tornar o 
pedido de cessar-fogo aceitável aos EUA, com o argumento de que a OHL não era uma entidade política 
e não podia por isso conduzir negociações entre Estados. Ludendorff concordou, percebendo que isso lhe 
permitiria endossar ao SPD os custos políticos da derrota, salvando assim o Exército. Cfr. HAFFNER, 
Op.Cit., nota 68, pp. 151-152. 
393 Cfr. WEHLER, Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte: Bd. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs 
bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949,< http://books.google.com.br/books?id=rxv1V-
UyW9YC&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> , 
consulta em 10.11.2010 às 16.00. Também o discurso de Friedrich Ebert às tropas regressadas da frente, 
a 10.12.1918, transmitia esta ideia de invencibilidade no campo de batalha. LONGERICH, Op.Cit., nota 
32, p. 76. 
394 Ludwig Beck, Generaloberst, também defendia que “uma revolução, de antemão longamente 
preparada, atingiu-nos pelas costas no momento mais difícil da guerra” (trad.n/). Apud MÜLLER , K.-J., 
General Ludwig Beck, Studien und Dokumente zur politisch-militärischen Vorstellugswelt und Tätigkeit des 
Generalstabschefs des deutschen Heeres 1933-1938, Boppard, 1980, p. 323, in MOMMSEN, Op.Cit., 
nota 70, p. 33. 
395 Ver ULLRICH , Op.Cit., nota 55, p. 552.  
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8.4 1ª Presidência  

A eleição de Hindenburg para a Presidência da República, em 1925, resultou de um 

complexo arranjo das forças políticas de direita, nesta altura um conjunto fragmentário 

de organizações, agrupando órfãos políticos do Obrigkeitsstaat imperial, grupos 

nacionalistas e intelectuais neoconservadores (a “Nova Direita”, na expressão de 

Longerich), definindo-se sobretudo pela rejeição da República, do parlamentarismo e 

da evolução político-económica verificada.  

Ainda que de acordo quanto ao que rejeitavam, as elites conservadoras divergiam 

radicalmente quanto ao que desejavam. Para além dos tradicionalistas, saudosos do 

Império, desenvolvera-se nos meios académicos e intelectuais o neoconservadorismo, 

ou “conservadorismo revolucionário”, adversário do Reich guilhermino396. Nestes 

círculos idealizava-se um Reich apoiado numa comunidade nacional 

(Volksgemeinschaft397), estruturado num Estado orgânico (do qual se excluíam os 

partidos, promotores da divisão do Povo), capaz de prover a cada um de acordo com 

as suas necessidades e méritos, em vez de a todos por igual, cegamente, conforme a 

democracia parlamentarista398. 

As vias para este objectivo eram, no entanto, diametralmente opostas. Para alguns, 

representados nos Herrenklubs399 e no jornal Der Ring, esta revolução seria liderada 

por uma reduzida elite, moral e intelectualmente superior. Outro grupo, representado 

pelo jornal Der Tat, aceitava as evoluções sócio-culturais e propunha o envolvimento 

das massas através de uma frente transversal à sociedade (Querfront), que suportaria 

o Estado idealizado. As duas posições reviam-se no conceito de uma ditadura 

presidencial, apoiada na legitimidade directa do PR e viriam a ter a sua oportunidade 

com os Governos presidenciais de v.Papen e v.Schleicher400. 

Neste período, de preponderância sócio-política progressista e liberal, era já claro que 

a organização do Estado era suficiente para impedir a conquista do Poder pelo golpe 

e, por isso, tornava-se indispensável iniciar a construção de uma plataforma comum 

                                                
396 Curiosamente, para Jeffrey Herf, o neoconservadorismo constituiu um “modernismo reaccionário”. 
http://books.google.pt/books?id=QRHbrqzywrcC&printsec=frontcover&dq=J.+Herf+weimar&source=bl&ots
=9zttB8lkrP&sig=XATiRJLihD8KboMPeTX3RYrBqoQ&hl=pt-PT&sa=X&ei=M7RMUO6hEYSxhAf-
9oG4CA&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=J.%20Herf%20weimar&f=false, consulta em 8.09.2012 às 
22.00. 
397 O conceito pressupõe uma comunhão de valores étnicos, históricos e culturais. Ver 
http://www.dhm.de/ausstellungen/grundrechte/katalog/69-71.pdf, consulta em 3.06.2012 às 22.00. 
398 Reconhece-se a crítica platónica à Democracia. Cfr. PLATÃO , A República, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 12ª edição, Lisboa, s/d, Livro VIII, 558c. 
399 Sobre este tipo de espaços de discussão política das elites ver SANTO, Op.Cit., nota 28, pp. 34-38 e 
BALÃO , Op.Cit., nota 53, p. 101. 
400 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 466-467. 
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de direita, capaz de afrontar constitucionalmente o centro-esquerda dominante, pelo 

que nada seria melhor que uma candidatura presidencial, ancorada numa figura 

mediática e galvanizadora. Esta eleição, personalizada e conferindo, assim, ao eleito 

uma legitimidade exclusiva, constituía a oportunidade de colocar na chefia do Estado 

um contrapoder, com capacidade para travar a evolução em curso.  

Partilhando embora desta visão, a intenção do marechal, consciente da condição de 

símbolo integrador, era constituir-se como pólo unificador do Povo alemão: criado e 

formado na elite militar imperial (que gozava de um estatuto extra-constitucional401), a 

conflitualidade política própria do processo democrático parecia-lhe indesejável, por 

enfraquecer a unidade indispensável ao ressurgimento. Hindenburg pretendia assim 

ter uma base eleitoral tão ampla quanto possível, único meio de legitimar aquelas 

aspirações, mas esta unificação limitava-se aos que partilhavam o “sentido nacional 

alemão” e, no seu entender, a esquerda, SPD e KPD, estava excluída402. 

Eleito para uma Presidência da República marcada pela figura tutelar de Ebert, 

Hindenburg iniciou o mandato procurando o seu próprio espaço de intervenção política 

que, até ao final do Governo Müller (1930), foi bastante limitado, já que o Reichstag foi 

conseguindo produzir soluções governativas, dispensando a iniciativa presidencial e 

deixando Hindenburg prisioneiro da lógica do sistema, ao retirar-lhe espaço político. 

A afirmação institucional do PR iniciou-se por um assunto militar, onde o seu 

protagonismo, por reverência ao estatuto castrense do «mito Hindenburg», era 

naturalmente incontestado: após um incidente político-militar, o ministro Geßler impôs 

a demissão do comandante da Reichswehr, vindo ele próprio a demitir-se pouco 

depois403 e Hindenburg impôs as suas escolhas para os dois lugares, um precedente 

que marcou uma «reserva política» presidencial, configurando não só uma violação 

formal do art.º 53º CRW, como também um retrocesso na subordinação da instituição 

militar ao Poder civil404.  

Para Hindenburg a CRW não era um dogma, mas apenas a moldura do espaço 

político da República, um edifício constitucional em bruto que a acção presidencial 

enérgica podia e devia reconfigurar405, justificando que, nos serviços da Presidência, 

se estudassem as possibilidades de interpretação do documento, no sentido da 

extensão autoritária dos poderes presidenciais. As concepções de Hindenburg e do 

                                                
401 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 732. 
402 Idem, p. 472. 
403 Idem, Ibidem, p. 514-516. 
404 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 276. 
405 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 486. 
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seu mais íntimo grupo de conselheiros, onde se incluía Carl Schmitt, iam no sentido de 

um Governo autoritário e apoiado numa Nação unida, independente da querela 

parlamentar; uma ditadura soberana, que Schmitt não entendia como antidemocrática, 

movida por esse “sentido nacional” imprecisamente definido mas imprescindível ao 

ressurgimento de uma Alemanha, cuja acção não fosse tolhida por compromissos ou 

maiorias conjunturais406.  

No conceito antiliberal de Schmitt407, a “Nação alemã”, enquanto grupo homogéneo, 

coincidia com as forças não socialistas e definia-se pelo combate contra a esquerda. A 

homogeneidade da Nação era incompatível com o parlamentarismo multipartidário e 

relativista, que esbatia a distinção fundamental entre amigo e inimigo e que, pela 

incessante luta interna, apenas conduziria a Nação à autodestruição.  

Esta teorização evidencia as contradições e equívocos no campo da direita: as 

posições de Schmitt alinham-se com os Governos presidenciais autoritários, mas 

estariam em completa contradição com sonhos legitimistas408, centrados num 

soberano revestido de legitimidade dinástica e não plebiscitária.  

A acção política do PR espelha a dinâmica constitucional da RW: PR e Reichstag 

competiam pela liderança do processo político, com avanços e recuos mútuos, 

consoante os partidos eram, ou não, capazes de encontrarem por si próprios as 

coligações necessárias.  

Com a queda do 1º Governo Brüning409 e a nova configuração do Reichstag a 

impossibilitar maiorias parlamentares funcionais, abriu-se espaço político à iniciativa 

presidencial. 

O Reichstag apresentava-se profundamente dividido (anexo II, Figura 50 – 

Composição do V Reichstag) a coligação de Weimar (SPD, Z e DDP) não atingia os 

                                                
406 Liderada por von Schleicher, a concepção do processo de evolução constitucional para um regime 
presidencial autoritário, com exclusão do Reichstag do processo legislativo (à semelhança do Império), foi 
apresentada a Brüning no princípio de 1929. Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 213. 
407 Ver VINX, Lars, "Carl Schmitt", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/schmitt/  consulta em 24.04.2012 às 
22.00. 
408 O irrealismo monárquico espelhava-se no patético apelo do príncipe-herdeiro à unidade (impossível) 
da Frente de Harzburg, ignorando que os jovens descendentes dos Landesfürsten já não se reviam nas 
tradições da nobreza, optando antes pelo ideário Völkisch. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 644 e 677. 
409 Wirsching demonstra que a solução autoritária e centralizadora já vinha sendo preparada por 
Schleicher, em articulação com Hindenburg. Tendo o Reichstag rejeitado uma proposta orçamental do 
Governo, Brüning obteve do PR a promulgação desta como decreto de emergência, ao abrigo do art.º 48º 
CRW, em clara violação do espírito constitucional, motivo que levou o indignado Reichstag a votar a 
respectiva anulação. Sob pretexto da rejeição do “seu” decreto de emergência, o PR dissolveu o 
Reichstag e promulgou novo decreto com o mesmo conteúdo. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 32-
34. No entanto, conquanto apoiasse as propostas de “golpe de Estado” constitucional de von Schleicher, 
Hindenburg impôs sempre que a evolução não o obrigasse à quebra do juramento de fidelidade (art.º 42º 
CRW), cujos limites jurídicos foram por isso estudados. Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 215 
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50% de mandatos, enquanto à direita três partidos somavam cerda de 30%. O KPD, 

animado pelo crescimento eleitoral e pelas instruções do Comintern, teria votado 

favoravelmente qualquer moção de desconfiança e a inclusão do DVP e do DNVP 

estava agora fora de questão410.  

O resultado nacional-socialista em 1928 tornou ainda mais espectacular o sucesso do 

NSDAP nas eleições para o V Reichstag: com 18,5% dos mandatos e 107 deputados, 

o NSDAP afirmou-se como segunda força política, a pouca distância do SPD. 

A surpresa foi total, quer no próprio partido, quer em outras forças políticas e as 

tentativas de interpretação de tão significativo movimento eleitoral, “ímpar na história 

do parlamentarismo”411, continuam até hoje. No campo social-democrata a 

desorientação foi enorme, falando-se num “povo desconhecido”, ferido por “enormes 

convulsões psicológicas”, mas também, depreciativamente, de “Carnaval nacional-

socialista”, cujos eleitores seriam “hotentotes políticos”412. 

Esta surpresa era, apesar de tudo, algo injustificada, já que o crescimento do NSDAP 

vinha a ser confirmado em sucessivas eleições regionais a partir de 1929: Baden, 

Lübeck, Braunschweig, Turíngia, Saxónia413. 

O impasse parlamentar transferiu para o PR (a “reserva constitucional”414) o ónus da 

solução governativa, reeditando-se o conceito de “Governo de Personalidades”, 

experimentado em 1923 com Cuno (com maus resultados, diga-se): nomeação de um 

chanceler da confiança pessoal do PR – Heinrich Brüning, Fraktionsvorsitzender415 do 

Zentrum – e escolha de ministros sem indicação partidária. Tal Governo sustentar-se-

ia no Reichstag pelo apoio ou tolerância de maiorias ad hoc, desde que fosse possível 

encontrar uma força de bloqueio de moções de desconfiança que os partidos 

extremistas não deixariam de apresentar, papel que o SPD veio a protagonizar.  

Empossado na altura da Grande Depressão, elegendo como prioridade absoluta a 

revisão do Tratado de Versalhes e adepto de um extremo rigor financeiro, Brüning 

impôs duríssimas medidas de austeridade e uma política económica deflacionista, 

sustentando-se por medidas de excepção, ao abrigo do art.º 48º CRW, sempre que lhe 

faltava apoio parlamentar.  

                                                
410 O DNVP assumiu a partir de 1928 uma linha política radical, com rejeição total de colaboração com a 
República, tomando Hugenberg a liderança, no lugar do histórico Kuno Graf von Westarp. Ver 
LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 266. 
411 FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 32. 
412 Idem, pp. 32-33 
413 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 131-132. 
414 LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 273. 
415 Líder parlamentar (trad.n/). 
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As prioridades de Hindenburg e Brüning (que até às presidenciais de 1932 estiveram 

em total consonância) eram claras: 1ª cessação das reparações de guerra, 2ª 

desconstrução do Estado Social e 3ª centralização político-administrativa do Estado416.  

Conjugando a responsabilidade exclusiva na formação do Governo, com o 

envolvimento activo na governação corrente, extremamente impopular, o PR assumiu, 

face à inoperância do Reichstag, um protagonismo político que a Constituição não 

estabelecia, mas também não excluía. 

A primeira presidência de Hindenburg marcou a preparação do assalto da direita ao 

edifício constitucional, constituindo-se o PR como «cavalo de Tróia» do sector 

antiparlamentar417, perante a passividade reverente das forças democráticas e 

republicanas. Para tanto concorreram, desde logo, o pensamento político do PR, mas 

também o carácter simbólico e integrador de Hindenburg, o mito do salvador da Pátria, 

líder carismático a revestir de legitimidade actos executivos de outro modo 

intoleráveis.  

As elites nacionalistas e conservadoras, bem como as associações de industriais e 

agrários, encontraram em Hindenburg o patrono da ofensiva contra o regime, 

nomeadamente pela invasão da esfera política dos Länder, pela limitação do poder 

dos sindicatos e pelo apoio às políticas de subsídios às grandes propriedades 

sobreendividadas da Prússia418, assim como de redução das prestações sociais do 

Estado419. 

Acossado pelos avanços eleitorais da direita radical, encurralado entre um KPD 

radicalizado, para quem “quanto pior, melhor”420 e os partidos burgueses, acolhidos à 

sombra tutelar de Hindenburg, o SPD (e com ele parte dos sindicatos) limitava-se a 

assistir apreensivo à erosão do seu eleitorado, duramente atingido pelo desemprego 

galopante (ver Figura 13) e a quem apenas as formações extremistas pareciam 

oferecer propostas. 

                                                
416 A crise económica era para Brüning um instrumento privilegiado para atingir estes objectivos. Ver 
BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 453. 
417 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 11. 
418 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 149. 
419 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, pp. 282, 336. 
420 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 78. O KPD reservava a designação de «fascista» para o Governo 
Brüning e de «socialfascista» para o SPD, desse modo identificando os seus inimigos principais e 
ignorando o NSDAP enquanto ameaça. Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 292. 
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8.5 2ª Presidência 

Com quatro candidatos a disputarem a 1ª volta, dos quais três de direita421, as eleições 

presidenciais de 1932 espelham a radicalização política alemã neste período, mas 

também a forte atractividade da Presidência, só explicável pelo efectivo Poder detido 

pelo titular.  

Para a direita oferecia-se a oportunidade de consolidação da plataforma comum mas, 

neste quadrante político, mantinham-se as divisões e, para além das diferenças 

fundamentais e dos egoísmos particulares, a inviabilizarem uma candidatura unitária, 

as políticas de Stresemann e Brüning, sancionadas pelo PR, aprofundavam as 

clivagens neste campo. 

Esta eleição, conjugada com a avançada idade de Hindenburg, a desaconselhar uma 

recandidatura, ofereceu igualmente a oportunidade de equacionar a restauração da 

monarquia 

Os círculos conservadores sempre ansiaram pelo regresso da monarquia mas o 

equilíbrio de forças no Reichstag e na sociedade traduzia a impraticabilidade de uma 

tão grande alteração422, enquanto no sistema internacional o regresso da monarquia 

teria constituído um obstáculo, quiçá intransponível, à revisão do tratado de Versalhes. 

As condições políticas internas e externas em 1931/32 eram, no entanto, bastante 

mais favoráveis: no plano internacional, a revisão do tratado parecia ao alcance e, no 

plano interno, a esquerda estava confinada a uma postura defensiva.  

A restauração da monarquia não significava o mesmo para todos os restauracionistas: 

nesta designação cabiam tanto os legitimistas, saudosos dos tempos dourados de 

ante bellum, que apenas admitiam o regresso de Guilherme II e se ancoravam 

sobretudo nos Junker, como os defensores de uma refundação monárquica, 

politicamente mais realista. Para ambos, a restauração da monarquia significava, mais 

que o fim da República, o fim do parlamentarismo e a revogação das reformas 

laborais, sociais e políticas423. As duas facções tinham motivações económicas 

subjacentes à opção política mas, enquanto a primeira se apoiava no passadismo 

nostálgico de uma nobreza rural arruinada, a segunda apoiava-se sobretudo nas elites 

académica e industrial, de superior dinamismo. 

                                                
421 A candidatura de Hitler, apátrida desde 1925, apenas foi possível porque, escassas semanas antes da 
eleição, o ministro do Interior de Braunschweig, Dietrich Klagges (NSDAP), o nomeou Regierungsrat, 
conferindo-lhe automaticamente a nacionalidade alemã. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 443 e 456. 
422 Em 1926 foi rejeitada uma iniciativa referendária no sentido da expropriação dos Landesfürsten 
depostos (entschädigungslose Fürstenenteignung).  
423 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 615. 
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A ideia acabou por abortar devido às próprias contradições internas dos 

restauracionistas: o ex-imperador opôs o seu veto a todos os protocandidatos, mesmo 

aos seus filhos, compreendendo que o sucesso de qualquer candidatura teria dotado o 

eleito de legitimidade plebiscitária, refundando a dinastia424. Hindenburg, um 

“monárquico sentimental e inconsequente”425, teria sido um agente da transição se 

nela realmente acreditasse426.  

Junker e protestante, Hindenburg veio a ser reeleito com vantagem marginal, 

denunciadora da clivagem política na sociedade, apoiado contra natura numa 

convergência das forças político-culturais que abominava, a social-democracia e os 

católicos427, estimulando o preconceituoso PR a um comportamento político que o 

reunisse à direita, com a qual tinha afinidade428. 

A «solução Brüning» - um Governo presidencial suprapartidário e essencialmente 

pragmático - mostrara-se ineficaz. Apoiada numa reduzida franja social, era factor de 

radicalização e colocava a decisão política final nas mãos de um PR excessivamente 

permeável a influências. 

 Brüning, um católico que sempre o apoiou e defendeu, era para Hindenburg um 

chanceler descartável, uma ingratidão que estendeu ao momento da despedida429. 

Afastando um chanceler com quem a convivência se tinha tornado impossível430, o 

círculo de Hindenburg procurava o apaziguamento interno, através do relançamento 

da procura e consequente redução do brutal desemprego431, uma via que agradaria a 

trabalhadores e empresários. A substituição de Brüning432 deveu-se à extrema 

                                                
424 A ideia da restauração na Prússia e no Reich nunca foi estudada em todas as suas implicações, 
ficando por esclarecer se se restaurariam também as outras monarquias. Von Papen – um católico – terá 
alimentado a esperança de um Império refundado sob a Casa de Wittelsbach. Ver PYTA, Op.Cit., nota 
134, pp. 622 e 747-748. 
425 PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 750. 
426 Hindenburg determinou controlar a própria sucessão, garantindo um regente (Reichsverweser) na 
chefia do Estado, perfil que assentava à medida em Reinhard Scheer, cuja morte prematura impediu a 
concretização da ideia. Pyta, invocando Max Weber, propõe que a escolha do sucessor constitui prova da 
liderança carismática de Hindenburg. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 616 e 856 e WEBER, Op.Cit., nota 
262, p. 143. 
427 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 457-458. 
428 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 456 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 36. 
429 A avaliação dos Governos Brüning suscita controvérsia científica. Para Werner Conze, Brüning terá 
tentado, por meios constitucionais ainda que extraordinários, defender o regime do assalto radical, 
enquanto na interpretação de Karl-Dietrich Bracher e Arthur Rosenberg, suportada nas «Memórias» do 
próprio Brüning, este terá na realidade procurado transformar o edifício político parlamentarista e 
federalista num Estado autoritário e centralizado. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 462. 
430 Cfr. PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 681. 
431 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 43. 
432 A demissão de Brüning foi retardada o suficiente para preparar toda a acção diplomática que permitiu 
a von Papen obter a cessação das reparações de guerra. Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 66, 
LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 266. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 460-461. 
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impopularidade e aos esforços conjugados da Reichswehr (leia-se: de von Schleicher), 

de associações empresariais e dos Junker, alavancada pela tentativa de redistribuição 

agrária, de “bolchevismo agrário”, teoria que, entre as fontes, apenas Pyta rejeita 

como “pura especulação” 433. 

Sem apoio parlamentar para um Governo presidencial, ao PR coube marcar eleições e 

formar um Executivo transitório, de “concentração nacional”434, liderado por Franz von 

Papen.  

A mudança não foi apenas de personalidade: a própria natureza da acção governativa 

se alterou. Com Brüning tinha-se procurado governar «com» o Reichstag, ainda que 

«disciplinando» este sempre que necessário e impondo as decisões tidas por 

adequadas. Com Papen, pelo contrário, procurou-se governar «sem», ou mesmo 

«contra» o Reichstag, evoluindo o regime no caminho do autoritarismo e vincando-se 

a natureza essencialmente aristocrática e antiparlamentar dos governos 

presidenciais435. Ainda que esta evolução não constituísse, formalmente, qualquer 

violação da CRW, parece indiscutível a tensão criada entre a letra e o espírito do texto 

constitucional436. 

Contra a posição de vários Länder e com o argumento do “forte sentido nacionalista do 

Hitler-Bewegung” 437, o PR promoveu o levantamento da proibição das organizações 

paramilitares do NSDAP, conferindo desse modo ao partido um poderoso instrumento 

de pressão. A inclinação de Hindenburg para o NSDAP e mesmo as negociações de 

bastidores no sentido de trazer este partido à participação no Poder precediam já a 

demissão de Brüning (30.Mai.1932), como o provam entradas nos diários de Goebbels 

datadas de 9 e 25 de Maio desse ano438.  

                                                
433 Ainda que não ignore a aderência de Hindenburg aos interesses agrários leste-prussianos. Ver PYTA, 
Op.Cit., nota 134, pp. 694-695, 753 e 791-792. 
434 A designação propagandística mascara o facto de este Governo, jocosamente designado Kabinett der 
Barone (incluía 7 aristocratas em 10 membros), apenas representar a elite conservadora e, sendo 
presidencial, excluir o arco de forças políticas que permitira eleger o PR. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, 
p. 464. 
435 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 38. 
436 Suportamos esta conclusão no texto de Hans Kelsen: “uma Democracia que decide contra a vontade 
da maioria, deixou de ser Democracia”. KELSEN , Hans, “Verteidigung der Demokratie”, apud LESER, 
Norbert (ed.), Demokratie und Sozialismus, Verlag der Wiener Volksbuchh, Wien, 1967, pp. 60 e seg., in 
DREIER, Op.Cit., nota 159. 
437 Hindenburg estava nesta altura sob alguma pressão, com ameaça de destituição ao abrigo do art.º 43º 
CRW. Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, pp. 709 e 736. Perante a violência da SA, alguns Länder pretenderam 
decretar, dentro da sua jurisdição, a respectiva proibição, sendo disso impedidos imediatamente por 
decreto presidencial. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 470. 
438 Apud GOEBBELS , J., Tagebücher, Elke Fröhlich Hg., 2ª ed., Parte I, vol. 2/II, pp. 276, 288. BÜTTNER, 
Op.Cit., nota 14, pp. 459-460. 
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As eleições de Julho de 1932 (anexo II, Figura 51) trouxeram a novidade de, pela 

primeira vez, a extrema-direita obter a maioria (relativa) de mandatos no Reichstag e 

alguma clarificação política, mas não a resolução da crise439. À direita o DNVP foi 

reduzido à quase irrelevância, enquanto o NSDAP capitalizava descontentamentos e 

se afirmava como o principal partido nacional, arredando pela primeira vez o SPD 

dessa posição. Mas nem com a colaboração do DNVP Hitler teria conseguido uma 

maioria funcional no Reichstag, mantendo-se a situação de maiorias negativas, 

apenas com a nuance de que, agora, qualquer solução passava por Hitler.  

A situação sugeria, assim, um novo Governo presidencial, de preferência envolvendo 

o NSDAP, mas as exigências de Hitler, apoiado no mandato eleitoral, colidiam com as 

preferências de Hindenburg, que queria um Governo «domesticado». Numa época e 

ambiente em que tal era extremamente sensível, a enorme diferença de estatuto entre 

o marechal e o ex-cabo reservista também não ajudou ao entendimento mútuo: 

Hindenburg, numa atitude aristocrática démodée, recusava “entregar o Reich de 

Guilherme II a um cabo boémio”440. 

Com o segundo Governo Papen (um favorito de Hindenburg) radicalizou-se de algum 

modo a crise constitucional: von Papen apenas poderia governar com o apoio do 

Reichstag ou através de medidas de excepção. No primeiro caso, a composição 

parlamentar exigiria entendimentos impossíveis, enquanto a governação por decreto 

submeteria Hindenburg a um desgaste político que não desejava repetir, para mais 

sendo certa a rejeição parlamentar, caso em que não lhe restaria outro recurso que 

não a dissolução do Reichstag. O PR, de férias em Neudeck, conferiu, assim, a von 

Papen a extraordinária faculdade de um decreto de dissolução assinado em branco 

(que viria a ser invocado logo em Setembro, aquando da votação questionável de uma 

moção de desconfiança441). 

Esta era, no entanto, uma arma constitucional de utilização limitada: caso as eleições 

voltassem a não gerar uma maioria com capacidade governativa, o processo não 

poderia, na prática, repetir-se ad nauseam, sob pena de severa instabilidade política 

que, para além das consequências sócio-económicas, teria liquidado quaisquer 

sonhos de ressurgimento alemão. 

                                                
439 Para Falter, a partir destas eleições o país deixou de ser governável por meios parlamentares. Ver 
FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 37. 
440 PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 717. Hindenburg confunde Braunau, na Boémia (Checoslováquia), com 
Braunau am Inn, na Alta Áustria, de onde Hitler era natural. 
441 Um golpe regimental protagonizado por Hermann Göring. Ver KERSHAW , Op.Cit., nota 349, p. 207. 
No mesmo espírito anticonstitucional, a sustentação presidencial para o decreto de dissolução assentava 
no “perigo de que o Reichstag vote a anulação do meu decreto de emergência”. Ver WIRSCHING, 
Op.Cit., nota 10, p. 39. 
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No círculo presidencial estudou-se assim a possibilidade de dissociar a dissolução do 

Reichstag da convocação de eleições442, que se adiaria sine die invocando uma 

situação de emergência (Staatsnotstand443), em contradição com a CRW mas na linha 

das teorias de Schmitt sobre o instituto do estado de excepção444, solução que, como 

foi lucidamente reconhecido, comportava elevado risco de instabilidade política, 

quando não de guerra civil, dada a anulação da representação dos interesses da 

sociedade. 

Os círculos afectos ao PR, nomeadamente Otto Meißner, trabalhavam entretanto outra 

solução: uma lei habilitante (Ermächtigungsgesetz), não prevista na CRW, para a qual 

havia o precedente adoptado pelo Governo Stresemann em 1923445, em situação de 

gravíssima crise financeira e que correspondia a um conceito aceite na prática 

parlamentar da RW, sob o entendimento de que uma maioria de 2/3 – 

verfassungsändernde Mehrheit446 – era suficiente para legitimar uma medida não 

estabelecida na CRW, numa interpretação lata do art.º 76º.  

Esta maioria poderia conseguir-se pela proibição do KPD e consequente cassação dos 

respectivos mandatos447, solução preferida pelo castigado DNVP, já que se obteria um 

Governo funcional de direita sem a dissolução do Reichstag e consequente reforço 

eleitoral do NSDAP. Este caminho comportava, no entanto, riscos consideráveis, dado 

o extremar de posições na sociedade e a violência que grassava nas ruas entre 

milícias do KPD, Stahlhelm e SA, tendo Meißner proposto uma solução mais afastada 

da constitucionalidade, mas eventualmente geradora de menor conflitualidade: uma 

Ermächtigungsgesetz limitada a medidas de combate ao desemprego (formulação 

convenientemente «elástica») e que, por isso, apenas necessitaria de maioria simples. 

Esta via, aparentemente a que melhor compatibilizava o objectivo de Hindenburg com 

a situação política de então, dependia, no entanto, do apoio do NSDAP, que Hitler não 

concederia448. 

O impasse em que se encontravam os conservadores moderados levou von 

Schleicher a tentar um Governo apoiado por uma Querfront limitada à direita e centro-

                                                
442 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 337. 
443 A condição caracterizar-se-ia pela paralisia, mutuamente imposta, dos Poderes legislativo e executivo. 
Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 731. 
444 Ver SCHMITT, Carl, Politische Theologie – Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 9ª ed., Duncker 
& Humblot, Berlin, 2009, p. 13. Hindenburg teria concordado com este caminho inconstitucional e apenas 
a débacle de v.Papen no Reichstag travou a intenção. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 480. 
445 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 500. 
446 Maioria com capacidade constituinte (trad. n/). 
447 Uma solução ao arrepio do carácter eventual das maiorias, estipulado por Schmitt (ver nota 170). 
448 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 796. 
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direita, tentando trazer o NSDAP, mas não Hitler, à participação no Governo e, desse 

modo, ao apoio no Reichstag. A solução de von Schleicher assumia o fracasso do 

conceito antiparlamentar de Hindenburg e Papen e reintegrava, na prática, o 

Reichstag no processo governativo, fracassando pela lealdade de Gregor Strasser 

(posteriormente recompensada com o assassínio) e pela actividade conspirativa de 

von Papen, sob o alto patrocínio de Hindenburg449 (uma «punhalada nas costas» que 

von Schleicher não deixou passar em claro).  

8.6 Crepúsculo 

A entrega da Chancelaria a Hitler, uma exigência incontornável deste, havia sido 

longamente discutida, nomeadamente em face das reticências do PR450, mas a 

promoção activa da Reichslandbund e o beneplácito da elite industrial aplanaram o 

caminho, definitivamente preparado em duas reuniões clandestinas promovidas por 

von Papen a 4 e 22.01.1933. A deterioração da conjuntura económica e o crescimento 

eleitoral do KPD nas eleições gerais de Novembro de 1932 motivaram a crescente 

pressão de elites agrárias, industriais e de pequenas e médias empresas no sentido 

da erradicação do sistema que, por ser excessivamente orientado para o operariado, 

tinham por responsável pelas suas dificuldades: a democracia parlamentar451. 

De um modo que Pyta classifica como simbiótico, Hindenburg foi, assim, conduzido ao 

entendimento com Hitler, alavancado pelos resultados eleitorais452 e activamente 

proposto pelo seu mais íntimo círculo de conselheiros, por elites agrárias e grupos 

industriais453. A Hitler coube assumir o ónus do Governo em coligação e a aceitação, 

formalmente reverente, da preponderância política do PR, nomeadamente na escolha 

de alguns ministros, em troca da Chancelaria e do decreto de dissolução do 

Reichstag. 

                                                
449 A Reichslandbund exigiu ao PR a demissão de Schleicher por este retomar o programa de 
redistribuição de terras de Brüning (o “bolchevismo agrário”) e se recusar a abafar um enorme escândalo 
de abuso de dinheiros públicos envolvendo os latifundiários leste-prussianos. No âmbito deste processo 
veio a público que a propriedade de Neudeck, oferecida a Hindenburg por um grupo de grandes 
industriais, havia sido registada em nome do filho, para fugir ao imposto sucessório. A «nódoa» na 
imagem do mítico PR liquidou definitivamente von Schleicher. Ver KERSHAW , Op.Cit., nota 349, p. 217. 
450 A intolerância do NSDAP era o principal argumento de Hindenburg para recusar as exigências de 
Hitler. Ver KERSHAW , Op.Cit., nota 349, pp. 202 e 216-217 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 41-42. 
451 Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 604. 
452 Para influenciar Hindenburg, o NSDAP esforçou-se para conseguir uma vitória expressiva nas eleições 
de 15.01 para o Landtag em Lippe-Detmold, um Land minúsculo, mas uma vitória que permitiu criar a 
impressão de recuperação do apoio popular ao partido. Ver KNOPP, Guido, Die Machtergreifung, 
Random House GmbH, München, 2010, pp. 41-42. 
453 Ver apoio a Hitler e pressões das elites agrárias e industriais sobre Hindenburg em WIRSCHING, 
Op.Cit., nota 10, pp. 36-38, 44. 
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Que se tratava de uma jogada política destinada apenas a assegurar suporte 

parlamentar a um Governo em que o Poder efectivo seria exercido por uma elite, 

confirmam as palavras de von Papen454, segundo as quais em seis semanas Hitler 

estaria “domesticado” – um erro de proporções inimagináveis. 

Hitler assumiu, assim, o Poder de forma constitucional, não pela vitória eleitoral, mas 

“empurrado para o Poder por uma intriga de vão de escada”455, um processo 

extraparlamentar apoiado nas elites agrárias leste-alemãs, na indústria pesada e no 

círculo presidencial, um processo que, no entanto, não teria lugar sem os resultados 

eleitorais do NSDAP456. Para Kershaw457, foi a direita conservadora, unicamente 

focada na destruição da República, da democracia e do socialismo, a guindar Hitler ao 

Poder, perante uma esquerda inerme, privada de suporte sindical pelo desemprego e 

de apoio político generalizado pela sua própria desorientação, patente na inusitada 

queda de Müller e na passividade face ao Preußenschlag458. 

Hindenburg, que ainda a 13 de Agosto anterior negara entregar o Poder a Hitler por 

receio de que este instalasse uma ditadura monopartidária459, parece em 1933 ter 

encontrado nele o continuador do seu projecto de unidade nacional, ainda que pela 

violência, não hesitando em subscrever a supressão dos direitos dos cidadãos460 e 

permitindo, quando não elogiando, uma onda de encarceramentos e assassinatos por 

delito de opinião. 

A acção política de Hindenburg no período subsequente à demissão de Brüning e, em 

especial, na chamada de Hitler à chancelaria, é associada por diversos autores à 

influência de uma “camarilha” 461, membros da Casa Presidencial que manipulariam 

um PR já em fase de senilidade.  

                                                
454 Ver SCHULZE, Op.Cit., nota 249, p. 410. 
455 WELCH, Op.Cit., nota 19, p. 33. 
456 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 236. 
457 Este autor centra a promoção da «solução Hitler» no sector latifundiário, relativizando o apoio 
industrial. Ver KERSHAW , Ian, Op.Cit., nota 349, pp. 221-222. 
458 A Prússia tinha então o último Governo SPD, para uns um exemplo, para outros um espinho. Na 
sequência de um sangrento confronto entre comunistas e nacional-socialistas (Altonaer Blutsonntag) e a 
pretexto da incapacidade do Landesregierung para garantir a ordem pública, um decreto de emergência, 
assinado sem data, suspendeu o Governo Braun e nomeou Reichskommissar o próprio von Papen que, 
em aliança com o NSDAP, dissolveu o Landtag. A acção judicial interposta pelo Governo da Prússia 
resultou numa decisão salomónica e inconsequente. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, pp. 470-471. 
459 Um sentido de defesa do corpo político na linha “neomaquiavélica” de Burnham. Cfr. BALÃO , Sandra, 
“Moisei Ostrogorski: o problema da corrupção”, in BESSA , António M. (coord.), Elites e Poder – Ensaios, 
ISCSP – UTL, Lisboa, 1997, p. 82. 
460 http://www.unsere.de/reichstagsbrandnotverordnung.htm, consulta em 17.05.2012 às 9.00. 
461 LONGERICH, Op.Cit., nota 32, pp. 278-279. FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 22 e 124. 
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Parece pacífico registar o declínio físico e mental de Hindenburg mas, as intervenções 

que manteve, ainda que rarefeitas, não evidenciam um descolamento da realidade que 

permita desculpabilizar o apoio aos excessos do NSDAP462.  

O próprio termo Kamarilla, que inclui Papen, Meißner e Hindenburg (filho)463, tem óbvia 

conotação negativa, centrando a «culpa» neste grupo imprecisamente definido e 

desviando-a assim do PR.  

As fontes não deixam dúvidas sobre a actividade deste círculo no sentido de elevar 

Hitler a chanceler, como parte de uma deriva autoritária destinada a reverter 

orientações políticas da República (precisamente as que feriam economicamente as 

antigas elites), sabendo-se igualmente que alguns esperavam favores pessoais, mas 

nada parece autorizar uma desresponsabilização do PR464, que interpretamos como 

manifestação residual do mito, evidência da força do seu carácter simbólico e 

integrador que, mesmo a esta distância, nem a lamentável associação à ditadura pôde 

desvanecer por completo. 

A Presidência de Hindenburg constituiu, assim, um exercício no sentido da liquidação 

da democracia através da desparlamentarização do regime e da centralização do 

Poder do Estado.  

As sessões do Reichstag tornaram-se mais espaçadas, rarefeitas465 e a sua eficácia 

ressentiu-se igualmente: aquando da promulgação do decreto de emergência para o 

saneamento das finanças, uma considerável ingerência do Poder central na autonomia 

dos Länder, observou-se a grotesca situação de a convocação do Reichstag, pedida 

pelos partidos antidemocráticos, ser bloqueada pelos partidos democráticos (SPD e 

DVP)466.   

A acção centralizadora, manifestada em vários decretos presidenciais, evidenciou-se 

espectacularmente no Preußenschlag, que não pode entender-se unicamente como 

dirigido contra a governação SPD, mas sim como parte essencial do pensamento 

neoconservador e de um movimento mais vasto, destinado a cimentar a unidade do 

Estado467: a descentralização político-administrativa do país era um obstáculo a um 

Governo autoritário e à unidade nacional que deveria subjazer ao ressurgimento. 

Nesta linha se compreende que uma das primeiras medidas legislativas do chanceler 
                                                
462 Ver KNOPP, Op.Cit., nota 452, p. 21. 
463 Referido depreciativamente como „...in der Verfassung nicht vorgesehener Sohn“. Ver MÖLLER , 
Op.Cit., nota 112, p. 81 e KNOPP, Guido, Op.Cit., nota 452, p. 51. 
464 Ver opinião neste sentido. LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 353. 
465 Em 1931 realizaram-se 42 sessões e em 1932, até Maio, apenas 8. 
466 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, pp.278 e 285. 
467 Ver declarações de von Papen neste sentido. BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 473. 
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Hitler468 tenha sido a subjugação dos Länder ao Reich através da imposição de 

Reichsstatthalter469. 

A figura política dos Governos presidenciais veio, assim, a abandonar o carácter de 

“reserva constitucional”, para adquirir o de «regularidade constitucional»470. Na RW a 

transição para o autoritarismo fez-se por uma via evolucionária, da qual os Governos 

de Brüning e von Papen representaram etapas na autonomização da acção executiva, 

insuficientes por não excluírem por completo dessa acção quer o Reichstag, quer os 

Länder471. O Governo de Hitler foi a conclusão lógica e desejada deste processo 

evolucionário e com ele cessou definitivamente a acção política da Presidência. 

 

                                                
468 http://www.verfassungen.de/de/de33-45/gleichschaltung33-2.htm, consulta em 29.05.2012 às 8.00. 
469 Governadores. 
470 Ver ROQUE, Op.Cit., pp.39-40, nota 148 e KNOPP, Op.Cit., nota 452, p. 22. 
471 Para as forças políticas que promoveram a queda de Brüning seria intolerável mesmo o 
“parlamentarismo rudimentar” que este manteve. Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 461. 
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What is more disturbing to our peace of mind than 
the unconditional loyalty of members of totalitarian 
movements, and the popular support of totalitarian 
regimes, is the unquestionable attraction these 
movements exert on the elite.472 

                   Hannah Arendt 

 

9. O SISTEMA POLITICO-PARTIDÁRIO 

Os «meios» ou «blocos» políticos alemães tinham-se formado pelas contradições de 

um Império politicamente petrificado, expressas nos conflitos entre Capital e Trabalho, 

Indústria moderna e Agricultura tradicional, Liberalismo e Autoritarismo, Catolicismo e 

Protestantismo473. 

Formaram-se, assim, um meio trabalhador-socialista, definido por marcadores sócio-

económicos, onde SPD e KPD disputavam a liderança, episodicamente partilhada com 

sindicatos livres; um meio católico, recortado pela divisão religiosa e firmemente 

ancorado no Zentrum e, na Baviera, no BVP; um meio burguês-protestante, agrupando 

essencialmente as classes médias e representado por DDP e DVP; um meio 

protestante, nacionalista e conservador, representando interesses essencialmente 

latifundiários e organizado no DNVP474.  

Longerich considera que, a partir do final do séc. XIX, se terá iniciado a 

autonomização de um meio radical e völkisch, que veio a ser representado pelo 

NSDAP. Outras fontes não adoptam esta distinção, integrando o NSDAP no bloco 

conservador protestante e não consideramos indispensável dirimir esta questão. 

Na sociedade alemã, rigidamente estratificada, a posição social (Stand) era o factor 

diferenciador por excelência, dependente de um conjunto complexo de factores e era 

assim a ocupação profissional, não o rendimento, a medida visível do Stand familiar. 

Os partidos organizavam-se segundo estas linhas de diferenciação, quer 

vocacionando-se para um segmento específico, quer emitindo mensagens 

diferenciadas consoante o segmento-alvo. 

                                                
472 Mais perturbador que a lealdade incondicional dos membros de movimentos totalitários e o apoio 
popular a tais regimes, é a inquestionável atracção que exercem sobre a elite (trad. n/). 
473 Ver LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 190. 
474 O acervo académico alemão não é consensual quanto à divisão dos meios, mas quanto à sua 
existência e estabilidade sim. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 89. 
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As classificações profissionais eram, assim, mais do que categorias estatísticas 

abstractas e a linguagem político-eleitoral da RW, permeada por esta realidade sócio-

cultural, só com a interiorização deste conceito pode ser compreendida475. 

Caracterizaremos em seguida os principais partidos políticos da RW, tratando de 

forma autónoma e mais desenvolvida o NSDAP, pela importância de que o mesmo se 

reveste para o objecto de estudo em apreço. 

9.1 KPD – Partido Comunista da Alemanha 

Fundado em Janeiro de 1919 a partir da Liga Spartakus e de dissidentes do SPD, o 

KPD476 defendia o modelo soviético e lutava pela imposição de uma ditadura do 

proletariado, em oposição fundamental ao edifício constitucional alemão. 

O KPD nunca abandonou a via da insurreição armada para a conquista do Poder, 

mantendo milícias armadas e protagonizando diversos levantamentos, violentamente 

reprimidos. O partido admitiu, em 1924, formar Governos de coligação com o SPD na 

Saxónia e Turíngia, destituídos pela força através de Reichsexekutionen ordenadas 

pelo PR ao abrigo do art.º 48º CRW. 

A partir do início da crise económica de 1929, a votação no KPD registou sempre 

correlação positiva com o crescimento da taxa de desemprego477. Apesar disso, a sua 

representação no Reichstag foi sempre limitada. 

Figura 15 – Votação no KPD em eleições gerais 478 

 

                                                
475 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p.10 e BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 241. 
476 Ver http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17728/kommunistische-partei-deutschlands-
kpd, consulta em 26.07.2012 às 19.00. 
477 in FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 305. 
478 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 
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Com a radicalização generalizada das forças políticas que sucedeu à vitória social-

democrata em 1928, o KPD assumiu uma postura de maior confrontação com o SPD, 

tido por inimigo principal479. 

Com o advento dos Governos presidenciais, em 1930, o partido esteve sempre 

disponível para constituir as maiorias negativas necessárias à rejeição dos decretos de 

emergência e, como em Setembro de 1932, ao derrube do Governo. Por instruções de 

Estaline, através de Grigori Zinoviev, o KPD passou a definir o SPD como 

socialfascista e inimigo principal dos «trabalhadores», combatendo-o, se necessário, 

por alianças tácticas com os nacional-socialistas480. 

Figura 16 – Walter Ulbricht (KPD, futuro dirigente da RDA) discursa num comício 
conjunto com Josef Goebbels (NSDAP) em Berlin–Fried richshain, a 22.01.1931 481 

 

                                                
479 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 249 e LEE, Op.Cit., nota 74, p. 45. MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, 
p. 279. 
480 Ver 
http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=55573688&aref=image036/2008/01/24/ROSPCG20
0800100360037.PDF&thumb=false, consulta em 6.09.2012 às 15.00. 
481 (Fonte) http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.adelinde.net/wp-
content/uploads/2011/08/Goebbels-mit-Ulbricht0181.jpg&imgrefurl=http://www.adelinde.net/5631/vor-90-
und-vor-70-jahren-die-kriegstreiber/&h=305&w=394&sz=129&tbnid=_g8Nkjs-
BXzM3M:&tbnh=92&tbnw=119&prev=/search%3Fq%3Dwalter%2Bulbricht%2Bgoebbels%26tbm%3Disch
%26tbo%3Du&zoom=1&q=walter+ulbricht+goebbels&usg=__YJSCBK--sfKlKXhh6dQaDWPs0PA=&hl=pt-
PT&sa=X&ei=EMJIUOaeGYSnhAfn_IG4Dg&ved=0CE8Q9QEwBg&dur=370 
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Associado ao incêndio do Reichstag, com ou sem razão, o KPD viu os dirigentes e 

quadros perseguidos ou internados imediatamente em regime de Schutzhaft (custódia 

preventiva), quando não exilados, bem como os seus edifícios e materiais de 

propaganda confiscados. Aos 81 deputados eleitos em Março de 1933 não foi 

permitido assumir os mandatos e o partido foi finalmente extinto pela lei de 14 de Julho 

de 1933482. 

9.2 SPD – Partido Social-Democrata da Alemanha 

Fundado durante o Império e duramente perseguido por Bismarck, o SPD foi, durante 

a RW, a organização política do operariado por excelência, o qual constituía 3/4 dos 

mais de 1000000 membros.  

Apelidado de “sem pátria” durante o Império, o partido viveu sempre com o 

antagonismo declarado do imperador e da respectiva entourage.  

Com o início da guerra, sob fortíssima pressão do seu próprio eleitorado, o SPD foi 

levado a aprovar a contragosto os Kriegsanleihen483, assumindo o inevitável: que na 

hora em que a pátria se via em perigo, não seriam os social-democratas a negar-lhe o 

apoio. Mas em 1917, perante o agravamento da situação interna, alguns deputados 

social-democratas, em desacordo com a linha oficial do partido, formaram uma 

organização política independente, o USPD484, passando o partido original a ser 

designado por MSPD. O USPD teve, no entanto, existência efémera, vindo a dissolver-

se em 1924, altura em que o MSPD retomou o nome de SPD. 

A marginalidade política a que estava remetido e o seu carácter eminentemente 

operário prejudicaram a formação adequada de quadros485, condição que afligiu o SPD 

durante toda a República e se fez sentir de forma muito aguda quando, em 1918, foi 

chamado ao Governo. 

Apesar da orientação doutrinária marxista, nas dificílimas condições de colapso 

político-militar de 1918, o SPD rejeitou o aventureirismo e, defendendo que a cedência 

à Esquerda radical comprometeria não apenas a democracia, mas também o 

socialismo486, tomou opções fundamentais decididamente anticomunistas: liquidação 

da Revolução (quando necessário pela força militar, regular ou irregular), eleição de 

                                                
482 http://www.verfassungen.de/de/de33-45/verf33-i1.htm, consulta em 31.07.2012 às 21.30. 
483 Cfr. LONGERICH, Op.Cit., nota 32, p. 24. 
484 Ver https://www.dhm.de/lemo/html/weimar/innenpolitik/uspd/index.html, consulta em 30.07.2012 às 
23.00 e BÜTTNER, Op.Cit., p. 28, nota 14. 
485 Apesar de existir, desde 1906, uma escola de funcionários do partido. Ver MICHELS, Op.Cit. nota 195, 
p. 64. 
486 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 36. 
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uma Assembleia Nacional Constituinte (contra a vontade da extrema-esquerda que, 

não conseguindo impedi-la pela violência, a boicotou) e constitucionalização de um 

Estado essencialmente liberal, marcado pelo primado do Indivíduo face ao Colectivo 

(expresso nos extensos direitos de cidadania e na defesa da propriedade privada). 

O discurso político do MSPD era nesta altura marxista apenas na aparência. 

Expressões caras àquela orientação política encontravam-se desvalorizadas pela 

adopção do reformismo de Bernstein. «Luta de classes» significava na realidade o 

debate parlamentar democrático e «revolução» exprimia o sentido de «evolução 

económica», uma desvirtuação do ideário marxista que não podia deixar de colocar o 

partido em rota de colisão com a esquerda mais ortodoxa487. 

A associação à cúpula do Exército e a governação decididamente anti-socialista, 

devida à influência de outros membros das inevitáveis coligações e às suas próprias 

opções fundamentais na defesa da empresa privada, promoveram uma rápida 

alienação do eleitorado de base488, sob a influência da propaganda comunista. 

Figura 17 – Votação no SPD em eleições gerais 489 

 

O SPD protagonizou em 1926 um grave conflito com as Forças Armadas ao recusar 

fundos para a construção de um novo navio de guerra e, mais grave, denunciar o 

rearmamento clandestino da Reichswehr, incorrendo na ira desta e de Hindenburg. O 

episódio é politicamente significativo por marcar um corte definitivo na relação, já de si 

difícil, de Hindenburg com o partido, cuja atitude representou, para o PR, a retoma do 

carácter essencialmente antipatriótico que já lhe era assacado por Guilherme II, a 

                                                
487 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 5, 8. 
488 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 36. 
489 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 
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impedir esforços de ressurgimento nacional e nunca mais admitiu sequer a hipótese 

de chamar o SPD à participação no Governo.  

A seguir à difícil fase da hiperinflação, conduzida sob governação liberal, o SPD 

readquiriu, em 1928, a liderança do Governo (anexo II, Figura 49), mas logo se enredou 

nas suas próprias contradições internas. Refém da coligação no Landtag da Prússia, 

que lhe permitia manter a sua maior «estrela», Otto Braun, como Ministro-Presidente, 

a Direcção do partido abdicou de uma maior projecção nacional, em favor da 

manutenção daquele Land emblemático, entregando a Chancelaria do Reich à 

segunda escolha, Hermann Müller.  

A vida de Müller não foi pacífica: com maioria relativa no Reichstag, teve de negociar 

apoios com os partidos liberais e católicos, vindo a ser finalmente derrubado por 

iniciativa do seu próprio grupo parlamentar, indisponível para agravamentos da carga 

tributária sobre os trabalhadores490.  

A demissão de Müller marca também o fim dos Governos de génese parlamentar (só 

Hitler voltaria a liderar um Governo apoiado numa maioria parlamentar relativa), 

substituídos desde então por Governos presidenciais: era o princípio do fim da 

República. 

Com as eleições seguintes (1930) o SPD foi duramente penalizado. A partir daí o 

partido passou a ter duas prioridades: evitar novas eleições legislativas (por receio de 

que a extrema-direita prosseguisse o espectacular crescimento) e manter a liderança 

do Governo da Prússia. Sob a chantagem política de Brüning e Kaas, a ameaçarem 

com a cessação do apoio do Zentrum à coligação prussiana se o SPD votasse contra 

as medidas de Brüning no Reichstag, a Direcção do partido assegurou a este o apoio 

que tinha negado a Müller, mantendo a tolerância parlamentar perante as políticas 

draconianas, especialmente gravosas para o seu eleitorado natural - o meio operário - 

o que lhe custou enorme desgaste, agravado pela propaganda adversa do KPD que o 

apresentava como “socialfascista”. 

Desde o golpe de Kapp-Luttwitz o SPD rejeitou sempre o uso da «arma» política de 

último recurso – a greve geral – com receio da guerra civil, a exemplo do ocorrido 

quando, após a greve geral que liquidou o golpe, o KPD, aproveitando o estado de 

                                                
490 Perante a crise económica e consequente agravamento do défice orçamental devido ao grande 
crescimento do desemprego, o Governo, sob pressão empresarial (através do DVP), necessitava de 
encontrar cobertura adicional, sob a forma de corte no subsídio de desemprego ou aumento da 
contribuição dos trabalhadores, solução preferida. Indisponíveis para votarem um aumento de 0,5% na 
contribuição, os social-democratas preferiram derrubar o seu próprio Governo. A futilidade da acção 
recaiu inteira sobre o partido, fortemente penalizado nas eleições gerais seguintes. Ver WIRSCHING, 
Op.Cit., nota 10, p. 33. 
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mobilização política das massas, liderou um levantamento revolucionário armado cuja 

repressão custou a vida a muitas centenas. Perante a ofensiva anti-regime de Hitler 

logo após a sua nomeação para Chanceler, esta teria sido a resposta possível para a 

defesa da democracia, mas a espiral de desemprego tinha atingido especialmente os 

trabalhadores sindicalizados (Figura 13), pelo que o partido assistiu impotente à 

evolução para a ditadura. 

Num último acto de dignidade, o SPD votou isolado contra a Ermächtigungsgesetz, 

assumindo-se num patético discurso de Otto Wels491, para ser pouco depois forçado à 

extinção. 

Refém das opções fundamentais que tomou em 1918/19, o SPD viveu a República 

dilacerado por contradições. Arauto do socialismo e da colocação dos meios de 

produção ao serviço do bem comum, o partido quedou-se, no entanto, refém da 

grande empresa492 e da participação nos governos, a exigir ponderação e 

pragmatismo incompatíveis com o fervor revolucionário, levando a Direcção ao medo 

da “ultrapassagem pela esquerda”493, face à propaganda comunista no meio operário e 

originando no final dos anos 20 uma deriva à esquerda, na tentativa de recuperar 

influência neste meio. 

9.3 Zentrum – Partido do Centro Alemão 

Fundado em 1870, o Zentrum494 assumiu-se sempre como a organização política do 

catolicismo, liderando a defesa dos interesses da Igreja católica contra o Estado 

dominado pelo protestantismo prussiano e vivendo assim a experiência da 

Kulturkampf495.  

Chamado ao Governo em Outubro de 1918, o Zentrum liderou, através de Matthias 

Erzberger, as negociações do tratado de Versalhes e as reformas laborais e fiscais. 

Em protesto contra as políticas centralistas de Erzberger (assassinado em 1921 pela 

extrema-direita), os deputados bávaros abandonaram o Zentrum e fundaram o Partido 

do Povo da Baviera (BVP). 

                                                
491 http://www.fes.de/archiv/adsd_neu/inhalt/downloads/img/weimar/ton/wels333.wav, consulta em 
1.12.2012 às 15.00. 
492 Ver a orientação ideológica de R.Hilferding. SCHULZE, Op.Cit., nota 249, p. 45. 
493 WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 67. 
494 http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/verfassung/zentrum/index.html, consulta em 1.08.2012 às 19.00. 
495 Ver CLARK , Op.Cit., nota 112, pp. 648-657. 
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O Zentrum exibiu durante toda a República estabilidade eleitoral, fixando claramente 

os votantes católicos e constituindo uma charneira política no Reichstag, participando 

em todos os Governos e fornecendo ao regime 4 chanceleres.  

 

Figura 18 – Votação no Zentrum em eleições gerais 496 

 

Após a vitória social-democrata de 1928, o partido assumiu uma linha declaradamente 

conservadora, antiparlamentar e autoritária497 sob a liderança do prelado Ludwig Kaas, 

íntimo do Núncio Apostólico, Giovanni Pacelli (futuro Pio XII), elegendo o combate 

prioritário ao comunismo, com a tolerância táctica do nacional-socialismo. 

9.4 Partidos liberais 

Os dois partidos liberais da RW, Partido Popular Alemão (DVP) e Partido democrático 

Alemão (DDP), tiveram origem no Partido Nacional Liberal. Enquanto o DVP reteve 

deste a associação íntima à grande empresa498, o DDP estabelecia 

programaticamente a defesa da pequena empresa. 

No ambiente revolucionário de 1919, o DDP parecia assim a força progressista mais 

capaz de travar os ímpetos socializantes da Esquerda, atraindo desse modo 

considerável fracção do voto. 

A queda do DDP foi, contudo, dramática e nunca mais recuperou: integrando o 

Governo de coligação, associado à aceitação do tratado de paz, à instabilidade política 

e à rápida degradação da já débil condição económica, o partido caiu a pique nas 
                                                
496 (Fonte) BÜTTNER, U., Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 
497 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 260-261 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 31 e 92. 
498 Ver CHILDERS, Idem, p. 131. 
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preferências dos eleitores, enquanto o seu principal concorrente, o DVP, liderado por 

Gustav Stresemann, capitalizava o ostensivo afastamento em relação ao Governo499. 

Figura 19 – Votação no DDP e DVP em eleições gerais 500 

 

A partir da morte de Stresemann (1929), o DVP conheceu uma viragem (catastrófica, 

ver Figura 19) à direita501 e perseguiu, como o DNVP, uma estratégia divisiva, 

lançando ao eleitorado uma alternativa de “bloco burguês ou proletariado”, enquanto o 

DDP, rejeitando embora o socialismo e dirigindo-se fundamentalmente às classes 

médias, assumia a rejeição da dicotomia e do cisma que se pretendia criar no povo 

alemão502. 

O DDP, um esteio da RW desde a primeira coligação, procurou a união das forças 

liberais, esbarrando, no entanto, com a intransigência do DVP - ligado às associações 

patronais e a defender cortes nos encargos sociais do Estado503 - e com a 

desconfiança dos eleitores da velha classe média, suspeitosos das ligações do partido 

ao regime que tanto os penalizara. Numa nota intencionalista, Wirsching sugere que, 

após a morte de Friedrich Naumann, ao DDP terá faltado uma nova personalidade 

integradora504. 

                                                
499 Acerca da matriz intrinsecamente conservadora do partido, oculta sob a capa “popular”, ver MICHELS, 
Op.Cit., nota 195, pp. 29-30. 
500 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 
501 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 136-137. 
502 Idem, p. 63. 
503 Idem, ibidem, p. 131. 
504 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 18. 
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O contínuo progresso do NSDAP em eleições regionais505, claramente à custa da 

invasão da base social por excelência dos partidos liberais (as classes médias), 

acabou por os colocar na defensiva, reagindo com a viragem à direita na tentativa de 

reganharem esse eleitorado506. Irremediavelmente comprometidos com o regime e 

com os sucessivos Governos desde 1919, a propaganda do NSDAP arrasou o DVP 

enquanto veículo de interesses industriais e o DDP (mais tarde DSP) enquanto órgão 

da plutocracia e da finança judaica. O declínio eleitoral de ambos foi contínuo e 

acentuado, até à extinção.  

9.5 DNVP – Partido Nacional Popular Alemão 

O conservadorismo nacionalista organizara-se no final do séc. XIX com a fundação do 

Partido Conservador Alemão (DKP), o primeiro a integrar o anti-semitismo no 

programa político507.  

Em Novembro de 1918 foi fundado o DNVP, dirigido por Kuno Graf von Westarp mas, 

embora generosamente financiado, a sua base social de apoio, constituída 

principalmente por membros dos estratos economicamente mais elevados do país, 

com uma predominância significativa de grandes agrários protestantes508, 

especialmente Junker, era insuficiente para lhe assegurar uma relevância parlamentar 

proporcional aos meios disponibilizados. 

O partido tratou de ampliar o público-alvo, adaptando a mensagem política às classes 

médias: propalando a Dolchstoßlegende e criticando o Tratado de Versalhes, 

denunciando a Zwangswirtschaft509 e o fim da política proteccionista do Império, 

combatendo os judeus e a república socialista, o DNVP conseguiu tornar-se o principal 

partido burguês no espaço de centro-direita. 

Associado à Grande Coligação durante os «anos de ouro», a participação no Governo 

confrontou o partido com as consequências de substituir princípios por interesses. 

Quando na oposição, o DNVP tinha defendido vigorosamente uma revalorização das 

reformas e pensões, drasticamente penalizadas pelo controlo da hiperinflação mas, 

perante a realidade financeira, prisioneiro da Staatsraison510, a revalorização aprovada 

                                                
505 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 201. 
506 Idem, pp. 152-153. 
507 Idem, ibidem, p. 18. 
508 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 17. 
509 Economia forçada (trad. n/). 
510 Razão de Estado (trad. n/). Ver conceito em BALÃO , Op.Cit., nota 90, p. 227. 
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ficou muito aquém do prometido, trazendo-lhe a ira dos eleitores, conservadores e 

oriundos em grande parte das classes médias, que se sentiram ludibriados.  

O partido sofreu um golpe definitivo quando, em 1926, a esquerda lançou uma petição 

para um referendo no sentido da expropriação dos bens das ex-casas reinantes. O 

DNVP, que não podia deixar de ser contra, viu-se obviamente acusado de limitar os 

rendimentos dos mais pobres pensionistas, enquanto defendia os mais ricos 

aristocratas. 

As fortes perdas eleitorais de 1928 foram atribuídas à ligação a um regime que 

programaticamente afirmava combater. O inevitável debate opôs moderados, que 

defendiam uma participação pragmática no Governo e radicais, liderados pelo 

magnata da imprensa Alfred Hugenberg, que defendiam a total oposição ao regime. 

Vitorioso, Hugenberg imprimiu ao partido uma orientação estridente e radical, de 

oposição mediática e parlamentar total, alienando largos sectores do 

conservadorismo, beliscando o próprio PR. Em 1930, escassos 18 meses após 

assumir a liderança, Hugenberg tinha estilhaçado o DNVP, deixando o partido em 

delicada situação para enfrentar as eleições gerais. 

Figura 20 – Votação no DNVP em eleições gerais 511 

 

9.6 Particularismo 

O sistema de representação proporcional instituído na RW garantia assento 

parlamentar a partir de um número relativamente baixo de votos, favorecendo a 

                                                
511 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 

0

5

10

15

20

25
%

 votos



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  108  

proliferação e não o agrupamento das formações políticas ao mesmo tempo que 

permitia a entrada no Reichstag a formações políticas de baixíssima penetração, 

organizadas em torno de interesses ou grupos sociais muito específicos512. Em larga 

medida estes partidos radicavam em segmentos das classes médias513 e eram 

fundamentalmente nacionalistas e anti-socialistas514. Um outro grupo caracterizava-se 

pela especificidade do conteúdo ideológico e situava-se na área do radicalismo 

ultranacionalista, anti-semita, anti-parlamentar e völkisch.  

No seu conjunto, estes partidos representavam, sobretudo, um protesto anti-regime515. 

Nos anos iniciais da RW, com a sociedade fracturada em blocos de enorme carga 

ideológica, definidos pelas questões da propriedade, da concentração e massificação 

industrial, assim como da aceitação do tratado de Versalhes, estes partidos pouco 

significado tiveram mas, com o crescente desgaste dos partidos da coligação, o seu 

crescimento acentuou-se em 1924, passando a constituir presença permanente no 

firmamento político, nos Landtage e Reichstag. Pouco eficazes, viram o seu eleitorado 

transitar em 1930 para o NSDAP. 

9.7 NSDAP – Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 

 Alemães 

O NSDAP teve origem numa organização política anterior, o DAP, fundada por Anton 

Drexler e Karl Harrer, mas a sua génese e percurso estão, no entanto, 

indissoluvelmente ligados à personalidade do subsequente dirigente máximo, Adolf 

Hitler. 

Sem «berço» nem escola, Hitler não parecia fadado para grandes voos, políticos ou 

outros e houve quem não lhe augurasse futuro como dirigente partidário516 ou, como 

von Papen517, pensasse poder utilizá-lo como se de uma marioneta se tratasse, mas a 

verdade é que se afirmou como um líder, que transformou um grupúsculo radical num 

gigantesco partido nacional.  

                                                
512 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 42-43. 
513 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 19. 
514 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 262. 
515 Idem, p. 262. 
516 Ver STEINERT, Op.Cit. , p. 90. 
517 Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 229. 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  109  

9.7.1 O líder 

Austríaco de nascimento518, estudante banal com pretensões falhadas a artista 

plástico519, Hitler vegetou algum tempo em Viena, em empregos de último recurso. 

Frustrado, detestando a monarquia decadente dos Habsburgos, ofereceu-se como 

voluntário na infantaria alemã, sendo enviado para a frente ocidental520, onde foi ferido 

e condecorado. 

No final da guerra Hitler foi incorporado numa unidade da Reichswehr em Munique, à 

qual estava atribuída a recepção de desmobilizados e no seio da qual foi encarregue 

de ministrar instrução política nacionalista. Reconhecendo-lhe capacidades de 

liderança, o comando encarregou-o de vigiar um recém-criado Partido dos 

Trabalhadores Alemães (DAP), nacionalista, anti-semita e völkisch, ligado à obscura 

Sociedade Thule521, do qual se tornou membro e onde, orador brilhante522 e ambicioso, 

rapidamente se impôs.  

A 24 de Fevereiro de 1920, Hitler propôs a mudança do nome para NSDAP e um 

programa com 25 pontos523, aprovado e nunca mais alterado para, no ano seguinte, 

ser eleito líder (Führer524) com poderes absolutos. O Führerprinzip estabelecia a 

supremacia indiscutível da vontade do líder525, a quem era devida obediência cega e 

cuja vontade justificava as acções dos militantes; consequentemente, quaisquer actos 

podiam ser cometidos, se por ele ordenados526. 

9.7.2 A ideia 

A natureza do NSDAP era complexa, suscitando controvérsia logo ao nível dos 

fundamentos. 

                                                
518 Em 1925, após sair da prisão, Hitler renunciou à cidadania austríaca. Ver nota 421. 
519 Ver HITLER, Op.Cit., nota 56, p.19. 
520 Ver HITLER, Op. Cit., pp. 170-183. 
521 Sobre a Sociedade ver GILBHARD , Hermann, <http://www.historisches-
lexikonbayerns.de/artikel/artikel_44318 >, consulta em 27.11.2010 às 18.30 
522 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, p. 305 e STEINERT, Op. Cit., nota 78, p. 91. 
523 http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nsdap25/, consulta em 1.08.2012 às 8.00. 
524 Ver STEINERT, Op. Cit., nota 78, p. 108. Conceito de Führer em WEBER, Op.Cit., nota 262, p. 140. 
525 Ver HITLER, Op.Cit., nota 56, p. 409. 
526 Sobre este princípio tentou-se construir um edifício jurídico, no qual colaboraram juristas como Werner 
Best e Reinhard Höhn. Assim, o Estado perderia a sua personalidade jurídica, sendo apenas um meio de 
consecução dos objectivos do Povo, definidos pelo Führer, cuja vontade “faz Direito e altera o Direito 
existente”. Ver HÖHNE, Heinz, Op. Cit., pp. 185-186. O Führer afirmava-se como o nomos empsychon, a 
“lei viva”. Ver AGAMBEN , Giorgio, Op.Cit., nota 124, p. 166. Discussão do Führerprinzip em WELCH, 
Op.Cit., nota 19, pp. 50-62. 
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Um dos primeiros focos de controvérsia residia no facto de este se afirmar mais pela 

sua característica de «movimento» do que de «partido»527. O NSDAP era uma 

organização dinâmica, que tinha um ponto de partida mas não conhecia ponto de 

chegada, que vivia da permanente instabilidade, contrariamente ao estaticismo dos 

partidos tradicionais e que, como uma pele, sem comprometer princípios, mas também 

sem se deixar espartilhar pela rigidez doutrinária, se adaptava continuamente ao 

«corpo» do povo alemão, com propostas e actuações moldadas ao meio ou grupo 

social a que se dirigia, por mais específico que fosse. 

Não significa isto que o partido fosse despido de conteúdo ideológico. Pelo contrário, o 

NSDAP defendia uma Weltanschauung completa, uma proposta holística com 

soluções dirigidas a todos os meios, classes e aspectos da vida política e familiar, 

abundantemente versados em Mein Kampf mas, articulando destramente fundamentos 

e propaganda, criava constantemente propostas dirigidas a situações concretas e 

particulares, formuladas de modo simples e eficaz. 

O NSDAP foi essencialmente um partido de massas528, ainda que inicialmente a 

milícia – Sturmabteilung – fosse o elemento mais visível, adquirindo temporariamente 

uma tendência autonomista. A partir da libertação de Hitler529 (1925) e da 

reorganização subsequente, a característica «de massas» do partido, a sua vocação 

integradora, única no espectro partidário da RW530 e, por isso mesmo, um factor 

diferenciador, nunca mais o abandonou.  

A natureza fascista do partido é um ponto ainda em disputa, para o que inegavelmente 

contribui o carácter não consensual da definição do conceito. Fazendo uma revisão 

das definições propostas Michael Mann acaba por propor a sua própria que, no 

entanto, consideramos excessivamente vaga, pelo que preferimos limitar-nos a 

identificar as características diferenciadoras desta corrente, a saber, nacionalismo, 

defesa do Estado forte, rejeição da modernização económica traduzida nas formas de 

massificação da produção e consumo, rejeição simultânea do marxismo e do 

capitalismo, rejeição do parlamentarismo e do relativismo liberal, laicismo, liderança 

carismática, mobilização e organização das massas em milícias paramilitares.  

Na sua revisão Michael Mann identifica correntes que sustentam que o nacional-

socialismo não seria de natureza fascista, já que privilegia o elemento Volk e não o 

                                                
527 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, pp. 326, 413. 
528 Ver MOREIRA, Op.Cit., nota 24, pp. 198-199. 
529 Preso na sequência do putsch de 9.11.1923 (ver 9.7.7). 
530 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 262 e FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 226. 
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Estado, que assume um papel apenas instrumental531, posição que não colhe 

unanimidade, nomeadamente por parte do próprio. Assumindo inegavelmente as 

características que atrás referimos e que o situam na família dos «fascismos», o 

nacional-socialismo revestiu-se apesar disso de aspectos próprios, como a renúncia 

não apenas tacticista ao «socialismo», o darwinismo social e, especial factor 

diferenciador, o totalitarismo, merecendo por isso lugar e designação isolados. 

A ideia central do nacional-socialismo é a da Volksgemeinschaft532, “uma comunidade 

de criaturas física e psicologicamente homogéneas”533 cuja preservação e 

desenvolvimento constituem a prioridade de todos e cada um dos seus elementos, 

sobrepondo-se os interesses deste colectivo aos direitos individuais. O Estado é 

apenas “um meio” para atingir aquele fim534. 

A pureza racial535, fundamento da exclusão dos não arianos, onde se incluíam os 

judeus536, sendo o aspecto mais notório não era, no entanto, o único: a 

“homogeneidade psicológica” requerida por Hitler é, de facto, o remate final do edifício 

totalitário, que distingue esta de entre todas as organizações políticas da RW (com a 

possível excepção do KPD), permitindo enquadrar conceptualmente a futura 

Gleichschaltung537. 

O anti-semitismo não foi um aspecto apenas epidérmico do NSDAP538 como tinha 

sido, de algum modo, na Alemanha em tempos anteriores: a criação de um fantasma 

no qual as elites políticas focavam os antagonismos e receios das massas, desviando-

os assim de si próprias através da demonização de uma minoria539. Pelo contrário, 

ainda que Hitler perpetue esta demonização (referindo significativamente «o Judeu»), 

a exclusão destes é, para o nacional-socialismo, absolutamente visceral e radica-se na 

sua não pertença à comunidade de sangue que define o Volk germânico. Na visão de 

Hitler, entre judeus e germânicos desenrolava-se um combate pela supremacia e só 

                                                
531 Representadas por G. Mosse, E. Nolte e Karl-Dietrich Bracher. Ver MANN, Op.Cit., nota 32, pp. 34-45. 
Ver ainda posição concordante em LARA , Op.Cit., nota 13, p. 688. 
532 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, pp.360-361. 
533 HITLER, Op.Cit., nota 56, p. 357. O conceito recupera Fichte. Ver LARA , Op.Cit., nota 13, p. 692. 
534 Ver comentário extensivo em MALTEZ , Op.Cit., nota 165, pp. 172-180. 
535 Não se trata apenas de excluir raças, mas também quaisquer deficiências que, pela sua propagação, 
enfraqueçam o sangue do Volk, donde as propostas sobre eutanásia e eugenismo. Ver HITLER, Op.Cit., 
nota 56, p. 367. 
536 Uma forma restritiva de jus sanguinis. N.º 4 dos “25 Princípios”. Programm der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei http://www.verfassungen.de/de/de33-45/verf33-i1.htm , consulta em 10.12.2011 
às 22.00. 
537 Uniformização política do funcionalismo. Lei de 7.04.1933. http://www.verfassungen.de/de/de33-
45/verf33-i1.htm, consulta em 15.08.2012 às 12.00. 
538 Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 612. 
539 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, pag. 354. 
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pela erradicação de uma imensa e sombria conspiração judaica, que se manifestaria 

pelo domínio da finança internacional e actuaria politicamente através da social-

democracia e do marxismo540, é que o Volk assumiria o seu destino natural. 

Da Volksgemeinschaft parte também o intenso nacionalismo do partido. A definição de 

nacionalismo como “um princípio que afirma que a unidade política e nacional deveria 

ser congruente”541 manifesta-se, em nossa opinião, especialmente insuficiente para 

caracterizar as propostas völkisch542. No caso do NSDAP, esta definição só se torna 

válida adoptando o conceito restritivo de «nacional» no sentido definido por Hitler. 

9.7.3 A propaganda 

A propaganda constituiu, para o NSDAP, o instrumento político por excelência, 

indispensável para conquistar as massas543 e o partido desenvolveu-a e usou-a a um 

nível inigualado pelos competidores. 

A mensagem era simples e despojada: “toda a propaganda tem de ser popular e de 

nível intelectual ajustado ao da inteligência mais limitada de entre os destinatários” 544 

A própria atitude frequentemente arruaceira e as tiradas incendiárias contra os 

diversos inimigos não eram desvios comportamentais, mas actos conscientes de 

propaganda (“propaganda e violência nunca são contradições”545), como tal 

reconhecidos por Hannah Arendt: “propaganda e terror representam duas faces da 

mesma moeda”546.  

A propaganda foi descentralizada ao nível operacional e financeiro, mas os conteúdos 

passaram a ser definidos centralmente pela Direcção, trazendo ao partido, sobretudo 

com Goebbels, claras vantagens sobre os opositores, em matéria de celeridade, 

coerência, coordenação e conteúdo547 da mensagem. Os decepcionantes resultados 

de 1928 mostraram, no entanto, que o partido errara o alvo: a competição com o SPD 

e o KPD pelo recrutamento das massas trabalhadoras, concentradas em meio urbano, 

                                                
540 Ver discussão da participação política judaica em MICHELS, Op.Cit., nota 195, pp. 295-300. 
541 HOBSBAWM , Op.Cit., nota 240, p. 13. 
542 Ver conceito de völkisch em HITLER, Op.Cit., nota 56, pp. 344-349. 
543 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, p. 341. 
544 HITLER, Op.Cit., nota 56, p. 164. Mas a propaganda do movimento totalitário não é mentirosa, antes 
franca e verdadeira. Ver ARENDT, Idem, p. 307. 
545 Apud HADAMOVSKY , Eugen, Propaganda und nationale Macht, 1933, p. 22, in ARENDT, Idem, p. 
341. 
546 ARENDT, Ibidem. 
547 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 140. 
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tinha falhado por completo mas, em contrapartida, os resultados tinham sido 

encorajadores em círculos rurais de pequena e média propriedade.  

A fragmentação do sector agro-pecuário e o pujante movimento Landvolk constituíram 

um alvo prioritário da propaganda do NSDAP. Com dificuldade em penetrar neste meio 

devido à bandeira «socialista», que agitava em prol do recrutamento no operariado, 

nomeadamente o art.º 17º do programa, o partido anunciou em 1928 o respeito 

absoluto pela propriedade privada através de uma «clarificação» dos 25 Princípios. 

Era evidentemente já tarde para que esta manobra desse resultado nas eleições de 

1928, mas preparou o terreno para as seguintes548. 

Não quer isto dizer que o partido abandonasse a sua determinação de ser uma 

organização de massas; na realidade, as características de movimento totalitário549 

impõem essa condição. Tratou-se de uma opção táctica, ao encontrar nas classes 

médias, em especial na velha, especialmente vulnerável, o terreno mais fértil para a 

sua implantação e posterior expansão550. 

Em 1929 o referendo contra o Plano Young551, liderado pelo DNVP e pelo Stahlhelm, 

constituiu para o NSDAP, que aderiu à organização, uma excelente oportunidade de 

propaganda, conferindo-lhe finalmente a dimensão nacional552. Com o país sob 

Governo presidencial e a sofrer já os efeitos da depressão económica, os resultados 

começaram a aparecer nas eleições em diversos Länder.  

                                                
548 Idem, p. 150. 
549 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, pp. 308-311. 
550 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 127-128. 
551 Petição sobre a renegociação das reparações de guerra, que incluía a rejeição da cláusula de culpa do 
tratado de Versalhes. 
552 Esta noção alinha-se com a crítica de Carl Schmitt aos elementos de democracia directa na CRW, mas 
não é consensual. Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 130 e 137.  
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Figura 21 – Votação no NSDAP em eleições gerais 553 

 

9.7.4 O recrutamento  

O partido foi organizado preparando já a estrutura e os quadros para o exercício do 

Poder: o território foi dividido em zonas geográficas de decrescente dimensão, até ao 

nível de bairro. Os responsáveis de cada secção mantinham ficheiros (hoje chamar-

se-iam «bases de dados») sobre todas as pessoas dentro da sua área de 

responsabilidade554. 

O partido investia fortemente na proselitização, veiculando uma mensagem völkisch 

misturada com um anti-semitismo virulento555, primário e intenso antagonismo face ao 

bolchevismo, à social-democracia (que dizia dominados por judeus)556 e aos «traidores 

de Novembro», responsáveis pelo Diktat de Versalhes. A mensagem compreendia 

ainda uma mistura de ideias acerca da educação, cultura física e importância da 

pureza do sangue alemão557: 

                                                
553 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 
554 Compare-se com a apreciação das realidades políticas da época na Grã-Bretanha e EUA. BALÃO , 
Op.Cit., nota 53, pp. 173-188. 
555 “Any man who is not attacked in the Jewish newspapers…is no decent German”, in HITLER, Op. Cit., 
nota 56, p. 319. Ver HÖHNE, Op. Cit., nota 526, p. 59. 
556 Cfr. HITLER, Op.Cit., nota 48, pp. 56-57. 
557 As questões raciais não eram exclusivas do NSDAP. Para além de Gobineau ou Houston Chamberlain 
(Cfr. LARA , Op. Cit., nota 78, p. 695), veja-se a afirmação de Gaetano Mosca: “…the present civilization 
of the Aryan race is in fact superior to all preceding civilizations.” In MOSCA, Gaetano, The Ruling Class, 
Greenwood Press Publishers, Conn. USA, 1980, p. 34. 
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“Simplificando ao extremo problemas complicados, [Hitler] dava às almas 

simples a convicção de que, finalmente, alguém as compreendia, que era um 

deles e sabia exprimir o que os atormentava”558. 

Ainda que o NSDAP recrutasse especialmente nas classes mais baixas559, às quais 

dirigia uma propaganda praticamente indistinguível da dos concorrentes marxistas560, 

nos primeiros tempos encontravam-se no partido alguns membros oriundos da média 

ou alta burguesia, atraídos quer pela encenação paramilitar, quer pela oratória de 

Hitler561, quer ainda pelo conteúdo ideológico da mensagem do partido, com a qual se 

identificavam562. O crescimento da penetração nacional-socialista na alta burguesia563 

foi constante, atingindo já em 1932 expressão significativa564.  

A mensagem veiculada à populaça teria aqui sido anátema, sobretudo, nos meios da 

finança e da indústria, que Hitler tinha por fundamentais para o rearmamento e a 

recuperação económica, tendo aí o cuidado de relativizar as expectativas 

revolucionárias do movimento e vincar sobretudo a componente de disciplina e 

obediência, os valores nacionalistas e as questões militares e geopolíticas, como a 

aquisição do necessário Lebensraum565. 

Esta dicotomia criou, em ambas as clientelas políticas, expectativas igualmente 

fundadas mas diametralmente opostas que, na população em geral, se nunca foram 

bem compreendidas foram, pelo menos, geridas através da máquina de propaganda 

do partido, mas que nas camadas mais cultas da sociedade e na elite dirigente do 

partido, só puderam ser resolvidas mediante o afastamento, nalguns casos a 

eliminação física, da chamada «ala esquerda». Criou-se, assim, um partido bipolar, 

com uma ala esquerda de pendor socialista, recrutando em sectores do operariado, 

essencialmente concentrada em Berlim e liderada pelos Strasser e um núcleo 

nacionalista völkisch, concentrado na Baviera, liderado por Hitler. Esta contradição 

essencial veio a ser definitivamente resolvida após a tomada do Poder. 

A propaganda eleitoral do partido apresentou diferentes alvos preferenciais em 

diferentes momentos eleitorais: trabalhadores e burguesia nacionalista (1928), 

                                                
558 Ver STEINERT, Op.Cit., nota 78, p. 105. 
559 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 226. 
560 Idem, pp. 227-228. 
561 Sobre o valor das capacidades oratórias de um líder partidário ver MICHELS, Op.Cit., nota 195, pp. 
100-108. 
562 Ver interpretação em ARENDT, Op.Cit., nota 49, pp. 326-329. 
563 Cfr. DELPLA , François, As Mulheres de Hitler, Editorial Estampa, Lisboa, 2006, pp. 55-87 
564 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 264. 
565 O enquadramento filosófico do NSDAP encontra-se em LARA , Op. Cit., nota 78, pp. 688-698.  
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trabalhadores e SPD (1930), juventude, SPD e classe média (presidenciais 1932), 

SPD e Zentrum (1932)566.  

Apesar do apoio que lhe concedeu em 1932, o grande capital não foi responsável por 

financiamentos significativos ao NSDAP, que se sustentava sobretudo pelas 

quotizações e venda de material de propaganda e ingressos567. 

9.7.5 A milícia 

No princípio dos anos 20 a agitação política em Munique era grande e militantes de 

extrema-esquerda e de extrema-direita disputavam o mesmo eleitorado: os 

desempregados, franjas do operariado industrial, a pequena-burguesia despojada568. 

O eleitorado era assim disputado nas fronteiras destes segmentos e os contendores 

eram necessariamente as organizações dos extremos do espectro político, já que a 

sua base de recrutamento era também o extremo do espectro social, os 

disenfranchised, massas em situação de grande dificuldade económica e sem 

representação política, na descrição de Hannah Arendt.  

A propaganda do partido centrava-se praticamente no Führer que, precedido por 

música marcial e escoltado pela Leibwache569, brilhava em comícios organizados nas 

cervejarias de Munique, frequentemente perturbados com violência pelos apoiantes de 

organizações adversárias e Hitler necessitava da protecção de um corpo de homens 

dedicados e dispostos ao uso da força.  

Para isto foi útil a amizade do capitão Ernst Röhm, oficial a prestar serviço no 

comando da Reichswehr da Baviera, com o encargo de preparar, armar e manter 

efectivos militares de reserva, não permitidos pelo tratado de Versalhes. A 

organização de uma milícia partidária – a Sturmabteilung (SA) – permitia-lhe dispor de 

efectivos que poderiam a todo o instante ser activados pela Reichswehr para 

operações militares, pelo que a organizou à imagem e semelhança das unidades 

militares, com idênticas estruturas de comando, disciplina e patentes. Dentro da SA de 

Munique foi escolhida uma elite de toda a confiança de Hitler, que passou a constituir 

a sua guarda pessoal (Leibwache) que, em 1925, viria a converter-se na SS. 

                                                
566 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 242. 
567 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 104. SCHULZE, Op.Cit., nota 249, pp. 345-346. O facto (descrito 
pelas fontes) de Hitler viver temporariamente de donativos de admiradores da alta-burguesia bávara (uma 
forma de mecenato) enquadra-se na caracterização da liderança carismática. Ver WEBER, Op.Cit., nota 
262, p. 142. 
568 Ver BALÃO , Op.Cit., nota 53, pp. 176-178. 
569 Guarda pessoal (trad. n/). 
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O entendimento de Röhm quanto à SA era, no entanto, muito diferente do de Hitler. 

Röhm assumia-se apenas como soldado570 e se, para Hitler, a SA era uma milícia do 

partido, para os militares a SA era mais um dos corpos da shwarze Reichswehr571, isto 

é, uma reserva militar e uma forma disfarçada de manter um efectivo militar superior 

ao permitido pelo tratado de Versalhes, reservando ao partido apenas o papel de 

“tambor”572. Sob a liderança de Röhm a SA transformou-se rapidamente numa 

formidável organização573 que, no entanto, privilegiava a quantidade sobre a 

qualidade, com um marcado carácter brigão e populista, inimiga das elites, às quais se 

referia com desprezo, motivos pelos quais adquiriu uma reputação arruaceira, pouco 

compatível com o carácter sério e respeitável que Hitler tentava imprimir ao partido.  

A SA foi desde o início um equívoco: para a liderança política era um instrumento do 

partido mas, para a sua liderança paramilitar, ela era, sobretudo, uma reserva da 

Reichswehr e, como tal, devia ser mantida em estado de preparação militar e não 

contaminada pela política partidária. Este equívoco agravou-se à medida que o 

NSDAP ganhava peso político, para vir a ser resolvido em 1934.                            

9.7.6 SS – de «elite da organização» a «organização da elite» 

Para o recrutamento da elite do partido foi essencial a Schutzstaffel (SS) e para este 

efeito releva a simbologia associada: um uniforme próprio, de cor negra e no quépi o 

símbolo que viria a tornar-se tristemente famoso, a caveira estilizada. Cor e símbolo, 

distintivos do regimento Totenkopfhusaren, da extinta Guarda Imperial a Cavalo, a 

estabelecerem uma ponte cultural entre elites de um passado glorioso e de um futuro 

que não se pretendia menos574. 

A SS foi criada não apenas como mais um corpo paramilitar, mas sim como uma nova 

Ordem de Cavalaria575, alimentando a visão de Himmler da futura elite nacional-

socialista, concepção de um poder policial e militar indissociável de uma concepção 

                                                
570 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, p. 370. Ver HÖHNE, Heinz, Op. Cit., nota 526, p. 26. 
571 Forças Armadas clandestinas (trad.n/). 
572 Cfr. HÖHNE, Heinz, Op. Cit., nota 526, p. 23. 
573 Ver MANN, Op.Cit., nota 32, pp. 205-206. 
574 As patentes SS e SA eram designadas por termos próprios, para contornar o intenso desagrado da 
Reichswehr face a organizações militares potencialmente concorrentes. Ver WILLIAMSON , Gordon, Die 
SS - Hitlers Instrument der Macht, Neuer Kaiser Verlag GmbH, Klagenfurt, 2007, p. 250. 
575 A SS seria construída à semelhança da Companhia de Jesus. Também Hitler terá chamado a Himmler 
“o seu Inácio de Loyola”. Cfr. HÖHNE, Op. Cit., nota 526, p. 135. 
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ideológica, na realidade uma concepção cosmológica completa, envolvendo uma raça 

dominante e um Mundo sob o seu domínio576. 

Recrutados segundo uma apertada selecção física e genealógica, garante da pureza 

ariana, sujeitos a uma doutrinação intensa, os recrutas eram finalmente admitidos na 

«Ordem» através de uma impressionante cerimónia de juramento de fidelidade577. 

Toda esta selecção, preparação e ritual de passagem induziam no novo SS uma 

noção de superioridade por direito, de pertença a uma elite578.  

O esoterismo associado às práticas da SS até ao fim do decénio de 30 configura-se 

como quase religioso e parecem aplicar-se-lhe como por medida as palavras de 

Gaetano Mosca: 

“In societies in which religious beliefs are strong and ministers of the faith 

form a special class, a priestly aristocracy almost always arises and gains 

possession of a more or less important share of the wealth and the political 

power”579 . 

A atractividade da SS foi ainda complementada com o recrutamento de figuras 

masculinas580 de relevo em todos os ramos da sociedade, incluindo a nobreza581, 

dispensadas das exigências de admissão aplicáveis ao recruta comum e, obviamente, 

também da prestação de serviço regular e a quem eram atribuídas patentes 

honorárias582, Ehrenränge, normalmente de oficial superior ou oficial-general. 

Também os meios académicos contribuíram significativamente, com jovens «estrelas» 

do firmamento universitário583, a quem “a alternativa socialista parecia velha, 

materialista e demasiado proletária”, atraídos pela “visão mais orgânica da 

modernidade, em que um movimento e Estado incarnavam a Nação e a conduziam ao 

desenvolvimento social e moral”584.  

Enquanto Hitler aliciava para a causa elementos da elite, através das relações sociais, 

a SS era constituída com o expresso desígnio de ser a elite interna do NSDAP. Se a 
                                                
576 Apesar da roupagem mística, o idealismo estava excluído, exigindo-se “total consistência lógica na luta 
política e ideológica”. Apud BEST, Werner (SS-Oberführer Dr.), Die Deutsche Polizei, 1941, p. 99, in 
ARENDT, Op.Cit., nota 49, pag. 308. 
577 Ver WILLIAMSON , Gordon, Op.Cit., nota 574, pp. 31-32. Ver HÖHNE, Op. Cit., nota 526, p. 139. 
578 Herbert Ziegler classifica a SS como uma genuína meritocracia. Ver MANN, Op.Cit., nota 32, p. 207. 
579 MOSCA, Op. Cit., nota 557, p. 59. 
580 A SS era exclusivamente masculina.  
581 Ver CLARK , Op.Cit., nota 112, p. 755. 
582 Ver HÖHNE, Op. Cit., nota 526, p. 129. 
583 “As minorias governantes são normalmente constituídas de tal modo, que aqueles que as compoem se 
distinguem da massa de governados pelas qualidades que lhes dão uma certa superioridade material, 
intelectual ou mesmo moral”. MOSCA, Op. Cit., nota 557, p. 53 (trad.n/). 
584 MANN, Op.Cit., nota 32, p. 205. 
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SA existia para protecção do partido, a SS existia para protecção do Führer, da 

pessoa mas também da ideia. 

Inevitavelmente vieram a eclodir invejas e confrontos abertos entre as duas 

organizações, que competiam pelo primado junto do líder. A superior organização da 

SS, a maior qualidade e disciplina dos seus quadros e a aliança de conveniência de 

vários altos dirigentes do partido com Himmler, contribuíram para assegurar a vitória 

da SS, reforçando-lhe o estatuto de elite585 e relegando definitivamente a SA para um 

papel secundário, limitado aos estratos inferiores da sociedade. Em consequência 

destas lutas Hitler escreveu uma carta de agradecimento ao SS-Gruppenführer 

Daluege onde estava contida a frase “SS-Mann! Deine Ehre heißt Treue” que, 

adaptada, se tornou mote da SS586.  

9.7.7 Ritual de passagem – o putsch de Munique587 

No Outono de 1923 aprofundavam-se as clivagens entre o Governo do Reich, de 

centro-esquerda e a elite dirigente bávara, particularista de direita, o Comissário-Geral, 

Ritter von Kahr e o comandante da Reichswehr, von Lossow. De modo aventureiro e 

teatral, Hitler, assessorado por Ludendorff, tentou forçar von Kahr a um levantamento 

contra o Governo central, montando uma tentativa de golpe de que resultaram cerca 

de 20 mortos588. 

Preso, Hitler fez do julgamento uma espectacular tribuna política. Numa sala cheia de 

flores, entre aplausos, Ludendorff foi absolvido e Hitler condenado a 5 anos de prisão, 

dos quais cumpriu 13 meses, tempo que aproveitou para clarificar e desenvolver as 

suas ideias e ditar a Hess o seu livro “Mein Kampf”. 

O putsch constituiu para Hitler um verdadeiro ritual de passagem, compreendendo que 

a conquista do Poder não poderia ser conseguida pelo golpismo, mas sim pelos 

instrumentos que a República lhe punha à disposição.  

Proibido em todo o Reich após o putsch, o partido rapidamente voltou a ser 

autorizado, tendo Hitler feito em Ulm um juramento de abandono do putschismo. A SA, 

igualmente proibida, manteve-se discretamente activa durante a proibição, após o que 

retomou a antiga designação e uniformes. 

                                                
585 Ver HÖHNE, Op. Cit., nota 526, p. 124. 
586 A tua honra chama-se fidelidade (trad.n/). Idem, p. 67. 
587 (Fontes) Idem, pp. 24-26; WILLIAMSON , Op.Cit., nota 574, pp. 17-18; STEINERT, Op.Cit., nota 78, 
pp. 135-141,  
588 Ver BESSA , Op.Cit., nota 4, p. 247.  
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A importância deste acto subversivo, ainda que falhado, não pode contudo ser 

menosprezada: 

“O que parece uma paródia de revolução revela, na realidade, a concretização de um 

trabalho persistente visando ameaçar a existência do Governo do Reich”589. 

9.7.8 Origem do crescimento eleitoral do NSDAP 

Para além de examinar a validade de algumas ideias feitas relativamente ao núcleo 

eleitoral do NSDAP590, interessa conhecer aspectos que mais recentemente vieram a 

ser identificados. 

Como Borowsky, também Falter591 considera que Hitler não chegou ao Poder por 

eleições mas, como também nota este autor, mais importante do que sublinhar que o 

NSDAP nunca conseguiu a maioria absoluta de votos é compreender como se tornou 

eleitoralmente o maior partido alemão. 

Compreender o crescimento eleitoral explosivo do NSDAP a partir de 1928 significa 

antes de mais saber «Quem votou Hitler?», para compreender «Porquê?» 

Em diversas fontes adiantam-se explicações, maioritariamente fundadas mais em 

raciocínios que em dados, pelo que este é um campo sócio-cultural minado por razões 

de conveniência política e de insuficiência técnica ou documental. 

Observaremos de forma mais pormenorizada estas teses, concentrando-nos nas 

eleições legislativas nacionais entre 1928 e Novembro de 1932. 

9.7.8.1 Efeito da abstenção 

Entre 1928 e 1932 o NSDAP conseguiu um crescimento eleitoral de cerca de 13 

milhões de votos, verificando-se simultaneamente um recuo da abstenção que 

alimentou a tese da superior capacidade de mobilização dos abstencionistas592.  

                                                
589 STEINERT, Op.Cit., nota 78, p.122. A apreciação não é consensual, existindo propostas que não 
consideram este putsch “autodestruidor” como uma real tentativa de derrubar o Governo. WIRSCHING, 
Op.Cit., nota 10, p. 101. 
590 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 4. 
591 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 22. 
592 A teoria de estratos sustenta que os tradicionais abstencionistas seriam politicamente demasiado 
apáticos e apenas em 1932 teriam votado significativamente no NSDAP. A teoria de massas considera 
que a mobilização dos abstencionistas não seria consideravelmente superior à dos eleitores de outros 
partidos. Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 81. 
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Figura 22 – Evolução da abstenção em eleições legis lativas nacionais 593 

 

Os dados de recenseamento mostram que em 1930 foram capturados à abstenção 

cerca de 2,3 milhões de votos. Nas eleições seguintes, idêntica contabilização mostra 

uma captação adicional de 700000 votos, vindo o abstencionismo a aumentar (1,6 

milhões) entre Julho e Novembro de 1932. 

Figura 23 – Variação da abstenção e do voto no NSDA P em eleições legislativas 
nacionais 594 

 

                                                
593 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 2, pp. 802-803. 
594 (Fonte) Idem, ibidem. 
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A análise de Falter, corroborada por Albers e Childers595, sustenta as posições da 

teoria de estratos, mostrando que a correlação positiva entre o crescimento da 

participação e o do voto no NSDAP o é também em relação aos outros partidos596.  

Figura 24 – Contribuição de anteriores abstencionis tas para o resultado do NSDAP 597 

 

Na eleição de Novembro de 1932 Falter identifica um movimento de carácter mais 

geral de afastamento do partido (electoral swing), que poderá sustentar a noção de 

que os nacional-socialistas teriam já atingido o limite da sua expressão eleitoral 

quando, em Janeiro seguinte, Hitler foi convidado a assumir a chancelaria. 

9.7.8.2 Efeito de transferência no bloco burguês-protestante 

Logo na eleição de 1930, ocorreu significativa transferência de votos do DNVP para o 

NSDAP598, na linha dos pressupostos da teoria do confessionalismo político e em 

contradição com a teoria de estratos.  

Observa-se ainda, já em 1930, uma correlação entre o crescimento do NSDAP e as 

perdas dos partidos liberais, DVP e DDP599, enquanto os partidos dos blocos socialista 

e católico se mostram imunes.  

                                                
595 CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 142. ALBERS , Op.Cit., nota 45, p. 12. 
596 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 92-93 e 95-97. 
597 (Fonte) Idem, p. 100. 
598 Idem, ibidem, pp. 95-97, 109, 315. Falter propõe ainda que, em resultado do crescente endividamento 
do sector agrícola, a componente protestante, tradicionalmente afecta ao DNVP, começou a abandonar 
este partido em favor de organizações particularistas que, eventualmente, constituíram uma ponte para o 
NSDAP.  
599 Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, p. 12. 
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Para o resultado de Julho de 1932 contribuíram antes de mais os pequenos partidos 

(que perderam 85% do seu eleitorado), o DVP e o SPD, enquanto o DNVP parece ter 

estabilizado o seu eleitorado, reduzido em 1930 ao núcleo mais fiel.  

Figura 25 – Percentagem de eleitores do NSDAP que n a eleição anterior tinham optado 
por outro sentido de voto 600 

 

O afluxo de votos da abstenção e do DNVP ao NSDAP na eleição fulcral de 1930 

suporta a perspectiva de massas, enquanto a perspectiva de estratos interpreta mais 

correctamente a transferência de votos dos partidos liberais601, concluindo-se que 

nenhuma destas explica de forma completa e satisfatória os resultados de 1930. 

Nos resultados de 1932 observa-se ainda uma correlação entre as perdas do NSDAP 

e a recuperação do DNVP, do DVP e dos pequenos partidos particularistas de direita, 

confirmando teses do confessionalismo político. 

9.7.8.3 Efeito do voto feminino 

O voto feminino tem sido apontado como importante contribuinte para o crescimento 

explosivo do NSDAP a partir de 1928, uma lenda, segundo Bracher, devida 

                                                
600 (Fonte) FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 111. 
601 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 142. 
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provavelmente a preconceitos sobre a natureza feminina, expressos em estudos 

produzidos no ambiente sócio-cultural da primeira metade do sec. XX602. 

Na realidade, diversas análises reconhecem que o eleitorado feminino terá 

apresentado uma superior resistência ao NSDAP, devido, por um lado, à rejeição dos 

métodos violentos do partido e respectiva milícia e, por outro lado, ao carácter mais 

conservador e confessional deste eleitorado. Isto mesmo prova a análise de Falter603 

relativa às eleições entre 1924 e 1930, evidenciando um voto feminino no NSDAP 

sempre percentualmente inferior ao masculino, sendo marcadamente superior nos 

partidos católicos, no DVP e no DNVP, ou seja, exactamente nos partidos de mais 

vincado cariz conservador. Mann defende a posição contrária, que desvalorizamos por 

não estar sustentada604. 

Um factor adicional de resistência foi, segundo Childers, resultado do retrocesso social 

proposto pelo partido para as mulheres, o KKK – Kinder, Kirche und Küche605, 

apelando à nova classe média, prejudicada pela generalização do emprego feminino. 

9.7.8.4 Efeito do voto jovem 

O nacional-socialismo foi descrito como merecendo especial aderência por parte dos 

jovens606, eventualmente devido à juventude das milícias – a sua parte mais visível – e 

ao sucesso em eleições para organismos estudantis, sendo também certo que a 

média etária dos seus militantes era inferior à de outros partidos. 

                                                
602 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 136-137. 
603 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 141. 
604 Ver MANN, Op.Cit., nota 32, p. 185. 
605 Crianças, Igreja e Cozinha (trad. n/). Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 174. 
606 Ver MANN, Op.Cit., nota 32, p. 186. 
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Figura 26 – Evolução da distribuição etária da popu lação alemã 607 

 

A extrapolação da distribuição etária dos membros e milicianos do NSDAP para a 

globalidade dos seus eleitores esbarra na inverosimilhança matemática, que a análise 

estatística608 das eleições entre 1928 e 1932 vem comprovar, evidenciando pelo 

contrário uma afinidade preferencial entre o grupo de eleitores de mais de 65 anos. 

9.7.8.5 Efeito do voto confessional 

A confissão religiosa adquiriu agudo sentido político na Alemanha em consequência 

da Kulturkampf da era Bismarck609, em que houve um claro antagonismo da elite 

prussiana em relação à minoria católica que, por isso mesmo, se fechou sobre si 

própria, constituindo um microcosmos cultural dotado de instituições políticas próprias, 

(o Zentrum e, depois, o BVP), que constituíram durante todo o Império e RW 

poderosas âncoras políticas para o eleitorado católico, evidenciando uma estabilidade 

eleitoral inigualada, mas mantendo-se sem significado fora das áreas de 

predominância desta confissão. 

                                                
607 Observem-se a juventude do eleitorado e o aumento da esperança de vida. (Fonte) BÜTTNER, 
Op.Cit., nota 14, tabela 11, p. 814. 
608 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 149 e CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 265. 
609 Ver CLARK , Op.Cit., nota 112, pp. 648-656. 
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Figura 27 – Distribuição confessional da população alemã 610 

 

Os resultados das duas eleições presidenciais, 1925 e 1932, alinham-se igualmente 

segundo este parâmetro, com os candidatos apoiados pela hierarquia destes dois 

partidos a evidenciarem confortável votação nos círculos de maioria católica611.  

Figura 28 – Distribuição do voto nacional-socialist a por quartis de crescente maioria 
protestante 612 

 

Nas eleições legislativas o sucesso do NSDAP regista uma forte correlação com a 

confissão protestante dos círculos: enquanto em 1928 a distribuição dos baixos 

                                                
610 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabela 12, p.814. 
611 Ver análise estatística das eleições presidenciais. FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 170-173. 
612 (Fonte) Idem, p. 178.  
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resultados era homogénea, observe-se que o quartil de população quase totalmente 

protestante regista, em 1930 e 1932, votações muito expressivas neste partido. O voto 

católico no NSDAP distribui-se igualmente por agregados urbanos e rurais. 

Falter conclui assim que a confissão religiosa foi o marcador social de maior 

diferenciação no crescimento eleitoral do nacional-socialismo613, caracterizando-se o 

eleitor nacional-socialista de 1930/32 como essencialmente protestante, conclusão 

também de Mann, Albers e Childers614. 

9.7.8.6 Efeito do voto operário 

A ideia, politicamente conveniente, de uma baixa penetração do NSDAP neste meio 

não colhe suporte através da análise dos resultados e mesmo a distinção entre 

membros activos e inactivos neste meio social não permite identificar tendências 

claras, notando-se apesar de tudo que o crescimento nos círculos com maior 

percentagem de operários e assalariados activos é superior ao verificado nos de maior 

percentagem de inactivos615. 

Figura 29 – Voto de operários ( Arbeiter) activos no NSDAP, distribuído por quartis 
(indica-se a percentagem de trabalhadores em cada q uartil) 616 

 

                                                
613 Ver o discurso dos dirigentes religiosos de ambas as confissões. Idem, ibidem, pp. 188-193. 
614 Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, p.15; CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 258-261; MANN, Op.Cit., nota 
32, p. 193. 
615 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 222-223 e BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 239. 
616 (Fonte) FALTER , Op.Cit., nota 15, tabela 7.1, p. 201.  
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Figura 30 – Voto de operários ( Arbeiter) inactivos no NSDAP, distribuído por quartis 
(indica-se a percentagem de trabalhadores em cada q uartil) 617 

 

Observa-se nas figuras 29 e 30 que o crescimento do NSDAP em 1930 é praticamente 

independente da percentagem de operários/assalariados no círculo. Em 1932 o 

crescimento, ainda que de reduzido significado estatístico, indica uma maior afinidade 

no seio dos operários activos618. 

Figura 31 – Crescimento do NSDAP no eleitorado oper ário entre as eleições de 1928 e 
1930, em função do sector de actividade 619 

 

                                                
617 Idem.  
618 Falter adverte que esta conclusão não é unânime na literatura. Conclusões contrárias dever-se-ão à 
generalização (metodologicamente inaceitável) de resultados locais ou regionais, ou à utilização de 
diferente informação empírica. Observa ainda que, da utilização de diferentes agrupamentos das 
categorias de eleitores resultam necessariamente diferentes conclusões, sublinhando a delicadeza destas 
escolhas. Ibidem, pp. 202 e 204. 
619 Quartis organizados pela percentagem de trabalhadores no círculo eleitoral. Ibidem, tabela 7.4, p. 210. 
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Na figura 31 pode observar-se o resultado da desagregação de resultados em função 

do sector de actividade e apenas para o sector da agricultura se verifica uma 

correlação claramente positiva entre a percentagem de assalariados rurais e o 

crescimento do NSDAP entre 1928 e 1930. 

Uma desagregação ainda mais profunda, em função de meio residencial e confissão 

religiosa, permite evidenciar que os melhores resultados do NSDAP no meio operário 

foram obtidos em círculos rurais, agrários e protestantes620. No meio urbano os 

melhores resultados situam-se nas pequenas cidades (20 a 50000 hab.), de maioria 

protestante e percentagem de operários/assalariados inferior à média nacional, 

resultados que não sustentam a tese, defendida por Albers621, da resistência do meio 

operário socialista ao NSDAP. 

9.7.8.7 Efeito do voto da nova classe média 

Os quadros constituíam na RW 13% da população activa, sendo que desses menos 

de 40% eram mulheres; um grupo sócio-profissional jovem que se empregava 

sobretudo nos serviços622 e que foi precisamente um dos mais penalizados durante o 

período em análise. 

Depois de a inflação dos anos iniciais lhes ter reduzido os rendimentos reais e, 

consequentemente, o Stand, os «anos de ouro» (1924-28)623 não lhes trouxeram 

melhorias. Durante este período, de governação centro-direita, assistiu-se a uma 

modernização das empresas acompanhada de desregulação laboral, que resultou em 

alterações profundas, com as empresas, sobretudo no terciário, a despedirem 

trabalhadores mais idosos, substituídos por jovens, em larga medida raparigas, com 

remunerações muito mais baixas624. 

Desempregados, os trabalhadores mais idosos dificilmente conseguiam encontrar 

nova colocação, perante a oferta contínua de mão-de-obra mais barata e produtiva, 

em especial decorrente da nova realidade sócio-cultural representada pela expansão 

do emprego feminino625, vendo-se sujeitos a trabalhos ou condições incompatíveis 

                                                
620 Ibidem, pp. 214 e 220. 
621 Considere-se o carácter regional do trabalho deste autor. Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, pp. 10 e 15. 
622 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 230. 
623 Esta expressão, vulgarizada na literatura, começa a ser contestada em face da investigação sobre a 
realidade económica da RW. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 69. 
624 Entre 1910 e 1925, o número de mulheres nestes sectores aumentou 224%. Ver CHILDERS, Op.Cit., 
nota 41, p. 167. 
625 Esta não foi em rigor uma «conquista» da República já que, nos últimos anos da guerra se vinha 
assistindo a esta penetração, mais significativa contudo no operariado e, por isso mesmo, de menor 
visibilidade social. 
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com o Stand ou à assistência social de longa duração, igualmente associada à 

desclassificação social - a temida proletarização - levando a que a este grupo fosse 

atribuída especial afinidade para com o NSDAP, uma conclusão que a análise dos 

dados, no entanto, não suporta. 

A desagregação dos dados por confissão religiosa e dimensão urbana permite inferir 

as tendências já observadas: maior vulnerabilidade dos quadros protestantes ao 

NSDAP, em comparação com católicos e sucesso tanto maior do partido quanto mais 

pequena a cidade mas, no seu conjunto, este grupo social não evidencia especial 

contribuição para o sucesso eleitoral nacional-socialista626. 

Para Childers627 e Falter628, este descontentamento não foi maioritariamente 

canalizado para o NSDAP, notando-se: 1) a grande diversidade do grupo, a inviabilizar 

unidade política, evidenciada pela existência de três sindicatos de diferentes 

orientações; 2) a fidelização ao SPD; 3) o frequente enquadramento social no meio 

operário, por via familiar; 4) a resistência a um partido cuja propaganda os hostilizava 

de algum modo. 

Os servidores do Estado representavam 5% da população activa e constituíam um 

grupo económica e socialmente heterogéneo. A percentagem de funcionários entre os 

militantes do NSDAP era, no entanto, superior à média nacional. 

O funcionalismo sofreu identicamente com a RW. A tradicional segurança de emprego 

perdeu-se logo em 1924, com reduções maciças em resultado das medidas de 

austeridade associadas ao controlo da inflação, para, durante os Governos Brüning 

(menos de 10 anos depois), se verem novamente alvo dos cortes orçamentais, 

parecendo serem alvo de medidas de discriminação negativa. A dificuldade não atingia 

apenas os funcionários instalados, mas também aqueles que tendo obtido, 

frequentemente sob penosas condições, um grau universitário, viam gorada a 

expectativa de colocação na Administração Pública criando, em 1930, um «exército» 

de mais de 120000 jovens licenciados no desemprego, um “proletariado intelectual” 

com imensa capacidade de desestabilização629. 

A análise dos dados globais mostra, em 1930, um crescimento do NSDAP superior 

nos círculos com maior percentagem de funcionários, mas a diferença é pequena e os 

resultados das eleições seguintes vão em sentido contrário. Resultados nacionais têm 

pouco significado já que a maioria dos funcionários vivia em cidades e só a 
                                                
626 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 238-239 e CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 264. 
627 Ver CHILDERS, Idem, pp. 167-168. 
628 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 240-242. 
629 CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 169. 
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desagregação por confissão e meio urbano parece evidenciar uma significativa 

contribuição para o sucesso do NSDAP. 

Childers e Falter observam tendências pouco claras na correlação de resultados 

eleitorais deste meio. Ainda assim, o NSDAP parece ter obtido uma maior afinidade 

por parte do funcionalismo, em comparação com os quadros. 

9.7.8.8 Efeito do voto da velha classe média 

40% destes profissionais dedicavam-se à agricultura, predominando a exploração 

familiar inferior a 5 hectares. Na área da manufactura ocupavam-se 1,5 milhões de 

profissionais independentes, em simultâneo com 10 milhões de operários, mas cerca 

de 800000 destas empresas empregavam 10 ou menos trabalhadores dependentes. 

Estatisticamente incluíam-se neste grupo os familiares não inscritos como 

empregados, dos quais 75% eram mulheres e 25% tinham idade inferior a 20 anos 

(logo, não eleitores), contaminando de algum modo a análise. 

Os pequenos empresários, temerosos do ataque à propriedade privada, eram desde 

sempre hostis à social-democracia e aos sindicatos, mas igualmente hostis às grandes 

indústrias e estabelecimentos de consumo massificados, que os esmagavam, 

sonhando com a restauração de um ordenamento económico ultrapassado mas 

corporativo e protector630. Na realidade de 1919/20, a República, constitucionalizando 

a iniciativa económica privada, manteve o rumo de modernização que já vinha do 

Império, assente na massificação e concentração empresarial, quer por razões 

partidárias, garantindo assim apoios liberais dentro da coligação, quer por razões 

sociológicas, já que a grande empresa se perfilava como única solução eficaz para a 

reintegração dos milhões de desmobilizados e geração de riqueza.  

A RW ficou, assim, com o ónus de uma realidade que não criou, mas que condenava 

impiedosamente a pequena empresa. 

Os «anos de ouro» não trouxeram prosperidade à pequena empresa, incapaz de 

suportar a concorrência de grandes indústrias, armazéns e cooperativas. O 

crescimento do consumo neste período foi, nas grandes superfícies, quase o dobro do 

verificado no comércio tradicional e a Grande Depressão agravou drasticamente uma 

situação já de si má: as falências dispararam, lançando na miséria e na 

desqualificação social pequenos comerciantes, demasiado idosos para encontrarem 

trabalho631 num mercado agora escasso. Cresceu assim neste grupo social o 

                                                
630 Idem, p. 64. 
631 Idem, ibidem, p. 65. 
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ressentimento contra a República, que apenas favoreceria o grande capital e os 

sindicatos operários, parecendo dar razão aos que, como o NSDAP, prometiam 

alternativas proteccionistas e apontavam o dedo acusador ao Governo e à banca 

“judaica”, que executava impiedosamente os créditos vencidos632, tese que vai ao 

encontro da teoria de estratos633. 

Na realidade a crise económica atingiu os profissionais por conta própria com dureza 

não inferior à sofrida pelos trabalhadores por conta de outrem.  

Entre 1925 e 1933, o rendimento médio dos profissionais independentes caiu 30%, 

enquanto os empregados viam os seus rendimentos caírem 11%, levando a uma 

explosão no número de falências e incumprimentos.  

A agricultura, atingida em 1925 por uma crise sectorial internacional, não tinha ainda 

conseguido recompor-se quando a crise económica mundial se instalou634. Observe-se 

na Figura 10 a evolução dos indicadores financeiros, notando-se a marcada erosão do 

rendimento, em simultâneo com o agravamento dos encargos financeiros, a impedir a 

formação de capital de investimento.  

Mas a distribuição dos sacrifícios não era equilibrada neste grupo social, de realidades 

sócio-económicas bastante diferenciadas: com a participação do DNVP na Grande 

Coligação, o Governo passou a ser sensível à pressão da Reichslandbund, dominada 

pelos grandes produtores de cereais que, a partir de 1925, encontrou poderoso apoio 

no PR. Esta sensibilidade do Governo e do PR, com raízes não apenas económicas, 

mas também culturais, traduziu-se em apoios às explorações cerealíferas endividadas, 

através de subsídios directos e pautas aduaneiras proteccionistas635. 

Em contrapartida, nas pequenas ou médias explorações estas ajudas não existiam, 

lançando o desespero nos proprietários, prejudicados ainda pela falta de 

associativismo, problema ultrapassado com a criação do movimento Landvolk. Sob 

uma conspícua bandeira negra, o movimento protagonizou violentos e maciços 

protestos, utilizando como temas de mobilização o combate ao regime “marxista”, à 

banca e capitalismo “judaicos”, temas que o colocavam à mercê da propaganda do 

NSDAP. O DNVP, conotado com os latifundiários leste-alemães, estava já em queda 

                                                
632 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 250. 
633 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 143-144. 
634 Ver SCHULZE, Op.Cit., nota 249, pp. 40-41. 
635 Em 1930 os preços de cereais na Alemanha ultrapassavam o dobro dos internacionais. Ver 
CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 146. 
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neste grupo social em 1928 e a substituição de Westarp por Hugenberg, identificado 

com interesses industriais, acelerou o declínio do partido636.  

Figura 32 – Crescimento do NSDAP no grupo dos profi ssionais livres, por quartis 637 

 

Em 1930 o Landvolk registou um resultado eleitoral assinalável apenas para, em 1932, 

praticamente desaparecer, «drenado» pelo NSDAP, de cuja propaganda era quase 

indistinguível. 

A Figura 32 mostra comportamentos pouco claros, provavelmente devidos à excessiva 

agregação. A desagregação confirma os marcadores «ruralidade» e «confissão» como 

os mais importantes para o sucesso eleitoral do NSDAP, concluindo Falter que os 

profissionais independentes de confissão evangélica se contaram como o subgrupo de 

maior afinidade para o NSDAP638. A desagregação por áreas geográficas mostra que a 

penetração do NSDAP foi especialmente significativa nos círculos de pequena e média 

exploração, precisamente onde o movimento Landvolk teve a sua maior implantação, 

enquanto na zona do latifúndio o DNVP ainda mantinha, em 1930, alguma 

implantação639. 

                                                
636 Idem, pp. 147-150.  
637 (Fonte) FALTER , Op.Cit., nota 15, tabela 7.11, p. 253. 
638 Idem, pp. 251.e 262. 
639 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 158-159. 
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9.7.8.9 Efeito do voto de pensionistas e desocupados 

Neste grupo estatístico contavam-se 5,8 milhões de pessoas, das quais 90% com 

mais de 50 anos que, em conjunto com os seus familiares, representavam cerca de 

13% do eleitorado. 

Figura 33 – Crescimento do NSDAP em função da perce ntagem de desocupados 640 

 

Este era um grupo de pessoas que se viram confrontadas com as profundas 

alterações sociais e culturais trazidas pela República mas, sobretudo, que foram 

tragicamente afectadas pela perda das economias de uma vida. 

Enquanto o grupo na globalidade apresenta indícios de susceptibilidade ao NSDAP, o 

subgrupo «Mulheres domésticas», analisado por Falter, confirma a superior resistência 

do eleitorado feminino641. 

No estudo de Childers, os pensionistas mostram, em 1930, uma significativa 

penetração do NSDAP, em prejuízo do DNVP642, no entanto, esta penetração parece 

conjuntural, diminuindo a partir do início da recuperação, em 1932643. 

                                                
640 (Fonte) FALTER , Op.Cit., nota 15, tabela 7.14, p. 269. 
641 Idem, pp. 272 e 275. 
642 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp. 164-165. 
643 Idem, p. 264. 
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9.7.8.10 Efeito do voto dos desempregados 

Para efeitos estatísticos, o universo dos desempregados restringe-se naturalmente 

aos inscritos como tal. É por isso uma medida por defeito já que alguns, sobretudo de 

longa duração, desiludidos, não mantinham as inscrições. Registe-se ainda a 

importância de assegurar a coerência do universo observado, já que, na RW, a 

assistência aos desempregados se situava a três níveis distintos644, estatisticamente 

diferenciados, correspondendo a valores decrescentes do subsídio, sendo a 

permanência nos dois primeiros limitada no tempo. 

 À medida que a crise se agravava, o Governo de Brüning impôs cortes drásticos e 

crescentes, simultaneamente nos valores dos subsídios e na respectiva duração, 

transferindo ainda o grosso da assistência de último recurso para as debilitadas 

Finanças regionais, colocando necessariamente este nível no limiar (ou abaixo) da 

mera sobrevivência645. A evolução da taxa de desemprego é assim acompanhada de 

uma evolução marcadamente negativa nas condições de vida dos desempregados, 

em especial entre 1930 e 1932, quando 50% já dependia apenas do último nível de 

assistência.  

É portanto com precaução metodológica e neste enquadramento dinâmico que tem de 

se interpretar a influência eleitoral do indicador económico «desemprego». 

Figura 34 – Evolução da taxa de desemprego e da vot ação no NSDAP e no KPD 646 

 

A figura 34 mostra a aparente congruência entre a evolução da taxa de desemprego e 

a votação no NSDAP, ao nível nacional. Mas esta apresentação, esteticamente 
                                                
644 Hauptunterstützungsempfänger, Krisenfürsorgeempfänger e Wohlfahrtserwerbslosen (s/trad.). 
645 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 293 e 301. 
646 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, tabelas 2 e 24, pp. 802, 803, 827. 
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sugestiva, mascara a realidade, ao envolver uma excessiva agregação dos dados. 

Note-se que círculos existiram, onde a baixíssimas taxas de desemprego 

corresponderam grandes resultados do NSDAP e vice-versa, como sejam os casos, 

respectivamente, da localidade rural de Rothenburg, na Francónia e do bairro 

eminentemente operário de Berlin-Wedding647.  

Figura 35 – Voto no KPD e NSDAP, por quartis segund o a taxa de desemprego 648 

 

Observe-se então a evolução comparada do voto no NSDAP e no KPD (figura 35). 

Note-se, desde logo, a perfeita congruência entre o voto comunista e a taxa de 

desemprego, situação exactamente contrária aos resultados do NSDAP, cuja votação 

decresce à medida que aumenta a taxa de desemprego nos círculos, conclusões que 

ainda se mantêm para a eleição de 1933, apesar das difíceis circunstâncias para o 

KPD. As fortes correlações, positiva do KPD e negativa do NSDAP, mantêm-se ainda 

quando a observação do voto é limitada a círculos urbanos, onde a taxa de 

desemprego era especialmente elevada. A correlação da taxa de desemprego com o 

voto no KPD é independente dos ambientes residenciais e da dimensão649. 

                                                
647 Ver a tabela 8.1 in FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 297. 
648 Idem, tabela 8.2, p. 297.  
649 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 305. 
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Figura 36 – Variação do voto no NSDAP entre 1928 e 1933 em função da variação da taxa 
de desemprego no quartil 650 

 

A robustez das variáveis estatísticas permite a Childers concluir, na mesma linha de 

Falter, que a radicalização do operariado em função do desemprego encontrou 

expressão no KPD e não no NSDAP651, enquanto para os quadros a preferência foi 

para os nacional-socialistas. 

A figura 36 mostra o comportamento dinâmico do voto no NSDAP em função da 

variação da taxa de desemprego, evidenciando que o crescimento deste indicador 

económico não corresponde a um crescimento concomitante do voto neste partido652. 

9.7.8.11 Efeito do endividamento empresarial 

A análise estatística mostra, ainda, que círculos eleitorais com superior nível de 

endividamento da propriedade agrícola e da pequena empresa comercial ou industrial 

apresentam também superior crescimento eleitoral do NSDAP. No sector agrícola, o 

crescimento do NSDAP apenas se correlaciona positivamente com a dimensão da 

propriedade nas comunidades de maioria protestante. 

Esta correlação sugere, segundo Falter, que a velha classe média usou o voto como 

castigo a um sistema político-partidário ineficiente. A prolongada crise económica, 

agravada pelo liberalismo económico e extremo rigor financeiro impostos por Brüning, 

provocou uma perda de confiança nos partidos do establishment, apresentando-se os 

radicais como alternativa653. 

                                                
650 (Idem, tabela 8.6, p. 309.  
651 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, pp.184 e 266. 
652 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 310. 
653 Idem, ibidem, pp. 314 e 324. 
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9.7.8.12 Efeito da implantação regional 

Fundado embora no Sul da Alemanha, o NSDAP obteve a sua maior implantação 

eleitoral, a partir de 1930, nas regiões eminentemente agrárias e menos povoadas do 

Leste e Noroeste do país, bem como na Saxónia e Turíngia, sendo os seus resultados 

mais fracos obtidos sempre na área industrializada do Centro-Oeste, mas encontram-

se não raro na mesma região eleitoral extremos de alto e baixo resultado do 

NSDAP654, relativizando, assim, o peso deste marcador. 

Após 1928 o NSDAP obteve os maiores sucessos eleitorais em regiões 

eminentemente agrárias, de maioria protestante e em pequenas comunidades 

igualmente de confissão religiosa evangélica655. 

Figura 37 – Variação da votação no NSDAP em função da dimensão da comunidade 656 

 

9.7.8.13 Efeito da imprensa 

A imprensa alemã contava com cerca de 4700 títulos, dos quais cerca de 70% diários, 

sendo orientações predominantes o catolicismo político e o conservadorismo 

nacionalista. O NSDAP contaria com cerca de 120 títulos, sensivelmente o mesmo 

número da social-democracia, contando o KPD com 50657. 

                                                
654 Idem, ibidem, p. 159. Em Oldenburg, a diferença deve-se sobretudo à existência de enclaves católicos 
e à estrutura socioeconómica do Land. Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, pp. 8-9. 
655 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 163 e MANN, Op.Cit., nota 32, pp. 194-195. 
656 (Fonte) FALTER , Op.Cit., nota 15, tabela 6.10, p. 168.  
657 idem, p. 328. 
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Figura 38 – Orientação política de uma amostragem d a imprensa alemã 658 

 1932 Distribuição percentual 
NSDAP/völkisch                         4,2 
Direita nacionalista                       18,2 
Particularistas                         0,8 
Burgueses                         5,8 
Católicos                       13,5 
Liberais                         4,6 
SPD                         4,8 
KPD                         1,4 
Neutros                       46,4 
Desconhecido                         0,3 

 

A orientação política da imprensa distribuía-se de modo irregular, com os jornais 

católicos a cobrirem a totalidade do território, enquanto a imprensa ligada ao SPD, 

KPD e NSDAP estava sobretudo concentrada em meios urbanos de dimensão 

superior a 20000 habitantes. Nestes ambientes a imprensa era consideravelmente 

mais pluralista, enquanto nos meios rurais era sobretudo de orientação direitista ou, no 

máximo, neutra. 90% dos títulos de orientação nacionalista e/ou conservadora 

publicavam-se em ambientes predominantemente protestantes659. 

A confrontação da orientação política dos títulos com os resultados do NSDAP permite 

a Falter concluir que em pequenas cidades e ambientes rurais protestantes reinava na 

imprensa local um clima favorável ao NSDAP, em concordância com as conclusões de 

Albers660. Falter verifica que a evolução das orientações políticas dos jornais no 

sentido da simpatia ao NSDAP coincide com crescimentos eleitorais do partido, mas 

não considera possível estabelecer relações de causalidade. 

9.7.8.14 Efeito da máquina partidária 

O exame dos ficheiros do NSDAP, investigado em detalhe por Michael Kater, fornece 

informação detalhada sobre a dimensão do recrutamento, permitindo a Falter 

identificar uma correlação positiva, bidireccional, entre o crescimento do número de 

                                                
658 Universo: 765 títulos em cidades com mais de 2000 habitantes. (Fonte) Idem, ibidem, tabela 9.1, p. 
329.  
659 Idem, ibidem, pp. 332-333. 
660 Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, p. 13. 
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militantes e o número de votantes. A eficácia do recrutamento terá, assim, sido um 

factor de crescimento eleitoral do partido661. 

Teria sido interessante dispor de estudos sobre a propaganda eleitoral do NSDAP (e 

também dos outros partidos) durante a RW mas, embora exista uma notável colecção 

de materiais nos arquivos federais, não encontrámos um trabalho completo sobre o 

caso do NSDAP662. 

9.7.8.15 Efeito do ambiente 

Em concordância genérica com a hipótese de Hamilton, Falter sugere que factores 

sócio-culturais de carácter exclusivamente local podem ter influência marcante nos 

resultados eleitorais. Contam-se entre estes as tradições políticas locais, a existência 

de organizações de carácter proto-político, a influência de «notáveis» locais, a 

ineficácia, envelhecimento ou especial desempenho de dirigentes partidários663.  

Estes factores, de óbvia importância, não podem ser explicados por análises de 

abrangência nacional, remetendo para a esfera do microcosmos. A investigação está 

longe de completa mas, a existência destes factores, ainda que não a identificação 

pormenorizada dos mesmos, pode ser inferida a partir da dinâmica eleitoral das 

localidades. Com efeito, constata-se que localidades existem onde as votações em 

partidos de determinada orientação política são consistentemente elevadas ou baixas. 

Falter cita, sem identificar, localidades da Francónia, bastiões do DNVP e, depois, do 

NSDAP que, já no pós-guerra, produziram sucessos eleitorais neonazis. 

Estas localidades, designadas respectivamente por bastiões ou diásporas664, definem-

se pela densificação ou rarefacção dos factores sociais que influenciam ou penalizam 

um determinado partido, são «meios» definidos por um conjunto de dimensões 

estruturais sócio-culturais, informalmente partilhadas, que determinam o sentido de 

pertença e a orientação política prevalente na comunidade, da qual os partidos se 

constituem como comités de acção. O comportamento eleitoral adquire então o 

carácter de norma que se transmite pela interacção social665. 

                                                
661 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 347-348. 
662 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 11. 
663 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 349. 
664 Falter reconhece a imprecisão destes conceitos, tomando então como «bastiões» do NSDAP os 15% 
de unidades eleitorais onde o partido obtém as mais elevadas votações (124 círculos). Idem, p. 352. 
665 Idem, ibidem, p. 351. 
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Figura 39 – Perfil social dos bastiões do NSDAP 666 

 

A observação dos bastiões eleitorais do NSDAP a partir de 1930 evidencia assim 

factores comuns: muito baixa percentagem de católicos, localização essencialmente 

rural e actividade económica maioritariamente agrária. 

Falter observa ainda que os bastiões do NSDAP correspondem também a círculos 

onde foi expressiva a vitória de Hindenburg nas presidenciais de 1925667, corroboração 

adicional da influência dos factores sócio-culturais. 

9.7.9  O voto no NSDAP como factor de colapso do regime 

democrático 

Tendo sempre em conta as advertências metodológicas quanto à inferência dos 

comportamentos individuais a partir de dados agregados por unidades administrativas, 

procuraremos resumir as observações anteriores examinando o crescimento eleitoral 

do NSDAP a partir de 1928. 

As perspectivas teóricas coincidem ao caracterizar eleitores típicos, oriundos dos 

partidos centristas burgueses e da abstenção, mas divergem na definição do momento 

da ligação ao NSDAP e na atractividade dos eleitores nacionalistas. As diferenças são 

mais sensíveis precisamente nas primeiras vitórias dos nacional-socialistas, as 

eleições cruciais de 1930 e Julho de 1932 e as investigações de Falter e Childers 

                                                
666 Percentagem da população local activa em cada sector económico (universo: 124 círculos com 
votação mais elevada no NSDAP em cada eleição). Ibidem, tabela 9.7, p. 353.  
667 Ibidem, pp. 357 e 360. 
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convergem no sentido de demonstrar que as propostas dos arautos destas 

perspectivas são excessivamente redutoras. 

A perspectiva de estratos esquematiza o eleitor do NSDAP como protestante, 

pertencente às classes médias e trabalhando por conta própria, vivendo numa 

propriedade agrícola ou numa pequena comunidade, anteriormente votante de um 

partido regional ou centrista, adversário da grande indústria e dos sindicatos. Em 

complemento, o modelo de desenvolvimento europeu, caracterizado pela 

massificação, concentração e centralização, atingiu de modo particularmente duro a 

velha classe média alemã durante o período em análise. Pelo apoio aos valores 

liberais próprios desta, declarando-se adversário do grande capital e do movimento 

operário, o fascismo proporia na realidade a reversão da marcha da História. O 

NSDAP encontraria assim nos pequenos empresários independentes o seu principal 

sustentáculo no seio das classes médias e a redução da taxa de abstenção só depois 

de 1930 o viria a beneficiariar, permitindo-lhe mobilizar eleitores apáticos.  

Para a perspectiva de massas, o sucesso do NSDAP dever-se-ia, em primeira linha, a 

novos eleitores e abstencionistas e, apenas em menor grau, à captura de eleitores de 

outras organizações de direita. Só em 1932 os eleitores dos partidos liberais se teriam 

reorientado para o nacional-socialismo.  

Tendo a participação eleitoral uma correlação positiva com o nível educacional668, a 

mobilização de abstencionistas não equivale então a maior, mas sim a menor 

participação das classes médias no eleitorado do NSDAP. Para esta perspectiva, ao 

contrário da anterior, a afluência das classes médias ao NSDAP é um fenómeno 

apenas identificável a partir de 1932 e dever-se-ia à diminuição das afinidades 

partidárias tradicionais. 

Sob esta perspectiva esquematiza-se, então, o eleitor tipo do NSDAP como ex-

apoiante radicalizado do DNVP, novo eleitor ou abstencionista, sem particulares 

referências sócio-estruturais. Isolado social e politicamente pela crise económica, 

constitui-se como elemento da «massa», presa fácil da propaganda nacional-

socialista. Só após Julho de 1932 pode o partido ser conotado com as classes médias.  

As perspectivas dos autores considerados no tratamento desta matéria concordam na 

interpretação das perdas eleitorais do NSDAP em Novembro de 1932 como 

correspondendo ao regresso de abstencionistas à apatia habitual e à recuperação do 

DNVP junto do seu eleitorado próprio. 

                                                
668 Ibidem, p. 49. 
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Em 1930 o NSDAP beneficiou simultaneamente de todas as componentes citadas, 

sendo escolhido por 1/3 dos eleitores do DNVP e 1/4 dos eleitores dos partidos 

liberais669. A perspectiva de massas é apenas em parte sustentada pela demonstração 

do contributo da abstenção e dos eleitores ex-DNVP, enquanto o afluxo de eleitores 

ex-liberais e sobretudo da velha classe média sustenta, também parcialmente, a 

perspectiva de estratos e a sua proposta do extremismo do Centro. Identicamente a 

teoria do confessionalismo político parece incapaz de explicar contributos como o 

afluxo ao NSDAP de operários em número significativo.  

Falter conclui assim670, a este propósito, pelo sucesso apenas parcial destas 

perspectivas teóricas, observando que propõem uma excessiva simplificação de uma 

realidade bem mais complexa e, por isso, difícil de sistematizar. Na RW encontravam-

se interpenetrações classistas, em que elementos do operariado industrial, o 

proletariado por excelência, viviam existências tipicamente pequeno-burguesas, 

enquanto segmentos dos quadros e funcionários se viam confinados a condições 

quási-proletárias. Estes microcosmos sociais difusos, mesmo assim de significativa 

dimensão, propiciam estatísticas difíceis de explicar por teorias que partem de 

segmentações sócio-económicas rígidas e era em boa medida nestas zonas de 

coalescência que um partido de vocação integradora como o NSDAP melhor 

recrutava671. Hamilton672 sugere ainda que, nas grandes cidades, o NSDAP recrutaria 

preferencialmente não no meio pequeno-burguês, mas sim na alta burguesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
669 Ibidem, p. 365. 
670 Ibidem, pp. 364-368. 
671 Para Hobsbawm, o apoio do NSDAP estava essencialmente nos estratos médios da sociedade. Ver 
HOBSBAWM , Op.Cit., nota 240, p. 115. 
672 Apud HAMILTON , Richard, Who voted for Hitler?, Princeton, 1982, in FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 
372. Esta conclusão de Hamilton é contestada, pela insuficiência da base empírica e metodológica. Ver 
BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 241. 
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Figura 40 - Súmula das contribuições das principais  perspectivas políticas (trad.n/) 673 

 

Perspectiva de 
estratos  

(Lipset et al.) 

Perspectiva de massas               
(Bendix et al.) 

Perspectiva do 
confessionalismo político  

(Burnham et al.) 

Fundamentos 

a) estrutura social, 
ideologia e sistema 
partidário são coerentes                                                
b) cada estrato tem uma 
expressão política 
própria                                  
c) fascismo como 
exttremismo do Centro                                 
d) classe média 
ameaçada pela 
modernização 

a) atomização do Indivíduo 
conduz ao extremismo 
político                                        
b) radicalização progride 
por etapas(quebra de 
ligações tradicionais, perda 
de orientação, atractividade 
do extremismo)                                                 
c) envolvimento em 
organizações sociais 
(Igreja, sindicato,…) 
imunizam contra o 
extremismo 

a) ligação a partidos 
tradicionais imuniza contra o 
extremismo                                  
b) para a imunização a 
intensidade da ligação é mais 
importante do que a duração                                                 
c) imunização assegurada 
pela integração nos meios 
católico e socialista               
d) as demarcações de classe 
e confissão religiosa são mais 
importantes que a ideologia 

Hipóteses  

a) DNVP representa um 
estrato social elevado                                 
b) estrutura social do 
DDP e DVP constante                                        
c) SPD partido operário, 
imune ao nacionalismo 
conservador                               
d) partidos regionais e 
particularistas são de 
classe média                                                                      
e)  os eleitores do 
NSADAP são 
socialmente idêntidos 
aos militantes 

a) sociedade atomizada na 
RW                                              
b) eleitores do NSDAP 
provêm de todos os 
estratos sociais                                                  
c) novos eleitores e 
abstencionistas tendem 
preferencialmente para o 
NSDAP                                                              
d) eleitores do NSDAP 
socialmente mais isolados 
que os de outros partidos 

a) classes médias mais 
abstencionistas que a classe 
trabalhadora                                        
b) inoculação extremista 
selectiva, após 1928                                         
c) alta burguesia mais imune 
ao extremismo que a 
pequena burguesia                    
d) eleitores do NSDAP 
provêm de meio não católico  

Crescimento 
do NSDAP 
1928/30  

a) recuo dos partidos 
liberais e regionais, mas 
não do DNVP                                                     
b) eleitores NSDAP 
essencialmente classes 
médias e independentes 

a) aumento da participação, 
perdas do DNVP, novos 
eleitores                                          
b) eleitores do NSDAP sem 
marcadores sócio-
estruturais particulares 

a) aumento da participação e 
recuo de partidos liberais e 
conservadores                                   
b) eleitores do NSDAP das 
classes médias e pequenos 
agricultores 

Crescimento 
do NSDAP 
1930/32J 

continuação do recuo 
dos partidos liberais e 
regionais mas não do 
DNVP, atracção de 
abstencionistas        

novo aumento da 
participação, perdas do 
DNVP e dos partidos das 
classes médias, novos 
eleitores               

novo aumento da 
participação e recuo de 
partidos não confessionais       

Recuo do 
NSDAP 
1932J/32N 

sem explicação aumento da abstenção e 
recuperação  do DNVP          

sem explicação 

 

As perspectivas coincidem na identificação da crise económica como catalisador da 

radicalização política, ergo do crescimento do NSDAP674, mas o desemprego 

constituiu o principal motor do sucesso do KPD, não dos nacional-socialistas. 

Parece também ficar claro que esta radicalização terá sido devida à crescente perda 

de confiança na capacidade dos partidos democráticos e mesmo no próprio sistema675, 

                                                
673 (Fonte) FALTER , Op.Cit., nota 15, tabela 10.1, p. 366/7. 
674 Sobre a influência das variáveis económicas e sociais na determinação do sentido de voto ver SANTO, 
Op.Cit., nota 28, p. 182. 
675 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49. p. 312. 
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para resolverem os problemas que afligiam a Alemanha, um descolamento que Albers 

situa logo a partir de 1924676. Propondo uma Weltanschauung completa677, uma 

novidade no meio burguês-protestante, o NSDAP diferenciava-se e afirmou-se aí 

como partido de protesto, o Volkspartei des Protests678. 

O regime republicano de Weimar era largamente identificado com a social-democracia, 

mesmo quando o SPD não integrava o Governo679. O protesto contra o «sistema» 

confundiu-se frequentemente com o protesto contra o SPD, perceptível na deriva 

política de todos os partidos após 1928. 

O NSDAP beneficiou, mas não especialmente, do recuo da abstenção, crescendo à 

custa dos partidos liberais, particularistas e DNVP, vindo apenas este último a 

recuperar parcialmente no final de 1932. 

Quanto à divisão confessional, o mais forte marcador da implantação eleitoral 

nacional-socialista, até 1933 o NSDAP viu-se praticamente circunscrito a áreas de 

maioria protestante, com implantação residual no meio católico680.  

Em termos sociológicos, os eleitorados feminino (provavelmente agastado pelas 

propostas de “KKK”) e jovem apresentaram, comparativamente, superior resistência à 

penetração nacional-socialista, enquanto as pequenas comunidades e, especialmente, 

os ambientes rurais, apresentaram especial afinidade para com o partido, que 

encontrou tanto maior resistência quanto maior a dimensão urbana. 

A imunidade do meio operário industrial (activo), um dogma caro a algumas correntes 

de opinião, não sai provada dos trabalhos de Falter, Albers e Childers, ainda que a 

penetração neste meio tenha sido comparativamente inferior. A superior resistência do 

meio operário da grande indústria, fortemente organizado, pode compreender-se pelo 

contacto permanente com as instituições políticas e sindicais, enquanto os 

assalariados rurais e operários artesanais, aos quais faltava exactamente essa 

componente integradora, se orientariam pelas preferências, necessariamente 

diferentes, dos proprietários oficinais ou agrícolas681. 

                                                
676 Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, p. 3. 
677 Ver ARENDT, Op.Cit., nota 49, pag. 336. 
678 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 13, CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 6, WELCH, Op.Cit., nota 19, pp. 
38-39. 
679 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 268. 
680 Exemplo são os resultados extremos obtidos no Land de Oldenburg onde, em círculos rurais 
protestantes, o NSDAP obteve 42,8%, enquanto nos círculos eminentemente católicos (área de Münster) 
se quedou pelos 4,3%. Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, pp. 8-9. 
681 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, pp. 242-243. 
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Os desempregados parecem ter-se dividido, com os oriundos do operariado a optarem 

claramente pelos comunistas (inegavelmente o «partido dos desempregados»), 

parecendo existir uma preferência dos quadros pelo NSDAP. Os profissionais livres e 

aqueles que viviam de rendimentos evidenciaram, transitoriamente, afinidade para 

com o nacional-socialismo durante o período crítico de 1930-32.  

A tese do NSDAP como «partido da classe média» é desmentida por estudos da 

realidade empírica regional682. 

O NSDAP parece ter encontrado a sua mais forte implantação na velha classe média, 

dados confirmados pelos marcadores de endividamento da pequena empresa, ou seja, 

nos sectores mais ameaçados pela modernização económica. A ocupação na 

pequena e média exploração agrícola e pecuária terá constituído factor de forte 

afinidade com o NSDAP.  

Na nova classe média o apoio ao partido encontrou limitada expressão no 

funcionalismo, extremamente tradicionalista, enquanto os quadros, sob a ameaça de 

proletarização, não desenvolveram especial afinidade para com o nacional-socialismo.  

Os efeitos ambientais - imprensa, máquina de propaganda local, qualidade dos 

militantes e influência de notáveis - terão certamente existido, mas são apenas 

identificáveis à escala local, não sendo possível extrapolar tendências para a 

dimensão nacional. O considerável efeito da máquina de propaganda nacional-

socialista pode, no entanto, inferir-se dos esforços documentados: só em 1928, no 

círculo de Oldenburg-Ostfriesland realizaram-se mais de 300 comícios683 e as 

tradições políticas regionais desempenharam certamente papel significativo, como 

provam alguns bons resultados do NSDAP antes da crise económica em Schleswig-

Holstein e Oldenburg684. 

A miséria e desespero decorrentes da crise económica radicalizaram massas 

crescentes do eleitorado, mas para essa radicalização terá contribuído a quebra das 

lealdades partidárias tradicionais, isto é, da confiança na eficácia dos partidos do 

«sistema», uma tendência que já vinha dos anos 20, traduzida no crescimento dos 

partidos particularistas685. 

Tal como Falter, também Childers nota que o apoio eleitoral do NSDAP tinha atingido 

o zénite em Julho de 1932 e estava em declínio quando a Hitler foi oferecida a 

                                                
682 Idem, p. 239. 
683 Ver ALBERS , Op.Cit., nota 45, p. 7. 
684 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 251. Em 1928 o NSDAP obteve aqui o seu melhor resultado. 
685 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 262. 
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Chancelaria do Reich686. O sucesso do NSDAP, enquanto partido de protesto, seria 

conjuntural, essencialmente devido à crise económica e bastante flutuante687. 

Para além da crise económica, Haffner propõe dois factores adicionais para o 

crescimento do NSDAP. Primeiro, um recrudescimento do nacionalismo, cujas causas 

não justifica e que nenhuma outra fonte menciona; depois, o carisma de Hitler, com o 

que é impossível não concordar688.  

 

                                                
686 Infere-se não apenas da queda nas eleições gerais de Novembro de 1932, mas também das derrotas 
do NSDAP nas eleições para os Landtage da Saxónia e Turíngia, anteriores «bastiões». Ver 
WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 44. 
687 Ver BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 249. 
688 Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, pp. 218-219. 
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É tão difícil encontrar o começo. Ou melhor, é difícil 
começar no começo. E não tentar recuar mais. 

           Ludwig Wittgenstein 

 

Pois não acontece tantas vezes que se recue por 
orgulho perante a vergonha de uma retractação e a 
confissão do erro irreflectido? 

           Tomás Morus 

 

CONCLUSÃO 

Para o declínio e morte da RW convergiram dois processos, ao nível das elites e das 

massas e também aqui “a questão que se coloca...[é]...se são as elites que manipulam 

as massas...num determinado sentido ou, pelo contrário, se são as massas que 

instrumentalizam as elites no sentido que mais lhes interessa”689. 

O processo de evolução do regime de Weimar no sentido da desparlamentarização, 

do autoritarismo e do centralismo do Estado foi deliberadamente conduzido pelas 

elites económicas e políticas conservadoras alemãs à sombra institucional da 

Presidência da República, titulada a partir de 1925 por um adversário assumido do 

parlamentarismo e da social-democracia. 

Dada a repartição de forças na sociedade, que por si só não permitiu ao NSDAP 

autonomizar-se, temia-se que a imposição de uma solução ao arrepio da CRW 

contasse com a oposição - armada se necessário - de boa parte da população, isto é, 

poderia ter conduzido à guerra civil, pelo que se privilegiaram acções não 

ostensivamente anticonstitucionais690. Para tanto, os actos legislativos, regulares ou 

impostos em regime de excepção, necessitavam da aprovação ou, no mínimo, da 

tolerância do Reichstag onde, a partir de Julho de 1932, o NSDAP se tinha tornado a 

primeira força política. Sob pressão da Reichslandbund, de elementos da RdI e de 

grupos financeiros, Papen e Hindenburg acabaram por ceder à intransigência de 

Hitler, aceitando-o como chanceler mas impondo-lhe (assim o supunham) um restrito 

espaço de manobra, que este astutamente contornou. 

Não parece, portanto, ter sido a dimensão eleitoral do NSDAP que o levou ao Poder, 

mas, na expressão de Peter Borowsky691, sem ela nunca lá teria chegado. A Hitler terá 

sido oferecida a Chancelaria porque essa dimensão eleitoral permitiria aos reais 

                                                
689 BALÃO , Op.Cit., nota 459, p. 79. 
690 Ver HAFFNER, Op.Cit., nota 68, p. 225. 
691 BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 235. 
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decisores fazerem aprovar ou tolerar no Reichstag os actos legislativos necessários, 

evitando ou minimizando o risco de greve geral, guerra civil ou ditadura militar, que 

comprometeriam irremediavelmente os interesses em causa e os sonhos de 

ressurgimento da Alemanha como potência europeia. 

Os detentores de posições-chave (PR, Exército, elites económicas) poderiam ter 

impedido a escalada terrorista e ditatorial que, não de supetão, mas antes passo a 

passo, se abateu sobre a Alemanha a partir de Fevereiro de 1933, mas as medidas de 

Hitler pareciam dirigidas apenas contra a esquerda e, episodicamente (nessa altura), 

contra a minoria judaica, pelo que não pareciam ameaçar os interesses que o tinham 

elevado ao Poder, aos quais se aliava, tacticamente, o Zentrum, cujo eleitorado 

sempre resistira firmemente ao nacional-socialismo e que advogava agora a prioridade 

vaticana do combate ao comunismo, se necessário pela tolerância dos nacional-

socialistas, que aparentemente comungavam do mesmo objectivo. A esquerda, por 

seu turno, teria ao dispor a arma da greve geral, que já tinha derrubado o quase-

vitorioso putsch de Kapp-Lüttwitz, mas convergiram nesta altura o elevadíssimo 

desemprego entre os trabalhadores sindicalizados, o sectarismo e cegueira política do 

KPD e o carácter essencialmente contra-revolucionário do SPD692, na realidade a 

profunda desconfiança e receio mútuo entre as duas organizações políticas 

preponderantes no operariado.  

Se é facilmente compreensível a motivação das elites agrárias, industriais e 

financeiras para a reversão das alterações introduzidas pela República ou a ela 

devidas e que lhes feriam os interesses693, já a clarificação das razões que motivaram 

o sucesso eleitoral nacional-socialista apresenta considerável dificuldade. 

É, no entanto, consensual que as raízes da ditadura nacional-socialista não se limitam 

ao período a partir de 1929, mas se estendem, pelo contrário, ao tempo do Império e 

às marcas culturais deste, o Sonderweg alemão694 e, especialmente, a derrota de 

1918, um enquadramento histórico e cultural indispensável.  

O anúncio de Ludendorff, em Setembro de 1918, de que “o Exército não se 

considerava doravante capaz de suster o inimigo nas fronteiras do Reich”695 foi, para a 

maioria  dos alemães, motivo de incredulidade696 e a revolta dos marinheiros em Kiel, 

                                                
692 A greve geral já tinha provado ao SPD, em 1920, ser uma faca de dois gumes. Ver WIRSCHING, 
Op.Cit., nota 10, p. 12. 
693 Idem, p. 79. 
694 Ver KOCKA , Op.Cit., nota 113, pp. 3-16. No plano político, o Sonderweg seria indissociável da recusa 
da democracia. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 85. 
695 WILLIAMSON , Gordon, Op.Cit., nota 574, p. 9 (trad. n/). 
696 Ver DELARUE , Op.Cit., nota 328, p. 16. 
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assim como os acontecimentos revolucionários que se seguiram, apenas mascararam 

a realidade militar de uma derrota iminente, fornecendo à elite imperial uma cortina de 

fumo, a encobrir as suas próprias responsabilidades, sob a forma da 

Dolchstoßlegende. 

A RW nasceu assim à sombra de um “défice de realidade”, carregando ab initio o peso 

de uma derrota militar que lhe não pertencia697. 

Com o nascimento da RW (e mesmo nas exactas circunstâncias da sua proclamação) 

definiu-se o papel da força política dominante, os social-democratas, tomados de 

“histeria anticomunista” perante a onda revolucionária, que extinguiram como 

puderam, mesmo contra as próprias bases698. A repressão do movimento 

revolucionário e a manutenção das principais estruturas do Obrigkeitsstaat fixaram a 

orientação contra-revolucionária dos social-democratas e a natureza essencialmente 

conservadora da RW699, eventualmente a causa-raiz do seu declínio e queda. É 

consensual que a recusa de desconstrução dos principais esteios do Obrigkeitsstaat, o 

funcionalismo e as forças armadas, comprometeram desde a nascença a viabilidade 

do regime, mas a visão actual é distinta da percepção coeva, para a qual a sombra 

dominante sobre a RW não era o Império, mas sim Versalhes700.  

O Estado republicano foi erigido e existiu sempre sob a sombra do tratado de paz, 

vivendo em permanente negação, condicionado por este nas suas políticas externa e 

interna: a República não terá sido mais do que “a institucionalização do 

processamento do tratado de Versalhes”, um factor estruturante do novo Estado 

alemão701. 

Como entidade política, este não deveria conhecer superior na ordem externa, um 

conceito manifestamente inaplicável quando a) ao Estado era vedado o 

dimensionamento e organização dos seus próprios meios de defesa702, b) lhe eram 

impostos, sob ameaça militar, encargos financeiros percebidos pelos credores como 

                                                
697 WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 1. 
698 Os historiadores convergem na análise de que os Conselhos Revolucionários não representavam um 
perigo real de sovietização do país, nem uma «terceira via» (proposta pelo movimento estudantil dos anos 
60), divergindo quanto ao seu potencial democratizante, de qualquer modo desaproveitado pelo MSPD e 
pelos sindicatos. O esforço terá, assim, sido gratuito, já que a Revolução alemã seria inconsequente 
estando à partida comprometida devido à já considerável evolução político-social, industrialização e 
urbanização, um grau de sofisticação e participação inexistente na Rússia de 1917. Os operários teriam 
assim muito mais a perder do que as suas “cadeias”. Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, pp. 600-601. 
699 Ver revisão bibliográfica. LEE, Op.Cit., nota 74, pp. 9-12 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 53. 
700 Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, pp. 601-602. 
701 MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 171. Ver opinião concordante em HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, p. 
401. 
702 A RW era assim um Estado neutralizado. Ver LARA , Op.Cit., nota 78, p. 359. 
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irrealizáveis703, comprometendo gerações futuras, c) lhe eram confiscados territórios e 

populações cuja nacionalidade alemã estava para além de dúvida. 

A cláusula de culpa e o carácter de Diktat, moralmente insuportáveis, traumatizaram 

profundamente o país e a ameaça de invasão francesa, concretizada em 1923, pairou 

como «espada de Dâmocles» sobre a RW. Confrontados com a incapacidade militar 

da Reichswehr, os Governos alemães curvaram-se (de má vontade) às exigências, 

adoptando a Erfüllungspolitik e esperando, pela gravidade e evidência das 

consequências, demonstrar aos Aliados o que estes bem sabiam: a irrazoabilidade 

das reparações. As consequências económicas e sociais apenas levaram as 

organizações políticas mais extremistas a aproveitarem o potencial propagandístico, 

assacando à coligação republicana - SPD/DDP/Z – o estigma da responsabilidade 

pela “escravização do Povo alemão”.  

O tratado condicionou também a duríssima política de Brüning que, percebendo estar 

perto do perdão das reparações e não querendo prejudicar a posição alemã nas 

delicadas negociações704, procurou, em clima recessivo, assegurar o cumprimento das 

reparações à custa do agravamento da já precária situação económica e social.  

Do ponto de vista militar e geopolítico, o tratado, associado ao défice de credibilidade 

sobre a derrota, não promoveu uma reorientação da Machtpolitik prussiana, associada 

à capacidade militar pelo menos desde o séc. XVIII, como o demonstram as tentativas 

de Stresemann de obter a paridade de rearmamento e o programa secreto da 

Reichswehr em território soviético. Pelo contrário, em coerência com a negação em 

que todo o país viveu, a instituição militar preparou-se para o ajuste de contas e para 

retomar o lugar de potência continental. A acção internacional de Stresemann705 não 

deve ser entendida como sinal de europeísmo avant la lettre: prisioneiro da tradição 

diplomática prussiana, apoiada num forte poder militar, o Ministro ponderou, mas 

rejeitou, o uso alternativo do poder económico, procurando por todos os meios 

promover a justiça da igualdade militar alemã706. 

                                                
703 Ver SCHACHTER, Jonathan, Op.Cit., nota 270, p. 50,  
704 Ver BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, p. 454. 
705 Que motivou a atribuição do Prémio Nobel da Paz de 1926 conjuntamente a Stresemann e Briand. Ver 
MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 268. 
706 Idem, p. 268. A tradição prussiana resume-se em CLAUSEWITZ , Carl von, Vom Kriege, I, 1, 24, 
http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1Ch01VK.htm., consulta em 9.Abr.2011. Num 
exercício de utilitarismo político, a oferta de amizade de Stresemann à França partia da constatação da 
sua própria incapacidade militar, ou seja, oferecia a renúncia a uma força que não tinha. Ver carta de 
Stresemann ao Kronprinz in PATRÍCIO, Op.Cit., nota 232, p. 122. 
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No tratado colidiram ainda vectores culturais: para os EUA era incompreensível a 

relutante atitude negocial do Governo alemão “visivelmente apegado a conceitos como 

honra e humilhação”707.  

Certamente o aspecto mais grave, teria sido de superlativa importância que o tratado, 

pela dureza, humilhação e irrazoabilidade, não fornecesse argumentos para uma nova 

guerra708. Humilhando o vencido sem o destruir, os Aliados terão ignorado Maquiavel 

e, consequentemente, atraído sobre si problemas futuros. 

Também as crises económicas, parcialmente exógenas, condicionaram, quase em 

permanência, a acção do Estado.  

Com um hiato aparente entre 1924 e 1929, a Alemanha viveu em crise desde o início 

da I Guerra.  

É consensual situar as raízes desta crise na política de Kriegsanleihen709. Com o 

armistício e a Revolução, o saneamento financeiro do país cedeu necessariamente 

lugar à condução politica e socialmente cuidadosa da desmobilização, da reorientação 

económica e da pacificação interna710. Perante o espectro da socialização da 

economia711, a elite económica industrial apoiou a política inflacionista dos Governos 

alemães do período pós-revolucionário, enquanto a indústria pesada evidenciava uma 

notável flexibilidade, reorientando-se e perfilando-se como fonte de criação de riqueza, 

conferindo à Reichsverband considerável peso político712.  

Na análise de Mommsen713, contrariamente a Raquel Patrício, a política externa 

confrontacional alemã foi orientada pelos interesses desta elite industrial, determinada 

em contrariar a estabilização que a República começava a conhecer e promover a 

alteração do ordenamento político-económico, alocando ao regime as dificuldades 

resultantes da Erfüllungspolitik: a inevitável decisão de Stresemann – liberal de centro-

direita – de terminar o financiamento à resistência passiva foi tomada pelos 

conservadores como um “segundo Versalhes”.  

A acalmia e a reconstrução que sucederam à hiperinflação não implicaram, no 

entanto, um desenvolvimento do regime democrático: Mommsen detecta a partir desta 

                                                
707 HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, p. 396. 
708 Ver PYTA, Op.Cit., nota 134, p. 210 e HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, p. 402. 
709 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 71. 
710 Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 153. 
711 Pretendiam nada menos que a exclusão do SPD do processo político e o governo em regime 
autoritário sob o art.º 48º CRW. Idem, pp. 163 e 277. 
712 Pelo significado político e económico eram especialmente visadas a remuneração tabelada e a jornada 
de 8 horas. Idem, ibidem, pp. 175 e 186. 
713 Ibidem, pp. 165-175 e PATRÍCIO, Op.Cit., nota 232., pp. 116-117 
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altura sinais de evolução no sentido de um crescente autoritarismo do Estado no seio 

da coligação de centro-direita, perante um SPD cada vez mais remetido à defensiva, 

enquanto a direita anti-republicana, subjugada aos grupos de interesse económicos, 

se via forçada ao entendimento com as instituições parlamentares714.  

A hiperinflação na RW surge, assim, como um epifenómeno monetário com evidentes 

raízes em decisões políticas perfeitamente situadas e a sua erradicação, pela mão de 

Hjalmar Schacht, constituiu uma oportunidade de evolução política do regime: através 

de uma flexibilização das tensões franco-germânicas, mas também do reconhecimento 

da actividade privada (especialmente da grande indústria) como motor económico 

indispensável ao ressurgimento alemão, implicando uma opção pela limitação e 

mesmo reversão de conquistas do período revolucionário, em favor de um apoio claro 

à grande empresa715.  

A subordinação dos Governos às elites económicas industrial e agrária teve 

consequências dramaticamente evidentes após a eclosão da crise económica mundial 

em 1928. Segundo Mommsen716, a vulnerabilidade alemã à crise era alavancada pela 

renúncia do Governo à liderança do planeamento do crescimento económico, pelos 

subsídios a actividades económicas não rentáveis, pelas taxas de juro e pela débil 

formação interna de capital, devida à perda das poupanças das classes médias e à 

estrutura dos activos bancários herdados da guerra. 

Esta análise, extremamente crítica para com os Governos alemães omite, no entanto, 

o constrangimento materializado nas reparações e na herança dos empréstimos de 

guerra, a condicionar toda a acção do Estado alemão. Os picos de crise económica 

tiveram dramáticas consequências no tecido social mas, ironicamente, geraram 

também o descrédito do liberalismo económico, fornecendo aos extremismos valiosas 

munições políticas para o combate aos social-democratas e aos partidos centristas 

que, pela tolerância parlamentar dos decretos de emergência, se haviam 

objectivamente aliado ao “chanceler da fome”. 

                                                
714 Leia-se «alargamento do Estado Social». Ver MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, p. 269 e CHILDERS, 
Op.Cit., nota 41, p. 6. 
715 A reforma fiscal de 1925, com redução de deduções e da carga sobre os rendimentos mais elevados, 
constituiu um retrocesso relativamente à reforma redistributiva de 1919, reorientando a fiscalidade em 
benefício dos grandes rendimentos e reduzindo encargos sociais do Estado. Ver MOMMSEN, Op.Cit., 
nota 70, pp.271-272. 
716 Os dogmas da «bondade» do mercado e da intervenção minimalista do Estado na Economia não eram 
de todo prevalecentes na sociedade weimariana. Ver declarações do ministro Carl Severing (SPD) in 
MOMMSEN, Op.Cit., nota 70, pp.285-286. 
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O Estado conceptualizado na Constituição evidenciava as contradições políticas da 

Constituinte717, misturando conceitos socializantes, liberais e conservadores. No 

articulado da CRW é tão visível o que preceitua – Liberdade, Isonomia, Isagoria, 

respeito pelo Indivíduo e pela propriedade - como o que rejeita: o Obrigkeitsstaat e o 

bolchevismo. 

À RW terá faltado desde o início uma Teoria do Estado suficientemente fundamentada 

e consolidada718. Para além das tensões entre os conceitos invocados e os preceitos 

estabelecidos, denunciadas em escritos de autores ideologicamente tão díspares 

como Carl Schmitt e Hans Kelsen719, entre outros, observam-se na CRW aspectos 

operacionais do regime que, de forma certamente não intencional, contribuíram para 

as dificuldades sentidas na governação da RW e, em última análise, para a sua queda.  

A forma republicana terá sido um dos aspectos mais evidentes da nova arquitectura do 

Estado. 

As fontes mostram que Ebert preferiria a manutenção da monarquia, pensando que a 

mudança, a acontecer, só deveria sê-lo por via constitucional720, uma posição 

extremamente lúcida já que a manutenção da monarquia teria evitado uma clivagem 

adicional numa sociedade em profunda convulsão: a substituição do imperador era 

inevitável, mas a continuidade da monarquia teria assegurado simbolicamente a 

perenidade do Estado721 e, finalmente, a proclamação da república em consequência 

de um processo constitucional teria conferido ao regime uma superior legitimidade. 

Sem prejuízo das evoluções indispensáveis, tanto a norma constitucional como a 

própria conduta dos dirigentes políticos devem conformar-se às concepções ético-

sociais dominantes na sociedade, sem o que a força coerciva do Estado se converte 

no instrumento da sua própria perda722, mas os partidos e elites políticas da RW 

fixaram-se nas categorias da monarquia constitucional, impregnando a CRW de uma 

mistura difusa de democracia parlamentar, plebiscitária e presidencial723.  

                                                
717 Um período de “política plástica”. É hoje consensual que a CRW espelha a aguda contradição entre os 
valores democráticos que estabelece e uma realidade social largamente pré-democrática. Ver RÜRUP, 
Op.Cit., nota 67. 
718 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 139. 
719 Ver DREIER, Op.Cit., nota 159. 
720 Ver SCHULZE, Op.Cit., nota 249, pp. 160-162. Ver também nota 74. 
721 A queda de Guilherme II (mas não necessariamente da monarquia) era talvez inevitável: uma derrota 
militar feriria irremediavelmente a sua legitimidade enquanto pontifex maximus. Ver CHEUNG, Ada, “The 
Political Implications of Imperial Military Defeat”, http://www.otago.ac.nz/classics/scholiagfx/v07p109-
117.pdf, consulta em 20.08.2012 às 22.00. 
722 Ver CASSIRER, Op.Cit., nota 69, p. 103 e ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 92, p. 248. 
723 Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 599 e WIRSCHING, Op.Cit., nota 10., pp. 59-63 
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Marcada por uma separação de poderes herdada do Império, receosa do “absolutismo 

parlamentar”, a arquitectura do Estado atribuiu à Presidência da República um 

patamar próprio de Poder, assumindo, na praxis da RW, um papel tutelar724, quando 

não soberano725, que permitiu às elites partidárias ignorarem a necessidade de 

decisões penosas mas indispensáveis, sacrificando se necessário a deferência aos 

grupos de interesses, seguras de que o PR, um Ersatzkaiser, assumiria o ónus da 

Staatsraison726, uma prática política com consequências nefastas para o regime. 

As fontes valorizam diferentemente idênticas utilizações dos poderes de excepção727. 

Na Presidência de Ebert, tais poderes foram usados no espírito da defesa da unidade, 

da forma e da sobrevivência do Estado, nomeadamente em 1924, ao destituir pela 

força militar Landesregierungen democraticamente eleitos, acções de legalidade certa 

mas legitimidade duvidosa e precedentes gravíssimos, quaisquer que fossem os 

fundamentos. Quando Hindenburg usou estes mesmos poderes, já não o fez no 

sentido da defesa da forma do Estado, mas fê-lo dentro do articulado constitucional e, 

do seu ponto de vista, em defesa da sobrevivência do Estado e dos interesses da 

Nação728. Indiscutível é o facto de a CRW proporcionar um peso excessivo da 

personalidade na intervenção política, uma debilidade normativa. 

O uso dos poderes excepcionais constituiu o veículo de subversão729 do regime, usado 

pelas elites conservadoras à sombra da Presidência, num processo evolucionário no 

sentido do autoritarismo e da centralização, iniciado com o Governo «apesar do 

Reichstag» de Brüning, evoluindo para o Governo «contra o Reichstag», de von Papen 

e culminando no Governo «sem o Reichstag» de Hitler730. A tolerância parlamentar, 

garantida sob chantagem (e miopia) política pelo SPD, alavancou a crescente 

apropriação do centro de gravidade governativo por um Presidente mítico, perante a 

deferência, ineficiência e irresponsabilidade do sistema político-partidário. Com o 

                                                
724 Uma “monarquia republicana”. MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 121.  
725 “Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet” (Soberano é aquele que decide do estado 
de excepção, trad. n/). SCHMITT, Op.Cit., nota 444, p. 13. 
726 Wirsching propõe que isto se deve à tradição constitucional alemã do Estado centrado num governante 
monárquico e num funcionalismo “apolítico”, suprapartidários e dedicados ao “interesse geral”. Ver 
WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 16. 
727 Idem, p. 61. Winkler interpreta o recurso frequente ao art.º 48º como “meio expedito” de assegurar a 
acção legislativa (Gesetzgebung), na prática instituindo (perigosamente) o estado de excepção como 
regra, sempre que a norma não se revelava suficientemente eficiente. Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 
604. Em concordância, Reinhold Zippelius nota que o art.º 48º se tornou “substituto da lei” 
(Gesetzvertretend). Ver ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p. 128. 
728 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, p. 68. 
729 Ver conceito em LARA , Op.Cit., nota 78, p. 378. 
730 Ver WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 605. 
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tempo e a crescente irrelevância foram-se espaçando, rarefazendo mesmo, as 

sessões legislativas, afirmando-se a desparlamentarização do regime.  

A par da iniciativa legislativa, também a função de controlo do Poder executivo se 

transferiu para o PR731, reconcentrando poderes, prática constitucional que acabou por 

erigir o PR em único Poder efectivo, nulificando o princípio constitucional de confiança 

do Reichstag732, permitindo encontrar no art.º 48º elementos propiciadores do 

Führerstaat e legitimadores da ditadura733. 

O sistema de representação proporcional constituiu, a par do art.º 48º, o aspecto mais 

negativo da CRW, devido à ingovernabilidade que proporcionou. O sistema, não sendo 

promotor de maiorias, não seria por si só gerador de crises se houvesse vontade dos 

partidos para fazer funcionar as coligações mas, no quadro constitucional guilhermino, 

aos partidos, confinados ao papel de altifalantes de grupos de interesses, estava 

vedada a intervenção activa na governação734, reduzindo-lhes assim a disponibilidade 

para o consenso, atitude a que se mantiveram fixados durante a RW735, em especial 

aqueles que não integraram o arco de governabilidade, agravando a ineficácia 

proporcionada pela excessiva fragmentação parlamentar. A operacionalidade do 

regime democrático, impondo dirimir conflitos pela abertura ao compromisso, exigiria a 

interiorização da respectiva indissociabilidade736. 

O limitado parlamentarismo apenas sobreviveu aos anos de 1919-23 através do 

estado de excepção e do recurso aos militares e Freikorps, precisamente os seus 

adversários jurados, colocando o regime na condição de refém das forças que o 

combatiam737.  

O sistema parlamentar da RW acabou por ser penalizado ainda pelo colapso de dois 

pilares indispensáveis: o liberalismo (DDP/DVP) e o conservadorismo (DNVP)738. 

                                                
731 Ver GREVELHÖRSTER, Op.Cit., nota 35, p. 161. 
732 Ver ZIPPELIUS, Op.Cit., nota 65, p. 133. 
733 A CRW representaria já, em comparação com o Império, uma evolução centralista do Estado. Ver 
WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, pp. 57-59. A avaliação não é unânime. A origem da crise do 
parlamentarismo não estaria no dualismo constitucional, mas nos próprios partidos (apud L.Feuchtwanger 
in LEE, Op.Cit., nota 74, p. 46) e, para Hagen Schulze (idem, ibidem), a “reserva presidencial” seria afinal 
um elemento estabilizador a usar quando o Reichstag se tornava ineficaz. 
734 Ver LEE, Op.Cit., nota 74, p. 16. 
735 Ver MÖLLER , Op.Cit., nota 112, p. 46 e WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 597.  
736  Ver RAU, Johannes, http://www.bundespraesident.de/DE/Die-Bundespraesidenten/Johannes-
Rau/Zitate/zitate-node.html?gtp=1892738_Dokumente%253D2 , consulta em 14.10.2012 às 22.30. 
737 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 52. Pelo recurso a tropas irregulares “os dirigentes do Estado 
promoviam o esvaziamento do princípio do monopólio estatal do uso legítimo da força”. WINKLER , 
Op.Cit., nota 8, p. 603. 
738 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 23. 
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O liberalismo foi especialmente prejudicado pelas crises económicas, porque era 

sobre o seu eleitorado que elas mais se abatiam, acabando substituído por 

particularismos e das suas ruínas emergiu finalmente o fascismo. 

A debilidade e burocratização dos partidos liberais739 e a sua incapacidade de se 

unirem numa organização consideravelmente mais robusta, capaz de ancorar as 

classes médias, por contraponto à posição do SPD no operariado, terão sido uma das 

maiores fraquezas do sistema partidário de Weimar, a que se juntou a falta de um 

partido de direita, republicano e democrático, permitindo a alternância do Poder, 

canalizando mudanças de opinião e evitando a crise do “Estado de partidos”. É à falta 

de uma norma social aglutinadora que este bloco liberal, burguês-protestante deveria 

a sua fragmentação e o NSDAP o seu sucesso740. 

Marginalizado pelo Império desde o nascimento, o SPD não estava vocacionado para 

o Governo mas para a oposição, perceptível na tensão permanente entre membros do 

Governo pragmáticos e deputados dogmáticos. Incapaz de resistir à dilaceração da 

sua base social de apoio, alienada pela política do partido e pela propaganda 

comunista, a sofrer a perda dos seus melhores estrategos, o SPD foi incapaz de 

contrariar a ofensiva da direita, que teria implicado afrontar o mito Hindenburg. Pelo 

contrário, o partido quedou-se pateticamente agarrado ao Governo de gestão do Land 

da Prússia, abandonando o Reich e, sobretudo, o seu eleitorado próprio às medidas 

draconianas de Brüning e assistindo com auto-infligida impotência ao 

desmantelamento das conquistas sociais da RW. 

É fácil assacar culpas aos partidos, mas é indispensável notar que a investigação 

sobre partidos e associações sócio-políticas da RW está ainda muito incompleta e 

prejudicada pela falta de material, devido à destruição dos arquivos, mesmo 

parlamentares, em razão da guerra, da ditadura e da ocupação. É ainda necessário 

notar que a Alemanha foi apenas mais um dos países europeus varridos por uma onda 

de anti-parlamentarismo e autoritarismo na época de 20/30, que Hitler cavalgou na 

perfeição741.  

O processo de dissolução da RW, iniciado em 1930 com o Governo presidencial de 

Brüning, suscita ainda controvérsia.  

Na óptica estruturalista (Mommsen, Bracher, Winkler), o Governo presidencial 

constituiu acima de tudo um processo de desparlamentarização do regime (a “pré-

                                                
739 Idem, p. 62. 
740 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 117 e BOROWSKY , Op.Cit., nota 31, p. 238. 
741 Ver HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, pp. 564-565. 
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história do III Reich”742), facilitado pelas debilidades da CRW e devido à acção de 

elites, grupos de interesses ligados à grande indústria e ao latifúndio leste-alemão, 

abrigados à sombra mítica de Hindenburg. Pelo contrário, na perspectiva 

intencionalista (Conze e Schulze) o “Estado de partidos” teria chegado a um beco sem 

saída, pelo que a solução presidencial terá corporizado a última possibilidade 

constitucional de salvar a democracia.  

As Memórias de Brüning indicam que este nunca terá ponderado o regresso à 

normalidade parlamentar, procurando sim a restauração da monarquia mas, como 

nota Wirsching, o valor documental da obra auto-justificativa de Brüning é 

questionável. 

No contexto de rejeição da pressão imposta por Versalhes e da instabilidade interna 

promovida pelo sistema de representação e pela prática política de democratas e 

antidemocratas, a crescente erosão e, finalmente, o colapso da acção parlamentar 

dificultaram a representação de interesses e resolução de problemas através do 

Reichstag e dos partidos, colocando as associações de interesses em ligação directa 

ao Governo (via PR, se necessário) e originando uma espiral de intervenção estatal, 

mas também de insatisfação com o sistema político, alavancada pelas crises 

económicas, especialmente o desemprego galopante e a miséria a ele associada, que 

lançaram no desespero vastos sectores da população e desestabilizaram relações 

sociais longamente sedimentadas. 

Ao Estado social criado com a RW faltou o suporte económico indispensável à 

sustentabilidade, sobrecarregando a República até à exaustão e criando tensões 

dilacerantes no tecido social, evidenciando-se deste modo as consequências da 

debilidade financeira, apoiada em empréstimos estrangeiros e dívida pública de um 

regime passado. 

Dominada inicialmente pelo SPD e pelos católicos, a república instituiu um conjunto de 

reformas laborais, políticas e sociais que não podiam deixar de ferir interesses 

instalados (mesmo se socialmente percebidos como injustos), incorrendo deste modo 

em responsabilidades que, mais tarde, perante o agravamento das crises financeiras, 

não foi capaz de honrar, vendo-se na contingência de reduzir progressivamente as 

prestações sociais precisamente no momento em que o povo delas mais necessitava, 

compreendendo-se assim a classificação de überfordert (sobrecarregada) que alguns 

autores lhe atribuem.  

                                                
742 WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 11. 
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Falter propõe que, mesmo em regiões pouco afectadas pelo desemprego e pela crise 

económica, o voto no NSDAP – o “partido popular de protesto” – representa o clima de 

medo e falta de esperança que se vivia então na Alemanha743. Os eleitores, em 

especial na velha classe média protestante, terão perdido a confiança nos partidos 

liberais, transferindo-a para o “partido anti-sistema” que mais se aproximava das suas 

tradições político-culturais. 

O desemprego não constitui por si só causa de radicalização política: o crescimento do 

extremismo radica-se na existência de propostas políticas, de uma cultura política, 

nesse sentido744, em particular, no Sonderweg.  

Desde o final do séc. XIX, com a industrialização e a explosão do comércio associada 

ao imperialismo que o sector agrário estava em crise745. Os Junker, um esteio do 

Império predominante no latifúndio leste-alemão e muito influente na oficialidade e 

funcionalismo prussianos, não se limitavam ao conservadorismo político em abstracto, 

repousando, pelo contrário, em estruturas sociais, laborais e produtivas antiquadas, 

disfuncionais e apenas sustentáveis através de preços administrativos e tarifas 

protectoras, um sorvedouro de recursos públicos.   

Pela sua preponderância em sectores chave da sociedade, onde se destaca a 

Presidência da República, os Junker constituíram-se como grupo de pressão de 

sucesso e a investigação prova que foram, em consequência, largamente favorecidos. 

Descontentes com a política de Brüning e von Schleicher, apostaram em von Papen e, 

consequentemente, na entrega da chancelaria a Hitler746.  

O apoio governamental aos Junker, imposto pelo PR, igualmente beneficiário, motivou 

a revolta de agricultores de outras regiões – aos quais não se estendia a 

«compreensão» da República – descontentes com a insuportável dualidade de 

critérios. A rejeição das fidelidades políticas tradicionais deste sector (a velha classe 

média) e adopção de organizações particularistas foram apenas os primeiros passos 

no seu descolamento político. 

A modernização e, no caso agrícola, o acesso de produtores ultramarinos emergentes 

(globalização avant la lettre747), constituíram assim veículos de rejeição política do 

                                                
743 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, p. 313. 
744 Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 34. 
745 Idem, p. 73. 
746 Ver CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 202. WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 74. 
747 Sandra Balão observa nesta altura a progressiva fragmentação de uma economia global anterior à I 
Guerra Mundial e o reordenamento subsequente, alavancado pelos movimentos nacionalistas. BALÃO , 
Op.Cit., nota 90, p. 131. 
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regime, configurando-se o nacional-socialismo como polo atractor, na linha da teoria 

de estratos748. 

Na nova classe média, em contrapartida, o receio da proletarização, a despromoção 

social e a redução a padrões de vida incompatíveis com o Stand, alavancaram o 

descontentamento. 

O meio operário apresenta talvez a realidade mais complexa e desafiante, do ponto de 

vista da análise política. Nesta designação englobam-se realidades sócio-profissionais 

muito distintas e, se podemos concluir que o meio operário industrial, fortemente 

sindicalizado, manteve a fidelidade às organizações matriciais, já os assalariados 

rurais (estatisticamente indistinguíveis daqueles) e os operários de pequenas 

manufacturas, não organizados e afectivamente associados ao patronato, teriam 

evidenciado comportamento diverso perante o NSDAP. 

Nas eleições gerais de 1928 o NSDAP, com 2,8% e 12 mandatos, configurou-se como 

apenas mais um dos pequenos partidos alemães, sectário749 e insignificante. A vitória 

pró-regime permitia, à época, afirmar que “o resultado mais significativo foi a 

renovação do apoio à forma republicana de governo pela maioria do Povo alemão”750, 

quando na realidade a saúde do republicanismo era apenas aparente: esta eleição 

fixou a quebra de confiança de parte considerável do eleitorado nos partidos da 

coligação, expressa nos 14% de votos capturados por organizações particularistas aos 

partidos conservadores e liberais, uma etapa no trânsito de eleitores desiludidos que, 

em 1930, viriam já a votar NSDAP751.  

A captação de votos do NSDAP em todos os estratos sociais e profissionais, mais 

nuns do que noutros, destrói o mito da classe média e classifica o partido como 

verdadeiramente integrador, o único a conseguir transcender fronteiras dos blocos 

políticos e gerando, aquando da tomada do Poder, um “sentimento generalizado de 

libertação da democracia”752. 

A grave crise atravessada sob governação Brüning, que às consequências da 

austeridade apenas acrescentava mais austeridade, destruiu estruturas sociais e 

amplificou enormemente a massa, mob na designação de H. Arendt, os rejeitados do 
                                                
748 Esta perspectiva é contraditada observando-se que outros segmentos da população aderiram 
significativamente ao NSDAP (ainda que em menor medida), propondo então a perspectiva de massas 
que não seriam as tradições pré-industriais, mas sim a crise do capitalismo a gerar as condições para 
esta adesão. Ver WIRSCHING, Op.Cit., nota 10, p. 76. Veja-se o paralelo com a crítica à actual 
globalização dita neoliberal. BALÃO , Op.Cit., nota 90, pp. 152-155 e 179. 
749 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 29-30. 
750 CHILDERS, Op.Cit., nota 41, p. 125. 
751 Ver FALTER , Op.Cit., nota 15, pp. 30 e 120. 
752 HILDEBRAND , Op.Cit., nota 224, p. 566. 
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sistema de representação política, comprimidos entre liberais que defendiam a riqueza 

de alguns e comunistas que propunham a pobreza de todos. A desilusão não se 

limitava às massas lançadas no desespero: elites culturais, jovens e dinâmicas 

olhavam com desprezo uma arquitectura política ineficaz, subserviente ao opressor 

estrangeiro e sobranceira para com os do seu próprio sangue. 

Estas forças, diariamente aumentadas, convergiam na procura de um novo caminho, 

não uma mera troca de protagonistas. Apenas lhes faltava um líder e ele 

inevitavelmente apareceu. Hitler não propunha reformar o Estado, mas refundá-lo, 

oferecia uma nova Weltanschauung, a prioridade aos alemães, a conquista do lugar a 

que o Volk tinha direito e que só atingiria pelo combate e não pelo consenso. 

Segundo Falter, diversos factores concorreram então para o colapso do regime 

democrático753: 

� A tensão entre as componentes de Poder de legitimidade representativa e 

plebiscitária estabelecidas na CRW; 

� A excessiva disponibilidade dos mecanismos constitucionais relativos aos 

poderes excepcionais; 

� As consequências do sistema de representação proporcional; 

� As consequências das crises financeiras; 

� As consequências políticas da derrota; 

� Factores psicológicos decorrentes das rápidas transformações associadas à 

República (ainda que não necessariamente decorrentes desta); 

� Tradição política alemã, em particular no seio das elites, orientada para o 

Estado autoritário, para o despotismo mais ou menos iluminado e para 

conceitos etnocêntricos, convivendo por isso dificilmente com as realidades 

ulteriores à guerra; 

� Carisma e papel de personalidades centrais do processo. 

No processo de falência do regime de Weimar são incontornáveis as personalidades 

de Hindenburg e Hitler. Sendo indiscutíveis as acções concertadas de grupos de 

interesses, aquelas personalidades foram motores decisivos dos acontecimentos e a 

sua contribuição é demasiado importante e evidente para ser menosprezada. 

Hindenburg evidencia o impacto político do mito, o herói quase divinizado e elevado à 

condição de salvador inquestionado e inquestionável da Pátria, detentor de uma 

relação afectiva directa e exclusiva com o corpo político. Evidencia ainda as 

                                                
753 Também Zippelius concorda com os factores constitucionais identificados por Falter. Ver ZIPPELIUS, 
Op.Cit., nota 65, p. 133. 
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consequências de entregar a suprema defesa da democracia a um antidemocrata. As 

fontes não nos elucidam sobre o pensamento ético de Hindenburg, mas esta não é 

uma questão despicienda, já que o PR protagonizou um evidente conflito entre o seu 

próprio interesse, frequentemente mesquinho e o interesse público, sem parecer 

hesitar na escolha e aqui a auréola mítica terá tido peso preponderante, eximindo o 

marechal ao julgamento político e à verticalidade exigível. 

Hitler, pelo contrário, nada escondeu e, ainda que esporadicamente subsidiado por 

uma burguesia endinheirada, em nada cedeu aos interesses desta, adoptando uma 

aparente acomodação táctica que apenas mascarava a determinação de seguir o 

caminho por si idealizado e estabelecido. Não acabou por ser Hitler a acomodar-se 

aos interesses da finança, do exército e da indústria, mas estes à vontade do Führer. 

O erro de cálculo que levou Hitler à chancelaria, a suposição snob de que um 

indivíduo excêntrico e pouco culto seria presa fácil da elite conservadora e 

aristocrática, está na origem de uma tragédia de proporções inigualadas. 

Retiram-se então deste processo lições intemporais, importantes para a condução dos 

negócios políticos actuais e futuros: 

a) A influência de traumas violentos impostos ao corpo político, no caso, uma 

derrota militar e subsequente humilhação, geradoras de um sentimento de 

revolta latente; 

b) O impacto de crises económicas graves e prolongadas, mal explicadas e mal 

partilhadas com o corpo político, com profundas disrupções nas relações 

sociais, portadoras do desespero, do atropelo às balizas éticas comummente 

aceites na sociedade e, mais grave, da miséria, não apenas monetária, mas 

sobretudo moral; 

c) O descolamento entre representantes e representados, entre uma classe 

política virada para si própria754, onde interesses substituem princípios e um 

corpo político confrontado com a óbvia ausência de canais de expressão ao 

nível do Estado; 

d) A incapacidade de o Estado democrático honrar o contrato social estabelecido, 

na forma de compromissos de assistência, segurança ou outros, exigindo ao 

povo um rigor de que a si próprio se dispensa; 

e) A arquitectura jurídico-constitucional baseada em conceitos ou procedimentos 

estranhos ao pensamento dominante na sociedade, mesmo se generosa, a 

                                                
754 As consequências da oligarquização partidária. Ver MICHELS, Op.Cit., nota 195, pp. 194-203, 418. 
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constituir-se como obstáculo, real ou ficcionado e pretexto para a deriva 

antidemocrática; 

f) A força da liderança carismática e o perigo mortal que um caudilho traz à 

democracia, atractor das esperanças daqueles a quem o Estado democrático 

falhou, seja nos bens materiais, na segurança ou na auto-estima. 

Nestas advertências reconhecem-se valores, propriedades imateriais e imensuráveis, 

mas não irreais, cuja aplicabilidade não se limita ao tempo e local do objecto de 

estudo755. A sua compreensão, no que à RW respeita, é ainda incompleta e 

fracturante, mas nem por isso menos relevante, quer para a compreensão da actual 

política alemã756, quer para a escolha dos nossos próprios caminhos.  

                                                
755 Ver BALÃO , Op.Cit., nota 90, pp. 410-411. 
756 WINKLER , Op.Cit., nota 8, p. 11. 
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Figura 41 – Mapa da Alemanha durante a RW evidencia ndo as consequências do tratado 
de Versalhes 757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
757 A vermelho ponteado as fronteiras ante bellum, a tracejado a zona desmilitarizada.  

Zonas listradas - ocupadas temporariamente ou de soberania sujeita a referendo. 

(Fonte) http://www.wahlplakate-archiv.de/index.php/politische-karte-der-weimarer-republik.html, consulta 
em 28.11.2012 às 19.30. 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  178  

Figura 42 – Estados federados 758 

  
ÁREA 
(Km2) % 

POPULAÇÃO 
(x 1000) % 

Anhalt 2314 0,5% 366 0,6% 
Baden 15071 3,2% 2430 3,7% 
Bayern 75996 16,2% 7732 11,8% 
Braunschweig 3672 0,8% 519 0,8% 
Bremen 258 0,1% 366 0,6% 
Hamburg 415 0,1% 1183 1,8% 
Hessen 7692 1,6% 1427 2,2% 
Lippe 1215 0,3% 179 0,3% 
Lübeck 298 0,1% 136 0,2% 
Mecklenburg-
Schwerin 13127 2,8% 708 1,1% 
Mecklenburg-Strelitz 2930 0,6% 113 0,2% 
Oldenburg 6424 1,4% 581 0,9% 
Preußen 292772 62,5% 39958 61,2% 
Sachsen 14986 3,2% 5196 8,0% 
Schaumburg-Lippe 340 0,1% 50 0,1% 
Thüringen 11763 2,5% 1677 2,6% 
Württemberg 19508 4,2% 2713 4,2% 

TOTAL 468781   65334   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
758 (Fonte) Apud Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1933, p. 5, in BÜTTNER, Op.Cit., nota 14, 
p. 801. 
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Figura 43 - Resultados das eleições legislativas na cionais durante a RW 759 

 

                                                
759 Em 1924 os nacional-socialistas concorreram associados no NSFP. Fonte (figuras 42-44): BÜTTNER, 
Op.Cit., nota 9, tabela 2, pp. 802-803. 
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Figura 44 - Resultados das eleições legislativas na cionais durante a RW 
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Figura 45 - Resultados das eleições legislativas na cionais durante a RW 
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Figura 46 – Composição do I Reichstag760 

 

 

Figura 47 – Composição do II Reichstag 

 

                                                
760 Figuras 6 a 13, (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 9, tabela 2, p. 802-803. 
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Figura 48 – Composição do III Reichstag 

 

 

 

Figura 49 – Composição do IV Reichstag 
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Figura 50 – Composição do V Reichstag 

 

 

Figura 51 – Composição do VI Reichstag 
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Figura 52 – Composição do VII Reichstag 

 

 

 

Figura 53 – Evolução da correlação de forças no Reichstag761 

 

                                                
761 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 9, tabela 2, pp. 802-803. 
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Figura 54 – Duração dos Governos na RW 762 

 

   

                                                
762 (Fonte) BÜTTNER, Op.Cit., nota 9, tabela 7, p. 809. 
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III – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE WEIMAR 
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Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919763 

 
Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich 
in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem inneren und dem 
äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich 
diese Verfassung gegeben. 
 
Erster Hauptteil  
Aufbau und Aufgabe des Reichs 
      
Erster Abschnitt 
 
Reich und Länder  
Artikel 1  
Das Deutsche Reich ist eine Republik.  
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
Artikel 2   
Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten der deutschen Länder. Andere Gebiete 
können durch Reichsgesetz in das Reich aufgenommen werden, wenn es ihre 
Bevölkerung kraft des Selbstbestimmungsrechts begehrt. 
Artikel 3  
Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit 
den Reichsfarben in der oberen inneren Ecke. 
Artikel 4  
Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als bindende Bestandteile 
des deutschen Reichsrechts. 
Artikel 5  
Die Staatsgewalt wird in Reichsangelegenheiten durch die Organe des Reichs auf 
Grund der Reichsverfassung, in Landesangelegenheiten durch die Organe der Länder 
auf Grund der Landesverfassungen ausgeübt. 
Artikel 6  
Das Reich hat die ausschließliche Gesetzgebung über:   
1. die Beziehungen zum Ausland;  
2. das Kolonialwesen;  
3. die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein- und Auswanderung und die 
Auslieferung;  
4. die Wehrverfassung;  
5. das Münzwesen;  
6. das Zollwesen sowie die Einheit des Zoll- und Handelsgebiets und die Freizügigkeit 
des Warenverkehrs;  
7. das Post- und Telegraphenwesen einschließlich des Fernsprechwesens. 
Artikel 7  
Das Reich hat die Gesetzgebung über:  
1. das bürgerliche Recht;  
2. das Strafrecht;  
3. das gerichtliche Verfahren einschließlich des Strafvollzugs sowie die Amtshilfe 
zwischen Behörden;  
4. das Paßwesen und die Fremdenpolizei;  

                                                
763 http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html, consulta em 13.11.2010 às 22.00. 
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5. das Armenwesen und die Wandererfürsorge;  
6. das Presse-, Vereins- und Versammlungswesen;  
7. die Bevölkerungspolitik, die Mutterschafts-, Säuglings-, Kinder- und Jugendfürsorge;  
8. das Gesundheitswesen, das Veterinärwesen und den Schutz der Pflanzen gegen 
Krankheiten und Schädlinge;  
9. das Arbeitsrecht, die Versicherung und den Schutz der Arbeiter und Angestellten 
sowie den Arbeitsnachweis;  
10. die Einrichtung beruflicher Vertretungen für das Reichsgebiet;   
11. die Fürsorge für Kriegsteilnehmer und ihre Hinterbliebenen;   
12. das Enteignungsrecht;  
13. die Vergesellschaftung von Naturschätzen und wirtschaftlichen Unternehmungen 
sowie die Erzeugung, Herstellung, Verteilung und Preisgestaltung wirtschaftlicher 
Güter für die Gemeinwirtschaft;   
14. den Handel, das Maß- und Gewichtswesen, die Ausgabe von Papiergeld, das 
Bauwesen sowie das Börsenwesen;  
15. den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln sowie mit Gegenständen des 
täglichen Bedarfs;  
16. das Gewerbe und den Bergbau; 17. das Versicherungswesen;  
18. die Seeschiffahrt, die Hochsee- und die Küstenfischerei;   
19. die Eisenbahnen, die Binnenschiffahrt, den Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft, sowie den Bau von Landstraßen, soweit es sich um den 
allgemeinen Verkehr und die Landesverteidigung handelt;  
20. das Theater- und Lichtspielwesen. 
Artikel 8  
Das Reich hat ferner die Gesetzgebung über die Abgaben und sonstigen Einnahmen, 
soweit sie ganz oder teilweise für seine Zwecke in Anspruch genommen werden. 
Nimmt das Reich Abgaben oder sonstige Einnahmen in Anspruch, die bisher den 
Ländern zustanden, so hat es auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Länder 
Rücksicht zu nehmen. 
Artikel 9  
Soweit ein Bedürfnis für den Erlaß einheitlicher Vorschriften vorhanden ist, hat das 
Reich die Gesetzgebung über:   
1. die Wohlfahrtspflege;  
2. den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. 
Artikel 10  
Das Reich kann im Wege der Gesetzgebung Grundsätze aufstellen für:  
1. die Rechte und Pflichten der Religionsgesellschaften;  
2. das Schulwesen einschließlich des Hochschulwesens und das wissenschaftliche 
Büchereiwesen; 
3. das Recht der Beamten aller öffentlichen Körperschaften;   
4. das Bodenrecht, die Bodenverteilung, das Ansiedlungs- und Heimstättenwesen, die 
Bindung des Grundbesitzes, das Wohnungswesen und die Bevölkerungsverteilung;  
5. das Bestattungswesen. 
Artikel 11  
Das Reich kann im Wege der Gesetzgebung Grundsätze über die Zulässigkeit und 
Erhebungsart von Landesabgaben aufstellen, soweit sie erforderlich sind, um  
1. Schädigung der Einnahmen oder der Handelsbeziehungen des Reichs,  
2. Doppelbesteuerungen,  
3. übermäßige oder verkehrshindernde Belastung der Benutzung öffentlicher 
Verkehrswege und Einrichtungen mit Gebühren,    
4. steuerliche Benachteiligungen eingeführter Waren gegenüber den eigenen 
Erzeugnissen im Verkehre zwischen den einzelnen Ländern und Landesteilen oder  
5.Ausfuhrprämien auszuschließen oder wichtige Gesellschaftsinteressen zu wahren.  
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Artikel 12  
Solange und soweit das Reich von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch 
macht, behalten die Länder das Recht der Gesetzgebung. Dies gilt nicht für die 
ausschließliche Gesetzgebung des Reichs.  
Gegen Landesgesetze, die sich auf Gegenstände des Artikels 7 Ziffer 13 beziehen, 
steht der Reichsregierung, sofern dadurch das Wohl der Gesamtheit im Reiche berührt 
wird, ein Einspruchsrecht zu. 
Artikel 13  
Reichsrecht bricht Landrecht.  
Bestehen Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten darüber, ob eine landesrechtliche 
Vorschrift mit dem Reichsrecht vereinbar ist, so kann die zuständige Reichs- oder 
Landeszentralbehörde nach näherer Vorschrift eines Reichsgesetzes die Entscheidung 
eines obersten Gerichtshofs des Reichs anrufen. 
Artikel 14  
Die Reichsgesetze werden durch die Landesbehörden ausgeführt, soweit nicht die 
Reichsgesetze etwas anderes bestimmen. 
Artikel 15  
Die Reichsregierung übt die Aufsicht in den Angelegenheiten aus, in denen dem 
Reiche das Recht der Gesetzgebung zusteht.  
Soweit die Reichsgesetze von den Landesbehörden auszufahren sind, kann die 
Reichsregierung allgemeine Anweisungen erlassen. Sie ist ermächtigt, zur 
Überwachung der Ausführung der Reichsgesetze zu den Landeszentralbehörden und 
mit ihrer Zustimmung zu den unteren Behörden Beauftragte zu entsenden.   
Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersuchen der Reichsregierung Mängel, 
die bei der Ausführung der Reichsgesetze hervorgetreten sind, zu beseitigen. Bei 
Meinungsverschiedenheiten kann sowohl die Reichsregierung als die Landesregierung 
die Entscheidung des Staatsgerichtshofs anrufen, soweit nicht durch Reichsgesetz ein 
anderes Gericht bestimmt ist. 
Artikel 16  
Die mit der unmittelbaren Reichsverwaltung in den Ländern betrauten Beamten sollen 
in der Regel Landesangehörige sein. Die Beamten, Angestellten und Arbeiter der 
Reichsverwaltung sind auf ihren Wunsch in ihren Heimatgebieten zu verwenden, 
soweit dies möglich ist und nicht Rücksichten auf ihre Ausbildung oder Erfordernisse 
des Dienstes entgegenstehen. 
Artikel 17  
Jedes Land muß eine freistaatliche Verfassung haben. Die Volksvertretung muß in 
allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von allen reichsdeutschen 
Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Die 
Landesregierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung.   
Die Grundsätze für die Wahlen zur Volksvertretung gelten auch für die 
Gemeindewahlen. Jedoch kann durch Landesgesetz die Wahlberechtigung von der 
Dauer des Aufenthalts in der Gemeinde bis zu einem Jahre abhängig gemacht werden. 
Artikel 18  
Die Gliederung des Reichs in Länder soll unter möglichster Berücksichtigung des 
Willens der beteiligten Bevölkerung der wirtschaftlichen und kulturellen Höchstleistung 
des Volkes dienen. Die Änderung des Gebiets von Ländern und die Neubildung von 
Ländern innerhalb des Reichs erfolgen durch verfassungsänderndes Reichsgesetz. 
Stimmen die unmittelbar beteiligten Länder zu, so bedarf es nur eines einfachen 
Reichsgesetzes. 
Ein einfaches Reichsgesetz genügt ferner, wenn eines der beteiligten Länder nicht 
zustimmt, die Gebietsänderung oder Neubildung aber durch den Willen der 
Bevölkerung gefordert wird und ein überwiegendes Reichsinteresse sie erheischt.  
Der Wille der Bevölkerung ist durch Abstimmung festzustellen. Die Reichsregierung 
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ordnet die Abstimmung an, wenn ein Drittel der zum Reichstag wahlberechtigten 
Einwohner des abzutrennenden Gebiets es verlangt.  
Zum Beschluß einer Gebietsänderung oder Neubildung sind drei Fünftel der 
abgegebenen Stimmen, mindestens aber die Stimmenmehrheit der Wahlberechtigten 
erforderlich. Auch wenn es sich nur um Abtrennung eines Teiles eines preußischen 
Regierungsbezirks, eines bayerischen Kreises oder in anderen Ländern eines 
entsprechenden Verwaltungsbezirkes handelt, ist der Wille der Bevölkerung des 
ganzen in Betracht kommenden Bezirkes festzustellen. Wenn ein räumlicher 
Zusammenhang des abzutrennenden Gebiets mit dem Gesamtbezirke nicht besteht, 
kann auf Grund eines besonderen Reichsgesetzes der Wille der Bevölkerung des 
abzutrennenden Gebiets als ausreichend erklärt werden.  
Nach Feststellung der Zustimmung der Bevölkerung hat die Reichsregierung dem 
Reichstag ein entsprechendes Gesetz zur Beschlußfassung vorzulegen. 
Entsteht bei der Vereinigung oder Abtrennung Streit über die 
Vermögensauseinandersetzung, so entscheidet hierüber auf Antrag einer Partei der 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich. 
Artikel 19  
Über Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, in dem kein Gericht zu ihrer 
Erledigung besteht, sowie über Streitigkeiten nichtprivatrechtlicher Art zwischen 
verschiedenen Ländern oder zwischen dem Reiche und einem Lande entscheidet auf 
Antrag eines der streitenden Teile der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, 
soweit nicht ein anderer Gerichtshof des Reichs zuständig ist.  
Der Reichspräsident vollstreckt das Urteil des Staatsgerichtshofs. 
Zweiter Abschnitt  
 
Der Reichstag  
Artikel 20  
Der Reichstag besteht aus den Abgeordneten des deutschen Volkes. 
Artikel 21  
Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen 
unterworfen und an Aufträge nicht gebunden. 
Artikel 22  
Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl 
von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl gewählt. Der Wahltag muß ein Sonntag oder öffentlicher Ruhetag sein. 
Das Nähere bestimmt das Reichswahlgesetz. 
Artikel 23  
Der Reichstag wird auf vier Jahre gewählt. Spätestens am sechzigsten Tage nach 
ihrem Ablauf muß die Neuwahl stattfinden.   
Der Reichstag tritt zum ersten Male spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl 
zusammen. 
Artikel 24  
Der Reichstag tritt in jedem Jahre am ersten Mittwoch des November am Sitz der 
Reichsregierung zusammen. Der Präsident des Reichstags muß ihn früher berufen, 
wenn es der Reichspräsident oder mindestens ein Drittel der Reichstagsmitglieder 
verlangt. 
Der Reichstag bestimmt den Schluß der Tagung und den Tag des 
Wiederzusammentritts. 
Artikel 25  
Der Reichspräsident kann den Reichstag auflösen, jedoch nur einmal aus dem 
gleichen Anlaß.  
Die Neuwahl findet spätestens am sechzigsten Tage nach der Auflösung statt. 
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Artikel 26  
Der Reichstag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und seine Schriftführer.  
Er gibt sich seine Geschäftsordnung. 
Artikel 27  
Zwischen zwei Tagungen oder Wahlperioden führen Präsident und Stellvertreter der 
letzten Tagung ihre Geschäfte fort. 
Artikel 28  
Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Reichstagsgebäude aus. 
Ihm untersteht die Hausverwaltung; er verfügt über die Einnahmen und Ausgaben des 
Hauses nach Maßgabe des Reichshaushalts und vertritt das Reich in allen 
Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten seiner Verwaltung. 
Artikel 29  
Der Reichstag verhandelt öffentlich. Auf Antrag von fünfzig Mitgliedern kann mit 
Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
Artikel 30  
Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des 
Reichstags, eines Landtags oder ihrer Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit 
frei. 
Artikel 31  
Bei dem Reichstag wird ein Wahlprüfungsgericht gebildet. Es entscheidet auch über 
die Frage, ob ein Abgeordneter die Mitgliedschaft verloren hat.  
Das Wahlprüfungsgericht besteht aus Mitgliedern des Reichstags, die dieser für die 
Wahlperiode wählt, und aus Mitgliedern des Reichsverwaltungsgerichts, die der 
Reichspräsident auf Vorschlag des Präsidiums dieses Gerichts bestellt.  
Das Wahlprüfungsgericht erkennt auf Grund öffentlicher mündlicher Verhandlung durch 
drei Mitglieder des Reichstags und zwei richterliche Mitglieder.  
Außerhalb der Verhandlungen vor dem Wahlprüfungsgericht wird das Verfahren von 
einem Reichsbeauftragten geführt, den der Reichspräsident ernennt. Im übrigen wird 
das Verfahren von dem Wahlprüfungsgerichte geregelt. 
Artikel 32  
Zu einem Beschlusse des Reichstags ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich, 
sofern die Verfassung kein anderes Stimmenverhältnis vorschreibt. Für die vom 
Reichstag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen 
zulassen. 
Die Beschlußfähigkeit wird durch die Geschäftsordnung geregelt. 
Artikel 33  
Der Reichstag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit des Reichskanzlers 
und jedes Reichsministers verlangen.  
Der Reichskanzler, die Reichsminister und die von ihnen bestellten Beauftragten 
haben zu den Sitzungen des Reichstags und seiner Ausschüsse Zutritt. Die Länder 
sind berechtigt, in diese Sitzungen Bevollmächtigte zu entsenden, die den Standpunkt 
ihrer Regierung zu dem Gegenstande der Verhandlung darlegen.  
Auf ihr Verlangen müssen die Regierungsvertreter während der Beratung, die Vertreter 
der Reichsregierung auch außerhalb der Tagesordnung gehört werden. 
Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. 
Artikel 34  
Der Reichstag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder die 
Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben in 
öffentlicher Verhandlung die Beweise, die sie oder die Antragsteller für erforderlich 
erachten. Die Öffentlichkeit kann vom Untersuchungsausschuß mit Zweidrittelmehrheit 
ausgeschlossen werden. Die Geschäftsordnung regelt das Verfahren des Ausschusses 
und bestimmt die Zahl seiner Mitglieder.  
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Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, dem Ersuchen dieser 
Ausschüsse um Beweiserhebungen Folge zu leisten; die Akten der Behörden sind 
ihnen auf Verlangen vorzulegen.   
Auf die Erhebungen der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden finden die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung sinngemäße Anwendung, doch bleibt das Brief-, 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis unberührt. 
Artikel 35  
Der Reichstag bestellt einen ständigen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten, der 
auch außerhalb der Tagung des Reichstags und nach der Beendigung der 
Wahlperiode oder der Auflösung des Reichstags bis zum Zusammentritte des neuen 
Reichstags tätig werden kann. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind nicht öffentlich, 
wenn nicht der Ausschuß mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit beschließt.   
Der Reichstag bestellt ferner zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung gegenüber 
der Reichsregierung für die Zeit außerhalb der Tagungen und nach Beendigung einer 
Wahlperiode oder der Auflösung des Reichstags bis zum Zusammentritt des neuen 
Reichstags einen ständigen Ausschuß.  
Diese Ausschüsse haben die Rechte von Untersuchungsausschüssen.  
Absatz 2. Fassung des Gesetzes vom 15. Dezember 1923.  
Artikel 36  
Kein Mitglied des Reichstags oder eines Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen 
seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufs getanen Äußerungen 
gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur 
Verantwortung gezogen werden. 
Artikel 37  
Kein Mitglied des Reichstags oder eines Landtags kann ohne Genehmigung des 
Hauses, dem der Abgeordnete angehört, während der Sitzungsperiode wegen einer 
mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es 
sei denn, daß das Mitglied bei Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des 
folgenden Tages festgenommen ist.  
Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen 
Freiheit erforderlich, die die Ausübung des Abgeordnetenberufs beeinträchtigt.  
Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Reichstags oder eines Landtags und jede 
Haft oder sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des 
Hauses, dem der Abgeordnete angehört, für die Dauer der Sitzungsperiode 
aufgehoben. 
Artikel 38  
Die Mitglieder des Reichstags und der Landtage sind berechtigt, über Personen, die 
ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertrauen, oder denen sie in 
Ausübung ihres Abgeordnetenberufs solche anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Auch in Beziehung auf Beschlagnahme 
von Schriftstücken stehen sie den Personen gleich, die ein gesetzliches 
Zeugnisverweigerungsrecht haben.  
Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des Reichstags oder 
eines Landtags nur mit Zustimmung des Präsidenten vorgenommen werden. 
Artikel 39  
Beamte und Angehörige der Wehrmacht bedürfen zur Ausübung ihres Amtes als 
Mitglieder des Reichstags oder eines Landtags keines Urlaubs.  
Bewerben sie sich um einen Sitz in diesen Körperschaften, so ist ihnen der zur 
Vorbereitung ihrer Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 
Artikel 40  
Die Mitglieder des Reichstags erhalten das Recht zur freien Fahrt auf allen deutschen 
Eisenbahnen sowie Entschädigung nach Maßgabe eines Reichsgesetzes. 
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Artikel 40 a  
Die Vorschriften der Artikel 36, 37, 38 Abs. 1 und 39 Abs. 1 gelten für den Präsidenten 
des Reichstags, seine Stellvertreter und die ständigen und ersten stellvertretenden 
Mitglieder der im Artikel 35 bezeichneten Ausschüsse auch für die Zeit zwischen zwei 
Tagungen (Sitzungsperioden) oder Wahlperioden des Reichstags.  
Das gleiche gilt für den Präsidenten eines Landtags, seine Stellvertreter und die 
ständigen und ersten stellvertretenden Mitglieder von Ausschüssen eines Landtags, 
wenn sie nach der Landesverfassung außerhalb der Tagung (Sitzungsperiode) oder 
Wahlperiode tätig werden können.  
Soweit Artikel 37 eine Mitwirkung des Reichstags oder eines Landtags vorsieht, tritt der 
Ausschuß zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung an die Stelle des Reichstags 
und, falls Ausschüsse des Landtags fortbestehen, der vom Landtag bestimmte 
Ausschuß an die Stelle des Landtags.  
Die im Abs. 1 bezeichneten Personen haben zwischen zwei Wahlperioden die im 
Artikel 40 bezeichneten Rechte.  
Gesetz zur Ergänzung der Reichsverfassung vom 22. Mai 1926, in Kraft getreten am 
11. Juni 1926. 
 
Dritter Abschnitt  
 
Der Reichspräsident und die Reichsregierung  
Artikel 41  
Der Reichspräsident wird vom ganzen deutschen Volke gewählt.  
Wählbar ist jeder Deutsche, der das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat.  
Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz. 
Artikel 42  
Der Reichspräsident leistet bei der Übernahme seines Amtes vor dem Reichstag 
folgenden Eid:  
Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, die Verfassung und die Gesetze des 
Reichs wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde.  
Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig. 
Artikel 43  
Das Amt des Reichspräsidenten dauert sieben Jahre. Wiederwahl ist zulässig.  
Vor Ablauf der Frist kann der Reichspräsident auf Antrag des Reichstags durch 
Volksabstimmung abgesetzt werden. Der Beschluß des Reichstags erfordert 
Zweidrittelmehrheit. Durch den Beschluß ist der Reichspräsident an der ferneren 
Ausübung des Amtes verhindert. Die Ablehnung der Absetzung durch die 
Volksabstimmung gilt als neue Wahl und hat die Auflösung des Reichstags zur Folge.  
Der Reichspräsident kann ohne Zustimmung des Reichstags nicht strafrechtlich 
verfolgt werden. 
Artikel 44  
Der Reichspräsident kann nicht zugleich Mitglied des Reichstags sein. 
Artikel 45  
Der Reichspräsident vertritt das Reich völkerrechtlich. Er schließt im Namen des 
Reichs Bündnisse und andere Verträge mit auswärtigen Mächten. Er beglaubigt und 
empfängt die Gesandten.  
Kriegserklärung und Friedensschluß erfolgen durch Reichsgesetz.   
Bündnisse und Verträge mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der 
Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung des Reichstags. 
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Artikel 46  
Der Reichspräsident ernennt und entläßt die Reichsbeamten und die Offiziere, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Er kann das Ernennungs- und 
Entlassungsrecht durch andere Behörden ausüben lassen. 
Artikel 47  
Der Reichspräsident hat den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht des Reichs. 
Artikel 48  
Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen 
obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der 
bewaffneten Macht anhalten.  
Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit 
Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend 
die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte 
ganz oder zum Teil außer Kraft setzen.  
Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen Maßnahmen hat der 
Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Maßnahmen sind 
auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu setzen.  
Bei Gefahr im Verzuge kann die Landesregierung für ihr Gebiet einstweilige 
Maßnahmen der in Abs. 2 bezeichneten Art treffen. Die Maßnahmen sind auf 
Verlangen des Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft zu setzen.  
Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz. 
Artikel 49  
Der Reichspräsident übt für das Reich das Begnadigungsrecht aus.  
Reichsamnestien bedürfen eines Reichsgesetzes. 
Artikel 50  
Alle Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten, auch solche auf dem 
Gebiete der Wehrmacht, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den 
Reichskanzler oder den zuständigen Reichsminister. Durch die Gegenzeichnung wird 
die Verantwortung übernommen. 
Artikel 51  
Der Reichspräsident wird im Falle seiner Verhinderung zunächst durch den 
Reichskanzler vertreten. Dauert die Verhinderung voraussichtlich längere Zeit, so ist 
die Vertretung durch ein Reichsgesetz zu regeln.  
Das gleiche gilt für den Fall einer vorzeitigen Erledigung der Präsidentschaft bis zur 
Durchführung der neuen Wahl. 
Artikel 52  
Die Reichsregierung besteht aus dem Kanzler und den Reichsministern. 
Artikel 53  
Der Reichskanzler und auf seinen Vorschlag die Reichsminister werden vom 
Reichspräsidenten ernannt und entlassen. 
Artikel 54  
Der Reichskanzler und die Reichsminister bedürfen zu ihrer Amtsführung des 
Vertrauens des Reichstags. Jeder von ihnen muß zurücktreten, wenn ihm der 
Reichstag durch ausdrücklichen Beschluß sein Vertrauen entzieht. 
Artikel 55  
Der Reichskanzler führt den Vorsitz in der Reichsregierung und leitet ihre Geschäfte 
nach einer Geschäftsordnung, die von der Reichsregierung beschlossen und vom 
Reichspräsidenten genehmigt wird. 
Artikel 56  
Der Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür gegenüber dem 
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Reichstag die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Reichsminister 
den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung 
gegenüber dem Reichstag. 
Artikel 57  
Die Reichsminister haben der Reichsregierung alle Gesetzentwürfe, ferner 
Angelegenheiten, für welche Verfassung oder Gesetz dieses vorschreiben, sowie 
Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer 
Reichsminister berühren, zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreiten. 
Artikel 58  
Die Reichsregierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Artikel 59  
Der Reichstag ist berechtigt, den Reichspräsidenten, den Reichskanzler und die 
Reichsminister vor dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich anzuklagen, daß sie 
schuldhafterweise die Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz verletzt haben. Der 
Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens hundert Mitgliedern des 
Reichstags unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung der für 
Verfassungsänderungen vorgeschriebenen Mehrheit. Das Nähere regelt das 
Reichsgesetz über den Staatsgerichtshof. 
 
Vierter Abschnitt  
 
Der Reichsrat  
Artikel 60  
Zur Vertretung der deutschen Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des 
Reichs wird ein Reichsrat gebildet. 
Artikel 61  
Im Reichsrat hat jedes Land mindestens eine Stimme. Bei den größeren Ländern 
entfällt auf 700.000 Einwohner eine Stimme. Ein Überschuß von mindestens 350.000 
Einwohnern wird 700.000 gleichgerechnet. Kein Land darf durch mehr als zwei Fünftel 
aller Stimmen vertreten sein.  
Deutschösterreich erhält nach seinem Anschluß an das Deutsche Reich das Recht der 
Teilnahme am Reichsrat mit der seiner Bevölkerung entsprechenden Stimmenzahl. Bis 
dahin haben die Vertreter Deutschösterreichs beratende Stimme.   
Die Stimmenzahl wird durch den Reichsrat nach jeder allgemeinen Volkszählung neu 
festgesetzt. 
Absatz 1. Fassung des Gesetzes über die Vertretung der Länder im Reichsrat vom 24. 
März 1921.  
Absatz 2 ist durch Nichtigkeitsprotokoll d. Versailles 23. September 1919 für 
unwirksam erklärt. 
Artikel 62  
In den Ausschüssen, die der Reichsrat aus seiner Mitte bildet, führt kein Land mehr als 
eine Stimme. 
Artikel 63  
Die Länder werden im Reichsrat durch Mitglieder ihrer Regierungen vertreten. Jedoch 
wird die Hälfte der preußischen Stimmen nach Maßgabe eines Landesgesetzes von 
den preußischen Provinzialverwaltungen bestellt.  
Die Länder sind berechtigt, so viele Vertreter in den Reichsrat zu entsenden, wie sie 
Stimmen führen. 
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Artikel 64  
Die Reichsregierung muß den Reichsrat auf Verlangen von einem Drittel seiner 
Mitglieder einberufen. 
Artikel 65  
Den Vorsitz im Reichsrat und in seinen Ausschüssen führt ein Mitglied der 
Reichsregierung. Die Mitglieder der Reichsregierung haben das Recht und auf 
Verlangen die Pflicht, an den Verhandlungen des Reichsrats und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen. Sie müssen während der Beratung auf Verlangen jederzeit gehört 
werden. 
Artikel 66  
Die Reichsregierung sowie jedes Mitglied des Reichsrats sind befugt, im Reichsrat 
Anträge zu stellen. 
Der Reichsrat regelt seinen Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung.  
Die Vollsitzungen des Reichsrats sind öffentlich. Nach Maßgabe der Geschäftsordnung 
kann die Öffentlichkeit für einzelne Beratungsgegenstände ausgeschlossen werden. 
Bei der Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit der Abstimmenden. 
Artikel 67  
Der Reichsrat ist von den Reichsministerien über die Führung der Reichsgeschäfte auf 
dem Laufenden zu halten. Zu Beratungen über wichtige Gegenstände sollen von den 
Reichsministerien die zuständigen Ausschüsse des Reichsrats zugezogen werden. 
 
Fünfter Abschnitt  
 
Die Reichsgesetzgebung  
Artikel 68  
Die Gesetzesvorlagen werden von der Reichsregierung oder aus der Mitte des 
Reichstags eingebracht.  
Die Reichsgesetze werden vom Reichstag beschlossen. 
Artikel 69  
Die Einbringung von Gesetzesvorlagen der Reichsregierung bedarf der Zustimmung 
des Reichsrats. Kommt eine Übereinstimmung zwischen der Reichsregierung und dem 
Reichsrat nicht zustande, so kann die Reichsregierung die Vorlage gleichwohl 
einbringen, hat aber hierbei die abweichende Auffassung des Reichsrats darzulegen.  
Beschließt der Reichsrat eine Gesetzesvorlage, welcher die Reichsregierung nicht 
zustimmt, so hat diese die Vorlage unter Darlegung ihres Standpunkts beim Reichstag 
einzubringen. 
Artikel 70  
Der Reichspräsident hat die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze 
auszufertigen und binnen Monatsfrist im Reichs-Gesetzblatt zu verkünden. 
Artikel 71  
Reichsgesetze treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem vierzehnten Tage 
nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Reichs-Gesetzblatt in der 
Reichshauptstadt ausgegeben worden ist. 
Artikel 72  
Die Verkündigung eines Reichsgesetzes ist um zwei Monate auszusetzen, wenn es ein 
Drittel des Reichstags verlangt. Gesetze, die der Reichstag und der Reichsrat für 
dringlich erklären, kann der Reichspräsident ungeachtet dieses Verlangens verkünden. 
Artikel 73  
Ein vom Reichstag beschlossenes Gesetz ist vor seiner Verkündung zum 
Volksentscheid zu bringen, wenn der Reichspräsident binnen eines Monats es 
bestimmt. 
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Ein Gesetz, dessen Verkündung auf Antrag von mindestens einem Drittel des 
Reichstags ausgesetzt ist, ist dem Volksentscheid zu unterbreiten, wenn ein 
Zwanzigstel der Stimmberechtigten es beantragt.  
Ein Volksentscheid ist ferner herbeizuführen, wenn ein Zehntel der Stimmberechtigten 
das Begehren nach Vorlegung eines Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbegehren muß 
ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. Er ist von der Regierung unter 
Darlegung ihrer Stellungnahme dem Reichstag zu unterbreiten. Der Volksentscheid 
findet nicht statt, wenn der begehrte Gesetzentwurf im Reichstag unverändert 
angenommen worden ist.  
Über den Haushaltplan, über Abgabengesetze und Besoldungsordnungen kann nur 
der Reichspräsident einen Volksentscheid veranlassen.   
Das Verfahren beim Volksentscheid und beim Volksbegehren regelt ein Reichsgesetz. 
Artikel 74  
Gegen die vom Reichstag beschlossenen Gesetze steht dem Reichsrat der Einspruch 
zu. 
Der Einspruch muß innerhalb zweier Wochen nach der Schlußabstimmung im 
Reichstag bei der Reichsregierung eingebracht und spätestens binnen zwei weiteren 
Wochen mit Gründen versehen werden.   
Im Falle des Einspruchs wird das Gesetz dem Reichstag zur nochmaligen 
Beschlußfassung vorgelegt. Kommt hierbei keine Übereinstimmung zwischen 
Reichstag und Reichsrat zustande, so kann der Reichspräsident binnen drei Monaten 
über den Gegenstand der Meinungsverschiedenheit einen Volksentscheid anordnen.  
Macht der Präsident von diesem Rechte keinen Gebrauch, so gilt das Gesetz als nicht 
zustande gekommen. Hat der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit entgegen dem 
Einspruch des Reichsrats beschlossen, so hat der Präsident das Gesetz binnen drei 
Monaten in der vom Reichstag beschlossenen Fassung zu verkünden oder einen 
Volksentscheid anzuordnen. 
Artikel 75  
Durch den Volksentscheid kann ein Beschluß des Reichstags nur dann außer Kraft 
gesetzt werden, wenn sich die Mehrheit der Stimmberechtigten an der Abstimmung 
beteiligt. 
Artikel 76  
Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung geändert werden. Jedoch kommen 
Beschlüsse des Reichstags auf Abänderung der Verfassung nur zustande, wenn zwei 
Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend sind und wenigstens zwei Drittel der 
Anwesenden zustimmen. Auch Beschlüsse des Reichsrats auf Abänderung der 
Verfassung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Soll 
auf Volksbegehren durch Volksentscheid eine Verfassungsänderung beschlossen 
werden, so ist die Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten erforderlich.  
Hat der Reichstag entgegen dem Einspruch des Reichsrats eine Verfassungsänderung 
beschlossen, so darf der Reichspräsident dieses Gesetz nicht verkünden, wenn der 
Reichsrat binnen zwei Wochen den Volksentscheid verlangt. 
Artikel 77  
Die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften erläßt, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, die 
Reichsregierung. Sie bedarf dazu der Zustimmung des Reichsrats, wenn die 
Ausführung der Reichsgesetze den Landesbehörden zusteht. 
 
Sechster Abschnitt  
 
Die Reichsverwaltung  
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Artikel 78  
Die Pflege der Beziehungen zu den auswärtigen Staaten ist ausschließlich Sache des 
Reichs. 
In Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht, können die 
Länder mit auswärtigen Staaten Verträge schließen; die Verträge bedürfen der 
Zustimmung des Reichs.  
Vereinbarungen mit fremden Staaten über Veränderung der Reichsgrenzen werden 
nach Zustimmung des beteiligten Landes durch das Reich abgeschlossen. Die 
Grenzveränderungen dürfen nur auf Grund eines Reichsgesetzes erfolgen, soweit es 
sich nicht um bloße Berichtigung der Grenzen unbewohnter Gebietsteile handelt.  
Um die Vertretung der Interessen zu gewährleisten, die sich für einzelne Länder aus 
ihren besonderen wirtschaftlichen Beziehungen oder ihrer benachbarten Lage zu 
auswärtigen Staaten ergeben, trifft das Reich im Einvernehmen mit den beteiligten 
Ländern die erforderlichen Einrichtungen und Maßnahmen. 
Artikel 79  
Die Verteidigung des Reichs ist Reichssache. Die Wehrverfassung des deutschen 
Volkes wird unter Berücksichtigung der besonderen landsmannschaftlichen Eigenarten 
durch ein Reichsgesetz einheitlich geregelt. 
Artikel 80  
Das Kolonialwesen ist ausschließlich Sache des Reichs. 
Artikel 81 
Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte. 
Artikel 82  
Deutschland bildet ein Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von einer gemeinschaftlichen 
Zollgrenze. 
Die Zollgrenze fällt mit der Grenze gegen das Ausland zusammen. An der See bildet 
das Gestade des Festlands und der zum Reichsgebiet gehörigen Inseln die Zollgrenze.  
Für den Lauf der Zollgrenze an der See und an anderen Gewässern können 
Abweichungen bestimmt werden.  
Fremde Staatsgebiete oder Gebietsteile können durch Staatsverträge oder 
Ubereinkommen dem Zollgebiete angeschlossen werden.  
Aus dem Zollgebiet können nach besonderem Erfordernis Teile ausgeschlossen 
werden. Für Freihäfen kann der Ausschluß nur durch ein verfassungsänderndes 
Gesetz aufgehoben werden.   
Zollausschlüsse können durch Staatsverträge oder Ubereinkommen einem fremden 
Zollgebiet angeschlossen werden.  
Alle Erzeugnisse der Natur, sowie des Gewerbe- und Kunstfleißes, die sich im freien 
Verkehr des Reichs befinden, dürfen über die Grenzen der Länder und Gemeinden 
ein-, aus- oder durchgeführt werden. Ausnahmen sind auf Grund eines Reichsgesetzes 
zulässig. 
Artikel 83  
Die Zölle und Verbrauchssteuern werden durch Reichsbehörden verwaltet.  
Bei der Verwaltung von Reichsabgaben durch Reichsbehörden sind Einrichtungen 
vorzusehen, die den Ländern die Wahrung besonderer Landesinteressen auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft, des Handels, des Gewerbes und der Industrie 
ermöglichen. 
Artikel 84  
Das Reich trifft durch Gesetz die Vorschriften über:   
1. die Einrichtung der Abgabenverwaltung der Länder, soweit es die einheitliche und 
gleichmäßige Durchführung der Reichsabgabengesetze erfordert;  
2. die Einrichtung und Befugnisse der mit der Beaufsichtigung der Ausführung der 
Reichsabgabengesetze betrauten Behörden;   
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3. die Abrechnung mit den Ländern;  
4. die Vergütung der Verwaltungskosten bei Ausführung der Reichsabgabengesetze. 
Artikel 85  
Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs müssen für jedes Rechnungsjahr 
veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden.  
Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rechnungsjahrs durch ein Gesetz festgestellt.  
Die Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt; sie können in besonderen 
Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt werden. Im übrigen sind Vorschriften im 
Reichshaushaltsgesetz unzulässig, die über das Rechnungsjahr hinausreichen oder 
sich nicht auf die Einnahmen und Ausgaben des Reichs oder ihre Verwaltung 
beziehen. 
Der Reichstag kann im Entwurfe des Haushaltsplans ohne Zustimmung des Reichsrats 
Ausgaben nicht erhöhen oder neu einsetzen.   
Die Zustimmung des Reichsrats kann gemäß den Vorschriften des Artikels 74 ersetzt 
werden. 
Artikel 86  
Über die Verwendung aller Reichseinnahmen legt der Reichsfinanzminister in dem 
folgenden Rechnungsjahre zur Entlastung der Reichsregierung dem Reichsrat und 
dem Reichstag Rechnung. Die Rechnungsprüfung wird durch Reichsgesetz geregelt. 
Artikel 87  
Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei außerordentlichem Bedarf und in der 
Regel nur für Ausgaben zu werbenden Zwecken beschafft werden. Eine solche 
Beschaffung sowie die Übernahme einer Sicherheitsleistung zu Lasten des Reichs 
dürfen nur auf Grund eines Reichsgesetzes erfolgen. 
Artikel 88  
Das Post- und Telegraphenwesen samt dem Fernsprechwesen ist ausschließlich 
Sache des Reichs.  
Die Postwertzeichen sind für das ganze Reich einheitlich.   
Die Reichsregierung erläßt mit Zustimmung des Reichsrats die Verordnungen, welche 
Grundsätze und Gebühren für die Benutzung der Verkehrseinrichtungen festsetzen. 
Sie kann diese Befugnis mit Zustimmung des Reichsrats auf den Reichspostminister 
übertragen. 
Zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechverkehrs und der Tarife errichtet die Reichsregierung mit Zustimmung des 
Reichsrats einen Beirat.  
Verträge über den Verkehr mit dem Ausland schließt allein das Reich. 
Artikel 89  
Aufgabe des Reichs ist es, die dem allgemeinen Verkehre dienenden Eisenbahnen in 
sein Eigentum zu übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten.  
Die Rechte der Länder, Privateisenbahnen zu erwerben, sind auf Verlangen dem 
Reiche zu übertragen. 
Artikel 90  
Mit dem Übergang der Eisenbahnen übernimmt das Reich die Enteignungsbefugnis 
und die staatlichen Hoheitsrechte, die sich auf das Eisenbahnwesen beziehen. Über 
den Umfang dieser Rechte entscheidet im Streitfall der Staatsgerichtshof. 
Artikel 91  
Die Reichsregierung erläßt mit Zustimmung des Reichsrats die Verordnungen, die den 
Bau, den Betrieb und den Verkehr der Eisenbahnen regeln. Sie kann diese Befugnis 
mit Zustimmung des Reichsrats auf den zuständigen Reichsminister übertragen. 
Artikel 92  
Die Reichseisenbahnen sind, ungeachtet der Eingliederung ihres Haushalts und ihrer 
Rechnung in den allgemeinen Haushalt und die allgemeine Rechnung des Reichs, als 
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ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen zu verwalten, das seine Ausgaben 
einschließlich Verzinsung und Tilgung der Eisenbahnschuld selbst zu bestreiten und 
eine Eisenbahnrücklage anzusammeln hat. Die Höhe der Tilgung und der Rücklage 
sowie die Verwendungszwecke der Rücklage sind durch besonderes Gesetz zu regeln. 
Artikel 93  
Zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs und der Tarife 
errichtet die Reichsregierung für die Reichseisenbahnen mit Zustimmung des 
Reichsrats Beiräte. 
Artikel 94  
Hat das Reich die dem allgemeinen Verkehre dienenden Eisenbahnen eines 
bestimmten Gebiets in seine Verwaltung übernommen, so können innerhalb dieses 
Gebiets neue, dem allgemeinen Verkehre dienende Eisenbahnen nur vom Reiche oder 
mit seiner Zustimmung gebaut werden. Berührt der Bau neuer oder die Veränderung 
bestehender Reichseisenbahnanlagen den Geschäftsbereich der Landespolizei, so hat 
die Reichseisenbahnverwaltung vor der Entscheidung die Landesbehörden anzuhören.  
Wo das Reich die Eisenbahn noch nicht in seine Verwaltung genommen hat, kann es 
für den allgemeinen Verkehr oder die Landesverteidigung als notwendig erachtete 
Eisenbahnen kraft Reichsgesetzes auch gegen den Widerspruch der Länder, deren 
Gebiet durchschnitten wird, jedoch unbeschadet der Landeshoheitsrechte, für eigene 
Rechnung anlegen oder den Bau einem anderen zur Ausführung überlassen, 
nötigenfalls unter Verleihung des Enteignungsrechts.   
Jede Eisenbahnverwaltung muß sich den Anschluß anderer Bahnen auf deren Kosten 
gefallen lassen. 
Artikel 95  
Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs, die nicht vom Reiche verwaltet werden, 
unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reich.   
Die der Reichsaufsicht unterliegenden Eisenbahnen sind nach den gleichen, vom 
Reiche festgesetzten Grundsätzen anzulegen und auszurüsten. Sie sind in 
betriebssicherem Zustand zu erhalten und entsprechend den Anforderungen des 
Verkehrs auszubauen. Personen- und Güterverkehr sind in Übereinstimmung mit dem 
Bedürfnis zu bedienen und auszugestalten.  
Bei der Beaufsichtigung des Tarifwesens ist auf gleichmäßige und niedrige 
Eisenbahntarife hinzuwirken. 
Artikel 96  
Alle Eisenbahnen, auch die nicht dem allgemeinen Verkehre dienenden, haben den 
Anforderungen des Reichs auf Benutzung der Eisenbahnen zum Zwecke der 
Landesverteidigung Folge zu leisten. 
Artikel 97  
Aufgabe des Reichs ist es, die dem allgemeinen Verkehre dienenden Wasserstraßen 
in sein Eigentum und seine Verwaltung zu übernehmen.   
Nach der Übernahme können dem allgemeinen Verkehre dienende Wasserstraßen nur 
noch vom Reiche oder mit seiner Zustimmung angelegt oder ausgebaut werden.  
Bei der Verwaltung, dem Ausbau oder dem Neubau von Wasserstraßen sind die 
Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den 
Ländern zu wahren. Auch ist auf deren Förderung Rücksicht zu nehmen.  
Jede Wasserstraßenverwaltung hat sich den Anschluß anderer Binnenwasserstraßen 
auf Kosten der Unternehmer gefallen zu lassen. Die gleiche Verpflichtung besteht für 
die Herstellung einer Verbindung zwischen Binnenwasserstraßen und Eisenbahnen. 
   
Mit dem Übergänge der Wasserstraßen erhält das Reich die Enteignungsbefugnis, die 
Tarifhoheit sowie die Strom- und Schiffahrtspolizei.  
Die Aufgaben der Strombauverbände in bezug auf den Ausbau natürlicher 
Wasserstraßen im Rhein-, Weser- und Elbgebiet sind auf das Reich zu übernehmen.  
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Artikel 98  
Zur Mitwirkung in Angelegenheiten der Wasserstraßen werden bei den 
Reichswasserstraßen nach näherer Anordnung der Reichsregierung unter Zustimmung 
des Reichsrats Beiräte gebildet. 
Artikel 99 
Auf natürlichen Wasserstraßen dürfen Abgaben nur für solche Werke, Einrichtungen 
und sonstige Anstalten erhoben werden, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt 
sind. Sie dürfen bei staatlichen und kommunalen Anstalten die zur Herstellung und 
Unterhaltung erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Die Herstellungs- und 
Unterhaltungskosten für Anstalten, die nicht ausschließlich zur Erleichterung des 
Verkehrs, sondern auch zur Förderung anderer Zwecke bestimmt sind, dürfen nur zu 
einem verhältnismäßigen Anteil durch Schiffahrtsabgaben aufgebracht werden. Als 
Herstellungskosten gelten die Zinsen und Tilgungsbeträge für die aufgewandten Mittel.  
Die Vorschriften des vorstehenden Absatzes finden Anwendung auf die Abgaben, die 
für künstliche Wasserstraßen sowie für Anstalten an solchen und in Häfen erhoben 
werden. 
Im Bereiche der Binnenschiffahrt können für die Bemessung der Befahrungsabgaben 
die Gesamtkosten einer Wasserstraße, eines Stromgebiets oder eines 
Wasserstraßennetzes zugrunde gelegt werden.  
Diese Bestimmungen gelten auch für die Flößerei auf schiffbaren Wasserstraßen.  
Auf fremde Schiffe und deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu legen, als auf 
deutsche Schiffe und deren Ladungen, steht nur dem Reiche zu.  
Zur Beschaffung von Mitteln für die Unterhaltung und den Ausbau des deutschen 
Wasserstraßennetzes kann das Reich die Schiffahrtsbeteiligten auch auf andere Weise 
durch Gesetz zu Beiträgen heranziehen. 
Artikel 100  
Zur Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bau von Binnenschiffahrtswegen kann 
durch ein Reichsgesetz auch herangezogen werden, wer aus dem Bau von Talsperren 
in anderer Weise als durch Befahrung Nutzen zieht, sofern mehrere Länder beteiligt 
sind oder das Reich die Kosten der Anlage trägt. 
Artikel 101  
Aufgabe des Reichs ist es, alle Seezeichen, insbesondere Leuchtfeuer, Feuerschiffe, 
Bojen, Tonnen und Baken in sein Eigentum und seine Verwaltung zu übernehmen.  
Nach der Übernahme können Seezeichen nur noch vom Reiche oder mit seiner 
Zustimmung hergestellt oder ausgebaut werden. 
 
Siebenter Abschnitt  
 
Die Rechtspflege  
Artikel 102  
Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Artikel 103  
Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch das Reichsgericht und durch die Gerichte 
der Länder ausgeübt. 
Artikel 104  
Die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit werden auf Lebenszeit ernannt. Sie 
können wider ihren Willen nur kraft ricterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen 
und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres 
Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden.  
Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung Richter in den 
Ruhestand treten.  
Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt.  
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Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kann die 
Landesjustizverwaltung unfreiwillige Versetzungen an ein anderes Gericht oder 
Entfernungen vom Amte, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehalts, verfügen.  
Auf Handelsrichter, Schöffen und Geschworene finden diese Bestimmungen keine 
Anwendung. 
Artikel 105  
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen über Kriegsgerichte und 
Standgerichte werden hiervon nicht berührt. Die militärischen Ehrengerichte sind 
aufgehoben. 
Artikel 106  
Die Militärgerichtsbarkeit ist aufzuheben, außer für Kriegszeiten und an Bord der 
Kriegsschiffe. Das Nähere regelt ein Reichsgesetz. 
Artikel 107  
Im Reiche und in den Ländern müssen nach Maßgabe der Gesetze 
Verwaltungsgerichte zum Schutze der einzelnen gegen Anordnungen und 
Verfügungen der Verwaltungsbehörden bestehen. 
Artikel 108  
Nach Maßgabe eines Reichsgesetzes wird ein Staatsgerichtshof für das Deutsche 
Reich errichtet. 
Zweiter Hauptteil  
Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen  
 
Erster Abschnitt  
 
Die Einzelperson  
Artikel 109  
Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.  
Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten. 
Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind 
aufzuheben. 
Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen 
werden. 
Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen;  
akademische Grade sind hierdurch nicht betroffen.  
Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht mehr verliehen werden.  
Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden annehmen.  
Artikel 110  
Die Staatsangehörigkeit im Reiche und in den Ländern wird nach den Bestimmungen 
eines Reichsgesetzes erworben und verloren. Jeder Angehörige eines Landes ist 
zugleich Reichsangehöriger.   
Jeder Deutsche hat in jedem Lande des Reichs die gleichen Rechte und Pflichten wie 
die Angehörigen des Landes selbst. 
Artikel 111  
Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Reiche. Jeder hat das Recht, sich an 
beliebigem Orte des Reichs aufzuhalten und niederzulassen, Grundstücke zu 
erwerben und jeden Nahrungszweig zu betreiben.  
Einschränkungen bedürfen eines Reichsgesetzes. 
Artikel 112  
Jeder Deutsche ist berechtigt, nach außerdeutschen Ländern auszuwandern. Die 
Auswanderung kann nur durch Reichsgesetz beschränkt werden.  
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Dem Ausland gegenüber haben alle Reichsangehörigen inner- und außerhalb des 
Reichsgebiets Anspruch auf den Schutz des Reichs.  
Kein Deutscher darf einer ausländischen Regierung zur Verfolgung oder Bestrafung 
überliefert werden. 
Artikel 113  
Die fremdsprachigen Volksteile des Reichs dürfen durch die Gesetzgebung und 
Verwaltung nicht in ihrer freien, volkstümlicher Entwicklung, besonders im Gebrauch 
ihrer Muttersprache beim Unterricht, sowie bei der inneren Verwaltung und der 
Rechtspflege beeinträchtigt werden. 
Artikel 114  
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der 
persönlichen Freiheit durch die öffentliche Gewalt ist nur auf Grund von Gesetzen 
zulässig. 
Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spätestens am darauffolgenden Tage 
in Kenntnis zu setzen, von welcher Behörde und aus welchen Gründen die Entziehung 
der Freiheit angeordnet worden ist; unverzüglich soll ihnen Gelegenheit gegeben 
werden, Einwendungen gegen ihre Freiheitsentziehung vorzubringen. 
Artikel 115  
Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte und unverletzlich. Ausnahmen 
sind nur auf Grund von Gesetzen zulässig. 
Artikel 116  
Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe belegt werden, wenn die Strafbarkeit 
gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. 
Artikel 117  
Das Briefgeheimnis sowie das Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis sind 
unverletzlich. Ausnahmen können nur durch Reichsgesetz zugelassen werden. 
Artikel 118  
Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze 
seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern.  
An diesem Rechte darf ihn kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern, und 
niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht.  
Eine Zensur findet nicht statt, doch können für Lichtspiele durch Gesetz abweichende 
Bestimmungen getroffen werden. Auch sind zur Bekämpfung der Schund- und 
Schmutzliteratur sowie zum Schutze der Jugend bei öffentlichen Schaustellungen und 
Darbietungen gesetzliche Maßnahmen zulässig. 
 
Zweiter Abschnitt  
 
Das Gemeinschaftsleben 
Artikel 119  
Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Vermehrung 
der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Diese beruht auf der 
Gleichberechtigung der beiden Geschlechter.   
Die Reinerhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie ist Aufgabe der 
Staats und der Gemeinden. Kinderreiche Familien haben Anspruch auf ausgleichende 
Fürsorge. 
Die Mutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staats. 
Artikel 120  
Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen 
Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern, über deren Betätigung 
die staatliche Gemeinschaft wacht. 
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Artikel 121  
Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 
ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern. 
Artikel 122  
Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige oder körperliche 
Verwahrlosung zu schützen. Staat und Gemeinde haben die erforderlichen 
Einrichtungen zu treffen.  
Fürsorgemaßregeln im Wege des Zwanges können nur auf Grund des Gesetzes 
angeordnet werden. 
Artikel 123  
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis 
friedlich und unbewaffnet zu versammeln.  
Versammlungen unter freiem Himmel können durch Reichsgesetz anmeldepflichtig 
gemacht und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden.  
Artikel 124  
Alle Deutschen haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht 
zuwiderlaufen, Vereine oder Gesellschaften zu bilden. Dies Recht kann nicht durch 
Vorbeugungsmaßregeln beschränkt werden. Für religiöse Vereine und Gesellschaften 
gelten dieselben Bestimmungen.  
Der Erwerb der Rechtsfähigkeit steht jedem Verein gemäß den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts frei. Er darf einem Vereine nicht aus dem Grunde versagt werden, 
daß er einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt. 
Artikel 125  
Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis sind gewährleistet. Das Nähere bestimmen die 
Wahlgesetze. 
Artikel 126  
Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu wenden. Dieses Recht kann 
sowohl von einzelnen als auch von mehreren gemeinsam ausgeübt werden. 
Artikel 127  
Gemeinden und Gemeindeverbände haben das Recht der Selbstverwaltung innerhalb 
der Schranken der Gesetze. 
Artikel 128  
Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und 
entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern 
zuzulassen. 
Alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte werden beseitigt.   
Die Grundlagen des Beamtenverhältnisses sind durch Reichsgesetz zu regeln. 
Artikel 129  
Die Anstellung der Beamten erfolgt auf Lebenszeit, soweit nicht durch Gesetz etwas 
anderes bestimmt ist. Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung werden gesetzlich 
geregelt. Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich. Für die 
vermögensrechtlichen Ansprüche der Beamten steht der Rechtsweg offen.  
Die Beamten können nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen und 
Formen vorläufig ihres Amtes enthoben, einstweilen oder endgültig in den Ruhestand 
oder in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt versetzt werden.  
Gegen jedes dienstliche Straferkenntnis muß ein Beschwerdeweg und die Möglichkeit 
eines Wiederaufnahmeverfahrens eröffnet sein. In die Nachweise über die Person des 
Beamten sind Eintragungen von ihm ungünstigen Tatsachen erst vorzunehmen, wenn 
dem Beamten Gelegenheit gegeben war, sich über sie zu äußern. Dem Beamten ist 
Einsicht in seine Personalnachweise zu gewähren.   
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Die Unverletzlichkeit der wohlerworbenen Rechte und die Offenhaltung des 
Rechtswegs für die vermögensrechtlichen Ansprüche werden besonders auch den 
Berufssoldaten gewährleistet. Im übrigen wird ihre Stellung durch Reichsgesetz 
geregelt. 
Artikel 130  
Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei.   
Allen Beamten wird die Freiheit ihrer politischen Gesinnung und die 
Vereinigungsfreiheit gewährleistet.  
Die Beamten erhalten nach näherer reichsgesetzlicher Bestimmung besondere 
Beamtenvertretungen. 
Artikel 131  
Verletzt ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt die ihm 
einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit 
grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienste der Beamte steht. Der 
Rückgriff gegen den Beamten bleibt vorbehalten. Der ordentliche Rechtsweg darf nicht 
ausgeschlossen werden.  
Die nähere Regelung liegt der zuständigen Gesetzgebung ob. 
Artikel 132 
Jeder Deutsche hat nach Maßgabe der Gesetze die Pflicht zur Übernahme 
ehrenamtlicher Tätigkeiten. 
Artikel 133  
Alle Staatsbürger sind verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze persönliche Dienste für 
den Staat und die Gemeinde zu leisten.  
Die Wehrpflicht richtet sich nach den Bestimmungen des Reichswehrgesetzes. Dieses 
bestimmt auch, wieweit für Angehörige der Wehrmacht zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
und zur Erhaltung der Mannszucht einzelne Grundrechte einzuschränken sind. 
Artikel 134  
Alle Staatsbürger ohne Unterschied tragen im Verhältnis ihrer Mittel zu allen 
öffentlichen Lasten nach Maßgabe der Gesetze bei. 
 
Dritter Abschnitt  
 
Religion und Religionsgesellschaften  
Artikel 135  
Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die 
ungestörte Religionsübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter 
staatlichem Schutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt. 
Artikel 136  
Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die 
Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.  
Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu 
öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.  
Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden 
haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu 
fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete 
statistische Erhebung dies erfordert.  
Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an 
religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen 
werden. 
Artikel 137  
Es besteht keine Staatskirche.  
Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der 
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Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt 
keinen Beschränkungen.  
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne 
Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.  
Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts.  
Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit 
sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche 
Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die 
Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband 
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.   
Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, 
sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.  
Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.  
Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt 
diese der Landesgesetzgebung ob. 
Artikel 138  
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an 
die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die 
Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.  
Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine 
an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohlfahrtszwecke bestimmten Anstalten, 
Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet. 
Artikel 139  
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe 
und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. 
Artikel 140  
Den Angehörigen der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen 
Pflichten zu gewähren. 
Artikel 141  
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, 
Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die 
Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder 
Zwang fernzuhalten ist. 
 
Vierter Abschnitt  
 
Bildung und Schule  
Artikel 142  
Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz 
und nimmt an ihrer Pflege teil. 
Artikel 143  
Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen. Bei ihrer 
Einrichtung wirken Reich, Länder und Gemeinden zusammen. 
Die Lehrerbildung ist nach den Grundsätzen, die für die höhere Bildung allgemein 
gelten, für das Reich einheitlich zu regeln.  
Die Lehrer an öffentlichen Schulen haben die Rechte und Pflichtteil der 
Staatsbeamten. 
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Artikel 144  
Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates; er kann die Gemeinden 
daran beteiligen. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige, fachmännisch 
vorgebildete Beamte ausgeübt. 
Artikel 145  
Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfüllung dient grundsätzlich die Volksschule 
mit mindestens acht Schuljahren und die anschließende Fortbildungsschule bis zum 
vollendeten achtzehnten Lebensjahre. Der Unterricht und die Lernmittel in den 
Volksschulen und Fortbildungsschulen sind unentgeltlich. 
Artikel 146  
Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle 
gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für 
diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme eines 
Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner 
Eltern maßgebend.  
Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungsberechtigten 
Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit 
hierdurch ein geordneter Schulbetrieb, auch im Sinne des Abs. 1, nicht beeinträchtigt 
wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berücksichtigen. Das 
Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines 
Reichsgesetzes.  
Für den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und höheren Schulen sind durch 
Reich, Länder und Gemeinden öffentliche Mittel bereitzustellen, insbesondere 
Erziehungsbeihilfen für die Eltern von Kindern, die zur Ausbildung auf mittleren und 
höheren Schulen für geeignet erachtet werden, bis zur Beendigung der Ausbildung. 
Artikel 147  
Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des 
Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die Privatschulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen 
Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und 
eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und restliche Stellung 
der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.  
Private Volksschulen sind nur zuzulassen, wenn für eine Minderheit von 
Erziehungsberechtigten, deren Wille nach Artikel 146 Abs. 2 zu berücksichtigen ist, 
eine öffentliche Volksschule ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung in der 
Gemeinde nicht besteht oder die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches 
Interesse anerkennt.  
Private Vorschulen sind aufzuheben.  
Für private Schulen, die nicht als Ersatz für öffentliche Schulen dienen, verbleibt es bei 
dem geltenden Recht. 
Artikel 148  
In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche und 
berufliche Tüchtigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung 
zu erstreben.  
Beim Unterricht in öffentlichen Schulen ist Bedacht zu nehmen, daß die Empfindungen 
Andersdenkender nicht verletzt werden.   
Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht sind Lehrfächer der Schulen. Jeder Schüler 
erhält bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung.  
Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, soll von Reich, 
Ländern und Gemeinden gefördert werden. 
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Artikel 149  
Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der 
bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen. Seine Erteilung wird im Rahmen der 
Schulgesetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet des Aufsichtsrechts 
des Staates erteilt.  
Die Erteilung religiösen Unterrichts und die Vornahme kirchlicher Verrichtungen bleibt 
der Willenserklärung der Lehrer, die Teilnahme an religiösen Unterrichtsfächern und an 
kirchlichen Feiern und Handlungen der Willenserklärung desjenigen überlassen, der 
über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen hat.  
Die theologischen Fakultäten an den Hochschulen bleiben erhalten. 
Artikel 150  
Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft 
genießen den Schutz und die Pflege des Staates. 
Es ist Sache des Reichs, die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes in das Ausland 
zu verhüten. 
 
Fünfter Abschnitt  
 
Das Wirtschaftsleben  
Artikel 151  
Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem 
Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. In 
diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen zu sichern.   
Gesetzlicher Zwang ist nur zulässig zur Verwirklichung bedrohter Rechte oder im 
Dienst überragender Forderungen des Gemeinwohls.   
Die Freiheit des Handels und Gewerbes wird nach Maßgabe der Reichsgesetze 
gewährleistet. 
Artikel 152  
Im Wirtschaftsverkehr gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe der Gesetze Wucher ist 
verboten. Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig. 
Artikel 153  
Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken 
ergeben sich aus den Gesetzen.  
Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf gesetzlicher 
Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen angemessene Entschädigung, 
soweit nicht ein Reichsgesetz etwas anderes bestimmt. Wegen der Höhe der 
Entschädigung ist im Streitfalle der Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten offen zu 
halten, soweit Reichsgesetze nichts anderes bestimmen. Enteignung durch das Reich 
gegenüber Ländern, Gemeinden und gemeinnützigen Verbänden kann nur gegen 
Entschädigung erfolgen.  
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste.  
Artikel 154  
Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen Rechtes gewährleistet. 
Der Anteil des Staates am Erbgut bestimmt sich nach den Gesetzen. 
Artikel 155  
Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer Weise 
überwacht, die Mißbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine 
gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine 
ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern.  
Kriegsteilnehmer sind bei dem zu schaffenden Heimstättenrecht besonders zu 
berücksichtigen. 
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Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedung des Wohnungsbedürfnisses, zur 
Förderung der Siedlung und Urbarmachung und zur Hebung der Landwirtschaft nötig 
ist, kann enteignet werden. Die Fideikommisse sind aufzulösen.  
Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht des Grundbesitzers 
gegenüber der Gemeinschaft. Die Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- 
oder Kapitalaufwendung auf das Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu 
machen. 
Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren Naturkräfte stehen unter Aufsicht 
des Staates. Private Regale sind im Wege der Gesetzgebung auf den Staat zu 
überführen. 
Artikel 156  
Das Reich kann durch Gesetz, unbeschadet der Entschädigung, in sinngemäßer 
Anwendung der für Enteignung geltenden Bestimmungen, für die Vergesellschaftung 
geeignete private wirtschaftliche Unternehmungen in Gemeineigentum überführen. Es 
kann sich selbst, die Länder oder die Gemeinden an der Verwaltung wirtschaftlicher 
Unternehmungen und Verbände beteiligen oder sich daran in anderer Weise einen 
bestimmenden Einfluß sichern.  
Das Reich kann ferner im Falle dringenden Bedürfnisses zum Zwecke der 
Gemeinwirtschaft durch Gesetz wirtschaftliche Unternehmungen und Verbände auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung zusammenschließen mit dem Ziele, die Mitwirkung 
aller schaffenden Volksteile zu sichern, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an der 
Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung, Herstellung, Verteilung, Verwendung, 
Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr der Wirtschaftsgüter nach 
gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen zu regeln.  
Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und deren Vereinigungen sind auf ihr 
Verlangen unter Berücksichtigung ihrer Verfassung und Eigenart in die 
Gemeinwirtschaft einzugliedern. 
Artikel 157  
Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutz des Reichs.  
Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht. 
Artikel 158  
Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künstler genießt den 
Schutz und die Fürsorge des Reichs.  
Den Schöpfungen deutscher Wissenschaft, Kunst und Technik ist durch 
zwischenstaatliche Vereinbarung auch im Ausland Geltung und Schutz zu verschaffen.  
Artikel 159  
Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Alle 
Abreden und Maßnahmen, welche diese Freiheit einzuschränken oder zu behindern 
suchen, sind rechtswidrig. 
Artikel 160  
Wer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis als Angestellter oder Arbeiter steht, hat 
das Recht auf die zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und, soweit dadurch 
der Betrieb nicht erheblich geschädigt wird, zur Ausübung ihm übertragener öffentlicher 
Ehrenämter nötige freie Zeit. 
Wieweit ihm der Anspruch auf Vergütung erhalten bleibt, bestimmt das Gesetz. 
Artikel 161  
Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, zum Schutz der Mutterschaft und 
zur Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwäche und 
Wechselfällen des Lebens schafft das Reich ein umfassendes Versicherungswesen 
unter maßgebender Mitwirkung der Versicherten. 
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Artikel 162  
Das Reich tritt für eine zwischenstaatliche Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Arbeiter ein, die für die gesamte arbeitende Klasse der Menschheit ein allgemeines 
Mindestmaß der sozialen Rechte erstrebt. 
Artikel 163  
Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die sittliche Pflicht, seine 
geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit 
erfordert.  
Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch wirtschaftliche Arbeit 
seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht 
nachgewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. Das 
Nähere wird durch besondere Reichsgesetze bestimmt. 
Artikel 164  
Der selbständige Mittelstand in Landwirtschaft, Gewerbe und Handel ist in 
Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu 
schützen. 
Artikel 165  
Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit 
den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der 
gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Die 
beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen werden anerkannt.  
Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie in 
nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirksarbeiterräten und in einem 
Reichsarbeiterrat. 
Die Bezirksarbeiterräte und der Reichsarbeiterrat treten zur Erfüllung der gesamten 
wirtschaftlichen Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Ausführung der 
Sozialisierungsgesetze mit den Vertretungen der Unternehmer und sonst beteiligter 
Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsräten und zu einem Reichswirtschaftsrat zusammen.  
Die Bezirkswirtschaftsräte und der Reichswirtschaftsrat sind so zu gestalten, daß alle 
wichtigen Berufsgruppen entsprechend ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung 
darin vertreten sind.  
Sozialpolitische und wirtschaftliche Gesetzentwürfe von grundlegender Bedeutung 
sollen von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung dem Reichswirtschaftsrat zur 
Begutachtung vorgelegt werden. Der Reichswirtschaftsrat hat das Recht, selbst solche 
Gesetzesvorlagen zu beantragen. Stimmt ihnen die Reichsregierung nicht zu, so hat 
sie trotzdem die Vorlage unter Darlegung ihres Standpunkts beim Reichstag 
einzubringen. Der Reichswirtschaftsrat kann die Vorlage durch eines seiner Mitglieder 
vor dem Reichstag vertreten lassen.   
Den Arbeiter- und Wirtschaftsräten können auf den ihnen überwiesenen Gebieten 
Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse übertragen werden.  
Aufbau und Aufgabe der Arbeiter- und Wirtschaftsräte sowie ihr Verhältnis zu anderen 
sozialen Selbstverwaltungskörpern zu regeln, ist ausschließlich Sache des Reichs. 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 
Artikel 166  
Bis zur Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts tritt an seine Stelle für die Bildung 
des Wahlprüfungsgerichts das Reichsgericht. 
Artikel 167  
Die Bestimmungen des Artikels 18 Abs. 3 bis 6 treten erst zwei Jahre nach 
Verkündung der Reichsverfassung in Kraft.   
In der preußischen Provinz Oberschlesien findet innerhalb zweier Monate, nachdem 
die deutschen Behörden die Verwaltung des zurzeit besetzten Gebiets wieder 
übernommen haben, eine Abstimmung nach Artikel 18 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 
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darüber statt, ob ein Land Oberschlesien gebildet werden soll.  
Wird die Frage bejaht, so ist das Land unverzüglich einzurichten, ohne daß es eines 
weiteren Reichsgesetzes bedarf. Dabei gelten folgende Bestimmungen:  
1. Es ist eine Landesversammlung zu wählen, die binnen drei Monaten nach der 
amtlichen Feststellung des Abstimmungsergebnisses zur Einsetzung der 
Landesregierung und zur Beschlußfassung über die Landesverfassung einzuberufen 
ist. Der Reichspräsident erläßt die Wahlordnung nach den Grundsätzen des 
Reichswahlgesetzes und bestimmt den Wahltag.  
2. Der Reichspräsident bestimmt im Benehmen mit der oberschlesischen 
Landesversammlung, wann das Land als eingerichtet gilt.  
3. Die oberschlesische Staatsangehörigkeit erwerben:  
a) die volljährigen Reichsangehörigen, die am Tage der Einrichtung des Landes 
Oberschlesien (Nr. 2) in seinem Gebiete Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, 
mit diesem Tage;   
b) sonstige volljährige preußische Staatsangehörige, die im Gebiete der Provinz 
Oberschlesien geboren sind und innerhalb eines Jahres nach Einrichtung des Landes 
(Nr. 2) der Landesregierung erklären, daß sie die oberschlesische Staatsangehörigkeit 
erwerben wollen, am Tage des Eingangs dieser Erklärung;  
c) alle Reichsangehörigen, die durch Geburt, Legitimation oder Eheschließung der 
Staatsangehörigkeit einer der unter a und b bezeichneten Personen folgen.  
Absatz 2 und 3. Zusatz des Gesetzes vom 27. November 1920. 
Artikel 168  
Bis zum Erlaß des im Artikel 63 vorgesehenen Landesgesetzes, aber höchstens bis 
zum 1. Juli 1921, können die sämtlichen preußischen Stimmen im Reichsrat von 
Mitgliedern der Regierung abgegeben werden.  
Fassung des Gesetzes vom 6. August 1920. 
Artikel 169  
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmung im Artikel 83 Abs. 1 wird durch die 
Reichsregierung festgesetzt.  
Für eine angemessene Übergangszeit kann die Erhebung und Verwaltung der Zölle 
und Verbrauchssteuern den Ländern auf ihren Wunsch belassen werden. 
Artikel 170  
Die Post- und Telegraphenverwaltungen Bayerns und Württembergs gehen spätestens 
am 1. April 1921 auf das Reich über.   
Soweit bis zum 1. Oktober 1920 noch keine Verständigung über die Bedingungen der 
Übernahme erzielt ist, entscheidet der Staatsgerichtshof.  
Bis zur Übernahme bleiben die bisherigen Rechte und Pflichten Bayerns und 
Württembergs in Kraft. Der Post- und Telegraphenverkehr mit den Nachbarstaaten des 
Auslandes wird jedoch ausschließlich vom Reiche geregelt. 
Artikel 171  
Die Staatseisenbahnen, Wasserstraßen und Seezeichen gehen spätestens am 1. April 
1921 auf das Reich über.   
Soweit bis zum 1. Oktober 1920 noch keine Verständigung über die Bedingungen der 
Übernahme erzielt ist, entscheidet der Staatsgerichtshof. 
Artikel 172  
Bis zum Inkrafttreten des Reichsgesetzes über den Staatsgerichtshof übt seine 
Befugnisse ein Senat von sieben Mitgliedern aus, wovon der Reichstag vier und das 
Reichsgericht aus seiner Mitte drei wählt. Sein Verfahren regelt er selbst. 
Artikel 173  
Bis zum Erlaß eines Reichsgesetzes gemäß Artikel 138 bleiben die bisherigen auf 
Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die 
Religionsgesellschaften bestehen. 
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Artikel 174  
Bis zum Erlaß des in Artikel 146 Abs. 2 vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es bei der 
bestehenden Rechtslage. Das Gesetz hat Gebiete des Reichs, in denen eine nach 
Bekenntnissen nicht getrennte Schule gesetzlich besteht, besonders zu 
berücksichtigen, 
Artikel 175  
Die Bestimmung des Artikels 109 findet keine Anwendung auf Orden und 
Ehrenzeichen, die für Verdienste in den Kriegsjahren 1914-1919 verliehen werden 
sollen. 
Artikel 176  
Alle öffentlichen Beamten und Angehörigen der Wehrmacht sind auf diese Verfassung 
zu vereidigen. Das Nähere wird durch Verordnung des Reichspräsidenten bestimmt. 
Artikel 177  
Wo in den bestehenden Gesetzen die Eidesleistung unter Benutzung einer religiösen 
Eidesform vorgesehen ist, kann die Eidesleistung rechtswirksam auch in der Weise 
erfolgen, daß der Schwörende unter Weglassung der religiösen Eidesform erklärt: "ich 
schwöre". Im übrigen bleibt der in den Gesetzen vorgesehene Inhalt des Eides 
unberührt. 
Artikel 178  
Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 und das Gesetz über die 
vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar 1919 sind aufgehoben. 
Die übrigen Gesetze und Verordnungen des Reichs bleiben in Kraft, soweit ihnen diese 
Verfassung nicht entgegensteht. Die Bestimmungen des am 28. Juni 1919 in Versailles 
unterzeichneten Friedensvertrages werden durch die Verfassung nicht berührt. Mit 
Rücksicht auf die Verhandlungen bei dem Erwerbe der Insel Helgoland kann 
zugunsten ihrer einheimischen Bevölkerung eine von Artikel 17 Abs. 2 abweichende 
Regelung getroffen werden.   
Anordnungen der Behörden, die auf Grund bisheriger Gesetze in rechtsgültiger Weise 
getroffen waren, behalten ihre Gültigkeit bis zur Aufhebung im Wege anderweiter 
Anordnung oder Gesetzgebung.   
Der Schlußsatz von Abs. 2 ist durch Gesetz vorn 6. August 1920 eingelegt. 
Artikel 179  
Soweit in Gesetzen oder Verordnungen auf Vorschriften und Einrichtungen verwiesen 
ist, die durch diese Verfassung aufgehoben sind, treten an ihre Stelle die 
entsprechenden Vorschriften und Einrichtungen dieser Verfassung. Insbesondere 
treten an die Stelle der Nationalversammlung der Reichstag, an die Stelle des 
Staatenausschusses der Reichsrat, an die Stelle des auf Grund des Gesetzes über die 
vorläufige Reichsgewalt gewählten Reichspräsidenten der auf Grund dieser 
Verfassung gewählte Reichspräsident.   
Die nach den bisherigen Vorschriften dem Staatenausschuß zustehende Befugnis zum 
Erlaß von Verordnungen geht auf die Reichsregierung über; sie bedarf zum Erlaß der 
Verordnungen der Zustimmung des Reichsrats nach Maßgabe dieser Verfassung. 
Artikel 180  
Bis zum Zusammentritt des ersten Reichstags gilt die Nationalversammlung als 
Reichstag. Der von der Nationalversammlung gewählte Reichspräsident führt sein Amt 
bis zum 30. Juni 1925.  
Satz 2. Fassung des Gesetzes vom 27. Oktober 1922. 
Artikel 181  
Das deutsche Volk hat durch seine Nationalversammlung diese Verfassung 
beschlossen und verabschiedet. Sie tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

 


