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INTRODUÇÃO

Nascido a 29 de agosto de 1897, na pequena cidade rural de 
Pferdsfeld, na Renânia, Paul Schneider era um  pregador 

evangélico protestante de mente aberta. A 8 de outubro de 1933, 
num sermão, criticou Ernst Röhm, o líder das tropas de choque 
nazis (SA), por este achar que uma revolução nazi poderia ser 
alcançada sem uma «renovação espiritual interior» do povo. As suas 
afirmações foram comunicadas às autoridades eclesiásticas locais, 
e o bispo para a área da Renânia, membro do movimento «Cristão 
Alemão» pró-nazi, avisou Paul para deixar de proferir no púlpito 
tais comentários críticos contra as principais figuras nazis. Numa 
carta aos seus pais, Paul escreveu: « Apesar de todo o meu dever 
cristão de obediência, não acredito que a Igreja Evangélica consiga 
evitar entrar em conflito com o estado  nacional-socialista.» Em 
fevereiro de 1934, Paul foi considerado «politicamente pouco fiá-
vel» pela hierarquia da igreja protestante. Para o constranger ainda 
mais, foi transferido para o cargo de pastor de duas remotas aldeias 
rurais: Dickenschied e Womrath, cuja população combinada era 
inferior a mil pessoas. A 11 de junho de 1934, Paul Schneider 
desafiou novamente o Partido Nazi local. Desta vez, protestou 
contra um membro da SA que dissera, durante o serviço fúnebre 
de um membro da Juventude Hitleriana, que o mártir nazi Horst 
Wessel tinha «seguidores celestiais». A reação crítica de Paul foi 
denunciada à Gestapo, e ele foi colocado em «detenção protetiva» 
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numa prisão local. Os paroquianos assinaram uma petição a pedir 
a sua libertação, o que aconteceu. Durante o inverno de 1935- 
-1936, Paul Schneider foi denunciado à Gestapo em 12 ocasiões 
diferentes por fazer comentários antinazis. Em 1937, a Gestapo 
proibiu-o de viver, ou sequer de pregar, em toda a área da  Renânia. 
Desafiando abertamente essa ordem de «exílio interno», Paul 
regressou à sua paróquia local e continuou a  pregar. A 3 de outubro 
de 1937, fez mais um sermão crítico, presenciado por um agente 
local da Gestapo. Foi preso e enviado para a prisão de Koblenz. 
A 27 de novembro de 1938, foi transferido para o infame campo 
de concentração de Buchenwald, onde foi colocado em regime 
de isolamento. Recitava muitas vezes à noite em voz alta, pela 
janela da sua cela, versos da Bíblia. Leonhard Steinwender, um 
padre católico, também recluso, descreveu Paul como «uma figura 
heróica que todo o campo respeitava e admirava. Não havia tor-
tura que o impedisse de apelar, uma e outra vez, à consciência dos 
membros da guarda de elite de Hitler (SS) e do comandante do 
campo.» Paul sofreu maus-tratos horrendos às mãos dos guardas 
das SS por expressar as suas opiniões. Alfred Leikam recorda: 
«Schneider foi exposto em alternância a  severas torturas cor-
porais, humilhações e agonias, e violentas agressões.» Mesmo 
Karl-Otto Koch, o brutal comandante do campo de Buchenwald, 
compreendeu que não seria capaz de quebrar o espírito de Paul 
Schneider. Decidiu libertá-lo, sob a condição de  assinar uma 
declaração prometendo nunca mais voltar à sua paróquia local 
ou voltar a pregar. Paul recusou assiná-la. A 18 de julho de 1939, 
foi morto na enfermaria do campo de Buchenwald com cinco 
injeções letais da droga estrofantina. O seu caixão não pôde ser 
aberto, para que fosse visto pela sua viúva inconsolável e pelos 
seus seis filhos, porque o seu corpo estava num estado terrível. 
No seu serviço fúnebre em Dickenschied, 200 pastores da Igreja 
 Confessional Protestante, acompanhados por uma enorme mul-
tidão de paroquianos locais, prestaram respeito a este  indivíduo 
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extraordinariamente corajoso. Paul Schneider foi o primeiro pre-
gador evangélico protestante assassinado por desafiar o regime 
nazi por motivos religiosos1.

Este novo livro analisa as histórias vívidas e perturbantes de 
indivíduos que foram presos pela Gestapo. Não pretende ser um 
relato detalhado e completo da história administrativa da  Gestapo, 
mas sim combinar uma explicação geral, apoiada num conside-
rável número de estudos preexistentes, com uma interpretação 
nova, suportada em fontes originais de arquivos alemães, do modo 
como a Gestapo funcionou entre 1933 e 1945.  Concentra-se em 
exclusivo no que aconteceu dentro das fronteiras da  Alemanha 
(Altreich) no período nazi, e não nos territórios ocupados pelo 
regime de Hitler durante a 2.ª Guerra Mundial. O objetivo central 
deste livro é explorar o impacto da Gestapo nos cidadãos alemães 
que viviam sob o regime de Hitler. Começa com uma explicação 
detalhada do modo como a Gestapo nasceu. Observa, em seguida, 
os antecedentes e métodos dos agentes da Gestapo, fornecendo 
alguma informação nova bastante surpreendente. Investiga depois 
as principais vítimas do terror nazi, com especial destaque para os 
dissidentes religiosos, os comunistas, os «marginais sociais» e os 
judeus. É nestes capítulos que as trágicas provações humanas das 
vítimas assumem o protagonismo. Sublinha-se de igual forma a 
extensão da ajuda fornecida à Gestapo pelo público, pela Polícia 
Criminal (Kripo), e pelas agências de assistência social.  Segue-se 
um pormenorizado capítulo de conclusão que explica o destino 
dos agentes da Gestapo nos julgamentos do pós-guerra. No geral, 
este livro fornece uma contribuição muito importante para a 
compreensão do terror na sociedade nazi.

No período imediatamente posterior a 1945, os historiado-
res olharam para a Alemanha nazi como uma ditadura totalitária 
todo-poderosa. Numerosos estudos viram a luz do dia durante esse 
período, a maioria escritos por historiadores de fora da  Alemanha. 
Hannah Arendt, no seu profundamente influente livro, As Origens  
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do Totalitarismo, sugeriu que todos os regimes totalitários contam 
com uma polícia secreta para instigar o medo na cabeça de cada 
cidadão, a fim de reprimir com ferocidade quaisquer sinais de des-
contentamento. Também defendeu que a tarefa principal de todas 
as forças policiais secretas totalitárias não era descobrir crimes, 
mas prender aqueles que fossem categorizados como «inimigos do 
estado». Sublinhou ainda que o papel da população era  crucial na 
denúncia dos opositores2. Dentro deste enquadramento de aná-
lise totalitária, Adolf Hitler era retratado como o todo-poderoso 
«Senhor do Terceiro Reich». Presumia-se que o povo alemão teria 
sido intoxicado pela propaganda nazi3. Tomava-se por certo que 
a Gestapo era uma organização enorme, com agentes em todo 
o lado. Documentários televisivos, romances e filmes reforçaram 
esta imagem popular4. Mas, na verdade, aqueles que aceitassem 
e apoiassem o regime nazi dispunham de enorme liberdade indi-
vidual. O regime de Hitler era imensamente popular. Uma vez 
aceite este facto essencial, começamos a compreender a verdade 
da vida dentro da Alemanha nazi.

A Gestapo (Geheime Staatspolizei), ou Polícia Secreta do Estado, 
era o elemento-chave do sistema de terror nazi, mas deve perceber-se 
que começou como um departamento policial. Foi criada em 1933 
para lidar com os opositores ao regime de Hitler. Ainda hoje, o termo 
«Gestapo» evoca sensações de medo e horror. No entanto, a primeira 
história geral da Gestapo, escrita pelo historiador francês Jacques 
Delarue, apenas foi publicada em 19625. Apoiava-se exclusivamente 
nas provas publicadas dos julgamentos de Nuremberga, dos finais da 
década de 1940, e colocava os líderes-chave da Gestapo — Hermann 
Göring, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich — no centro da 
sua análise. Delarue tentava explicar como a Gestapo operava não 
apenas na Alemanha, mas por toda a Europa ocupada pelos nazis6. 
Propunha, então, um retrato familiar da Gestapo, como ponto focal 
omnipotente do brutal terror nazi, e defendia que todo o povo ale-
mão estava constantemente sob vigilância7.
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Esta imagem de pesadelo da Alemanha nazi apenas começou 
a mudar durante a década de 1970, à medida que os historiadores 
alemães começaram a olhar para a era nazi com mais profundi-
dade, recorrendo aos recém-abertos arquivos alemães. A ênfase 
afastou-se da tradicional abordagem da «história vista de cima» 
(intencionalista), centrada em Hitler, em direção a uma nova abor-
dagem (estruturalista) da «história vista de baixo». O historiador 
alemão Martin Broszat foi central nesta radical mudança de dire-
ção. No seu livro de 1959, The Hitler State, descreveu Adolf Hitler 
como um «ditador fraco» que presidia a amargas lutas de poder 
entre indivíduos incompatíveis, no interior de um sistema caótico 
de impérios burocráticos divididos e em competição8. Broszat criou 
em seguida uma equipa de elite de historiadores a fim de traba-
lhar numa obra em seis volumes intitulada Bayern in der NS-Zeit 
[A  Baviera no Período Nacional-Socialista]. O «Projeto Baviera», 
como ficou conhecido, analisou a resistência ao regime de Hitler 
na vida quotidiana9. Concluiu que, na prática, o regime nazi era 
muito menos totalitário do que em teoria, e os cidadãos tinham 
muito maior margem de manobra para criticar e protestar do que 
até aí se acreditava. O verdadeiro dinamismo do regime nazi de 
Hitler vinha dos jovens burocratas, nazis radicais, que dispunham 
de enorme autonomia. Adolf Hitler apoiava muitas vezes políticas 
progressivamente mais radicais que outros já haviam começado a 
pôr em prática. O modelo totalitário original foi exposto como um 
modo impreciso e inconclusivo de analisar a Alemanha nazi.

Essa abordagem da «história vista de baixo» ao estudo 
da  Alemanha nazi levou a uma concentração mais pormeno-
rizada no estudo da relação entre a Gestapo e o povo alemão. 
A razão para a escassez de trabalhos sobre a Gestapo estava no 
número limitado de fontes disponíveis. A maioria dos arquivos 
da Gestapo foi destruída perto do final da 2.ª Guerra Mundial, 
quer pelos bombardeamentos aliados quer através da destruição 
deliberada levada a cabo pelo próprio regime. Apenas na região 
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da Renânia sobreviveu um grande número de arquivos. O histo-
riador alemão Reinhard Mann analisou uma amostra aleatória de 
825 dossiês, do total de 73 mil dossiês sobreviventes da  Gestapo, 
guardados no arquivo de Düsseldorf. Mann morreu antes de com-
pletar o seu trabalho, e a sua obra nunca foi publicada em tradução 
inglesa. No entanto, as suas descobertas preliminares forneceram 
uma poderosa correção à descrição ortodoxa da Gestapo como 
uma todo-poderosa «Polícia do Pensamento», na tradição do livro 
1984, de George Orwell10. Coube-lhe fornecer os pormenores 
essenciais da que, entretanto, se tornou conhecida como a «inter-
pretação revisionista» da Gestapo.

Reinhard Mann demonstrou que a Gestapo nunca empregou 
pessoal suficiente para poder espiar toda a gente. Era uma organi-
zação pequena, com recursos insuficientes e com menos de 15 mil 
agentes no ativo a policiar todos os crimes políticos de 66 milhões 
de alemães. Os agentes da Gestapo não eram os nazis brutais  
e ideologicamente empenhados do mito popular, antes deteti-
ves de carreira que se alistaram no serviço policial muitos anos 
antes de Hitler chegar ao poder. A maioria das investigações da 
Gestapo começava com dicas do público, mas Mann não concluiu 
daqui que a Gestapo fosse um instrumento de terror ineficaz. 
Pelo contrário, concluiu que concentrou os seus recursos limita-
dos contra os grupos que definia como exteriores à «Comunidade 
Nacional», e, sobretudo, aqueles que incentivavam ativamente o 
descontentamento entre a população. Havia, no entanto, alguns 
problemas importantes com o estudo de Mann. Por exemplo, 
concentrava-se nos conflitos particulares entre «alemães normais» 
e excluía da sua análise um estudo mais aprofundado dos princi-
pais grupos opositores, com especial destaque para os comunistas, 
os judeus, os trabalhadores estrangeiros e um grupo definido de 
forma vaga como «marginais sociais».

Foi o historiador americano Robert Gellately, no seu livro, 
The Gestapo and German Society, publicado em 1990, que deu outra 
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contribuição profundamente significativa para a nossa compreen-
são do modo como a Gestapo funcionava dentro da Alemanha 
nazi11. Gellately seguiu a abordagem de Mann ao usar uma amostra 
aleatória de casos da Gestapo, mas  concentrou-se numa região 
inteiramente diferente: Würzburg, na Baixa  Francónia, Baviera. 
Gellately analisou também grupos diferentes de Mann, ao 
concen trar-se nos casos relacionados com judeus e trabalhado-
res estrangeiros. Revelou que as denúncias tinham sido cruciais 
em 57% de todos os casos que consultou. O estudo de Gellately 
reforçou consideravelmente a ideia de que a Gestapo era uma 
organização reativa com pouco pessoal, que deixava em paz a larga 
maioria dos alemães «normais». Demonstrou, com maior clareza, 
como o apoio do público ajudava ao trabalho da Gestapo12. Mann 
e Gellately desmistificaram a conceção popular da Gestapo como 
parte de um estado policial todo-poderoso que impunha a sua 
vontade a uma população aterrorizada. Deste ponto de vista,  
a Gestapo não representava nenhuma ameaça real aos cidadãos 
cumpridores da lei na Alemanha nazi.

Outro historiador baseado nos EUA, Eric Johnson, ofere-
ceu no seu pormenorizado livro, The Nazi Terror, publicado em 
1999, uma correção poderosa e matizada à tendência geral de 
ver a Gestapo como semelhante a uma força policial moderna 
com recursos insuficientes. Johnson concentrou a sua pesquisa 
numa amostra aleatória de casos do tribunal de Colónia, e num 
número limitado de ficheiros da Gestapo da cidade renana de 
Krefeld, complementados por entrevistas com sobreviventes  
e reveladoras provas estatísticas. O trabalho de Johnson confir-
mou que a Gestapo era uma organização pequena, dependente 
da cooperação do público. Demonstrou que a Gestapo tratava 
os «bons» cidadãos alemães na palma das mãos. A maioria dos 
alemães não a receava de todo. Mas afasta-se de Gellately num 
ponto importante, ao defender que os agentes da Gestapo eram 
muito mais proativos e brutais13.
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O meu próprio interesse pessoal no papel da Gestapo foi 
desencadeado pela minha biografia pormenorizada de Sophie 
Scholl, uma estudante universitária de Munique, de 21 anos, que 
foi presa pela Gestapo a 18 de fevereiro de 1943, por distribuir 
panfletos antinazis. Interrogada, foi executada quatro dias mais 
tarde após um mediático julgamento nazi organizado à pressa, 
presidido por Roland Freisler, conhecido como o «juiz carrasco 
de Hitler»14. O interrogador de Sophie foi o calmo e profissio-
nal agente da Gestapo Robert Mohr, que agiu como um detetive 
«normal» e não como um nazi brutal e ideologicamente motivado. 
O livro mostrava a importância de olhar em grande pormenor 
para as investigações da Gestapo. Colocava também duas questões 
importantes, dignas de investigação subsequente. Primeira: seriam 
todas as investigações da Gestapo conduzidas com a  eficiência 
demonstrada no caso de Sophie Scholl? Segunda: os agentes da 
Gestapo comportar-se-iam sempre com a mesma compreensão 
de Robert Mohr?

Para explorar estas questões importantes em maior profun-
didade, decidi analisar uma série alargada de dossiês da Gestapo 
relativos aos que foram perseguidos na sociedade alemã entre 
1933 e 1945. Isto exigiu uma análise muito mais extensa. O maior 
número de casos sobreviventes na Alemanha está situado no 
arquivo de Düsseldorf, que contém 73 mil ficheiros. Este livro 
baseia-se primordialmente nesses casos, mas avança para lá da 
análise da cidade de Düsseldorf, já realizada por Reinhard Mann, 
para abranger um corte transversal de casos da Gestapo de toda 
a região do Norte-Vestefália, onde habitavam quatro milhões 
de pessoas durante o período nazi. Tive acesso total a todos os 
casos existentes. No período nazi, esta região estava fortemente 
industrializada, com uma grande população católica, um con-
tingente protestante mais pequeno e uma comunidade judia de 
média dimensão nas cidades principais. As fontes do arquivo 
de  Düsseldorf são complementadas por documentos oficiais, 
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 arquivos de tribunais, testemunhos pessoais, memórias e entrevis-
tas de história oral. Reunidas, estas fontes permitiram-me realizar 
um estudo alargado dos métodos operacionais da Gestapo e do 
tratamento que esta dava às suas vítimas.

Este livro concentra-se sobretudo numa vasta série de gru-
pos para os quais a Gestapo se orientava, incluindo comunistas, 
dissidentes religiosos, «marginais sociais» e judeus, mas também 
analisa os motivos daqueles que denunciavam as vítimas. O maior 
problema dos dossiês da Gestapo não é muitas vezes o que regis-
tam, mas sim o que deixam de fora. É bem-sabido que a Gestapo 
usava as chamadas «técnicas aperfeiçoadas de interrogatório», 
que implicavam muitas vezes violentas agressões punitivas, mas 
que não estão registadas. Procurei anexar provas de julgamen-
tos subsequentes de agentes e testemunhos oculares para revelar 
a extensão dessas práticas brutais.

O foco central deste livro não está na quantidade de casos 
da Gestapo, mas sim na sua qualidade. Existem milhares de dos-
siês no arquivo de Düsseldorf que são extremamente breves. Este 
livro baseia-se em investigações muito detalhadas da  Gestapo, 
muitas vezes contendo centenas de páginas, que implicavam 
o  interrogatório de numerosas testemunhas15. Esta abordagem 
leva o  leitor ao interior da vida diária de uma série de pessoas 
normais e extraordinárias, que viveram durante o período nazi, 
oriundas de uma grande variedade de origens sociais. Nas páginas 
que se seguem, aventurar-nos-emos por bairros sociais de classe 
operária, fábricas, cervejarias de esquina, restaurantes, casas, e até 
quartos de dormir de alemães comuns. A história escondida do 
Terceiro Reich é aqui mostrada como nunca antes.

Entre as muitas histórias individuais fascinantes apre-
sentadas neste livro, encontram-se: Testemunhas de Jeová que 
corajosamente se recusaram a renunciar à sua fé, padres e pastores 
que não se quiseram calar, comunistas que não aceitaram compro-
meter-se, operários que escreveram grafitis, jovens que formaram 
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bandos dissidentes, colegas de trabalho que denunciaram aqueles 
que trabalhavam com eles, vizinhos que informaram sobre gente 
que ouvia emissões de rádio estrangeiras, mulheres que denuncia-
ram maridos, amantes que se denunciaram mutuamente, e a história 
notável de um homem alemão «ariano» e da sua noiva judia que 
arriscaram tudo por amor.

O que emerge de forma mais clara do que nunca neste livro 
é o elevado nível de autonomia que a Gestapo tinha para tratar 
dos casos, e a quantidade de tempo, muitas vezes exaustiva, que 
lhes dedicava. A maioria das investigações começava com uma 
denúncia de um membro comum do público. A Gestapo não só 
impunha a sua vontade, como pedia aos cidadãos normais para 
policiarem o comportamento dissidente. O que a Gestapo não 
podia prever era que muitas dessas dicas acabavam por ter moti-
vações pessoais.

Ao contrário do que se costuma pensar, a Gestapo não se 
limitava a prender e a enviar indivíduos para os campos de con-
centração. A maioria dos casos acabava por ser arquivada sem 
resultados, ou com uma pena surpreendentemente clemente. 
Os agentes da Gestapo procuravam assegurar que qualquer decisão 
sobre castigos fosse acordada antes da ordem inicial de «detenção 
protetiva» de 21 dias ter expirado. Apenas os casos que a  Gestapo 
considerava graves eram enviados pela cadeia hierárquica ao pro-
curador público, que tomava a decisão final. Os tratamentos mais 
duros eram reservados àqueles que a Gestapo considerava opo-
sitores políticos, religiosos e raciais. As libertações no final das 
investigações eram a norma e não a exceção. Para uma organiza-
ção muitas vezes descrita como operando fora da lei, revelo aqui 
que seguia regras legais bem definidas.

A autonomia conferida aos agentes da Gestapo resultava 
frequentemente em decisões diferentes, e, por vezes, bizarras. Nas 
páginas que se seguem, ficará surpreendido com a dureza ou a cle-
mência mostrada em cada caso. Alguns casos que nominalmente 
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implicariam a pena de morte, eram muitas vezes arquivados sem 
qualquer acusação, enquanto outros, que parecem muito triviais, 
acabavam com punições severas. Todos os casos são investi-
gados com o habitual rigor alemão. Neste livro, os agentes da 
 Gestapo revelam-se não como o estereótipo mau, mas como um 
grupo bastante variado que não pode ser facilmente catalogado 
como «gente normal». Durante a fase final da guerra, a Gestapo 
 tornou-se muito mais brutal no modo como tratava os «inimigos 
do estado», e as «técnicas aperfeiçoadas de interrogatório» passa-
ram a ser muito mais usadas.

É ao investigar em grande pormenor casos da Gestapo que 
este livro oferece uma entrada original e provocante para a vida 
quotidiana na Alemanha nazi, e pinta um retrato gráfico de várias 
vítimas do terror nazi.
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TORNAR-SE NA GESTAPO

A Alemanha tinha uma longa tradição de espionagem política. 
Durante a revolução de 1848, o rei Luís I da Baviera san-

cionou a vigilância de opositores políticos nas cervejarias locais. 
Quando o Império Alemão foi criado, em 1871, o enorme estado 
da Prússia, que cobria 60% do território alemão, tinha a sua própria 
polícia política (Politische Polizei), designada  Departamento  V, 
sob a liderança de Wilhelm Stieber. Nascido em Merseburg, na 
Saxónia, a 3 de maio de 1818, e de antecedentes de sólida classe 
média, formou-se como advogado antes de se alistar na polícia1. 
Tornou-se conhecido como o «mestre espião» de Bismarck, e foi 
instrumental nos serviços de informação alemães, tanto internos 
como externos. Stieber dava aos agentes as seguintes instruções:

O agente deve ter a obrigação de manter um tipo de estabele-
cimento comercial à sua escolha, desde que esteja exteriormente 
de acordo com as exigências comerciais ou de outro tipo no 
país em que está a trabalhar […] Deve ser compreendido que 
é necessário aos nossos agentes inspirar confiança nos círculos 
que são o seu centro de ação, e estabelecer essa confiança ado-
tando visivelmente uma existência burguesa normal.2

Nas suas memórias, exageradas e no geral pouco fiáveis, 
 Stieber recorda-se de, ao levar a cabo operações de  espionagem em 
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Londres, ter de algum modo conseguido acesso à casa do principal 
exilado comunista alemão, Karl Marx, e roubado listas de membros 
da Liga Comunista3. O foco principal da polícia política prussiana 
no interior da Alemanha era a vigilância aos partidos e indivíduos 
antigovernamentais, em particular da esquerda comunista.

Em 1918, a complexa rede de espionagem alemã que Stieber 
havia construído no estrangeiro ruiu, mas o novo governo demo-
crático de Weimar decidiu manter a polícia política. Na Prússia, 
recebeu o novo nome de Departamento 1A, e mais tarde apenas 
de Departamento 1. Em 1928, o ministro do Interior prussiano 
definiu o Departamento 1A como responsável pela observação, 
prevenção e acusação de todos os crimes de natureza política4. 
Em  1930, dispunha de cerca de mil funcionários a operar em 
todos os 44 distritos administrativos da Prússia. O grosso dos seus 
agentes era proveniente da polícia criminal regular5.

A polícia política prussiana vigiava as atividades dos comu-
nistas, mas também mantinha uma apertada vigilância sobre o 
Partido Nazi. Antes de 1933, foram levantadas, no total, 40 mil 
acusações contra membros do Partido Nazi pela polícia política 
prussiana6. Os discursos e textos de todos os principais nazis eram 
monitorizados com regularidade, e foi criada uma Inspeção- Geral 
dedicada aos partidos extremistas de direita, face à proliferação 
destas organizações durante o período de Weimar7.

A nomeação de Franz von Papen como Chanceler da 
 Alemanha, a 20 de julho de 1932, transformou o modo como 
a polícia política prussiana lidava com os «inimigos do estado».  
O centro da atenção passou a ser a luta contra o comunismo. O nazi 
Hermann Göring tornou-se o comandante efetivo de toda a 
força policial prussiana, num total de 50 mil homens, incluindo 
o departamento da polícia política. Göring criou de imediato um 
departamento especial para tratar da luta contra o comunismo. 
Ao todo, foram afastados 11 chefes de polícia que se dizia serem 
simpatizantes da democracia.
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Este desenvolvimento encaixava na perfeição no objetivo -
-chave nazi de assegurar o controlo de todos os serviços de 
segurança. As quatro figuras-chave para a realização deste objetivo 
foram Hermann Göring e Rudolf Diels, na Prússia, e Heinrich 
Himmler e Reinhard Heydrich, na Baviera. Foi em grande parte 
através dos esforços destes quatro indivíduos que a Gestapo 
ganhou vida. No final, Himmler e Heydrich obteriam o controlo 
completo não apenas da Gestapo, mas de todo o sistema policial 
da Alemanha nazi. O seu triunfo não era, contudo, inevitável.

Hermann Göring nasceu em Rosenheim, na Baviera, a 12 de 
janeiro de 1893. Os seus antecedentes familiares eram de sólida 
classe média-alta. O seu pai, Heinrich, fora amigo pessoal do 
chanceler alemão, Otto von Bismarck, quando servira como oficial 
no exército. Desde cedo que o jovem Hermann estava prometido  
a uma carreira militar, mas era um adolescente obstinado, casmurro 
e problemático, e foi expulso da escola após várias discussões explo-
sivas com professores. O pai decidiu então que a disciplina militar 
poderia acalmá-lo. Frequentou uma academia de cadetes do exér-
cito em Karlsruhe, e depois foi admitido numa academia militar 
em Berlim. Em outubro de 1914, Göring juntou-se ao recém-
-formado Corpo Aéreo Alemão. Tornou-se num ás destemido, 
fazendo parte do elitista Esquadrão Aéreo n.º 1, liderado pelo len-
dário «Barão Vermelho», o barão Von Richthofen. A vontade de 
Göring de levar a cabo perigosas missões de combate fê-lo rece-
ber várias distinções por valentia, nomeadamente a Cruz de Ferro 
de Primeira Classe e a medalha Pour le Mérite, a maior de todas 
as honras da aviação. No final da 1.ª Guerra Mundial, Göring 
regressou a Munique, mas teve dificuldade em arranjar emprego. 
Depois de ouvir Adolf Hitler discursar numa cervejaria local, no 
outono de 1922, filiou-se no Partido Nazi. Göring participou 
no falhado Putsch da Cervejaria de Munique de 1923, e sofreu 
dois ferimentos de bala durante o sangrento confronto final com 
a polícia na Marienplatz, no centro da cidade. O putsch tentara 
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derrubar o governo estadual bávaro, mas acabou num falhanço 
humilhante. Em vez de conquistar o poder, Hitler, apoiado pelas 
SA, conquistara fugazmente o controlo de uma cervejaria antes 
das autoridades recorrerem à polícia local para restaurar a ordem 
e prender os conspiradores. Durante a sua recuperação no hos-
pital, Göring desenvolveu uma severa adicção a morfina, o que 
levou a uma breve estadia num hospital psiquiátrico. No início  
da década de 1930, Göring tornara-se no principal conselheiro de 
Hitler para os assuntos internos, e líder dos deputados do Partido 
Nazi no Reichstag. Em 1932, foi nomeado ministro do Interior  
da Prússia e comandante da polícia por Franz von Papen.

Göring formou imediatamente uma relação de trabalho 
muito próxima com Rudolf Diels, chefe da polícia política prus-
siana. Diels era um funcionário público e administrador policial 
de grande experiência. Provou ser um mestre arguto e flexível das 
políticas burocráticas internas. A sua disponibilidade para fazer 
o que lhe era pedido tornou-o rapidamente num indispensável 
conselheiro de Göring. Nas suas memórias claramente interessei-
ras, Diels ignora o facto de ter deixado de apoiar a democrática 
República de Weimar para se adaptar à agenda política nazi.

Uma observação mais atenta torna evidente que Diels era 
um oportunista dúplice e sem princípios. Num currículo datado 
de 1935, descrevia como acabara por estar envolvido no desenvol-
vimento da Gestapo:

Em 1930, fui destacado para o Ministério do Interior, 
onde me tornei imediatamente chefe do departamento res-
ponsável pelo combate ao movimento comunista. Após 20 de 
junho de 1932, o âmbito da minha autoridade para combater 
o comunismo foi substancialmente alargado, e já nessa fase 
foi-me possível dedicar-me aos preparativos para a queda do 
comunismo na Alemanha, em conjunção muito próxima com 
as figuras principais do NSDAP.8
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Não se sabe se a ideia de converter a polícia política prus-
siana na polícia secreta nacional, que se viria a tornar na Gestapo, 
veio de Diels ou de Göring, mas a Secção 1A da polícia polí-
tica prussiana incluía o núcleo de agentes que formou a Gestapo 
 prussiana. Göring achava que os detetives criminais que já exis-
tiam podiam absorver os deveres mais repressivos que lhes seriam 
atribuídos em breve.

Heinrich Himmler, chefe das SS (Schutzstaffel ), a guarda pes-
soal de Hitler, e o seu jovem protegido, Reinhard Heydrich, foram 
igualmente cruciais no desenvolvimento da Gestapo. O centro 
principal das suas atividades era a Baviera. Heinrich Himmler 
foi sem dúvida a figura mais importante na evolução das SS  
e da Gestapo para as organizações temíveis em que se  tornariam 
na Alemanha nazi. Himmler foi descrito rotineiramente como 
o burocrata nazi por excelência, maçador, emocionalmente frio e 
calculista, interessado pelas teorias raciais. Isso distrai a atenção da 
sua enorme perícia como manipulador, organizador e operacional 
político de grandes recursos. A sua disponibilidade para des-
cobrir indivíduos leais, jovens e altamente qualificados permi tiu 
que construísse uma formidável equipa de operacionais eficientes 
e ideologicamente empenhados, que partilhavam a sua visão de 
um aparelho de segurança policial inter-relacionado. Não havia 
nenhum nazi de topo que escrevesse relatórios de forma tão con-
vincente como Himmler. Foi essa capacidade que fez dele uma 
figura indispensável na elite nazi.

Himmler nasceu a 7 de outubro de 1900, em Munique, 
numa família de classe média sólida. O seu pai, um disciplina-
dor estrito, fora em tempos tutor na corte da monarquia bávara. 
A sua mãe vinha de uma família de hortelãos. Himmler teve uma 
educação católica rígida na pequena cidade bávara de Landshut. 
Ia regularmente à igreja, mas tornou-se cada vez mais antagonista 
dos ensinamentos cristãos. Em 1917, foi chamado para o serviço 
militar, mas nunca cumpriu serviço ativo. No final da 1.ª Guerra 
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Mundial, foi desmobilizado em Berlim. Ficou na cidade durante 
dois anos, passando de um emprego banal a outro, incluindo ven-
dedor para um fabricante de escovas e operário numa fábrica de 
cola. Em 1921, regressou a Landshut. O pai comprou-lhe uma 
pequena exploração agrícola onde criava galinhas, que matava 
todos os dias, estrangulando-as com as suas próprias mãos. 
Foi por essa altura que começou a ler panfletos sobre o nacio-
nalismo alemão. Deixou-se influenciar pelas questões de raça e 
de patriotismo, e quis envolver-se no movimento para derrubar  
a democracia de Weimar.

Himmler foi viver para Munique, mas de início não se filiou 
no Partido Nazi. Em vez disso, tornou-se membro de um grupo 
chamado Reichskriegsbanner [Bandeira de Guerra do Império]. 
Foi durante a sua atividade nesta organização que se tornou 
próximo das principais figuras nazis. Filiou-se no Partido Nazi 
em 1923, e participou na célebre marcha ao Feldherrnhalle após  
o falhado Putsch da Cervejaria de Munique. Escapou por com-
pleto à prisão ou à punição.

Himmler ganhou proeminência no Partido Nazi através do 
seu papel na tropa de elite da guarda pessoal de Hitler: as SS.  
A 6 de janeiro de 1929 foi nomeado chefe das SS. Himmler era 
viciado no trabalho e tinha uma fasquia elevadíssima. Começava 
muitas vezes a trabalhar no seu escritório às 8 da manhã, e por 
vezes ficava até depois da meia-noite. Tinha um cuidado meti-
culoso com toda a documentação9. Em 1931, criou a Secção 1C 
das SS em Munique. O seu objetivo principal era reunir informa-
ções sobre os opositores políticos, sobretudo comunistas.

Para reforçar a organização, Himmler nomeou como chefe 
de segurança Reinhard Heydrich, de 27 anos de idade.  Nascido 
a 7 de março de 1904 em Halle, na Saxónia, este indivíduo alto, 
bem-parecido, louro, atlético, trabalhador e sem piedade, tornou-
-se o principal protegido de Himmler. Heydrich era oriundo de 
uma família de classe média interessada na alta cultura. O seu 
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pai, Richard, era um famoso cantor de ópera e fervoroso nacio-
nalista alemão. A sua mãe, Elizabeth, era atriz. Reinhard era um 
pianista e violinista dotado. Era também um excelente esgri-
mista, nadador e atleta. Abriam-se-lhe várias opções de carreira, 
mas escolheu alistar-se na Marinha, em 1922, e apesar dos seus 
modos abrasivos, chegou a tenente. A sua aparência atraía sempre 
a atenção das mulheres, e embarcou numa série de casos amoro-
sos. Isso acabou por envolvê-lo num escândalo complicado. Uma 
das suas namoradas, filha de um executivo da companhia quí-
mica IG Farben, engravidou, mas Heydrich recusou-se a casar 
com ela. Um tribunal de honra naval determinou que ele havia 
desonrado a Marinha com o seu comportamento e forçou a sua 
exoneração em abril de 1931. A sua carreira prometedora parecia 
ter terminado. Foi a sua nova namorada, e futura mulher, Lina 
von Osten, que pôs Heydrich em contacto com as figuras prin-
cipais do Partido Nazi. Lina recordou mais tarde que, quando 
Heydrich se filiou no Partido Nazi, não tinha sequer lido o livro 
de Hitler, Mein Kampf 10. Foi rapidamente recrutado para as SS. 
Deixou uma impressão indelével em Himmler, que reconhe-
ceu em Heydrich o oficial ideal da elite das SS: enérgico, leal, 
ideologicamente empenhado, eficiente, impiedoso, organizado  
e destemido.

Em 1932, a Secção 1C mudou de nome para Serviço de 
Segurança (Sicherheitsdienst des Reichsführers — SD). O SD foi 
designado como uma organização muito mais pró-ativa do que 
a Secção 1C, denominação tomada de empréstimo das Forças 
Armadas alemãs, onde as informações dos inimigos eram res-
ponsabilidade dos oficiais da 1C. O SD tinha como função a 
localização e perseguição dos inimigos políticos e raciais, e a sua 
prisão. Assim, ainda antes de 1933, Himmler e Heydrich que-
riam aplicar os princípios raciais e ideologicamente empenhados 
da elite das SS nas práticas e atividades quotidianas de uma nova 
força policial secreta nacional.
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Uma poderosa figura nazi interpunha-se no caminho de 
todos os seus planos e esquemas. Tratava-se do líder duro e errá-
tico das SA (Sturmabteilungen), o capitão Ernst Röhm.  Nascido 
em Munique, a 28 de novembro de 1887, Röhm provinha de uma 
família humilde, pois o pai fora ferroviário. Alistou-se no exér-
cito em 1906, e recebeu a Cruz de Ferro de Primeira Classe 
durante a 1.ª Guerra Mundial. Em 1919, filiou-se no Partido dos 
 Trabalhadores Alemães (DAP), que se tornaria no Partido Nazi 
em 1920. Era camarada próximo e amigo pessoal de Adolf Hitler. 
Röhm era baixo, atarracado, com um rosto duro, que parecia ainda 
mais ameaçador devido à presença de uma desagradável cicatriz 
no lado esquerdo da cara.

Após o falhado Putsch da Cervejaria de Munique de 1923, 
Röhm abandonou qualquer papel ativo no Partido Nazi. Entre 
1928 e 1930, foi conselheiro militar do exército boliviano, e publi-
cou um impenitente livro de memórias intitulado A Traitor’s Story. 
Em 1930, Hitler enviou-lhe uma carta a convidá-lo a voltar a 
Munique para se tornar chefe do estado-maior das reformuladas 
SA. Röhm assumiu o cargo a 5 de janeiro de 1931. Hitler que-
ria que as SA agissem como uma força de rua que intimidasse 
os opositores políticos, sobretudo durante comícios e campanhas 
eleitorais. Também achava que os valiosos contactos de Röhm 
com oficiais de topo do exército seriam úteis à investida nazi para 
subir ao poder.

Röhm tinha planos ambiciosos e radicais próprios. Queria 
criar uma polícia secreta estatal nazificada a partir dos membros 
das SA11. Röhm achava que os SA nazis da «linha da frente» 
deviam ter primazia sobre os polícias de carreira. Mais contro-
verso ainda era o seu objetivo de incorporar o exército existente 
(Reichswehr) nas SA. Em março de 1932, teve lugar um impor-
tante encontro com o fim de discutir essa proposta de polícia 
secreta estatal nazi no apartamento de Röhm, na Goetheplatz, 
em Munique. Também presentes estavam Joseph Goebbels, 
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chefe da propaganda nazi, Rudolf Hess, secretário de Hitler, e 
 Heinrich Himmler, chefe das SS e do SD. Acordou-se que a polí-
cia secreta estatal de um regime nazi deveria ser uma organização 
nazi, controlada pelas SS de Himmler, que trabalharia em estreita 
coope ração com a máquina do partido, SA incluídas. Quando lhe 
perguntaram que tipo de pessoas constituiria essa força policial 
política, Himmler respondeu: «Não os vamos encontrar, vamos 
criá-los»12. Essa reunião deixou as SA com um papel indefinido 
no aparelho de segurança de um futuro estado nazi. Sem surpresa, 
Röhm nunca se sentiu vinculado pelas decisões então tomadas13.

Hitler correu um risco político enorme ao trazer Röhm 
de  volta para o centro da liderança do Partido Nazi. A perso-
nalidade intransigente de Röhm era acompanhada por uma vida 
privada que era assunto de escândalos sexuais. Röhm não fazia 
segredo da sua homossexualidade, algo então ilegal de acordo com 
o Artigo 175 do Código Penal Alemão. Röhm fazia-se rodear de 
um círculo de jovens homossexuais.

Jornais como o social-democrata Münchener Post e o Welt 
am Montag, de esquerda, publicaram, na primavera de 1932, 
uma série de cartas incriminatórias, enviadas por Röhm ao seu 
médico Karl-Günther Heimsoth, nas quais confessava «senti-
mentos e atos homossexuais» e descrevia as relações sexuais com 
as mulheres como «contranatura»14. Essas cartas foram publicadas 
pelos social-democratas durante as eleições presidenciais de 1932, 
num panfleto de propaganda política antinazi intitulado «O Caso 
Röhm». Vendeu 300 mil cópias e foi debatido na imprensa vezes 
sem conta durante a campanha eleitoral. Mas quem revelara as 
cartas à imprensa de esquerda? Nada menos do que Rudolf Diels, 
chefe da polícia política prussiana. Havia cópias das cartas na 
posse do gabinete do Ministério Público de Berlim, que inves-
tigava alegações das extensas atividades homossexuais de Röhm. 
Esses documentos foram passados à polícia de Munique, mas 
o caso foi arquivado.
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O novo governo de «coligação nacional», criado a 30 de 
janeiro de 1933, incluía apenas três nazis: Adolf Hitler, o novo 
chanceler alemão, Göring, ministro sem pasta, e Wilhelm Frick, 
ministro do Interior. Frick nascera a 12 de março de 1877, em 
Alsenz, na Baviera, e tinha uma licenciatura em Direito e um 
doutoramento. Liderara a polícia de segurança de Munique, e 
participara no falhado Putsch da Cervejaria de Munique de 1923, 
recebendo uma pena suspensa de 15 meses e a exoneração da 
polícia. Restaurou aos poucos a sua reputação. Em janeiro de 
1930, Frick tornou-se ministro estatal do Interior na Turíngia,  
e chefiou o departamento legal do Partido Nazi. Como advo-
gado qualificado e experiente funcionário governamental, Frick 
tinha reivindicações pessoais para o controlo da polícia na 
 Alemanha nazi. Sendo conservador, queria converter as já exis-
tentes polícias estaduais independentes numa única força policial 
criminal centralizada, que se manteria uma polícia estatal profis-
sional. Frick sabia que não seria fácil criar uma polícia nacional, 
devido ao sistema federal de estados governados independente-
mente ( Länder). Cada estado federal tinha a sua própria força 
policial, que incluía um pequeno número de agentes que toma-
vam conta do policiamento político.

Não existiu sequer uma nazificação por inteiro da polícia na 
Prússia sob Frick. Foram dispensados ao todo 1453 agentes da 
polícia considerados «suspeitos de serem inimigos» do regime, 
durante o primeiro ano de governo nazi. Este número corres-
pondia apenas a 7,3% de todos os agentes. A maioria era polícia 
de giro das patentes mais baixas15. O recrutamento para a polí-
cia política, e depois para a Gestapo, baseava-se na relevância da 
experiência policial, e não era determinado pela filiação no Partido 
Nazi, nas SS, no SD ou nas SA. Rudolf Diels recordou mais tarde 
que a maioria dos agentes originais da Gestapo era composta por 
«velhos funcionários públicos, não nazis», e que tentavam «resistir 
ao terror» das SA. Homens como Diels tiveram muita dificuldade 
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em lidar com os homens das SA no primeiro ano de governo nazi. 
As SA tinham tendência para tratar os burocratas tradicionais com 
desdém e ignoravam constantemente ordens para agir de acordo 
com qualquer tipo de processo legal estatal e  regulamentado16.

É nítido que Göring e Diels apoiavam a repressão brutal 
sobre os comunistas desde o começo do governo de Hitler. Isso era 
também apoiado por Hitler, que disse: «A luta contra os comunis-
tas não deve estar dependente de considerações judiciais»17. Num 
discurso ríspido aos agentes da polícia prussiana, a 17 de fevereiro 
de 1933, Göring disse: «Cada bala que existe agora no cano de 
um revólver da polícia é uma bala minha. Se a usarem para matar, 
serei eu o assassino. Fui eu a ordená-lo. Será na minha consciência 
que pesará. Assumo total responsabilidade»18. A 22 de fevereiro 
de 1933, Göring assinou um decreto permitindo aos membros 
das SA alistarem-se na polícia auxiliar. O objetivo era usar estes 
duros lutadores de rua para esmagar os comunistas. Ao fim de 
poucas semanas, o número de auxiliares das SA era sete vezes 
superior ao de agentes regulares. O resultado foi uma vaga de ter-
ror. As SA levavam a cabo rusgas brutais, reuniam milhares de 
comunistas e prendiam-nos, no que ficou conhecido como «cam-
pos de concentração selvagens», nos quais as pessoas eram detidas 
sem julgamento, espancadas, torturadas e muitas vezes mortas, 
em armazéns abandonados, quartéis e edifícios degradados por 
toda a Alemanha. Em retrospetiva, a decisão de Göring de usar 
as SA para esmagar os comunistas foi imprudente. Anunciou um 
período de terror nazi desenfreado que se provou difícil de conter.

Testemunhando nos julgamentos de Nuremberga, Rudolf 
Diels descreveu assim a brutalidade sem lei dos primeiros meses 
do governo nazi:

Os comunistas eram executados por vários grupos do par-
tido, especialmente pelas SA […] Os métodos aplicados foram 
os seguintes: Seres humanos que, privados da sua liberdade, 

Gestapo.indd   31 10/05/17   14:51



32

A Gestapo

eram sujeitos a severos maus-tratos corporais ou assassina-
dos. Estas detenções ilegais tinham lugar em campos, muitas 
vezes velhos quartéis militares, alojamentos das SA ou forta-
lezas. Mais tarde, estes lugares tornaram-se conhecidos como 
campos de concentração, tais como Oranienburg, perto de 
Berlim, Lichtenberg, Papenburg, Dachau, na Baviera, etc. […] 
Estes assassinatos eram camuflados pelas expressões: «Morto 
durante tentativa de evasão» ou «resistência à detenção», ou 
coisas similares.19

Diels estimou que cerca de 40 mil pessoas foram sujeitas a 
«detenção protetiva» durante 1933, e que 5 a 7 mil opositores polí-
ticos foram mortos desse modo durante o primeiro ano no poder20. 
Os números oficiais revelam que 100 mil prisioneiros foram sujei-
tos a «detenção protetiva» durante 1933, mas a maior parte destes 
nos meses iniciais. Estes números não incluem aqueles que foram 
na prática raptados pelas SA e levados para caves de tortura e cam-
pos de concentração não regulamentados. O número de mortos 
em 1933 é igualmente difícil de estimar com precisão, mas estava 
provavelmente mais próximo de mil do que da estimativa feita por 
Diels de até 7 mil.

Heinz Gräfe, um jovem estudante de Direito de Berlim, tes-
temunhou a violência inicial das SA em março de 1933:

A revolta do estado está a ter lugar! Bandeiras negras-brancas -
-e-vermelhas e bandeiras com a suástica foram erguidas em 
todos os edifícios municipais e edifícios públicos (tribunais, 
esquadras e quartéis) ontem e na véspera. As SA estão armadas 
com metralhadoras e comportam-se como uma força policial 
auxiliar. Sob a proteção da polícia estadual, invadiram edifícios 
públicos e tipografias de jornais. Também em Pirna, as SA 
ocuparam a imprensa local e a livraria hoje ao meio-dia, pren-
deram o pessoal e correram com os restantes das  instalações; 
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destruíram os letreiros e empilharam todos os materiais de 
impressão na rua e deitaram-lhes fogo.21

Werner Schäfer, o comandante do campo de concentração de 
Oranienburg, alegou que Diels tinha «relações muito próximas» 
com os líderes das SA. Segundo Schäfer: «Oranienburg tornou-se 
rapidamente o único campo para opositores políticos de Berlim 
e de toda a província de Brandemburgo […] Oranienburg não 
tinha sequer mil reclusos [no final de 1933] e […] Berlim era o 
centro dos opositores políticos do NSDAP, e tinha por isso uma 
proporção extraordinariamente grande de opositores políticos»22.

Schäfer discordava também da alegação de Diels acerca da 
polícia criminal e da Gestapo tratarem os prisioneiros políticos 
de modo não violento aquando dos interrogatórios em Berlim, 
e de que toda a brutalidade durante a purga dos comunistas tinha 
vindo das SA. «Numa ocasião», recordou Schäfer, «a Gestapo de 
Berlim enviou para o campo dois reclusos que tinham sofrido 
sérios maus-tratos. No dia seguinte fui falar com […] o meu 
superior, e pedi-lhe para protestar, a meu lado, junto da Gestapo 
na Prinz-Albrecht-Strasse, e para exigir uma explicação, com 
vista a incluí-la num relatório ao Ministério do Interior prus-
siano.»23 Após uma investigação desse incidente, foi reconhecido 
que a Gestapo tinha maltratado os prisioneiros e não os deveria 
ter enviado com tais ferimentos para Oranienburg.

Hans Frank, nazi empenhado e ministro da Justiça em Muni-
que, defendeu que era necessário acabar com as prisões arbitrárias, 
os interrogatórios violentos e a violência rotineira das SA contra 
os opositores políticos24. A 2 de agosto de 1933, Göring dissolveu 
a «polícia auxiliar», e as forças policiais nos restantes estados ale-
mães também dispensaram os violentos serviços das SA. Foram 
decretados regulamentos rigorosos, deixando bem claro que a 
Gestapo, apoiada pela polícia, era a única organização habilitada 
a colocar pessoas em «detenção protetiva». As SS  assumiram  
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o controlo dos campos de concentração, e introduziram regras 
estritas relativas às atividades no seu interior.

Se se pode falar de um dia central para o estabelecimento 
da Gestapo, esse dia foi sem dúvida 27 de fevereiro de 1933. 
Este foi o dia em que o Reichstag, o parlamento alemão, foi 
incendiado, durante a campanha final das eleições democráti-
cas. Quando Hitler chegou ao cenário das chamas disse a Diels: 
«Agora não haverá misericórdia. Qualquer pessoa que se coloque 
no nosso caminho será abatida.»25 O incêndio fora supostamente 
ateado por Marinus van der Lubbe, um comunista analfabeto nas-
cido na Holanda. Se agiu sozinho, como confessou durante o seu 
prolongado interrogatório, ou se o fogo foi posto como parte de 
um conluio comunista para enfraquecer o recém- nascido regime 
de Hitler, ou como pretexto para um plano calculado pelos nazis 
para suprimir os comunistas e instalar uma ditadura, nunca ficou 
verdadeiramente esclarecido. Corriam rumores de que Göring 
planeara o incêndio do Reichstag para insistir na necessidade 
da repressão pela Gestapo. Durante o seu testemunho nos jul-
gamentos de crimes de guerra de Nuremberga, o general Franz 
Halder recordou que Göring se tinha gabado de que: «A única 
pessoa que sabe a verdade sobre o Reichstag sou eu, porque fui 
eu quem ateou o fogo.»26

No dia seguinte, o governo de Hitler emitiu o Decreto do 
Incêndio do Reichstag, redigido por Wilhelm Frick, que, «para 
efeitos de proteção do povo e do estado», restringia todas as liber-
dades civis previamente garantidas ao abrigo da constituição de 
Weimar. Todos os «inimigos do povo» podiam agora ser presos e 
colocados em «detenção protetiva» (Schutzhaft), que acabava com 
o direito anterior de um preso ser libertado ou levado a tribunal 
e acusado no prazo de 24 horas. Daí em diante, um indivíduo 
podia, em teoria, ser detido sem lhe ser imputada uma acusação. 
Não havia defesa legal possível. Os direitos básicos consagrados 
na constituição de Weimar foram destruídos. Uma nova  categoria 
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de «prisão preventiva» (Vorbeugehaft) foi introduzida pela força 
policial civil mais tarde nesse mesmo ano, para prender sem 
julgamento «criminosos de carreira»27. O sistema legal alemão 
preexistente manteve-se durante o período nazi, mas a seu lado 
existiam os recém-criados «Tribunais Especiais», instituídos em 
1933 em estados individuais, que lidavam em exclusivo com «cri-
mes políticos». Em julho de 1934, criou-se o «Tribunal Popular» 
para lidar com os casos políticos mais graves, como alta traição. 
Esses tribunais ofereciam uma justiça acelerada, com muitos casos 
a serem tratados numa única manhã ou tarde.

O Decreto do Incêndio do Reichstag foi importante não 
apenas por dar à Gestapo o poder de usar a «prisão preventiva», 
mas também por restringir a independência da jurisdição de todos 
os estados federais alemães, e permitir que o governo central 
fizesse nomeações para as forças legais e policiais em todo o país. 
Esse desenvolvimento foi extremamente importante, pois abriu o 
caminho à criação de uma polícia política a nível nacional28.

A Gestapo (Die Geheime Staatspolizei)29 foi criada oficial-
mente pela primeira Lei da Gestapo, decretada por Göring, a  
26  de abril de 1933. A designação significa Polícia Secreta do 
Estado, e Göring definiu o seu papel do seguinte modo: «Deve 
investigar, por todo o estado, todas as atividades políticas que colo-
quem em perigo o estado, e reunir e avaliar os resultados de tais 
investigações.»30 De início foi confinada à Prússia, com a  mis-
são especial de lidar em exclusivo com os opositores políticos 
do regime nazi. Ao levar a cabo esse papel, manteve-se relativa-
mente livre das jurisdições judiciais internas e governamentais. 
 Estabeleceram-se gabinetes locais da Gestapo por toda a  Prússia, 
e foi Diels quem encontrou a infame nova sede da Gestapo: 
o  número 8 da Prinz-Albrecht-Strasse, em Berlim. A Gestapo 
esteve aí sediada de maio de 1933 até 1945. Hermann Göring foi 
nomeado «Chefe da Polícia Secreta do Estado», e assumiu sozi-
nho todo o crédito pela criação da Gestapo, como explicou em 
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1934: «Empenhei-me pessoalmente na reorganização e consegui 
criar, pelos meus próprios esforços, e por minha própria iniciativa, 
a Gestapo. Este instrumento que impõe o terror aos inimigos do 
estado foi a contribuição mais poderosa para o facto do perigo 
comunista ou marxista na Alemanha e na Prússia estar hoje fora 
de questão.»31

A administração da Gestapo no dia a dia foi entregue a 
Rudolf Diels, com o cargo de «Inspetor da Polícia Secreta do 
Estado», e a secção administrativa da organização ficou conhe-
cida como Gestapa. As SS em Berlim consideravam Diels um 
burocrata conservador e um reacionário. Hans Gisevius, secre-
tário de estado de Göring, espalhou o boato de que Diels não 
perseguia os comunistas de modo suficientemente zeloso porque 
tinha simpatias com a ideologia, e a autoridade de Diels foi sendo 
progressivamente minada por tais rumores. Em outubro de 1933, 
um pelotão renegado das SS fez uma rusga à casa de Diels numa 
tentativa de o desacreditar. Ele não estava em casa aquando da 
rusga e a sua esposa foi trancada num quarto enquanto as SS 
revistavam a casa em busca de provas incriminatórias. A mulher 
de Diels telefonou-lhe através da extensão do quarto, e Diels 
chegou rapidamente a casa, acompanhado por um esquadrão de 
agentes da Gestapo, que prenderam os homens das SS. Göring, 
reagindo à pressão das SS, ordenou que Diels fosse colocado sob 
prisão domiciliária. Diels, que, entretanto, sucumbira à paranoia, 
aterrorizado por toda a intriga que o rodeava, demitiu-se e fugiu 
para Karlsbad, na Checoslováquia, receando pela sua vida. Na ver-
dade, Göring apenas tencionava transferi-lo, provavelmente para 
fora de Berlim, para dispersar o conflito no interior da incipiente 
Gestapo.

Substituiu Diels por Paul Hinkler, um leal nazi sem rele-
vância, alcoólico, sem experiência administrativa. Foi uma escolha 
terrível. Os funcionários da sede da Gestapo fizeram ver a Göring 
que Hinkler não sabia o que estava a fazer. Durou apenas um 
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mês no cargo antes de Göring enviar uma carta ao exilado 
Diels,  suplicando-lhe que regressasse. «Quero livrar-me hoje 
do Dummkopf [idiota] do Hinkler», escreveu Göring. «Preparei 
um decreto que te dá independência.»32 Diels regressou e reto-
mou o seu papel na chefia da Gestapo, e Göring compreendeu 
que os rumores sobre a sua lealdade haviam sido fabricados pelos 
seus inimigos nas SS e nas SA.

As lutas internas na Gestapo levaram Frick, o ministro do 
Interior, a recear que esta se estivesse a transformar numa orga-
nização nazi independente de qualquer forma de regulamentação 
estatal. Göring agiu com rapidez para frustrar os esforços de Frick, 
que tentava manter a Gestapo dentro de um enquadramento legal 
tradicional, ao emitir um outro decreto que retirava a Gestapo 
ao controlo do Ministério do Interior prussiano, colocando-a sob 
a sua jurisdição pessoal enquanto primeiro-ministro da Prússia. 
A 30 de novembro de 1933, a independência da Gestapo foi ainda 
mais fortalecida por uma segunda Lei da Gestapo, de acordo com 
a qual Göring retirava a Gestapo da regulamentação por parte 
do Ministério do Interior.

Em paralelo com os desenvolvimentos na Prússia, o líder das 
SS, Himmler, e o seu ambicioso protegido, Heydrich, iniciaram a 
unificação de todas as outras forças de polícia política dos estados 
federais. O processo teve início a 9 de março de 1933, quando 
Himmler se tornou chefe da polícia de Munique e da polícia 
política, e Heydrich foi nomeado chefe do Departamento VI da 
polícia política de Munique (BPP). Himmler foi também respon-
sável pela criação de um novo campo de concentração, em Dachau, 
nos arredores de Munique, que era controlado por  Theodor Eicke, 
um dedicado homem das SS. Ele usava as impiedosas Formações 
de Caveira das SS para guardar o campo. Foi Himmler quem criou 
a ligação organizacional entre as SS, a polícia política e o sistema 
dos campos de concentração. O modelo do terror nazi de Himmler 
foi depois adotado por toda a Alemanha.
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De início, Himmler não podia alargar o seu controlo das for-
ças de polícia política por toda a Baviera. As SA de Ernst Röhm 
haviam-se infiltrado na força policial da região após a tomada 
nazi do poder, e milhares dos seus lutadores de rua inundaram 
a recém-criada Polícia Auxiliar de Segurança. O Gauleiter local, 
Adolf Wagner, principal funcionário regional nomeado pelo 
Partido Nazi, que estava perfeitamente ciente da brutalidade des-
medida das SA, pediu a Himmler para criar uma Força de Polícia 
Política Auxiliar rival, composta por homens das SS, que assumi-
ria em seguida o comando dos auxiliares das SA. Isso permitiria 
às SS controlar as SA da região. Röhm não levantou objeções, 
pois nessa fase ainda acreditava que as SS estavam subordinadas 
às SA. Isso provou ser um grave erro tático. Himmler comandava 
agora todas as forças de polícia política da Baviera e o poder das 
SA foi enfraquecido. A 1 de abril de 1933, Himmler recebeu o 
título de «Comandante da Polícia Política da Baviera» e assumiu 
o comando total de todos os campos de concentração. Ao contrá-
rio dos caóticos campos «selvagens» da Prússia, os campos bávaros 
ficaram sob o devido controlo administrativo.

A rápida tomada do controlo do policiamento na Baviera 
por Himmler levou a receios de que as SS viessem a controlar 
toda a burocracia estatal e todo o sistema de justiça criminal. 
Os conservadores nacionalistas e tradicionalistas que dominavam 
a Baviera queriam um estado autoritário que governasse através 
de organizações legais e administrativas existentes, não um estado 
policial totalitário governado pelas SS. Em maio de 1933, Wagner 
emitiu duas ordens que limitavam severamente o uso dos poderes 
de prisão preventiva a «suspeitos significativos». Wagner defen-
deu que, com a ameaça comunista agora esmagada, a autoridade 
dos órgãos tradicionais do estado deveria ser restaurada.

Himmler tinha ideias diferentes. Entre setembro de 1933 e 
janeiro de 1934, continuou a sua revolução para assumir o con-
trolo de todas as forças de polícia política dos estados alemães fora 
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da Prússia. Começou com Hamburgo, Lübeck e Mecklenburg- 
-Schwerin; seguiram-se Anhalt, Baden, Bremen, Hessen,  Turíngia 
e Württemberg. Em janeiro de 1934, Brunswick, Oldenburg e a 
Saxónia estavam sob a jurisdição de Himmler. Apenas o estado 
gigante da Prússia e os seus dois pequenos enclaves de Lippe 
e Schaumburg-Lippe restavam por conquistar.

Tem havido muita especulação histórica sobre o modo como 
Himmler obteve tão alargado controlo sobre a polícia política 
alemã, fora da Prússia, em tão curto espaço de tempo. A acusa-
ção, no julgamento de Nuremberga, sugeriu a Wilhelm Frick que 
tinha sido ele a servir de intermediário nessas rápidas tomadas 
de controlo por Himmler dos vários estados federais, pois favo-
recia a centralização administrativa e policial, e já tinha abolido 
os últimos poderes independentes dos estados alemães a 12 de 
novembro de 1933. Frick negou-o com veemência. O  poder 
grandemente ampliado das ideologicamente empenhadas SS de 
Himmler estava nos antípodas do próprio desejo de Frick de uma 
força policial centralizada, recrutada de acordo com as tradicio-
nais qualificações profissionais de polícia. Himmler triunfou sobre 
Frick graças a uma campanha de relações públicas de sucesso, 
durante a qual o líder das SS passou por todas as áreas da polícia 
regional dos estados e convenceu os seus chefes de que as SS esta-
vam melhor capacitadas para lidar com os inimigos políticos e de 
raça. Descobriu que essa argumentação era mais apelativa do que 
as tentativas de Frick para centralizar as administrações  regionais 
e aumentar a interferência burocrática do governo central nos 
estados federais. As SS de Himmler também pareciam bastante 
mais aceitáveis aos estados federais do que dar a Röhm e aos seus 
homens das agressivas SA locais mais poder sobre o policiamento 
local.

Fora da Prússia, o modelo de Himmler de uma  Gestapo 
centralizada ganhava embalo. Nesta fase, Göring não dava 
nenhum sinal de querer passar a Gestapo prussiana para as mãos 
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do impiedosamente ambicioso chefe das SS. Göring favorecia 
uma revolução controlada, na qual os nazis se aliariam às forças 
conservadoras tradicionais. «Pelo amor de Deus», disse Göring 
a Frick, «se o Himmler toma o controlo da polícia na Prússia, 
mata-nos.»33 Göring também simpatizava com a ideia de Frick de 
ser necessária uma regulamentação mais rigorosa para a «deten-
ção protetiva». Em março de 1934, Göring decretou que todas as 
ordens de «detenção protetiva» na Prússia tinham de ser sancio-
nadas pelo escritório central da Gestapo em Berlim.

Para evitar a crescente infiltração de homens das SS na 
 Gestapo, Diels emitiu uma diretiva aos departamentos de pes-
soal da polícia, que recomendava que ter uma patente das SS não 
deveria ter nos critérios de recrutamento o mesmo peso das qua-
lificações e da experiência no serviço público e na polícia. Foi um 
erro de cálculo. No prazo de uma semana, devido à pressão das 
SS, Diels teve de atenuar a sua diretiva. Quando Frick tentou 
regular as ordens de «detenção protetiva» fora da Prússia em abril 
de 1934, Himmler protestou e o plano foi abandonado. Essas ten-
tativas de limitar o poder das SS demonstram que a interpretação 
tradicional do eventual triunfo de Himmler sobre a Gestapo ser 
da autoria de Göring está profundamente errada. Também não 
existem provas convincentes que sugiram que Hitler tenha aberto 
caminho ao controlo da Gestapo por Himmler. Göring e Hitler 
estavam bem mais preocupados com o problema imediato de 
restringir a independência de Röhm para compreender todas as 
implicações de dar a Himmler um controlo ainda maior sobre  
o sistema de segurança alemão34.

Visto que as poderosas SA de Röhm tinham de ser refreadas, 
Göring acabou por aceitar com relutância que o envolvimento das 
SS era um mal necessário. As exigências de «uma segunda revo-
lução nazi» continuaram a estar muito presentes nos discursos de 
Röhm durante 1933. Segundo o chefe das SA, Hitler estava a 
comprometer flagrantemente os seus princípios nazis em troca 
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de um regime colaboracionista com a direita conservadora e o 
exército. «O Adolf é uma vergonha», disse Röhm a um dos seus 
confidentes mais próximos. «Está a trair-nos a todos. Só se dá 
com reacionários e troca confidências com os generais do leste 
da Prússia.»35

Hitler foi ficando cada vez mais exasperado com a conversa 
inquietante de Röhm sobre uma «segunda revolução». «Estou 
decidido», disse Hitler num discurso brusco aos líderes das SA, 
«a reprimir qualquer tentativa que possa vir a perturbar a ordem 
existente. Opor-me-ei com toda a energia a uma segunda vaga 
revolucionária, que apenas levaria ao caos. Qualquer um, inde-
pendentemente da sua posição, que se erga contra a autoridade 
normal do Estado estará a meter a cabeça na forca.»36 Num outro 
discurso de 6 de julho de 1933, Hitler sublinhou que «a revolução 
não é um estado permanente» e «deve ser conduzida até ao cami-
nho seguro da evolução».

Hitler fez entrar Röhm no governo, como «ministro sem 
pasta», a 1 de dezembro de 1933, com a esperança de o poder 
refrear. No dia de Ano Novo, escreveu uma carta conciliatória ao 
chefe das SA:

No final deste ano da Revolução Nacional-Socialista, sinto- 
-me, por isso, compelido a agradecer-te, meu querido amigo 
Ernst Röhm, pelos serviços imortais que prestaste ao movimento 
Nacional-Socialista e ao povo alemão, e para te assegurar da 
minha gratidão ao destino por ser capaz de considerar homens 
como tu como meus amigos e camaradas de combate. Com ver-
dadeira amizade e reconhecidos cumprimentos.37

A carta foi publicada no jornal do Partido Nazi, Völkischer 
Beobachter, mas pouco fez para aliviar a tensão.

Em fevereiro de 1934, Röhm apresentou um memorando 
ao Governo de Hitler, defendendo que as SA deveriam substituir 
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o exército como principal força de segurança alemã38. O general 
Werner von Blomberg, ministro da Defesa, sentiu-se ultrajado 
pela sugestão das SA controlarem um exército treinado profis-
sionalmente. A 28 de fevereiro, Röhm foi convocado para um 
confronto com Blomberg e Hitler, que provou essencialmente 
ser uma humilhação. No final do encontro, Röhm assinara um 
 documento no qual prometia não fazer nenhuma tentativa for-
çada de substituir o exército por um novo «Exército Popular».

Por essa altura, Göring decidira que o melhor modo de lidar 
com Röhm seria trazer Himmler para Berlim e entregar-lhe por 
completo o controlo da Gestapo prussiana. A 1 de abril de 1934, 
Rudolf Diels foi «transferido» do seu cargo de chefe da  Gestapo 
para o posto de Governador Distrital da cidade de  Colónia. 
A  transferência foi apresentada como uma promoção para um 
cargo mais bem pago, mas Diels fora na prática afastado de qual-
quer influência futura sobre a Gestapo. Nas suas memórias, Diels 
recordou que, durante esse período, sofria severas pressões físicas 
e mentais, e viu por isso com bons olhos a sua transferência para 
Colónia. Era uma boa maneira de fugir39. Lina Heydrich recordou 
terem existido muitas negociações entre Himmler e Göring, rela-
tivas ao plano de trazer o chefe das SS para Berlim, para assumir 
o controlo da Gestapo. A principal dificuldade residia na insis-
tência de Himmler para que o seu impiedoso adjunto Heydrich 
o acompanhasse. Göring achava que a personalidade arrogante e 
implacável de Heydrich poderia criar fricções com os burocratas 
conservadores que dirigiam a Gestapo prussiana40.

A 20 de abril de 1934, Göring nomeou Himmler  Inspetor da 
Gestapo. Reinhard Heydrich, que já era diretor do SD, assumiu o 
controlo da Gestapa, o ramo administrativo da  organização. Göring 
manteve a sua designação — agora meramente  cosmética — de 
«Chefe da Polícia Secreta do Estado», mas as SS de Himmler tinham 
agora a Gestapo completamente a seu cargo, mesmo que Göring 
insistisse em ser mantido a par de todos os  desenvolvimentos. 
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A  partir desse dia, a jurisdição da Gestapo abrangia toda a  Alemanha. 
Como observou Wilhelm Frick com amargura: «Himmler tornara -
-se agora cada vez mais  insubstituível.»41

O papel de Himmler na destruição de Röhm foi a razão prin-
cipal para as SS ganharem o controlo total do policiamento na 
Alemanha nazi. A reconstrução dos motivos por detrás do conluio 
para lidar com Röhm é dificultada pelo facto de toda a documenta-
ção relativa às SS, ao SD e à polícia ter sido destruída. Os relatos de 
testemunhas vêm sobretudo daqueles que estiveram envolvidos e não 
podem ser tomados à letra nem ser considerados fiáveis. Em 1945, o 
único sobrevivente diretamente envolvido no conluio contra Röhm 
era Göring, mas durante o seu contrainterrogatório no julgamento 
de Nuremberga mostrou-se extremamente evasivo sobre o assunto. 
As testemunhas oculares concordavam no geral que Himmler e 
Heydrich haviam inventado o boato de que Röhm estaria a planear 
derrubar o regime de Hitler, e asseguraram o apoio do ex- chanceler, 
general Kurt von Schleicher, e do radical nazi Gregor Strasser42. 
Rudolf Diels alegou que Heydrich e Himmler alimentavam Hitler 
com rumores igualmente falsos das SA estarem a ser infiltradas por 
comunistas43. Numa entrevista posterior, Frick comentou: «Estou 
convencido de que Röhm nem sequer desejava um golpe.»44

No relato que Hitler fez ao Reichstag, a 13 de julho de 
1934, sobre os acontecimentos que levaram à «Noite das Facas 
 Longas», alegou que «factos preocupantes» tinham vindo a lume 
nos últimos dias de maio para sustentar a ideia de Röhm estar a 
planear um golpe de estado. Na primeira semana de junho, Hitler 
encontrou -se com Röhm numa última tentativa para resolver as 
suas diferenças, sublinhando assim que ainda procurava chegar 
a um qualquer compromisso:

Informei-o de que tinha a impressão, a partir de inúme-
ros rumores e numerosas declarações de velhos e fiéis líderes 
das SA e do partido, que alguns elementos sem consciência 
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preparavam uma ação bolchevique nacional que apenas tra-
ria à Alemanha infortúnios sem fim […] Implorei-lhe, pela 
última vez, que abandonasse voluntariamente tal loucura e em 
seu lugar usasse a sua autoridade para impedir um desenvol-
vimento que, de qualquer maneira, apenas poderia terminar 
num desastre.45

Hitler alegou ainda que, em vez de seguir este conselho, 
Röhm fez «preparativos para me eliminar pessoalmente». Todas 
as provas dão a entender que isso não era verdade. Um aspeto 
negligenciado na destruição das SA de Röhm foi o papel desem-
penhado pelo exército. Foi demonstrado que o general Von 
Reichenau esteve também envolvido na criação de provas fabrica-
das para acusar Röhm de planear um golpe de estado46.

A 17 de junho de 1934, o vice-chanceler Franz von Papen 
interveio de modo dramático na crise ao proferir um discurso 
sensacionalista, com a bênção do presidente Hindenburg, na 
universidade de Marburg. Louvou o regime de Hitler por ter 
 terminado o caos do período de Weimar, mas avisou contra uma 
«segunda revolução», e atacou em seguida o «culto da personali-
dade» que rodeava Hitler. «Os grandes homens não são criados 
pela propaganda», disse Von Papen. «Nenhuma organização, 
nenhuma propaganda, por melhor que seja, pode por si só garan-
tir a confiança a longo prazo.»47

Num discurso feito no mesmo dia em Gera, Hitler descreveu 
Von Papen como «um pigmeu que imagina poder, com algumas 
frases, travar a renovação gigantesca da vida de um povo». Graças 
a uma escuta telefónica da Gestapo, descobriu-se que o discurso 
de Franz von Papen fora escrito pelo Dr. Edgar Jung, um jovem 
advogado conservador e conselheiro próximo do antigo chanceler 
alemão. Jung acreditava que os conservadores podiam afirmar o 
controlo sobre o regime de Hitler e impedi-lo de dominar a vida 
alemã. Quatro dias mais tarde, Jung, por ordem de Heydrich, foi 
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preso pela Gestapo em Munique, interrogado e transportado para 
a sede em Berlim.

Ernst Röhm compreendeu tarde demais o perigo mortal 
que agora corria. A 19 de junho de 1934, publicou no Völkischer 
 Beobachter uma declaração preparada à pressa. Nela anunciava 
que os membros das SA receberam ordens para tirar um mês de 
folga durante julho e estavam estritamente proibidos de usar as 
suas fardas durante as férias. Anunciou ainda estar de partida para 
Bad Wiessee, uma pequena estância termal a sul de Munique, 
para uma cura de descanso, a conselho do seu médico48. Röhm 
esperava que esta declaração conciliatória sobre as suas ativida-
des durante o verão convencesse Hitler de que o boato segundo 
o qual estaria a preparar um golpe de estado não passava de sim-
ples especulação.

A 21 de junho de 1934, o presidente Hindenburg, numa 
 reunião com Adolf Hitler na sua casa em Neudeck, informou-o 
de que ou o poder de Röhm era restringido ou a lei marcial seria 
declarada49. Tratou-se de um momento decisivo na crise. Para se 
manter no poder, Hitler tinha de eliminar Röhm e a liderança das 
SA. No dia seguinte, o general Von Fritsch, comandante supremo, 
colocou o exército em estado de alerta e cancelou todas as licenças. 
O exército estaria a postos para intervir se as SS não conseguis-
sem lidar sozinhas com as SA. A 28 de junho de 1934, Röhm 
foi expulso da Liga Alemã de Oficiais. No dia seguinte, o gene-
ral Von Blomberg declarou, num artigo publicado no  Völkischer 
 Beobachter, que «o exército está com Adolf Hitler»50.

Nesse mesmo dia, Hitler, protegido pelas SS, estava no hotel 
Dreesen, na pitoresca cidade renana de Bad Godesberg.  Discutiu 
com Göring, Himmler e Goebbels sobre o melhor modo de pros-
seguir e foi decidido que Röhm e os seus apoiantes tinham de 
ser eliminados. As SS e a Gestapo receberam a tarefa de elabo-
rar uma lista de alvos, cujos assassinatos seriam levados a cabo 
por comandos das SS. Sentiam que os homens das SS teriam 
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menos escrúpulos em agir como carrascos, enquanto os agentes 
da  Gestapo, como antigos detetives, poderiam levantar objeções 
a serem envolvidos em mortes arbitrárias deste género.

Göring, Himmler e Heydrich partiram para Berlim para 
dirigir as operações contra as SA locais. Hitler, acompanhado por 
Goebbels, partiu para a Baviera para lidar com Röhm e com os 
seus companheiros mais próximos das SA. Às 4h30 da manhã de 
30 de junho de 1934, Hitler chegou de avião a  Oberwiesenfeld, 
perto de Munique. Foi mais tarde levado de carro, à cabeça de 
uma escolta de viaturas cheias de guarda-costas das SS fortemente 
armados, ao hotel Hanselbauer em Bad Wiessee, onde Röhm e o 
seu séquito estavam hospedados.

Quando chegaram, tudo estava silencioso. Hitler entrou no 
edifício e subiu as escadas a correr. Entrou primeiro no quarto 
de um líder das SA chamado Heines, e encontrou-o na cama 
com um líder de pelotão homossexual de 18 anos. Ambos foram 
presos por guardas das SS. Hitler entrou então no quarto de 
Röhm, acompanhado por dois guardas das SS, e gritou-lhe: 
«Está preso.» Os outros membros das SA hospedados no hotel 
foram também reunidos e levados para os carros que os aguarda-
vam. Todos os presos acabaram na infame prisão de Stadelheim, 
em Munique.

Na cela número 474, no dia seguinte, Röhm teve a opor-
tunidade de «tomar a atitude decente» e matar-se. Um guarda 
prisional colocou para esse efeito um revólver numa mesa, junto 
à sua cama. Passaram dez minutos. Silêncio. O oficial das SS 
 Theodor Eicke, comandante do campo de concentração de 
Dachau, entrou na cela, acompanhado por um segundo oficial 
das SS. Estavam armados com revólveres. Röhm, suando pro-
fusamente, despiu-se até à cintura e ergueu-se numa atitude de 
desafio. O oficial das SS ergueu a sua arma a sangue-frio e dis-
parou uma série de tiros sobre o seu corpo. Röhm caiu no chão 
e morreu em segundos51.
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Houve mais ajustes de contas no banho de sangue de  Munique. 
Gustav von Kahr, antigo ministro-presidente da Baviera, que traíra 
Hitler durante o Putsch da Cervejaria de Munique em 1923, foi 
agredido até à morte por guardas das SS, usando picaretas, perto 
do campo de concentração de Dachau. Mas ocorreram também 
alguns erros durante a frenética vaga de rusgas e assassinatos pelas 
SS. O Dr. Willi Schmid, proeminente crítico musical de um jornal 
local, foi morto a tiro no seu apartamento de Munique, em frente 
à sua mulher e aos seus filhos. Os homens das SS que o mata-
ram estavam à procura de um líder local conhecido das SA, com 
nome semelhante, Willi Schmidt, mas receberam de um agente da 
 Gestapo o endereço errado. O alvo original acabaria por ser encon-
trado e igualmente assassinado52.

Enquanto tudo isto decorria, Göring, Himmler e Heydrich 
estavam em Berlim, agindo de modo calmo e preciso, tal qual 
gangsters de Chicago. Na manhã de 30 de junho, guardas das SS 
tocaram à campainha da casa do general Kurt von Schleicher, 
antigo chanceler alemão, no abastado subúrbio berlinense de 
Neubabelsberg. Quando a empregada abriu a porta, guardas das 
SS forçaram a entrada, encontraram o seu alvo na sala de estar, 
e abateram-no com uma saraivada de balas. A mulher, que ten-
tara protegê-lo, também morreu. A empregada fugiu do local aos 
gritos. Foi a filha de 12 anos do casal que encontrou os pais, que 
jaziam mortos numa poça de sangue na alcatifa da sala de estar, 
quando chegou a casa da escola.

O radical nazi Gregor Strasser, que abandonara o ativismo 
político nos primeiros meses de 1933, dirigia uma empresa farma-
cêutica quando foi capturado na sua casa de Berlim, levado para 
a sede da Gestapo na Prinz-Albrecht-Strasse e colocado numa 
enorme sala de espera junto a um grande número de líderes das 
SA. Göring nunca lhe perdoara ter entrado em negociações com 
o general Von Schleicher após as eleições de novembro de 1932, 
com vista a uma possível coligação à esquerda.

Gestapo.indd   47 10/05/17   14:51



48

A Gestapo

Nos julgamentos de Nuremberga, o funcionário da Gestapo 
Hans Gisevius descreveu o que lhe aconteceu:

Um homem das SS chegou à porta [da sua cela] e chamou 
Strasser. O homem que fora a segunda figura nazi a seguir 
a Adolf Hitler ia ser transferido para uma cela individual. 
 Ninguém achou isso estranho, enquanto Strasser saía deva-
gar da sala. Mas menos de um minuto mais tarde ouviram 
o disparo de uma pistola. O homem das SS abatera o incauto 
Strasser pelas costas e atingira a sua artéria principal. Um 
jato de sangue jorrou contra a parede da sua minúscula cela. 
 Strasser aparentemente não morreu de imediato. Um prisio-
neiro na cela adjacente ouviu-o a debater-se na cama durante 
quase uma hora. Ninguém lhe prestou atenção. Finalmente, 
o prisioneiro ouviu passos ruidosos no corredor e ordens gri-
tadas. Os guardas estalaram os calcanhares e o prisioneiro 
reconheceu a voz de Heydrich a dizer: «Ainda não está morto? 
Deixem o porco sangrar até morrer.»53

Quando Hitler regressou a Berlim, mostrou-se chocado ao 
saber das circunstâncias horríveis da morte de Gregor Strasser, 
e que o alcance da purga havia sido alargado para incluir figu-
ras políticas conservadoras. Göring disse-lhe que Gregor Strasser 
não fora assassinado, mas que se suicidara na prisão. Nunca foi 
levada a cabo nenhuma investigação sobre as circunstâncias da 
sua morte. Hitler autorizou pessoalmente a pensão estatal atri-
buída à viúva de Strasser.

O destino de Franz von Papen também estava na balança. 
Himmler e Heydrich tinham-no à cabeça da sua lista. Guardas 
das SS dirigiram-se à sua moradia nos subúrbios de Berlim e 
colocaram-no sob prisão domiciliária. Acabou por decidir-se que 
Von Papen era uma figura demasiado pública para ser assassinada; 
por isso, eliminaram alguns dos seus principais conselheiros, para 
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o avisar das consequências de quaisquer futuros atos de desafio. 
Um pequeno pelotão de agentes das SS invadiu o seu escritório 
particular, revistou-o e abateu em seguida o seu secretário  pessoal, 
Herbert von Bose, sentado à sua secretária. Erich Klausener, líder 
da Ação Católica, foi igualmente assassinado no seu gabinete 
do Ministério das Comunicações. A morte de uma figura reli-
giosa tão proeminente causou protestos da hierarquia da Igreja 
 Católica, mas a Gestapo insistiu que ele se suicidara num intervalo 
dos interrogatórios. O Dr. Edgar Jung, que escrevera o discurso 
de Von Papen em Marburg, foi morto a tiro por um oficial das 
SS, por ordem direta de Heydrich. O seu corpo foi em seguida 
ignominiosamente atirado para uma vala a caminho do campo de 
concentração de Oranienburg. Walter Schotte, autor de um livro 
sobre o governo de 1932 de Franz von Papen, crítico para com o 
Partido Nazi, foi também morto a tiro. Apropriadamente aterro-
rizado, Franz von Papen demitiu-se do cargo de vice-chanceler a 
3 de julho.  Continuou, no entanto, a trabalhar para o regime nazi, 
e aceitou ser o embaixador alemão em Viena, mas os seus dias à 
mesa do poder na Alemanha estavam contados. O medo e a ansie-
dade seriam a partir de agora seus companheiros constantes54.

A sangrenta «Noite das Facas Longas» terminou pela noite 
de 1 de julho de 1934. Numa emissão radiofónica no dia seguinte, 
Goebbels alegou que as mortes foram uma operação essencial de 
limpeza para evitar um golpe de estado levado a cabo por Röhm 
e Kurt von Schleicher, o antigo chanceler alemão, a par de muitos 
outros que nunca aceitaram o regime de Hitler. A «deprava-
ção sexual» de Röhm e do seu séquito foi igualmente apontada. 
O Governo concordou com uma lei retrospetiva, posteriormente 
ratificada no Reichstag, que legalizava os crimes como «medidas 
essenciais de defesa nacional»55. O público alemão não ficou cho-
cado nem se preocupou particularmente com esta purga sem lei. 
Seguiu-se uma queda acelerada na filiação nas SA, de 2,9 milhões 
em agosto de 1934 para 1,2 milhões em abril de 193856.
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