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AULA 03: A educação 
sob o fascismo

Sociologia da Educação: 

3º ANO → 3º Bimestre 

Luto pelos 

567.862 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 966 mortos

nas últimas 24h!
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INTRODUÇÃO

• O ponto de partida do sistema 

educativo fascista foi a experiência 

de guerra.

O particular confronto bélico 

experimentado durante o longo 

conflito mundial forneceu um 

modelo educativo caracterizado por 

mobilização permanente e um 

estilo de vida marcial.

A educação sob o 
fascismo
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Disciplina e culto aos heróis
• ...tratava-se de transferir 
modelos, estilos e valores do 
tempo de guerra ao tempo de 
paz.

• A disciplina e o culto aos 
heróis... foram especialmente 
promovidos e valorizados pela 
pedagogia fascista já a partir das 
crianças da escola fundamental.

Forjando uma ética desumana e 
cruel

❖ Buscou-se propagandear a 
partir dos anos 30, uma ética 
da força e da audácia, ...paixão 
por tudo aquilo que é heroico e 
por todas as virtudes mais 
tipicamente viris: lealdade, 
coragem, trabalho, culto da 
religião dos nossos pais, 
respeito pela autoridade e 
pelas hierarquias...

❖ E isso alegando que faz o 
BEM: “sem negligenciar as 
virtudes gentis”.
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❖ “Deve-se dizer também que 
‘Mussolini e os outros de sua 
geração, que haviam crescido se 
nutrindo das teorias do grupo de 
Le Bon e das ideias de F. 
Nietzsche sobre a liderança da 
elite, provavelmente estavam 
convencidos de que plasmar o 
caráter das massas fosse uma 
tarefa relativamente fácil’, mesmo 
porque a ideia que o chefe do 
fascismo tinha do povo era a de 
‘uma grande criança que se deve 
guiar, que se deve ajudar, que se 
deve punir quando fosse 
necessário’, como disse em 
agosto de 1925 aos leitores do 
‘Daily Express’ (DUGAN, 2013)”

A Teoria das Elites versus 
o povo

❖ A exaltação da guerra, 

❖ A exaltação do primado da 
ação, 

❖ O culto da nação e do seu 
poder, 

❖ O menosprezo da monotonia 
do modelo de vida burguesa, 

❖ A denúncia do presumido 
laxismo físico e moral das 
sociedades liberais, 

❖ ...eram alguns dos principais 
ingredientes na base da 
ideologia fascista e, 
consequentemente, do seu 
sistema pedagógico.

O fascismo ataca as organizações 
socialistas
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❖ ...após a crise que se seguiu ao 
delito (assassinato) do 
deputado Giacomo Matteotti, 
Mussolini, assumindo para si 
‘a responsabilidade política, 
moral e histórica’, manifestou 
de modo inequívoco o seu 
projeto ditatorial...

❖ “A fascistização foi um 
processo perseguido 
conscientemente pelo regime 
mussoliniano com o objetivo 
de tornar, para as novas 
gerações, uma só coisa ser 
fascista e italiano”.

Botando a cabeça pra fora

❖ Ou seja: A Escola transformada 
em fábrica de homens 
autômatos, gerados em série e 
orientados para a guerra 
imperialista.

Seres autômatos e a origem da 
barbárie

❖ "Aqueles que estão contra o fascismo sem 
estar contra o capitalismo, que choramingam 
sobre a barbárie causada pela barbárie, 
assemelham-se a pessoas que querem receber 
a sua fatia de assado de vitela (bezerro), mas 
não querem que se mate a vitela. Querem 
comer vitela, mas não querem ver sangue. 
Para ficarem contentes, basta que o magarefe 
(açougueiro) lave as mãos antes de servir a 
carne. Não são contra as relações de 
propriedade que produzem a barbárie, mas 
são contra a barbárie." (Bertold Brecht. 
'Cinco obstáculos para dizer a verdade')
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❖ ...A necessidade do fascismo gera 
também seu custo, dado que seu 
padrão de luta exacerbada impede a 
possibilidade de qualquer 
“normalização”. Pachukanis já 
apontava, na década de 1920, que tal 
regime de guerra não conseguiria se 
estabilizar em longo prazo. 

❖ O autor reclama a posição de que a 
solução do fascismo é o socialismo. A 
queda do capitalismo em geral, 
mediante a ditadura do proletariado, é 
o caminho mais desejado para a 
questão fascista. 

O fascismo segundo Evguiéni 
Pachukanis

❖No entanto, dado que não surgiam forças 
na Itália para tirar de jogo o fascismo, ele 
continuaria a existir. 

❖ Daí, Pachukanis evidencia a necessidade 
de se buscar o combate ao fascismo 
mesmo que a classe trabalhadora não 
esteja madura para realizar a revolução 
proletária. 

❖ As contradições internas entre fascistas e 
antifascistas devem ser exploradas. 

❖ (E viva o dia 17 de Novembro!)

❖ FIM

Pachukanis chama a união e luta 
antifascista
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Raízes do fascismo*

fascismo

Positivismo

• Anticomunismo

• Pseudomoralismo

• Darwinismo Social

• Estado forte

• Disciplina e ordem

• Tecnicismo capitalista

Romantismo

• Agudo nacionalismo

• Sentimentalismo

• Medievalismo

• Anticientificismo

• Individualismo

• escapismo

Existencialismo

• Mergulho em si mesmo

• Pessimismo e tédio

• Irracionalismo

• Finitude

• Medo da morte

• Inação frente ao terror

Santa Inquisição

• Fanatismo

• Intransigência dogmática

• Perseguição

• Pseudojulgamentos

• Punição (tortura)

• Uso da pena de morte

* Segundo Evguiéni Pachukanis, O fascismo é um movimento estritamente pragmático, os seja, que rejeita toda teoria, 

rejeita a ciência (negacionismo) e as artes (exceção para o futurismo). Aposta quase exclusivamente na ação direta.           

O quadro acima busca estabelecer algumas tendências no campo intelectual que ajudaram a abrir caminho ao fascismo.

17 de Novembro é o 
Dia Internacional dos Estudantes
• Esta data é uma homenagem a memória e bravura de um grupo de estudantes da 

antiga Tchecoslováquia, que lutaram corajosamente contra as tropas nazistas que 
invadiram o país durante a Segunda Guerra Mundial.

• Em 17 de novembro de 1939, a Federação Central de Estudantes Tchescolovacos
foi invadida pelos nazistas. Vários dirigentes estudantis foram assassinados e 
outros levados para campos de concentração, onde sofreram com as cruéis 
torturas do Holocausto.

Origem do Dia Internacional do Estudantes

• Esta data foi criada em 1941, em Londres, através da iniciativa do Conselho 
Internacional de Estudantes, como uma homenagem ao trágico episódio dos 
estudantes que foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial pelos 
nazistas, numa universidade da antiga Tchecoslováquia.


