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f!ZRDADO DO FASCISNO

IN TRODUCÃO

O Ensino como pre paração para a formação cultural e moral dtun individuo
que deve ser, não pode numca deixar de estar estritamente ligado ao contexto social, econ6mico e politico duma dada sociedade . Como tal o Ensino é es
truturado conforme os moldes da sociedade em que se vive.

ANALISE DO ENSixO FASCISTA
Selecção de Classes :
Como é facil de ver, num Estado Fascista,

h~

um tr abalho de selecção de

classe s desde os b anc os da escola. Aliás, os miseráveis salár ios e condições
de vida do Povo Português , onde a luta pela sobrevivência é factor essêncial, bem demonstra o c aminho aberto para a dita selecção de classes.
pa~te

O acesso às escola s é extr emament e difícil por
O facto de existirem e scolas primárias com ensino

da clas se operária.

~~at uito,

não soluciona os

problemas que se põem devido às necessidades de tr ansporte s, livros, c adernos
e o utros artigos, os quais são pagos, j us·tificando-se , assim, perfeitamente
a prime ira afirmação .
Em contr apartida existe o ensino primário particular, o qual é pag o com
preços elevadíssimos permitindo somente que a burgues ia goze d este.
~

bem evident e as c ar acter íst icas sociais da fr equênci a na s escolas par

ticulares e oficiais .
Todavia a selecção continua através do Ensino Secundário e Urlliver sitário.
Est as diferenças a nivel do Ensino Secundário, são marcantes com a exis-

.

:;ência de um Ensino Técnico e Liceal •
As necessida des de pr odução existentes no país, o Est ado Fascista cria o
Ensino Técnico para obter assim uma massa operária minimamente qualificada
técnicamente que possa servir a classe dominante .

~

bem declarada a camada

social que frequenta o Ensino Técnico. No entanto nada disto sucede no Ensino Liceal. A este tem acesso quase nitidamente a classe burguesa, tendo

obj~

tivos totalmente diversos das Escolas Técnicas, tenta portanto conseguir qui:.
dro s •administrativos com vista a um maior lucro para a c lasse dominante - a
Burguesia .
A entrada nas Univers idades também é nitidamente con·trolada , em função
das classes sociais e do poder econ6mico . Para este controlo foram
várias medidas, entre elas podemos citar a "reforma Veiga Simão 11

•

tomada~

Estando

/

ascitn oEasi.r>o lic.cd.o ao

capit:~.l

!'tonopolista e s el'Vindo unicamente <.. bu:r--

gucsia percc0e-se as va:r:tagcnt3 ci.o Esta io Fascista cm mantel" a popul<:tcao
inculta e grande percentagem analfabeta .

!Wo seria

tlç~

modo nenhum seg-uro que o regime fascista se

limita~$0

a-

penas a uma div isão de classes.
Havia que asseguraP doutras formas

o poder

econ6mico

fl

politico da b~

guesia, usando assim programas e métodos de Ensino que visassem este obj~
tivo.
Em consequencia disto existiam programas nitidan!ente fascistas como o
caso de 11 0rganização Politica 11 e "Regulamentação do Trabalho 11

•

Não só es-

tas cadeiras eram usadas com esse fim, podemos lembrar o caso de

.Iistó-

ria ·, Geografia, Filosofia e ou·tras, as quais estavmn comr>letrmente fora
da an~lise concreta e real das sociedades e da ciência.
O exemplo flagrnte da História, onde são omitidas as grandes revolu-:ções socialistas deste século; a Geografia onde é omitido o nivel de in
dustrialização do nosso país e de o utros; quem lucra dentro de deternLinadas sociedades, enfim , uma i mensidade de coisas que nos revelam a pre
paração "cultural" que o regime fascista pretendia dar.
Além disto, não devemos esquecer outro ponto i mportante àcerca dos mé
todos pedagóg icos usados .
A estruturação do Ensino era feita de modo a que o aluno não tives se
participação activa nas aulas.
As matérias eram desligadas da prática e assimiladas à base da memori
zação, o que se explica através da desintegração <los programas nas real i
dades sociais, econ6micas e politicas. Os fins desta linha de conduta j6
foram dei>atidos a·trás.
Tendo o Ensino um car acter somente informativo, o qual era deficie nte ,
e desligando-se do caracter formativo, cria métodos de avaliação de conh
ecimentos estruturalmente erra<1 or-;, que vi sam wna i'or'mação puramente incli
vidualista, servindo deste mouo.;. e perfeitamente ajustados, os objectivos
da classe dominante - a burguesia.

O CONTROLO DOS PRO :;--;;sc;cntBS

Como vimos, toda s estas manobras do Estado Fasc ista uêm que

~er

bem

asseguradas. Ora como já dissemos na Intr'odução, o Ensino está directamen-te
ligado ao regime social, econ6mic o e politico em que se vive, c omo tal os
professores que têm um papel i mportante n o Ensino, deviam ser inseridos no
contexto ideológico lhe servia.
Esta selecção i deológica que eles faziam está longe de ser, como eles
queriam faz er parecer, a selecção pedagÓgica.
O Estado Fasci s·ta jogava com.· os professores, pois se eles demonstrassem
ser progressistas, estavam amea çados pelo desemprego .
Assim se compreenee muitas vezes a posição de professores progressistas
que não raro se viram obrigados a abdicar do ensino e inclusivamente a emigrar.
Não só os professores estavam sujeit os a medidas repressiv as. Os alunos
principalmente, eram brutalmen·te reprimidos, justificando-se assmm as tomadas
de posição relativamente ao Hovimento Associativo dos Estudantes .

