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Atividade 6 (27/10/2020) 

2° ANO (PROEJA) 

 

EIXO: Democracia e cidadania  

TEMA: Fascismo  

 
Estudantes, nesta atividade pedagógica, poremos em tela a 

experiência fascista na Itália e na Alemanha. Nosso tema histórico, 

além de distante daqui, ocorreu nas também longínquas décadas de 

1920-1940. 

Reuniremos, ao longo das próximas atividades, algumas 

experiências que permitirão estudar fascismos em desenvolvimento. 

Neste primeiro encontro, vamos trabalhar com dois trechos do livro 

Juventude Hitlerista, da autoria de Susan C. Bartoletti (Textos A e B). 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

Texto A 

Segunda-feira, 30 de janeiro de 1933. Após jantar cedo, Melita Maschmann, 

15 anos, vestiu seu casaco de inverno e acompanhou os pais ao Centro de Berlim. As 

ruas escuras já estavam cheias de milhares de pessoas animadas que, como ela, iam 

assistir ao desfile de Vitória em homenagem a Adolf Hitler. Na manhã daquele dia, o 

idoso presidente alemão Paul von Hindenburg tinha nomeado Hitler chanceler, 

fazendo dele o segundo homem mais poderoso do país. Para Hitler e o Partido 

Nacional Socialista, era o triunfo que esperavam há tempos. Melita não queria perder 

um minuto da comemoração. 

Às sete da noite, mais ou menos, Melita e os pais ficaram na apinhada 

Wilhelmstrasse, a rua larga que passava pelo Palácio do Presidente e a Chancelaria, 

onde ficavam importantes gabinetes do governo. 

Os pais de Melita não eram do Partido Nacional Socialista, mas deixaram-na 

assistir ao desfile. Ela não entendia porque os pais não apoiavam um grande homem 
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como Hitler, que dizia que o dinheiro e os títulos de uma pessoa não tinham 

importância. Só o que interessava era saber se a pessoa contribuía para o bem-estar 

do povo. 

A noite estava fresca, soprava o vento de inverno. Dos balcões e janelas nas 

ruas, bandeiras coloridas batiam fazendo um som seco. A maioria era vermelha e 

branca com largas suásticas negras, ou negras com suásticas brancas, a marca que 

era símbolo do Partido Nazista. Em algumas destas bandeiras, feitas às pressas em 

casa, as suásticas foram costuradas ao avesso. Mas não importava: as boas intenções 

flutuavam como pássaros negros sobre as ruas da cidade. 

Nos parques e jardins de Berlim, milhares de seguidores de Hitler estavam em 

formação militar. A maioria deles eram jovens desempregados que usavam com 

orgulho as camisas marrons do exército particular de Hitler. Eram chamados de SA, 

abreviação de Sturmabteilung (Tropas de Assalto). Outros seguidores pertenciam à 

guarda pessoal, usavam camisa preta e eram chamados de SS, abreviação de 

Schutzstaffel (Esquadrão de Guarda). Além deles, havia os meninos e meninas 

uniformizados da Juventude Hitlerista. 

Finalmente, as cornetas soaram, os tambores rufaram e o desfile começou. 

Os seguidores de Hitler cantaram canções nazistas e marcharam com as pernas 

esticadas no estilo militar chamado passo de ganso. No ritmo perfeito, suas botas de 

cano alto batiam no calçamento de pedra. Cada marchador levava uma tocha acesa, 

criando um rio de luz que corria pelo centro de Berlim. 

Os espectadores gritavam e acenavam bandeiras vermelhas e pretas com 

suásticas. Os policiais mantinham a ordem, empurrando para trás as multidões 

quando saíam da calçada. 

Os marchadores passaram pelo enorme Portão de Brandenburgo, de pedra, 

e entraram na Wilhelmstrasse. Passaram pelo Palácio, onde o presidente Hindenburg 

estava à janela, bem iluminada. Parecendo dignificado em seu uniforme militar, ele 

marcava com a bengala o compasso da música. 

Os marchadores saudaram o presidente, mas, poucas janelas adiante, na 

chancelaria, viram Hitler à janela. Estenderam os braços na saudação nazista e 

explodiram alegres: - Viva, Hitler! 

Os pais seguravam crianças pequenas para verem o novo chanceler. Na praça 

do outro lado da chancelaria, meninos subiam nas árvores para enxergarem melhor 
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o desfile. De vez em quando, Hitler aparecia no balcão e levantava o braço direito 

para saudar. A cada vez, os espectadores ficavam mais animados ainda. 

As estações de rádio transmitiram o desfile histórico em quase todas as 

cidades alemãs. Embora algumas pessoas tivessem ficado em casa para ouvir, muitas 

comemoraram participando de desfiles à meia-noite, que serpentearam por outras 

cidades e aldeias alemãs. Os nazistas chamaram a comemoração de “o despertar da 

Alemanha”. 

Melita Maschmann assistiu ao desfile em Berlim até bem depois da meia-noite. 

Ficou encantada porque muitos participantes do desfile eram meninos e meninas 

quase da idade dela. Quando cantaram “estamos dispostos a morrer pela 

bandeira...”, ela foi tomada pelo espírito de sacrifício deles. 

Num ataque de patriotismo, Melita que ser logo um daqueles jovens. -Tive 

muita vontade de entrar naquela corrente humana, queria ser uma daquelas pessoas 

para quem participar era questão de vida ou morte - disse ela. 

Mais tarde, depois que o desfile de tochas tinha terminado e os três voltaram 

para casa, Melitta anunciou aos pais que queria fazer parte da ala feminina da 

Juventude Hitlerista, a BDM (sigla de Bund Deutscher Mädel, ou Liga das Moças 

Alemãs). Os pais foram contra, totalmente contra. Furiosa, Melita chamou-os de 

“anacrônicos” e completamente é “fora de moda”.[...] 

Adaptado de BARTOLETTI, Susan Campbell. Juventude hitlerista. Rio de Janeiro: 

Relume Dumarã, 2006. pp. 21-27. 
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Texto B 
 

Era aniversário de Adolf Hitler e por toda a Alemanha iam se realizar 

cerimônias especiais de tochas. Em cidades e aldeias, amplos salões ou grandes 

castelos foram decorados com tochas e bandeiras. Nesse dia [do ano de 1936], 

garotos e garotas de 10 a 14 anos entraram para a ala dos meninos [...] e das 

meninas [...]. 

Em Hanburgo, Karl Schnibbe, então com 12 anos, mal conseguia esperar a 

cerimônia começar. [...] 

Ele ficou num grande salão cheio de meninos e meninas, enquanto os pais e 

os membros do Partido Nazista circulavam. Karl viu a Bandeira de Sangue em lugar 

de honra na frente da sala. A bandeira estava supostamente embebida do sangue de 

Herbert Norkus e outros mártires que tinham sacrificado a vida pelo Partido Nazista. 



 

 5 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 

 

Quando a cerimônia começou, a sala ficou em silêncio. Primeiro, um líder do 

Partido Nazista fez um pequeno discurso. Depois, cada menino e menina, um por um, 

fez o juramento da Juventude Hitlerista. Karl lembrou que segurou na Bandeira do 

Sangue com mão esquerda, levantou três dedos da mão direita e fez o juramento: - 

Na presença desta Bandeira de Sangue, que representa o nosso Führer, juro dedicar 

todas as minhas energias e minhas forças ao Salvador de nosso país, Adolf Hitler. 

Aceito e estou disposto a dar minha vida por ele. E que Deus me ajude. 

Adaptado de BARTOLETTI, Susan Campbell. Juventude hitlerista. Rio de Janeiro: 

Relume Dumarã, 2006. pp. 27-28. 

 

 
No quadro abaixo, com o título "Duração da Juventude Hitlerista", 

há uma sucessão de acontecimentos que se ligam ao desenvolvimento 

da Juventude Hitlerista e do partido nazista. 

Duração da Juventude Hitlerista 

1926 - A Juventude Hitlerista é formada oficialmente, com 6 mil integrantes. 

1929 - A Juventude Hitlerista é declarada grupo jovem oficial do Partido Nazista, 

somando 13 mil integrantes. 

1930 - Fundada a ala feminina da Juventude Hitlerista (em alemão, Bund 

Deutscher Mädel) que faz o total de integrantes aumentar para 26 mil. 

1931 - [JH] com 63.700 integrantes. 

1932 - Os membros da JH somam 99.586 jovens. 

1933 - Hitler é nomeado Chanceler (janeiro). Lei concede a Hitler poderes 

ditatoriais (março). Nazistas boicotam as lojas e escritórios dos judeus (abril). 

Membros da JH atacam a sede da Associação de Jovens Alemães (abril). Aprovada 

a lei contra o "excesso de judeus" nas escolas alemãs (abril). Os nazistas queimam 

livros (maio). Os membros da Juventude Hitlerista somam 2.292.041. 

1934 - Hindenburg [presidente da Alemanha] morre e Hitler se torna Führer [líder]. 

[...] A Juventude Hitlerista soma 3.577.565 integrantes. 

1935 - Hitler começa a rearmar o exército. A Juventude Hitlerista passa a 

3.942.303 membros. 

1936 - Tropas alemãs voltam a ocupar a região do Reno (março). A Lei da 

Juventude Hitlerista torna obrigatória a inscrição de todos os jovens entre 10 e 18 

anos (dezembro). A Juventude Hitlerista passa a 5.437.602 integrantes. 

1938 - A Alemanha anexa a Áustria (março) e os Sudetos (setembro). A JH passa 

[a mais de 7 milhões de integrantes]. 

1939 - A Alemanha anexa a então Tchecoslováquia (março). Hitler endurece a Lei 

da Juventude Hitlerista, recrutando os jovens que ainda não eram inscritos na 

organização (março). Alemanha invade a Polônia (setembro). A JH passa a ter 

7.287.470 integrantes. 
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1940 - A Alemanha conquista a Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, 

Holanda e França. 

1941 - A Alemanha invade a então União Soviética (junho) e declara guerra aos 

Estados Unidos (dezembro). 

1943 - A Alemanha sofre sua maior derrota em Stalingrado (janeiro). Baterias 

antiaéreas comandadas só por integrantes da JH (janeiro). A 12ª Divisão de 

Granadeiros da JH é oficialmente ativada (junho). 

1944 - Tropas aliadas fazem a invasão do Dia D (junho). A 12ª Divisão da 

Juventude Hitlerista-SS é enviada ao front na Normandia (junho). 

1945 - A Alemanha cai com a invasão dos Aliados (fevereiro a abril). Hitler se 

suicida (abril). A Alemanha se rende incondicionalmente (maio). 

Adaptado de BARTOLETTI, Susan Campbell. Juventude hitlerista. Rio de 

Janeiro: Relume Dumarã, 2006. pp. 149-151. 

 

PARA REFLETIR... 

 
- A jovem Melita, com 15 anos na época, via Hitler como “um grande homem” 

porque ele “dizia que o dinheiro e os títulos de uma pessoa não tinham 

importância. Só o que interessava era saber se a pessoa contribuía para o bem-

estar do povo”. (linhas 14-16). Os pais de Melita, por seu turno, foram 

totalmente contra o ingresso da filha na Juventude Hitlerista. Qual conselho 

você daria para a menina Melita, considerando tudo o que você conhece sobre 

o nazismo? 

 
- O desfile dos nazistas, conforme foi descrito, continha vários adereços, 

efeitos visuais e características para atrair as pessoas daquela época. 

IDENTIFIQUE-OS. 

 

- Desfiles políticos com essas características, nos dias de hoje, poderiam atrair 

simpatizantes? EXPLIQUE seu ponto de vista. 

 

- Na cerimônia de ingresso na Juventude Hitlerista e perante a Bandeira de 

Sangue, a quem os jovens juravam dedicar suas energias e forças?  

 

- A partir da cronologia da página anterior (“Duração da Juventude 

Hitlerista”), RESPONDA: Qual foi a função da Juventude Hitlerista, durante a 

Segunda Guerra Mundial? 
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 As ditaduras fascistas e a participação de alguns desses governos 

na brutalidade da mais famosa das guerras imperialistas, a II Guerra 

Mundial (1939-1945), rendeu documentários, filmes, séries e literatura 

de insuspeita qualidade. Os mesmos aspectos que procuramos 

representar com a seleção de textos são facilmente encontrados nessas 

produções: o recurso às marchas, o investimento na simbologia, em 

uniformes, bandeiras e flâmulas. A imensa centralidade das 

lideranças, vistas como “salvadores da nação”, como foi o caso da 

experiência italiana e alemã, e o caráter dramático dos discursos 

foram, inclusive, satirizados pelo gênio de Charles Chaplin. 

 Essas características, bastante importantes para bem 

representar os movimentos fascistas na primeira metade do século XX, 

contudo, são insuficientes para explicar a proliferação deste tipo de 

organização por todos os cantos do mundo onde vigorava o capitalismo. 

Parecem-nos também insuficientes para fornecer, aos estudantes, 

ferramentas para pensar sobre o crescimento atual de organizações, 

partidos e lideranças claramente fascistas.  

Quais seriam, então, os aspectos centrais para entendermos o 

surgimento e o triunfo dos fascistas? Como explicar o apoio ou o 

silêncio diante das atrocidades cometidas pelos fascistas? 

Esperamos que as próximas atividades permitam analisar a 

experiência histórica e alcançar camadas mais profundas.  

Acaso te impacientes e prefiras se aprofundar no assunto, segue 

sugestão de filme e documentário úteis ao seu estudo nesta etapa do 

nosso percurso pedagógico.  
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Cena do filme “O Grande Ditador”, de Charles Chaplin (1940). Se quiser, 
assista clicando aqui. 

  
 

 

 

Capa do documentário “Arquitetura da destruição”, de Peter Cohen (1989). 

Se quiser, assista clicando aqui.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHZ46sQkzqU
https://www.youtube.com/watch?v=UZNRGjPcrMg&has_verified=1

