
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
MALINA, A. Críticas à não liberdade como característica e exercício epistemológico essencial e necessário para 
a produção, apropriação e análise do conhecimento da sociedade e da educação física/ciências do esporte. In: 
VAGO, T. M., LARA, L. M., and MOLINA NETO, V., eds. Educação física e ciências do esporte no tempo presente: 
desmonte dos processos democráticos, desvalorização da ciência, da educação e ações em defesa da vida 
[online]. Maringá: EDUEM, 2021, pp. 138-159. ISBN: 978-65-86383-82-9. 
https://doi.org/10.7476/9786586383829.0006. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este livro foi publicado originalmente em EPUB, este PDF foi convertido a partir do arquivo EPUB original. 
 

Capítulo 5 - Críticas à não liberdade como característica e exercício 
epistemológico essencial e necessário para a produção, apropriação e 

análise do conhecimento da sociedade e da educação física/ciências do 
esporte 

 
 

André Malina 
 

https://doi.org/10.7476/9786586383829.0006
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


5

Críticas à não liberdade como
característica e exercício
epistemológico essencial e necessário
para a produção, apropriação e análise
do conhecimento da sociedade e da
educação física/ciências do esporte
André Malina

Introdução
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) tem sido,

desde sua fundação em 1978, mas especialmente a partir de 1985-
87, não só um polo aglutinador de pesquisadores e pesquisas
ligadas à educação física/ciências do Esporte, mas também um
celeiro de sínteses e compreensões das demandas de cada época.
Isso se refletiu na criação de Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs)
que expressaram (e expressam) diferentes temas de discussão e
mesmo embates com interlocução social para as áreas envolvidas.

Tal como associações de outras áreas têm contribuições
relevantes para o seu desenvolvimento, como a ANPED e a
ANPOCS, dentre outras, o CBCE e os seus GTTs mostraram um
rumo para discussões típicas dos dilemas que pairavam o final do
século XX, inclusive ao criar um GTT que se pautaria na direção de
não responder incisivamente, mas, ao contrário, contribuir, fomentar
e problematizar tais dilemas.

Nesse âmbito, a criação de um GTT com o propósito de refletir sobre os
fundamentos epistemológicos da área é expressão de sua própria
preocupação com essa discussão. Isso é evidente se tomarmos, por



exemplo, os próprios temas centrais dos CONBRACEs durante os anos
1990. Em 1991, em Uberlândia/MG, a temática eleita foi a Produção e
veiculação do conhecimento na educação física, esporte e lazer no Brasil:
análise crítica e perspectivas; em 1993, em Belém/PA, o CONBRACE
interrogava sobre Que ciência é essa? memória e tendências; em 1995, em
Vitória/ES, a temática intitulava-se Interdisciplinaridade, ciência e pedagogia
(Galak; Almeida, 2020, p. 8).

Dessa forma, dadas as questões derivadas do período atual de
indagações sobre o futuro da humanidade, pretendemos discutir
aqui, a partir da ótica de espaço do GTT Epistemologia, questões
controversas oriundas dos problemas sociais, especificamente da
ausência de uma perspectiva de autonomia.

Partimos, aqui, do pressuposto de que vivemos um período de não
liberdade derivado de vários fatores. Em primeiro plano, destacamos
1) as questões sociais decorrentes de estarmos em uma sociedade
capitalista. Já em aspectos específicos, há uma dupla recorrência: 2)
uma natural e 3) outra provocada. A natural é o fato de estarmos em
uma pandemia por causa do coronavírus. A provocada é pelo fato de
vivermos um período obscurantista promovido e mediado pelo atual
governo brasileiro. Os três fatores destacados acima imbricam-se e
se interligam conforme um ou outro ganham relevo. De forma
curiosa, o que menos sobressai é o fato de a não liberdade estar
atrelada ao sistema capitalista como um imperativo reificador.

A não liberdade deriva da questão da liberdade como uma espécie
de polo contraditório ou oposto conforme o suposto teórico de
compreensão. Nesse sentido, a priori só podemos debater a não
liberdade partindo da ideia de liberdade que é um assunto tratado
em diferentes aspectos e formatos conforme o contexto e o tempo
histórico delineado. Dentre outros recortes possíveis para a
discussão sobre liberdade, emergem questões de ordem filosófica
que perpassam diferentes autores diante dos olhares e sistemas
filosóficos destes.

A visão naturalista de Rousseau, por exemplo, passa pela questão
da liberdade. Insatisfeito com rumos da França e Europa do século
XVIII, vislumbra a possibilidade de ruptura com o modelo social ainda
preso ao ancien régime, mas já imiscuído com a burguesia



ascendente. Para Coutinho (1996, p. 11), em Rousseau talvez seja a
liberdade “[...] a única determinação essencial do homem que ele
não faz derivar do processo de socialização, vendo-a, ao contrário,
como um atributo do indivíduo natural”.

Se era necessário um novo contrato social que pudesse ser levado
a termo, também era necessário se proteger gerações futuras da
sociedade tal como estava à época. Daí a figura do homem livre,
natural como a natureza e em relação a esta. Rousseau mostra
como o processo educacional do Emílio (título de sua obra mais
conhecida sobre educação) protegerá a criança, por meio de uma
formação naturalista até o sujeito compreender o que enfrentará
como pressão social da vida social e de um Estado corruptor.

De outro modo, a liberdade, para Sartre, dita de forma a levar a
uma compreensão não meramente conceitual, mas do ser do
homem, mostra um homem que não escolhe ser livre, mas o é.
Decorre que estamos imersos em um real situacional enquanto
indivíduos. As situações, conforme se apresentam a nós, nos fazem
termos escolhas. Desse modo, diante dessas situações que se
apresentam a nós, somos obrigados a decidir com base em quem
somos.

Como indivíduos conscientes, transcendemos (ultrapassamos) essa
facticidade, o que constitui a nossa situação. Em outras palavras, somos
sempre seres em situação, mas a mistura precisa de transcendência e
faticidade que forma qualquer situação permanece indeterminável, pelo
menos enquanto estamos inseridos nela. Assim Sartre conclui que somos
sempre mais que nossa situação e que este é o fundamento ontológico da
nossa liberdade. Estamos condenados a ser livres, em sua frase hiperbólica
(Flynn, 2013, p. 5).

Nossa condição de existência, entretanto, é dinâmica e, se temos
decisões a tomar e rumos a escolher, essas decisões e esses rumos
serão nosso modo de existir, ou seja, aquilo que eu escolho ser é o
que efetivamente passo a ser em função da liberdade. É uma
ontologia dinâmica. Afinal, se Deus não existe e o homem existe,
este é (e faz) seu próprio futuro.

De forma favorável à pretensa primazia do indivíduo, mas
completamente diferente de Sartre, Reale e Antiseri (2006) mostram



como no capitalismo é o indivíduo e não a coletividade que necessita
da liberdade, e é uma liberdade econômica que determina todas as
outras, se observarmos a obra de Mises:

[...] se o indivíduo não tem liberdade econômica - ou seja, se não existe a
propriedade privada dos meios de produção -, não será possível nenhuma
outra liberdade. Na sociedade capitalista, na sociedade em que vige a
economia de mercado, os soberanos são os consumidores: se as pessoas
desejam ler a Bíblia ao invés de livros policiais, o mercado deve produzir
cópias da Bíblia (Reali; Antiseri, 2006, p. 37).

A ideia de crítica de um sistema coletivizado, com características
socialistas, seria também realizada por outro importante autor, na
esteira de Mises. Hayek (2010), na tentativa de fuga do Estado
intervencionista, em especial do keynesianismo, e vislumbrando a
implantação de um laissez-faire econômico liberal, chega a atribuir
razão de perigo do nacional-socialismo ao socialismo (de esquerda),
em uma época na qual se espalhavam de culpa os países centrais
do mundo ocidental (capitalista) pelos horrores da Segunda Grande
Guerra, reconhecida como um (ou o) grave problema do mundo
ocidental do século XX.

A Segunda Grande Guerra teve como principal implementador e
conhecido por protagonizar o grande massacre que foi o holocausto,
Adolf Hitler. Este ascende ao poder na Alemanha em 1933 e nunca
mais o mundo (e a questão da liberdade) seria o mesmo. Cinquenta
anos antes, no entanto, morria Karl Marx que trazia, subjacente à
sua teoria, a questão da liberdade como um norte libertador que
seria expresso pelo comunismo. Marx mostrou, progressivamente,
“[...] a dimensão da liberdade humana não sob a forma de um ideal
que sirva de parâmetro de medida da realidade, mas como
substância negada no processo de constituição do poder do capital”
(Oliveira, 1998, p. 176). Afinal, a liberdade, para Marx, é
condicionada pelo sistema, mas precisa ser almejada pelo homem.

Dessa forma, dado que há várias vertentes e formas conceituais e
sistêmicas de conceber a questão da liberdade e, por conseguinte,
da questão da não liberdade, será tentada uma estruturação de
crítica à perspectiva ilustrada na atualidade expressa por
manifestações anti-humanistas. Estas, especificamente, serão



mostradas como uma derivação da expressão do atual presidente,
Jair Messias Bolsonaro (Bolsonaro), de funcionários do governo e de
apoiadores, os denominados bolsonaristas.

Construção metodológica do texto
No presente texto será tratada a questão da liberdade pela sua

antítese ou contradição, ou seja, com fulcro na não liberdade.
No primeiro plano debateremos os pilares do texto inspirados na

filosofia política, em especial diante do contexto histórico em que
vivemos. No tempo atual, consideramos que houve espalhamento de
pressão deflagradora para perda de direitos fundamentais em países
nos quais houve tomada de poder por governantes de extrema-
direita, tanto em democracias consolidadas como os Estados
Unidos49 como em países nos quais os processos democráticos são
bastante recentes, como o Brasil.

Por outro lado, dadas às características peculiares do capitalismo,
indagamos se é possível pensar a liberdade em termos amplos e
necessários, para além das formas atuais ou se há um esgotamento
sistêmico das possibilidades de resolução e desenvolvimento da
humanidade em direção a um mundo realmente fraterno e próspero.

Em termos metodológicos, dividiremos o texto em dois tópicos
interligados nos quais serão discutidos uma possível aproximação
entre o nacional-socialismo e o discurso de apoiadores e do próprio
Bolsonaro e seus ministros/secretários de Estado. Com isso,
discutiremos a importância da crítica e do debate sobre a visão
social de mundo e consequentes gargalos para o desenvolvimento da
liberdade e uma provável caracterização da não liberdade.

Em outro aspecto, ao colocarmos o problema da produção do
conhecimento e do desenvolvimento científico, demonstramos que
esta produção pode estar sofrendo retaliações e/ou rebaixamentos
na medida em que não oferece ou fornece subsídios para
determinados eixos (mesmo falsos) de amplificação e mesmo
verificação da ciência que atendam aos interesses governamentais.



Como cotejo e contraste, em seguida será evidenciada uma
caracterização muito breve do governo Bolsonaro e, posteriormente,
do discurso bolsonarista em falas racistas ou preconceituosas, ou
ainda que questionam aspectos acadêmico-científicos. No tópico
seguinte, será vislumbrada uma possível aproximação do atual
governo com elementos do nacional-socialismo50.

Em certo aspecto, o texto foi atravessado pela crítica à maneira
como o governo vem desenvolvendo a questão da ciência,
confundindo-a e misturando-a com senso comum de forma
atravessada, retrocedendo a períodos anteriores da história. Nesse
sentido, também há prejuízo para a produção do conhecimento em
educação física/ciências do esporte.

Caracterização do governo Bolsonaro
O atual governo pode ser denominado como sui generis?

Podemos afirmar como um governo representativo de um movimento
que, no Brasil, merece interpretações e considerações e está
destacado em periódicos científicos de diferentes maneiras, embora
chamem a atenção alguns enquadramentos como populista (Araújo;
Prior, 2020), extrema-direita (Almeida, 2019), fascista (Pinheiro Neto,
2019) e mesmo nazista (Lima; Lima, 2020). Por outro lado, alguns
autores podem trazer, em um mesmo artigo, alguma ambiguidade ao
tratar, por exemplo, aspectos político-econômicos do governo,
principalmente em relação à adesão ao liberalismo ou ao
antiliberalismo (Sanahuja, 2019).

Especificamente, já havia situado o atual governante, desde antes
da sua eleição, como “[...] um obscuro candidato de extrema direita
à Presidência” (Henriques et al., 2018, p. 9) após um processo
histórico recente com um golpe contra a então presidente Dilma Vana
Roussef. Esse golpe, que colocou à frente do governo o então vice-
presidente Michel Temer, “[...] terminou de pavimentar uma
candidatura obscura e, para espanto, vencedora, para um período
com um governo de extrema-direita, de corte fascista, aliado ao mais
perverso liberalismo econômico” (Malina; Pieretti, 2020, p. 71). Ainda



mais grave, como parte de políticas públicas, inclusive em relação,
por exemplo, ao esporte, pode ser afirmado sobre o processo
histórico delineado que

[...] o Brasil passou por um ápice ao sediar Megaeventos Esportivos, para
deleite do grande capital, da imprensa e grande parte da sociedade,
inclusive de formuladores e analistas de políticas públicas. Após o ápice,
chegamos à derrocada, via golpe. Agora, estamos no fundo do poço, só que
tomado de água de esgoto não tratado (Malina; Pieretti, 2020, p. 71).

Além da compreensão de que um governo sempre é fruto de um
processo, cabe verificar como estão sendo tratados os recortes dos
direitos básicos consagrados na legislação e prática dos setores
considerados ‘progressistas’ da sociedade. Nesse sentido, no item
seguinte, será conduzida uma exploração por algumas das ideias
difundidas por membros e/ou apoiadores do atual governo.

O discurso bolsonarista
Sobram diversas comunicações que explicitam e reforçam a

brevíssima caracterização realizada sobre o governo e o próprio
presidente que podem ser exemplificadas, inclusive reforçada por
discursos de apoiadores. Sobre manifestações antirracistas em
forma de protestos na rua no Brasil, Bolsonaro afirmou, conforme
mídias impressa, virtual e televisiva, que as mobilizações seriam uma
‘doutrinação em cima do Brasil’ que ‘cada vez mais forma militantes’
(Bolsonaro..., 2020).

Já, para associar pedofilia com pensamento ideológico de
esquerda, Bolsonaro se pronunciou da seguinte forma:

Bolsonaro aproveitou a apresentação de um Projeto de Lei que aumenta a
pena para pedófilos para afirmar, sem provas, que ‘a esquerda busca meios
de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou
opção sexual’. O presidente mentiu, como mostraram várias checagens,
incluindo esta do UOL e do Projeto Comprova, mas conseguiu atiçar ainda
mais grupos religiosos radicais e discípulos do autodeclarado filósofo Olavo
de Carvalho, que representam grande parte da sua base aliada (Rudnitzki;
Correia, 2020, p. 3).

Apoiadores de Bolsonaro reafirmaram posteriormente na mesma
linha de crítica à esquerda de forma falsa:



Personalidades cristãs conservadoras também fizeram coro com
Bolsonaro, como a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), que é
católica. Ela afirmou ser ‘muito comum esquerdistas relativizarem o sexo
com menores de 14 anos’. O post de Janaína tinha quase seis mil curtidas e
900 compartilhamentos até a quinta-feira (16). O lutador de MMA evangélico
Vitor Belfort, também postou no Twitter uma mensagem parabenizando
Bolsonaro e Damares Alves pelo projeto e repetiu a fala de que a esquerda
‘busca meios de descriminalizar a pedofilia’ (Rudnitzki; Correia, 2020, p. 3-
4).

Reverberando ainda mais o propósito de fake news, outros
apoiadores ampliaram o apoio e crítica:

Outros religiosos envolvidos na política, como o pastor e deputado estadual
Léo Portela (PSL-MG), com mais de 20 mil seguidores no Twitter, também
ajudaram a disseminar a fake news, assim como políticos bolsonaristas, a
exemplo do Deputado Federal Daniel Silveira (PSL-RJ), e seguidores de
Olavo de Carvalho, como o youtuber Bernado Kuster, ambos investigados
no inquérito do STF que apura a disseminação de fake news. O boato
também foi repercutido por outros portais de direita e circulou por grupos
bolsonaristas no WhatsApp (Rudnitzki; Correia, 2020, p. 4).

Já foram denunciados ou noticiados várias notícias falsas,
discursos de ódio ou questionadores de verdades científicas já
consolidadas e consensuais. Listamos aqui, à guisa de exemplo,
algumas dessas notícias ou denúncias de temas recorrentes
abordados por diferentes vias da mídia que incluem bolsonaristas e o
próprio Bolsonaro:

- confronto de dados científicos com opiniões: (Fonseca, 2020;
Lins, 2020);

- combate aos dados que indicam impactos provocados pelo
aquecimento global: (Descamps; Lebel, 2020; Henning, 2019);

- incentivo à disseminação e uso de medicamentos alternativos ou
não comprovados para tratar doenças como o coronavírus
(Almeida Filho, 2020; Fonseca, 2020; Narvai, 2020);

- incentivo ao ato de não tomar vacinas (Barbosa, 2020; Teixeira;
Santos, 2020; Alves Junior; Lima; Studart, 2019);

- Incentivo ao terraplanismo: (Barbosa, 2020; Lins, 2020; Narvai,
2020; Alves Junior; Lima; Studart, 2019).



Pode-se comentar, a título de exemplo, especificamente sobre o
terraplanismo, já que houve um incentivo luxuoso do guru ideológico
da extrema-direita, Olavo de Carvalho, como vemos adiante em
mensagem de twitter: “Não estudei o assunto da terra plana. Só
assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das
superfícies aquáticas, e não consegui encontrar, até agora, nada que
os refute” (Carvalho, 2019).

Já sobre a Covid-19 (coronavírus), além de sua equipe e
apoiadores, Bolsonaro fez manifestações que chamaram a atenção
pelo caráter anti-humanístico, como afirmar a uma repórter, em 28
de abril de 2020, quando se ultrapassou o número de 5.000 mortes:
“E daí? Quer que eu faça o quê?”, E, finalmente, “não sou Messias”
(Gomes, 2020). Recordemos que, até agora, já há mais de 172.000
mortes contabilizadas.

Por outro lado, parece contraditório opor-nos às ideias de um
político e de seus apoiadores e seguidores, cuja manifestação é,
aparentemente, uma crítica ao establishment acadêmico-científico e
aos espalhamentos das ideias, ideais e determinações desse
establishment.

A um só tempo, entretanto, cabe salientar que tais
questionamentos ao establishment não são feitos ou pontuados com
ideias plausíveis ou lógicas51, ou mesmo sem pretender contradizer
e superar o pensamento anterior52. Ao contrário, na forma de um
relativismo de baixo nível, produz-se uma regressão no pensamento
de forma doutrinária como um questionamento ao que está
predominando como pensamento corrente, como se tomar vacinas
fosse uma ideia elitizada ou então uma conspiração dos dominantes
para obrigar a todos a ficarem sob controle, ou ainda como se os
riscos político-ideológicos não compensassem os benefícios da
eficácia de uma vacina.

Da forma como se manifestam em relação ao establishment, trata-
se de uma crítica vazia ao que Marx e Engels (2007) mostravam
como desenvolvimento das forças produtivas características do
trabalho social cujo exponencial avanço científico-tecnológico foi



alcançado no capitalismo, ou seja, não é feita qualquer crítica
filosófica consistente53. Seria, no entanto, uma perspectiva
anticapitalista? Talvez não.

Sob o aspecto epistemológico, parece tratar-se de uma
regressão/retrocesso disfarçada de crítica e exaltação do popular
sobre o científico, ou seja, capta-se o elitismo científico que não é
compreendido pelo conjunto das pessoas (como a bula de um
remédio que obriga as pessoas a confiarem em algo que não
conhecem). Por outro lado, trata-se também de uma constatação
dos problemas e da falta de perspectiva na organização político-
econômica hegemônica. Mais ainda, resulta em um niilismo seguido
de uma pedagogia de insurgência sem direção. Esse processo
parece ter sido detectado em manifestações artísticas, como em
filmes que, embora sejam comerciais, trazem conteúdos para
pensarmos sobre o momento atual (Ela, Bokeh, Coringa, O Diabo
de cada dia) e séries (The End of the F***ing World, Black Mirror).

A desesperança e a descrença derivada das condições objetivas
de vida propostas no modelo atual de capitalismo trazem subjacente
uma desesperança e descrença naquilo que se manifesta na
aparência do capitalismo, ou seja, o que ‘aparece’ como dominante.
Com efeito, na visão bolsonarista, a Rede Globo, por exemplo,
passa a ser algo ruim para o desenvolvimento da humanidade por
ser pecaminosa, mentirosa, esquerdista etc., e não pela
representação do capitalismo que ostenta. Já a Record TV, como
exemplo oposto, passa a ser diferente, contra-hegemônica, popular
etc. Desse modo, desloca-se, em tal visão bolsonarista, o centro do
conteúdo ideológico econômico que passa a não interessar mais,
para o conteúdo intrínseco ideológico do comportamento liberal
atribuído pela programação midiática e considerado inadequado para
o desenvolvimento humano.

Decorre que, na perspectiva marxista, para uma liberdade plena,
questões materiais devem estar resolvidas de modo que
subjetividades sejam desenvolvidas para além das condições
objetivas, libertando o potencial criador do homem.



É conveniente salientar a este propósito que, mesmo se Marx procura,
numa perspectiva epistemológica, manter um laço estreito entre a
consciência e o mundo material, existe também um sentido político no qual
ele pretende distender esta relação. Para ele, como veremos, é quando
produzimos livremente, de forma gratuita e independente de qualquer
necessidade material imediata que mais afirmamos a nossa humanidade e
menos nos parecemos com as outras criaturas animais: para Marx, a
liberdade equivale a uma espécie de superabundância criadora que,
precisamente porque excede o que é materialmente essencial, escapa por
definição a qualquer medida material e acaba por só poder ser avaliada pelo
seu próprio padrão; mas, porque também nada poderá advir em qualquer
sociedade sem que estejam satisfeitas certas condições materiais,
considera ainda que tudo é materialmente condicionado, incluindo mesmo
esse excesso de consciência que ele tem por selo da natureza humana. É
na linguagem, sublinha ele, que a consciência e a prática social convergem
com uma evidência máxima (Eagleton, 2020, p. 13).

Por outro lado, a extrema-direita faz críticas a uma
ideia/representação de um sistema, confundindo causa e efeito. Daí
invertem-se as raízes do sistema com uma perspectiva decorrente
desse mesmo sistema. Aliás, um dos motes da crítica ao
establishment é exatamente contra o que entendem ser o sistema ou
os seus representantes, como os políticos e governantes. Por isso
ser amador ou não político passa a ser importante do ponto de vista
eleitoral.

A forma de reverberação do conteúdo disseminado por
bolsonaristas também foi alterada, já que a mídia digital espontânea
(ou aparentemente espontânea) fornece outro tipo de informação
que muitas vezes se confunde com informações consolidadas. Isso
significa outras possibilidades de visualizarmos um mesmo aspecto
em discussão. Daí uma disseminação sem igual – apontadas por
autores de diferentes matizes e perspectivas – de ‘teorias’
conspiratórias, (Finguerut; Souza, 2019; Wainberg, 2018); fatalistas
(Ribeiro, 2020); e/ou salvacionistas (Goldstein, 2019).

Preliminarmente, podemos observar na forma de conjunto a
expressão brasileira da perspectiva de Bolsonaro, sua equipe e seus
apoiadores com algumas preocupações centrais bastante rasteiras e
óbvias como ganhar eleições, arrecadar fundos para campanha ou
locupletação, disputar e hegemonizar o orçamento público, dentre
outras. Para além de tais preocupações, no entanto, unifica-se,



perigosamente, um escopo de pensamento que antes parecia estar
contido, mesmo no capitalismo, que é o flerte com novas/velhas
formas de pensar o anti-humanismo. A principal e mais cruel dessas
formas foi o nazismo (uma derivação do fascismo) capitaneado por
um ditador alemão, Adolf Hitler, e seu partido, o Partido Nacional-
Socialista.

Bolsonaro e bolsonaristas: aproximações com o
nacional-socialismo

O nacional-socialismo protagonizado por Hitler foi ampliado e
entrou em guerra (não ao mesmo tempo) com, por um lado, países
capitalistas e, por outro, com a União Soviética, à época socialista.
Em paralelo, aliançou-se com países como a Itália e o Japão
formando a Aliança do Eixo. Após o sucesso em conquistar e anexar
outros países, como foi o caso da Polônia, Áustria e, em parte,
França, começou a ser vencido. Após a derrota da Alemanha e dos
ideais de uma raça ariana, junto com a Aliança do Eixo, ficou o saldo
da Segunda Grande Guerra: cerca de 70 milhões de mortos, sendo
6 milhões de judeus e 150 mil pessoas mortas no Japão em virtude
imediata da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos (Kitchen,
2013; Eksteins, 1992; Beaud, 1987).

Ocorre que houve preparação e apoio para o intento promovido
por Hitler: do Partido Nacional Socialista, de grande parte da
população alemã, além de países e admiradores pelo mundo
(Kitchen, 2013; Eksteins, 1992; Beaud, 1987). Já o anticapitalismo
perece com a ascensão de Hitler:

À medida que o movimento nacional-socialista vai se implantando na média
e pequena burguesia e na média e pequena burgeoisie, e, sobretudo, que se
aproxima do grande capital industrial e financeiro, o movimento nazista põe
em surdina essa dimensão anticapitalista (1927), e os promotores dessa
corrente são eliminados já na tomada do poder (1933 - 1934) (Beaud, 1987,
p. 289).

Michel Beaud, para explicar o processo econômico que trouxe
consenso na Alemanha em torno do nacional-socialismo, mostra,
dentre outros aspectos, o uso ideológico da máquina estatal para o



sucesso desse momento: “A propaganda só tem uma finalidade: a
conquista das massas. E todos os meios que sirvam para essa
finalidade são bons” (Beaud, 1987, p. 290). Sobre o papel da arte na
sociedade alemã, Goebbels afirmou à época anterior a 1939 que

A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica,
será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e
igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada (Beaud, 1987, p.
290).

Agora, comparemos com a afirmativa de Roberto Alvim, secretário
de Cultura do governo de Bolsonaro até janeiro de 2020, demitido
após reação social e política frente ao que foi dito na declaração
abaixo, à semelhança da orientação para a cultura do governo
nazista:

A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, será
dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente
imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do
nosso povo – ou então não será nada (SECRETÁRIO..., 2020)54.

Ou então comparemos o discurso de posse do ministro da Justiça
referindo-se a Bolsonaro como um profeta com o discurso de
Goebbels referindo-se a Hitler. Nas palavras proferidas na posse,
André Luiz Mendonça, autodeclarado servo do governo, reverendo
em Igreja Presbiteriana afirmou em abril de 2020 que Jair Bolsonaro
“[...] tem sido nos últimos 30 anos um profeta no combate irrestrito à
criminalidade” (Teófilo, 2020). O ministro tem doutorado na Espanha
em Estado de Derecho y Gobernanza Global e tem, por
pressuposto, consciência de que está aproximando Estado –
constitucionalmente laico – e religião.

Termos religiosos não são raros, estando, inclusive, no lema do
governo desde a candidatura: ‘Brasil acima de tudo e Deus acima de
todos’. Este lema, no entanto, tem na sua origem conotações
políticas pois, segundo afirmou Claudio Casali em artigo para o jornal
Gazeta, trata-se de um lema originário de um brado e manifesto feito
logo após por um grupo denominado Centelha Nativista, atuante na
ditadura militar, para combater o marxismo existente à época, dando



contornos estatais para ideais nacionalistas misturados com ideais
religiosos, assim atribuídos em fins dos anos de 1960:

[...] nacionalismo não xenófobo, de amor ao Brasil e de criar meios que
reforçassem a identidade nacional e evitasse a fragmentação do povo pela
ideologia e exploração de dissensos da sociedade dividindo o povo nos
termos da velha luta de classes do marxismo (‘Brasil acima de tudo’, 2018).

Hugo de Abreu, considerado, à época, da ‘linha dura’55 militar, foi
comandante dos paraquedistas na primeira metade dos anos de
1970, usa o brado “Brasil acima de tudo” que, posteriormente, seria
adotado de forma corrente a partir de 1985.

Comparemos agora o lema brasileiro com o lema do nacional-
socialismo que parte da constatação da fraqueza do governo alemão
anterior a Hitler e da atribuição a este como líder supremo que, tal
como um profeta, um predestinado, daria à Alemanha o papel de
liderar o mundo na direção de uma nova sociedade mundial:

A partir de então é o misticismo da nação e da raça, do sangue e da força
que prevalecem. Hitler: ‘Não é a inteligência fazendo distinções muito sutis
que tirou a Alemanha de seu infortúnio, mas sim nossa fé [...]. A razão vos
teria desaconselhado de vir a mim e apenas a fé vos dirigiu’. E Goebbels a
Hitler: ‘Em nosso profundo desespero, nós encontramos em Vós aquele que
mostra o caminho da fé [...]. Vós fostes para nós a realização de um
misterioso desejo. Vós dirigistes à nossa angústia palavras de libertação.
Vós forjastes nossa confiança no milagre que virá’. E é a histeria inflamada
pelas palavras: ‘Alemanha, acorda!’ — ‘Deutschland über alies!’ (‘A
Alemanha acima de tudo’). ‘Os povos que renunciam manter a pureza de
sua raça renunciam ao mesmo tempo a unidade de sua alma’. ‘O papel do
mais forte é o de dominar e não o de se fundir com o mais fraco’ (Beaud,
1987, p. 289).

Tal como à época do nacional-socialismo, todos que sejam
contrários ao pensamento vigente serão passíveis de punição,
execração e mesmo exorcismo na medida em que há classificação
dos inimigos. No nacional-socialismo, eram inimigos a serem
eliminados os ciganos, homossexuais, judeus e comunistas. Para
Bolsonaro e os bolsonaristas, os negros, indígenas, homossexuais e
comunistas (estes compreendidos como qualquer pessoa que esteja
no campo de oposição como Fernando Henrique Cardoso ou o
Youtuber Felipe Neto).



Como podemos compreender a operação desse processo
ideológico? De maneira central, chama a atenção que falas, atos e
ações do presidente, do governo e dos bolsonaristas sejam
carregados por aspectos que aparentam ser congruentes com uma
pretensa liberdade, com focos em variadas formas de expressão.
Essa manifestação de liberdade funcionaria com alguns aspectos
essenciais:

1- há reinvindicação libertária do portador de qualquer discurso
apoiador de ideias vinculadas ao governo, por mais estranhas,
estapafúrdias ou sem cabimento, do direito de tê-las;

2- cristalizam-se ações, fatos, leis etc. como características
vinculadas a uma ideologia antagônica. Se as ideias nascem da
compreensão sobre relações sociais ‘progressistas’ (aborto,
casamento, drogas etc.), por exemplo, podemos pressupor que
está havendo disseminação de determinados ideais vinculados
àquelas ideias e, mais ainda, de uma compreensão que implica
uma perspectiva vinculada in totum na classificação de pessoas.

O mesmo acontece se vincularmos políticas de esquerda. Não
seria obrigatório pensarmos que direitos humanos, especialmente
aos que, por diferentes fatores, atentam contra leis e são punidos
com a prisão (em geral, negros e pobres), sejam passíveis de
compreensão e até mesmo de solidariedade. Ocorre que, mesmo
sendo uma orientação aparentemente até mesmo cristã, passa a ser
uma perspectiva de uma corrente a ser combatida: a de esquerda.
Assim, cria-se uma caricatura: se quiser ser bolsonarista, deve-se
ser contra os direitos humanos;

3- a ideia de liberdade de expressão torna-se o contrário se o
emissor do discurso ou da ação for uma pessoa que faça esse
discurso ou ação de forma crítica às ideias fascistas ou,
especialmente, às ideias e ideais expressos pelos bolsonaristas (em
geral convergentes). Neste caso, combate-se fortemente o emissor
por qualquer via, seja ela virtual ou física, eliminando-o social ou
fisicamente. Nesses termos, o que aparenta ser uma reinvindicação
de liberdade acaba sendo uma expressão da não liberdade.



Por fim, cabe retomarmos a importância da crítica analítica. Não
seria possível compreendermos os fatos de uma época caso a
crítica não fosse levada em consideração. O pensamento uniforme e
único não pode levar à compreensão equivocada da igualdade
característica do nazi-fascismo. A singularidade e a diversidade são
fundamentos da individualidade, característicos de desenvolvimento
social, enquanto que a igualdade física e a obrigatoriedade de
pensamento único são características do nazi-fascismo.

Considerações finais
Afinal, quais são os requisitos para o enfrentamento de

contradição, análise, síntese, argumentação, sistema etc. de que
dispõem e necessitam os pesquisadores afeitos ao trabalho
acadêmico diante de um GTT como o de epistemologia em qualquer
área? Procuramos, ao longo do texto, evidenciar características
extrínsecas à educação física/ciências do esporte possibilitando
visualizar questões de interesse ao voltarmo-nos para uma análise
das questões de contexto geral ao desenvolvimento de um colégio de
pesquisadores, um grupo de trabalho específico sobre a questão do
conhecimento e a própria temática do grupo de trabalho.

Alguns aspectos parecem chamar a atenção no contexto atual. Um
deles é a quantidade de problemas e entraves gerados por um
governo, eleito democraticamente, com uma plataforma política e um
programa de desmonte de certos consensos aparentemente
estabelecidos até então, como a necessidade de avanço nos direitos
humanos, o desenvolvimento do país no campo da ciência e da
tecnologia etc. Pior ainda, como parte de uma agenda mundial,
capitaneada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e
seu governo de extrema direita, visa desmontar também
características do capitalismo que visavam resguardar, ainda que
(muito) minimamente, pautas e conquistas sociais e ambientais.

Além de negar tudo o que foi erguido com muito esforço, apesar
de estarmos no sistema capitalista, em termos científicos, estruturais
e políticos, o que permitia vislumbrar hipoteticamente, para alguns



teóricos, uma progressiva modificação sistêmica, não foi posto algo
tangível no lugar, para além da retórica. Ao contrário, além de
desmontar qualquer ação que lembre direitos sociais e humanos,
pautas progressistas etc., tenta-se uma forte regressão no tempo
histórico atual ao colocar dúvidas sobre a legitimidade, por exemplo,
da ciência, dos problemas ambientais, dos combalidos, dos
trabalhadores, da educação, da saúde etc.

Juntemos a tudo isso, como corolário, o tempo atual de pandemia
em razão das inúmeras mortes e casos da Covid-19 que obrigou a
uma adaptação de uma ótica diferente acelerando processos
ambíguos de desmonte do Estado e precarização do trabalho assim
como de crise do capitalismo que obriga preocupações com
convulsionamentos sociais típicos desses períodos de crise. O
caráter humano e humanitário faz-se necessário e presente em
tensão com as aproximações com o nacional-socialismo. Assim, com
forte discurso racista, xenofóbico e com conotação religiosa e
antiliberdade religiosa ao mesmo tempo, aparece uma linhagem que
a humanidade tenta esquecer.

De forma curiosa, em tempos de uma crise como esta, aparecem
espaços de olharmos para o mundo com preocupações de ordem
epistemológica, afinal, lidamos com o conhecimento, mas também
com os acontecimentos e o compromisso com a realidade.

Em outro aspecto, diante do que foi dito ao longo do texto, a
principal síntese a ser considerada como mister ao desenvolvimento
da epistemologia é a liberdade da crítica e, com isso, dado o
momento atual, a crítica à falta de liberdade e de autonomia.

Posto isto, cabe considerarmos ainda que as preocupações do
CBCE estiveram historicamente imbricadas na realidade concreta e
este colégio sempre buscou posicionar-se frente aos acontecimentos
ligados à época de seu posicionamento. Como parte da tarefa do
CBCE, o presente texto alinha-se entre consciência e realidade
material. Apontamos ainda como uma prática consequente o fato de
se situar o conhecimento não de forma inocente no mundo das
ideias, mas ao que o saudoso Leandro Konder, dentre outros,
denominava de batalha das ideias e, mais ainda, a partir dos



elementos que a realidade concreta nos fornece, por piores que
sejam esses elementos.

Assim, procuramos discutir aqui alguns elementos que podem
trazer indicativos de compreensão do delicado momento atual, no
qual se mistura uma pandemia em andamento com um governo de
corte fascista cujas ações por vezes se ajustam em termos de forma
e também de conteúdo à perspectiva contida no nacional-socialismo
alemão.
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