
A situação de emergência atual, ocasionada pela pandemia de Covid-19, despertou muitas 

reações nas diferentes disciplinas e ciências da academia. Na Filosofia, as reações desde os 

círculos da bioética e, especialmente, da biopolítica contemporânea não tardaram; autores como 

Roberto Esposito, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek  e Achille Mbembe, ou desde o Sul Global, 

pensadores como Ramón Grosfoguel, Boaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel, dentre 

outros e outras, têm oferecido recentemente perspectivas explicativas e de análise a partir das 

quais se podem interpretar os motivos, ou melhor, as intenções e efeitos que acompanham a 

emergência social e sanitária global atual.

Diante da propagação da Covid-19, a Filosofia da Libertação não ficou indiferente. Desde o 

início, têm oferecido diferentes e múltiplos elementos conceituais, categoriais e de análise para 

se entender os processos de negação da vida, em especial da vida dos oprimidos e excluídos do 

sistema-mundo moderno-neoliberal vigente. Para a Filosofia da Libertação, pensar a 

negatividade da vida não é um exercício que se insere em um modismo atual, de reflexões sobre 

a vida em comunidade e a natureza. Ao contrário, esta é uma escola filosófica que deixa explicita, 

ao longo de todo o seu desenvolvimento teórico, a preocupação constante com a proposição de 

formas éticas e racionais, desde uma crítica à irracionalidade da ordem vigente, que possibilite 

aqui e agora um mundo no qual possamos conviver em comunhão com a natureza.

Assim, o presente número da revista Filosofía de la liberación: descolonización y 

transmodernidad, número que inaugura este periódico voltado aos estudos da filosofia da 

libertação, está dedicado ao tema: a vida ante à Covid-19.

Convocam-se, assim, à recepção de artigos originais que tenham por objeto a vida diante da 

situação atual da pandemia de Covid-19, desde uma perspectiva ética, estética, pedagógica e 

política da libertação.
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