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O mundo vive hoje uma das maiores crises sanitárias da história 
da humanidade. Apesar de todo o progresso tecnológico que se 
alcançou, o número de vidas humanas que se perderam (e que 
continuam a perder-se) para as doenças direta ou indiretamente 
associadas à pandemia do COVID-19 só aumenta diariamente, 
em escala crescente variável, mas sempre trágica. Chamada a 
posicionar-se, a Filosofia, cuja vocação histórica tem sido, com 
poucas mas importantes exceções, o conceitual e o universal, 
carece de acervo suficiente de reflexões específicas sobre even-
tos de desastre. Uma dessas exceções, muito famosa, foi o Terre-
moto de Lisboa em 1755, que suscitou debates filosóficos a 
respeito de suas causas, de sua conciliação com a bondade divina 
e de nossa posição na multiplicidade dos mundos possíveis, 
melhores ou piores, de que tomaram parte pensadores como 
Immanuel Kant, na esteira das contribuições de Voltaire e 
Jean-Jacques Rousseau. As milhões de vítimas fatais e de vítimas 
cotidianas das experiências de sofrimento, da exposição ao risco 
sanitário, da asfixia do sistema de saúde e do desemprego e fome 
impõem fazer da pandemia um tema privilegiado de reflexão, 
crítica e discussão. É muito intensa e dolorosa a nossa experiência 
coletiva, à luz de tudo que testemunhamos e aprendemos a 
partir do início de 2020. Em 12 de abril de 2020, Jürgen Habermas 
concedeu entrevista ao jornal francês Le Monde em que abordou 
questões filosóficas importantes a partir da pandemia de COVID-
-19. Habermas enfatizou que eventos catastróficos como uma 
pandemia obrigam os seres humanos a considecom seriedade e 
posicionar-se com responsabilidade perante questões sanitárias, 
políticas e jurídicas, geralmente restritas aos respectivos círculos 
de especialistas. Todos precisam refletir sobre a melhor conduta e 
tomar decisões com a presença de uma doença infecciosa de 
grande contágio e letalidade no espaço social. Todos precisamos 
encontrar formas de zelar pela proteção da vida humana, 
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inclusive em situações que entram em conflito com os interesses 
econômicos, tanto dos agentes políticos individuais que debatem 
na esfera pública, quanto das grandes corporações capitalistas 
que procuram sobrepor-se ao debate democrático. O Estado de 
direito não está autorizado, afirma Habermas, a tomar decisões 
que resultem diretamente na morte dos cidadãos sob sua prote-
ção. Governos responsáveis devem, em tese, adotar todas as 
medidas necessárias para preservar o maior número de vidas. Na 
prática, contudo, presencia-se cotidianamente que nem todos os 
governos e burocracias estão comprometidos, para além da 
retórica protocolar, com os princípios fundamentais do Estado de 
direito, entre os quais o princípio da dignidade humana. Haber-
mas indica que não apenas as autoridades políticas, mas também 
as pessoas comuns se encontram diante da importante decisão 
de respeitar as regras sanitárias ou não, seja por interesses econô-
micos (em alguns casos por necessidade extrema, pela pobreza), 
seja por convicções ideológicas (como os negacionistas). A não 
obediência às regras sanitárias, incluindo o isolamento social, 
acarreta consequências generalizadas, muitas vezes fatais e 
massivas, que tornam essas decisões mais graves e relevantes. 
Assim, aumenta o número de infectados e se cria enorme pressão 
sobre o sistema de saúde. Impõem-se escolhas de vida ou morte 
por médicos em função da forte demanda sobre recursos escas-
sos, como leitos de terapia intensiva e equipamentos de suporte 
respiratório. A persistência da priorização dos imperativos 
sistêmicos do dinheiro e do poder no debate em torno da pande-
mia evidencia que vivemos numa sociedade carregada de patolo-
gias, as quais neste contexto se tornam mais salientes. Embora a 
pandemia atual venha causando doenças e óbitos de pessoas de 
diferentes estratos sociais, os efeitos de morte, sofrimento, priva-
ção e exposição são, como sempre, mais intensos entre os mais 
pobres. É a partir deste panorama que Habermas destaca na 
citada entrevista: “A solidariedade é a única solução”. É nas pega-
das desta sugestão de Habermas que se justifica a escolha do 
tema central do XVII Colóquio Habermas e do VIII Colóquio de 
Filosofia da Informação, a ser realizado entre 14 e 16 de setembro  



de 2021: “Patologias da razão e direitos sociais durante a Pande-
mia”. Embora, como costuma ocorrer todos os anos, os eventos 
recebem com alegria contribuições diversas a partir da obra de 
Habermas e de outros importantes pensadores críticos (em 
especial, neste ano, as contribuições sobre a teoria da justiça de 
John Rawls, dado o aniversário de sua obra principal), gostaría-
mos que o espaço de discussão dos eventos servisse para reflexão 
qualificada e coletiva sobre as causas e consequências econômi-
cas, sociais e ambientais da pandemia. É necessário investigar e 
discutir as responsabilidades (e os meios de sobrevivência) de 
Estados, mercados e cidadãos para controlar a disseminação da 
doença e reduzir os seus danos. Deve-se discutir e avaliar profun-
damente os obstáculos que os imperativos do dinheiro e do 
poder, especialmente na forma atual do capitalismo neoliberal, 
representam para a proteção da vida e do trabalho e a preserva-
ção da dignidade no quadro excepcional da pandemia. Cabe 
destacar o papel da esfera pública e de filósofos e cientistas como 
intelectuais públicos no combate à desinformação e ao negacio-
nismo e na orientação sobre formas de enfrentamento coletivo e 
solidário dos desafios locais e globais da tragédia sanitária. Cabe-
-lhes também discutir o papel que direitos e políticas sociais, 
especialmente aqueles voltados para grupos sociais mais vulnerá-
veis, podem e devem desempenhar para aliviar ou superar os 
efeitos das patologias sociais emergentes ou agravadas pela 
pandemia.

11 de maio de 2021

André Coelho
Charles Feldhaus
Clóvis Montenegro de Lima



CHAVES, Francisca; CARNEIRO, Rosalvo. Reflexões 

geográficas e literárias acerca dos tempos de crise 

CARNEIRO, Rosalvo; FERNANDES, Fábio. Pobreza, 

geoética e responsabilidade: diálogos entre Jürgen 

Habermas e Milton Santos. 

LOUREIRO, Eugênia. Investigação sobre o Conceito de 

Sociedade Pós Secular formulada por Habermas em 

Pensamento Pós Metafísico II.

VELASCO, Marina. Consciência moral e agir comuni-

cativo: uma forte aposta teórica depois atenuada.

DUTRA, Delamar. 2020, o ano da peste: considera-

ções sobre a vacinação, a partir de Kant e da ética.

PROGRAMAÇÃO 14/09 - MANHÃ

MESA 2
10:45 - 12:15

MESA 1
9:00 - 10:30



SIQUEIRA, Daniel. Patologias sociais, mundo da vida, 
integração social e integração sistêmica nas comple-
xas sociedades do Capitalismo Avançado.

RODRIGUES, Ivan. Patologias sociais em Jürgen 
Habermas: do capitalismo “tardio” à constelação 
pós-nacional.

CENCI, Maximiliano; PIZZI, Jovino. A Noção de patolo-
gias sociais e os novos enfrentamentos midiáticos 
sobre a realidade social

PACHECO, Alessandra; COELHO, André. A luta por 
reconhecimento na esfera pública e a relação entre 
classes e identidades interseccionais.

CALLEGARI, José. Pandemia: a proteção social do 
trabalhador.

FELDHAUS, Charles. Crise de legitimidade e pande-
mia em Habermas.
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MESA 3

14:00 - 15:30

MESA 4
15:45 - 17:15



PROGRAMAÇÃO 15/09 - MANHÃ

MESA 6
10:45 - 12:15

MESA 5
9:00 - 10:30

LIMA, Clóvis; WILKE, Valéria; FAUSTINO, Elisângela; 
CARVALHO, Flávia. A Reconstrução das formas solidá-
rias da vida após a pandemia de Covid-19.

BRANDÃO, André. Uma concepção de utopia para 
um Estado Democrático de Direito.

COELHO, André; TOLEDO, Vitória. Neoliberalismo e 
teoria crítica: duas abordagens.

BANNELL, Ralph. Cognição e aprendizagem em 
Habermas: uma análise crítica.

BERTEN, Andre. O que é ser razoável? Como ser 
razoável num mundo demente?



PROGRAMAÇÃO 15/09 - TARDE
MESA 7

14:00 - 15:30

MESA 8
15:45 - 17:15

BALERA, José. Igualdade política e negacionismo: o 
uso público da razão ainda seria uma alternativa razoá-
vel?

COUTO, Dilneia. Entre Benhabib e Butler: para além 
da diáspora.

COELHO, André. Ontologia Social de Consenso e de 
Conflito. 

SILVA, Marco; GRACIOSO, Luciana. Processos comuni-
cacionais na ordem de sistemas complexos adaptati-
vos: linguagem no  contexto da Teoria da Ação Comu-
nicativa

PALAZI, Rafael. Teoria da ação comunicativa quaren-
ta anos depois: patologias sociais e atualizações

ZAN, Pedro. Pandemia e esfera pública: as contribui-
ções de Facticidade e validade.



LIMA, Clóvis; ANDRADE, Maribel; CARVALHO, Flávia. A 
crítica de Habermas a Heidegger: argumento, ceticismo 
e uso público da razão.

NETO, Asy. O documento está no código, na posse ou 
na unidade? Implicações dos NFT’s à teoria do docu-
mento e ao exercício profissional dos profissionais 
ligados a mediação de Documentos.

MATOS, José; RIPOLL, Leonardo; OLIVEIRA, Wesley. Con-
fiabilidade como problema epistemológico: a confiança 
entre leitor e autor e as qualidades informativas dos 
documentos no ambiente digital

LIMA, Clóvis; GÜNTHER, Helen; LIMA, José; CARVALHO, 
Lidiane; ANDRADE, Maribel. A Teoria do Agir Comunica-
tivo de Habermas na Ciência da Informação.

FREITAS, Lídia. O campo informacional, o discurso 
utilitarista e seus efeitos ético-políticos.

PROGRAMAÇÃO 16/09 - MANHÃ

MESA 10
10:45 - 12:15

MESA 9
9:00 - 10:30



MEDEIROS, Jackson. Informação como espaço de 
hibridação: arranjos de uma categoria.

GUERRA, Claudia; MARQUES JÚNIOR, Jairo. Sintoma e  
testemunha: a legibilidade e dialética de Walter 
Benjamin em 4 fotogramas de Auschwitz.

PREGER, Guilherme. Infodemia, Pandemia 
e Parasitas.

FREIRE, Isa. Fontes de informação científica na 
pandemia COVID-19.

WILKE, Valéria; SILVA, André. A desinformação sob a 
perspectiva ontológica da filosofia da informação.

ALMEIDA JR., Oswaldo. A Informação imprecisa e a 
morte do usuário.

PROGRAMAÇÃO 16/09 - TARDE
MESA 11

14:00 - 15:30

MESA 12
15:45 - 17:15




