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Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

O presente simpósio pretende fomentar a discussões sobre Estado, Saúde, Pandemia e 
Direitos Humanos. Com efeito, no final de 2019 começamos a ouvir falar dos primeiros casos 
do SARS-Cov-2, que ficou conhecido como COVID-19. Com o aumento dos casos, a 
Organização Mundial da Saúde declarou, em 11 de março de 2020, a Pandemia do COVID-19. 

Devido à sua alta transmissibilidade, a doença vem causando grande impacto na saúde 
pública em vários países do mundo, do norte ao sul global. Para conter a evolução do quadro, 
vários países começaram a tomar medidas restritivas: confinamento obrigatório das pessoas em 
casa, obrigatoriedade de teletrabalho em relação às profissões que não estão na primeira linha 
de combate fechamento do comércio e indústria, encerramento de escolas e faculdades.  

Essas medidas, de inevitável custo social, econômico, financeiro e até emocional, que 
de início pareciam temporárias, vem paulatinamente impondo profundas alterações no modo de 
vida que conhecemos. Decorrido mais um ano desde o seu início, o cenário é ainda repleto de 
incertezas. Essa realidade, de impactantes transformações, vem ensejando reflexões nos mais 
diversos campos do saber. Estados, Instituições, Sociedade e Direito estão em acelerado 
processo de recriação.  

Neste simpósio, de inegável atualidade e importância desejamos reunir pesquisas e 
discussões acerca da construção dos discursos políticos, jurídicos e sociais sobre Estado, Saúde, 
Pandemia e Direitos Humanos, que podem abranger questões sobre Responsabilidade do 
Estado, Políticas de Saúde Pública, Discursos sobre a Pandemia, e suas relações com os Direitos 
Humanos, desenvolvidas de modo interdisciplinar ou não. 
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