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Notícias, textos de opinião e entrevistas:

1) Dimensões de direitos humanos na resposta à COVID-19. Human Rights Watch, 23 de março de 2020.
Trecho: "A escala e gravidade da pandemia do COVID-19 realmente alcançam o nível de uma
ameaça à saúde pública que poderia justificar restrições a certos direitos, como aquelas que impõem quarentena ou isolamento, limitando a livre circulação de pessoas. Ao mesmo tempo, a
atenção cuidadosa aos direitos humanos como o da não discriminação, ou princípios de direitos
humanos como o da transparência e do respeito à dignidade humana podem promover uma resposta efetiva em meio à turbulência e a perturbação que inevitavelmente resultam em tempos de
crise, e podem limitar os prejuízos que podem vir da imposição de medidas excessivamente amplas que não respeitam as exigências dos direitos humanos."
Disponível em: h"ps://www.hrw.org/pt/news/2020/03/23/339654

2) Coronavirus in Africa: Whipping, shooting and snooping. Autor: Dickens Olewe. BBC, 9 de
abril de 2020.
Trecho: "The actions of the police and military are at the sharp end of a debate over the balance
between personal freedoms and human rights on the one hand, and the need to protect society as
a whole from coronavirus on the other."
Disponível em: h"ps://www.bbc.com/news/world-africa-52214740

3) Covid-19: combate à pandemia deve respeitar direitos humanos. Autores: Deisy Ventura e
Fernando Aith. Jornal da USP, 13 de abril de 2020.
Trecho: “É comum que a pandemia de covid-19 seja tratada como tema da medicina, de saúde
pública e de economia, até mesmo de segurança pública. Mas é preciso destacar que ela também
é um tema de direitos humanos, entre outras razões pelo profundo impacto que causa sobre os
regimes democráticos."
Disponível em: h"ps://jornal.usp.br/arCgos/covid-19-combate-a-pandemia-deve-respeitar-direi-

tos-humanos/
4) Presidente da CIDH: “Coronavírus pode ser desculpa para limitar ainda mais os direitos
dos mais vulneráveis”. Autor: Felipe Betim. El País, 19 de abril de 2020.
Trecho: “Joel Hernández García, que preside a Comissão da OEA, explica EL PAÍS o teor de reso-

lução aprovada sobre a pandemia na região. “É importante lembrar qual é o catálogo de direitos
básicos”, argumenta”.
Disponível em: h"ps://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-19/presidente-da-cidh-coronavi-

rus-pode-ser-desculpa-para-limitar-ainda-mais-os-direitos-dos-mais-vulneraveis.html

5) O impacto da covid-19 no sistema prisional: a posição dos especialistas. Conectas Direitos Humanos, 18 de março de 2020.
Trecho: “Diante do crescente número de casos positivos do novo coronavírus no país, diversas
entidades têm se posicionado a fim de exigir medidas urgentes de prevenção e contenção da doença no sistema penitenciário. Elas pedem, entre outras medidas, o desencarceramento imediato
de pessoas que compõem os grupos de risco, frente à pandemia que já afeta ao menos 164 países."
Disponível em: h"ps://www.conectas.org/noCcias/o-impacto-do-covid-19-no-sistema-prisional-

a-posicao-dos-especialistas

6) Coronavírus motiva 155 denúncias de violação de direitos humanos por dia. Autor: Guilherme Mazieiro. UOL, 29 de maio de a de 2020.
Trecho: “Desde o início da pandemia de coronavírus no Brasil foram feitas por dia 155 denúncias
de violação de direitos humanos no país. Os 13.537 registros relacionados à covid-19, doença
causada pelo vírus, significam 15% do total de denúncias do ano, 87.580."
Disponível em: h"ps://noCcias.uol.com.br/saude/ulCmas-noCcias/redacao/2020/05/29/corona-

virus-moCva-155-denuncias-de-violacao-de-direitos-humanos-por-dia.htm

7) COVID-19: ameaças aos direitos das mulheres prejudicam a todos. Nações Unidas, 30 de
abril de 2020.
Trecho: “A pandemia da COVID-19 tem um rosto feminino. São as mulheres que mais sofrem
ameaça a direitos e liberdades, são elas as mais afetadas no ambiente de trabalho, já que são
maioria das trabalhadoras em saúde. Elas são também a maioria das trabalhadoras domésticas,
temporárias e em serviços de pequena escala que devem desaparecer nos próximos três meses,
de acordo com projeções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). É por este motivo que
precisamos de sociedades mais igualitárias, defende o secretário-geral da ONU, António
Guterres."
Disponível em: h"ps://nacoesunidas.org/arCgo-covid-19-ameacas-aos-direitos-das-mulheres-

prejudicam-a-todos/

8) The Other Epidemic: Human rights abuse and dehumanization. Autora: Alison Brysk, June
8, 2020.
Trecho: “For thirty years before the outbreak of the current global health crisis, I have been tracking
a different deadly epidemic: human rights abuse. It is estimated that “death by government” killed
at least 150 million during the 20th century in R.J. Rummel’s work. Teaching my human rights class
online to COVID-displaced students who may be suffering threats to family, health, education, and
economic security, I have been trying to convey how the two epidemics of health and human rights

abuse are linked by Paul Farmer’s concept that social patterns of disease reflect “pathologies of
power.""
Disponível em: h"p://blog.umd.edu/bahaichair/2020/06/08/the-other-epidemic-human-rights-

abuse-and-dehumanizaCon-professor-alison-brysk/

Artigos, Capítulos de livro e livros:

1) Ventura, Deisy. “Pandemias e estado de exceção”. In: Marcelo Catoni e Felipe Machado. (Org.).
Constituição e Processo: a resposta do constitucionalismo à banalização do terror. Belo Horizonte, MG: Del Rey/IHJ, 2009, p. 159-181. Disponível em: https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/10/ventura-pandemias-e-estado-de-excec3a7c3a3o-2009.pdf

2) WENHAM, Clare; SMITH, Julia; MORGAN, Rosemary. COVID-19: the gendered impacts of the
outbreak. The Lancet, v. 395, n. 10227, p. 846-848, 2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930526-2
3) AMON, Joseph J. COVID-19 and detention: respecting human rights. Health and Human
Rights Journal, v. 23, 2020. Disponível em: https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights/
4) MARQUES, Emanuele Souza et al. A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em
tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e formas de enfrentamento. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. e00074420, 2020. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/
csp/2020.v36n4/e00074420/
5) BRYSK, Alison. Construc4ng rights in Taiwan: the feminist factor, democra4za4on, and the quest

for global ci4zenship. The Paciﬁc Review, p. 1-33, 2020. Disponível em: h"ps://doi.org/
10.1080/09512748.2020.1784985

Documentos:

1) Resolução 1/2020: Pandemia e Direitos Humanos Nas Américas. Comissão Interamericana
de Direitos Humanos. Aprovada pela CIDH em 10 de abril de 2020. Disponível em: h"ps://

www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-pt.pdf
2) COVID-19 and Human Rights We are all in this together. United Nations, abril de 2020.
Disponível em: h"ps://www.un.org/vic<mso>errorism/sites/www.un.org.vic<mso>errorism/ﬁles/

un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf
3) Addressing Human Rights as Key to the COVID-19 Response. World Health Organization,
21 de abril de 2020. Disponível em: h"ps://www.who.int/publicaCons/i/item/addressing-human-

rights-as-key-to-the-covid-19-response

Outros:

1) Webinar "Pandemia e direitos humanos - As recomendações da (CIDH)”. Organizado pela
Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP e realizado no dia 22 de abril de 2020. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=ZGfpXQG5cKc

2) Websérie "Impactos do COVID-19 | Os Direitos Humanos no cenário da pandemia”. FGV,
15 de maio de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PyjwJp09fn8

3) “Ground Truth Briefing: A pandemic of violence—A Global Discussion of COVID-19 and
Trends in Gender Violence”. Woodrow Wilson Center, May 28, 2020. Disponível em: https://
soundcloud.com/the-wilson-center/a-pandemic-of-violence-a-global-discussion-of-covid-19and-gender-based-violence

