
 



 

INTRODUCTION 
 

Pandemics have always filled and haunted human history. However, contemporaneity 
forces us to rethink ancient problems and face new challenges. Almost without 
realising it, the 21st century began marked by a set of problems that not only showed a 
clear fragility for pandemic threats, but also diluted these threats in "Earthly Cities" 
amid a mixture of fragmented cultures and policies, showing both the absence of a 
deep conviction in linear and infinite techno-scientific progress and a deep inability to 
draw thoughts and policies based on a Common purpose. The long cycles of history 
which have somehow accomplished the "microbial unification of the planet", with the 
many conquests and colonisation movements, leading to the import and export of men, 
animals, plant species and epidemics of unknown origins to entire peoples, cannot be 
overlooked. 

The Research Centre in Political Sciences - CICP, in partnership with the Research 
Centre for Research and Higher Studies in Social Anthropology - CIESAS.CONACYT 
decided to organize this colloquium in order to reflect on the issues that are 
intersecting at political, historical, economic, social and cultural levels, and against the 
background of the administration of life and death, growth and decrement, human 
rights as a constellation of values that require new perspectives in the ways of looking 
at the political system, the need for new or reshaped public policies, new ways of 
looking at human/nature relationships, the governance of complex societies, 
globalisation at various levels and speeds. 
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PROGRAM SCHEDULE 
 

Wednesday 4th November 

10:00 – Openning Session 

10:15 – Painel I: Politics, pandemics and World Risk Society 

Moderator: Silvério da Rocha-Cunha 

10:15. Pilar Damião Medeiros: “Medo: O Novo Mal-Estar da Humanidade” 

10:30. Silvério da Rocha-Cunha: “Crise do Político e Angústia em tempos de Pandemia” 

10:45. Gabriel Moreno González: “El neoliberalismo como gubernamentalidad de crisis” 

11:00. Paulo Vitorino Fontes: “A Pandemia e a centralidade da política na resposta europeia: 
dilemas e desafios” 

11:15. António Bento Caleiro: “A digression on pandemic public health policies” 

11:30. João Vaz Rodrigues: “COVID: O receio da parrésia da revisitação de ‘uma singela 
proposta’” 

11:45. Discussion 

12:00. Lunch Break 

14:15 – Painel II: Pandemics, geopolitics and crisis of the international 
system 

Moraderator: Evanthia Balla 

14:30. Marco António Martins: “Implicações geopolíticas numa nova realidade pandêmica 
COVID-19” 

14:45. Yannis A. Stivachtis “Viruses as Enemies and Pandemics as Wars: assessing National 
Security Strategy and Policy in a Pandemic” 

15:00. Márcia Mieko Morikawa: “Repensar a proteção da pessoa humana em contextos de 
guerra e de perseguição em tempos de pandemia – novos desafios ao Direito Internacional 
Humanitário e ao Direito Internacional dos Refugiados” 

15:15. Evanthia Balla: “The pandemic-integration nexus in the European Union: discourse, 
legislation and governance” 

15:30. Aristotle Tziampiris: “International and Regional Consequences of the Covid-19 
pandemic: The View from Greece” 

15:45. Luís Andrade: “Os Açores, a Política Externa Portuguesa e as Relações 
Transatlânticas” 

16:00. Discussion 
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Thursday 5th November 

10:00 – Painel III: Politics, civilization, pandemics and new directions for a 
political ecology 

Moderator: João Vaz Rodrigues 

10:15. Alfonso de Julios-Campuzano: “La pandemia en el contexto de una crisis 
civilizatoria” 

10:30. Irene Viparelli: “Rendimento básico universal e produção biopolítica. Elementos 
teóricos para repensarmos os Direitos Humanos num mundo pandémico” 

10:45. Paulo Neto: “Bringing people back to the center of public policies. Economic and 
political Dynamics emerging from the Covid-19 pandemic” 

11:00. Delio Salottolo: “The SARS-CoV-2 pandemic as a test bench of ecological and 
economic global crisis: problematising the discursive regime of the Anthropocene” 

11:15. Davide Scarso: “Em nome da liberdade: Antropoceno e Negacionismo Climático” 

11:30. Isabel Estrada Carvalhais: “The greening of far-right parties - immigration and the 
Global South under siege” 

11:45. Discussion 

12:00. Lunch Break 

14:15 – Painel IV: History, pandemics, populations, exchanges, fear, stigma. 

Moderator: Maria de Deus Manso 

14:15. Margarida Rendeiro: “Contar (in)visibilidades póscoloniais de Lisboa a partir dos 
Contos de Lisboa de Mónica de Miranda 

14:30. Leonor Rocha, Tiago Calado e Adriana Lopes: “Epidemias, Surtos ou 
Doenças…Quando os mortos ainda nos contam histórias” 

14:45. Juciene Ricarte Apolinário: “Povos indígenas no Brasil, doenças, direitos étnicos e os 
desafios da pandemia de Covid-19” 

15:00. Ângelo Adriano Faria de Assis: “O inferno na Terra: pestes, doenças, crenças 
populares, discursos médicos e religiosos na Modernidade” 

15:15. Bruno da Silva Antunes de Cerqueira: “Com quantos garimpeiros se faz uma Terra 
Indígena no Brasil? O difícil problema da busca do Eldorado em pleno mundo do século XXI”  

15:30. Alexandre Bittencourt Leite Marques: “Reflexões sobre o uso de uma espécie de 
Quina parda que se descobriu na Capitania de Pernambuco”: experiências do uso da quina 
para emprego medicinal, em Portugal, na passagem do século XVIII para o XIX” 

15:45. José Otávio Aguiar: “Fisiologias e epidemias na obra de Von Martius: um estudo do 
ensaio “Natureza, doenças medicina e remédios dos índios brasileiros”, publicada em 1844” 



 

16:00. América Molina del Villar: “Mortalidad diferencial y pandemias. La influenza de 
1918 y la Covid 19 en México” 

16:15. Anderson Pereira dos Santos: “As mudanças sociais derivadas do cholera morbus na 
Província de Sergipe no Brasil (1855-1856)” 

16:30. Discussion 
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Friday 6th November 

10:00 – Painel V: Politics, pandemics and the state of exception. 

Moderador: Irene Viparelli 

10:00. Marcello Boemio: “Epidemia come politica” 

10:15. V. Álvarez García, F. Arias Aparicio y E. Hernández Diez: “El Derecho de crisis 
durante la epidemia de la COVID-19: una aproximación comparada entre España, Portugal, 
Francia, Italia y Alemania” 

10:30. Juan Francisco Barroso Márquez: “Estado de Emergencia en Hungría: maniobras de 
un gobierno iliberal contra el Estado de Derecho” 

10:45. Valeria Gamella: “Disciplina e cura. Il governo dell’emergenza sanitaria a partire da 
Michel Foucault” 

11:00. Rafael Franco Vasques: “Um vírus que nos assombra: do confinamento da 
democracia ao agudizar do Estado de exceção” 

11:15. Daniel Arruda Nascimento: “Sobre os usos da exceção em tempos de pandemia” 

11:30. Nuno Salter Cid: “Pandemia, restrições, deveres e responsabilidades, na Era da 
exaltação de direitos e liberdades” 

11.45. Miguel Santos Neves: “Pandemic crisis, policy response and human rights' erosion 
and derogation: challenges to the universality of the human right to health” 

12:00. Discussion 

12:15. Closing Session  



 

ABSTRACTS 
 

 
La pandemia en el contexto de una crisis civilizatoria 

 
 

 
Alfonso de Julios-Campuzano 

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla 
 
 

 
La pandemia ha desvelado muchas cosas que estaban a la vista y que nos 

negábamos a ver. Nos ha puesto, como en un espejo, delante de nuestra propia realidad. 
La crisis del coronavirus no es, en realidad, otra crisis, sino que es la misma crisis en 
realidad aumentada que nos precipita sobre la incapacidad para combatir a escala 
nacional problemas de alcance planetario. Es ésta la misma crisis sólo que ahora 
llevamos tatuado sobre nuestra piel el dolor de las víctimas y nuestra propia 
perplejidad, la misma crisis que ha agravado exponencialmente los síntomas de un 
paradigma que se muestra agotado. Esa imagen deformada de nuestras propias 
contradicciones nos revela que la racionalidad sustantiva de la política y del derecho 
no puede quedar circunscrita a la dimensión espacial y temporal de la primera 
modernidad, es decir: que necesitamos incorporar una dimensión global en la solución 
y gestión de problemas de magnitud planetaria; que tenemos que recuperar y hacer 
prevalecer el imperio de la ley en el escenario supranacional como una de las grandes 
conquistas de la modernidad; que hay que inyectar la racionalidad material del 
constitucionalismo (los principios y los derechos) para recuperar la virtualidad 
emancipatoria del proyecto de la modernidad y de sus grandes ideales metanarrativos: 
libertad, igualdad y fraternidad.  

 
  



 

 
Reflexões sobre o uso de uma espécie de Quina parda que se descobriu na 
Capitania de Pernambuco”: experiências do uso da quina para emprego 

medicinal, em Portugal, na passagem do século XVIII para o XIX 
 

 

Alexandre Bittencourt Leite Marques  
ETE/Secretaria de Educação de Pernambuco 

 

 

 

No ano de 2020, devido à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, tem-se 
estudado medidas para tentar obter a cura dos enfermos. Embora ainda não 
comprovado cientificamente, um dos polêmicos medicamentos em análise para 
combater os efeitos desse vírus é a cloroquina, um antimalárico artificial. O 
desenvolvimento de moléculas sintéticas dessa substância foi baseado na estrutura da 
quinina, um alcaloide que, por sua vez, é extraído da quina, uma planta nativa da 
América do Sul. Séculos atrás, as virtudes curativas da quina em relação às febres já 
eram de conhecimento dos povos pré-coloniais da América. Após a chegada dos 
europeus ao Novo Mundo, gradativamente, estes passaram a se interessar por esse 
conhecimento indígena sobre as qualidades dessa planta. Na segunda metade do 
século XVIII, a Coroa portuguesa incentivou a extração da quina dos sertões de 
Pernambuco, Brasil, no intuito de serem remetidas para estudo e produção de 
medicamento na metrópole. A presente comunicação tem por objetivo analisar 
algumas experiências do uso da quina de Pernambuco para emprego medicinal, em 
Portugal, na passagem do século XVIII para o XIX.  

 
  



 

 
As mudanças sociais derivadas do cholera morbus  

na Província de Sergipe no Brasil (1855-1856) 
 
 

 
Anderson Pereira dos Santos 

CETAF-AJU 

 

 

O tema deste trabalho é a epidemia do cholera morbus em Sergipe na segunda 
metade do século XIX. Em 1855, a epidemia surgiu na Vila de Campos do Rio Real em 
Sergipe, e de lá, acabou se espalhando por toda a Província. A sociedade sergipana era 
agrária, escravista, patriarcal, hierarquizada, com pouca mobilidade social e instrução, 
insegura e marcada por práticas do catolicismo popular. Foi nesta sociedade que, a 
epidemia se alastrou. Portanto, o estudo teve como objetivo central compreender as 
mudanças sociais decorrentes do cholera murbus na Província de Sergipe, entre 1855 a 
1856. O principal corpus documental empregado foram os relatórios de províncias de 
Sergipe do período. Assim, para interpretarmos tais mudanças sociais, tomamos como 
referencial teórico o pensamento social de Vilfredo Pareto e Michel Foucault. Já a 
metodologia utilizada foi a análise de conteúdo proposta Laurence Bardin. À guisa de 
conclusão, podemos afirmar que, o cholera morbus mudou a mentalidade de 
enfrentamento a epidemia, a forma de transportar e enterrar os mortos, acarretou 
maior fiscalização e vigilância por parte do poder público, provocou fugas 
populacionais e desobediências, intensificou a religiosidade e o medo da morte, 
paralisou serviços públicos, etc., tais mudanças foram realizadas por uma elite. 
Palavras-chave: Mudanças sociais. Cholera Morbus. Sergipe. 
  



 

 
Mortalidad diferencial y pandemias. La influenza de 1918 y la Covid 19 en 

México 

 

 

América Molina del Villar 
CIESAS.Ciudad de México 

 

 

La pandemia de Covid-19 ha revelado diversos problemas en torno a la 
fragilidad de los sistemas de salud pública y actuación de los gobiernos. De la misma 
manera, la pandemia ha mostrado la desigualdad ante la muerte. En cada país la tasa 
de letalidad ha variado de acuerdo con el género y grupo de edad. En México esta 
nueva pandemia está provocando decesos en personas más jóvenes, a diferencia del 
caso europeo, ya que se ha identificado agravamiento de la infección en personas con 
diabetes, obesidad e hipertensión. Al igual que otras graves pandemias que impactaron 
gravemente a nuestro país, como el cólera de 1833, tifo de 1915-1916 e influenza de 1918, 
la Covid-19 pondrá en evidencia la mortalidad diferencial, ya que los grupos más 
afectados serán las poblaciones pobres en los grandes centros urbanos sin acceso al 
agua y vivienda en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En esta ponencia 
compararemos el impacto de ambas pandemias (influenza de 1918 y Covid19) en grupos 
marginados y pobres, contextualizando debidamente cada evento. El estudio se basa 
en información estadística, prensa y bibliografía. 

  



 

 
O inferno na Terra: pestes, doenças, crenças populares, discursos médicos e 

religiosos na Modernidade 
 

 

Ângelo Adriano Faria de Assis 
Universidade Federal de Viçosa 

 

 

A Modernidade, como sabemos, foi momento ímpar que permitiu, pela 
primeira vez, a descoberta de novos mundos, culturas e crenças. Este primeiro ensaio 
de globalização, através de viagens que interligavam a Europa com os Orientes 
próximo e distante, a África e a América, além de possibilitar a circulação de pessoas, 
costumes e mercadorias pelo Orbe, também foi responsável por tornar globais doenças 
até então desconhecidas entre certos povos, gerando experiências pandêmicas e 
mortalidade em massa, muitíssimo antes que o mundo se desestabilizasse perante os 
milhões de contaminados e mortos pela COVID-19. A medicina, por sua vez, contou 
com os esforços de indivíduos que, não raro, arriscaram suas próprias vidas com o 
intuito de entender as causas dos contágios e a lógica das doenças, em tempos em que 
ainda tão pouco se conhecia sobre o próprio corpo humano, seus humores e 
funcionamento. As doenças tornaram-se, ainda, questão de religiosidade, vistas como 
castigo destinado aos pecadores, prova aos de pouca fé, vingança divina ou ação do 
demônio. Nesta comunicação, pretendemos, a partir de fontes de época, analisar 
momentos de crise sanitária, como endemias, epidemias e pandemias foram vistos na 
Modernidade (em especial no mundo ibérico e colonial), seja pelo discurso científico e 
religioso, seja nas tentativas populares de busca de tratamento e cura destes problemas. 
Para tanto, utilizaremos fontes produzidas por representantes da Igreja e manuais de 
medicina, além de narrativas e crônicas sobre como estas crises afetaram o cotidiano 
das vilas e cidades de então. 

 

  



 

 

 A digression on pandemic public health policies 
 

 

António Bento Caleiro 
University of Évora 

 

In modern times, the pan (from the Greek, meaning “all”) demics (from the 
Greek, meaning “the people”) characteristic of a phenomenon, is associated 
exclusively with the spread, on a global scale, of a (necessarily) infectious disease. In 
fact, this shows, in the most evident way, that the health status of each individual may 
(crucially) depends on the one with whom she/he has some kind of contact. This plain 
evidence that the health status can be seen as a public good cannot be ignored in health 
policies, which, being public, must, in fact, be for all people, i.e. pandemics. The alleged 
dilemma, obviously based on too short time horizons, between health and the 
economy, becomes incomprehensible in a globalized world, in which economic 
relations are also ‘pandemic’. From this point of view, the nationalisms that (will) 
characterize some public health policies are incomprehensibly ignorant of the 
interactions between health and the economy that are, by nature, ‘pandemic’. These 
are the directions we will take in our digression on health policies, which, being truly 
public, must themselves assume a ‘pandemic’ characteristic. 

 

  



 

 
International and Regional Consequences of the Covid-19 pandemic: The 

View from Greece 

 
 

 Aristotle Tziampiris 
University of Piraeus 

 

The Covid-19 pandemic has upended international politics. This presentation 
will focus on the pandemics’s effects on role of the EU, the West’s relations with China, 
global trade relations, energy projects In the Eastern Mediterranean and the emerging 
new role of the state. Particular emphasis will be given to the case of Greece and how 
specific crises were confronted. 

  



 

 

Com quantos garimpeiros se faz uma Terra Indígena no Brasil? 
O difícil problema da busca do Eldorado em pleno mundo do século XXI 

 
 

Bruno da Silva Antunes de Cerqueira 
Membro da Comissão de Direitos Humanos e da Memória e da Verdade da OAB-DF 

 

 

A pandemia de Covid-19 chegou ao tenebroso número de 1 milhão de mortos 
no mundo em 2020, na última semana de setembro. No caso brasileiro, dados oficiais 
e informações coligidas na imprensa apontam que cerca da metade de seus povos 
indígenas — que somam hoje a cifra sem dúvida extraordinária, pela resiliência, de 
300 etnias — foi afetada pela contaminação do coronavírus SarsCov2. 1 
Em alguma medida, ao menos do ponto de vista da memória coletiva, os povos 
indígenas do Brasil, na aurora do século XXI, se defrontam com a dura realidade 
trazida pelo desembarque da frota cabralina na “Bahia” do século XVI: junto com os 
badulaques e pequenos objetos de interesse para escambo, nossos antepassados 
portugueses trouxeram centenas de cepas bacterianas e virais em sua “bagagem”, 
provocando, ora voluntariamente, ora não, a morte de milhares de ameríndios.  
Há, contudo, outra “epidemia” nas terras indígenas do Brasil, esta sem classificação 
apropriada, pelo fato, óbvio, de que sua ilegalidade advém do próprio texto 
constitucional brasileiro. Com efeito, as terras indígenas são, no Brasil, propriedade da 
União, com usufruto exclusivo dos povos autóctones que nelas habitam, em caráter 
permanente e segundo seus usos, costumes e tradições (CRFB, artigos 21, XI, 231, caput 
e parágrafos 1º e 2º). O garimpo em terras indígenas é uma das mais duras realidades 
com as quais se deparam os povos originários afeitados. 

  

 
1 São bastante contrastantes os dados emitidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério 
da Saúde (Sesai-MS) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), cada qual usando, até que se 
prove o contrário, metodologias cientificamente aprováveis para analisar e sistematizar as informações 
sobre o combate à propagação do coronavírus entre os indígenas brasileiros. Confira-se a página oficial 
da Sesai )https://saudeindigena.saude.gov.br/corona), que aponta na data de hoje (02.10.2020) para 446 
óbitos, sem distinções sobre etnias, e a página http://emergenciaindigena.apiboficial.org/, que aponta 
836 óbitos em 156 povos diversos.  



 

 

Sobre os usos da exceção em tempos de pandemia 

 

 
Daniel Arruda Nascimento 

Universidade Federal Fluminense 
 

 

A exceção se usa de muitos modos, em tempos de pandemia e antes do cenário 
pandêmico que atualmente assola a cidade terrestre. Percorrendo a contribuição de 
alguns autores de referência que antes pensaram a exceção, tais como Søren 
Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin e Giorgio Agamben, temos a 
intenção na breve comunicação que se apresenta de recuperar algumas questões 
prementes trazidas pela pandemia, não apenas a partir da discussão envolvendo o 
estado de exceção instaurado pela crise sanitária, mas também a exceção no seu 
contexto universitário e escolar. Pensando a exceção como dispositivo, pretendemos 
iluminar o campo reflexivo que cruza política e educação, não sem a intenção última 
de se indagar o quanto de exceção suporta o nosso mundo humano. Consideramos que 
seja tarefa da filosofia se dedicar ao seu tempo e criar aquela ambiência e intensidade 
do pensamento que aporta questões e orientam o caminho futuro. 
  



 

 
Em nome da liberdade: Antropoceno e Negacionismo Climático 

 

 

Davide Scarso 
Universidade Nova de Lisboa 

 

Não há dia em que não haja novas evidências do dramático impacto das 
atividades humanas nos ciclos fundamentais da vida terrestre, e em particular nos 
processos de regulação climática. Apesar disso, a difusão de discursos que negam que 
as alterações climáticas sejam uma realidade não dá sinais de abrandamento. Na nossa 
comunicação iremos esboçar uma possível leitura deste “negacionismo climático”. 
Consideramos, pois, amplamente insuficientes as leituras que reconduzem este tipo de 
discursos aos efeitos da iliteracia científica, a uma genérica resistência à mudança ou à 
pura manipulação. Acreditamos que, pelo contrário, o negacionismo climático deve 
ser visto como elemento central de um processo de subjetivação política que, 
precisamente por ser complexo, ambíguo e paradoxal (e com notáveis analogias com o 
negacionismo que surgiu em torno à pandemia de Covid-19), merece maior atenção. 
Em particular, parece-nos fundamental examinar o papel central que a liberdade, ou 
pelo menos uma certa articulação da categoria de liberdade, possui neste tipo de 
posicionamentos políticos.  

  



 

 

The SARS-CoV-2 pandemic as a test bench of ecological and economic global 
crisis: problematising the discursive regime of the Anthropocene 

 

Delio Salottolo 
Istituto Universitario Orientale 

 

The SARS-CoV-2 pandemic represents the first epidemic at the time of the 
ecological crisis, of what is called Anthropocene: this statement may seem obvious, but 
what we actually mean to say is that it is an epidemic that must be read with different 
critical tools than the other pandemic crises that have passed through human history. 
In the simplest possible terms, we can say that this pandemic is not simply “natural” 
(beyond the ambiguity of the term “nature”) both in its origin and in its effects, and can 
be understood within a social-historical framework that deeply intersects ecological 
and economic dimensions (the discourse and the norm of the oikos, as the place where 
human beings, non-human living beings and non-living reality live). It is a threshold 
crossing, maybe, and this pandemic crisis could in some ways anticipate – as a test 
bench – the announced crisis, at the same time ecological and economic, of the 
human/nature metabolism: it could be an effective observatory on what we may face 
in the near future. 

  



 

 
The pandemic-integration nexus in the European Union: discourse, legislation 

and governance 
 
 
 

Evanthia Balla 
University of Évora 

 
 
 

The European Union is once again at the epicenter of a new challenge, a global 
health crisis, with a still unknown duration and scale as well as impact on European 
integration. Indeed, although the Union did manage to go forward with some political 
and institutional solutions to the pandemic based on solidarity and unity, the EU´s 
fragilities as a regional and global player were exposed once again. Notwithstanding a 
substantive literature over EU´s actual response to the pandemic, little attention has 
been paid to the institutional, political, and normative constraints that have shaped the 
Union’s reactions to the crisis. The EU’s governing institutions hold considerable 
steering power; however, they do depend on domestic administrations to implement 
their policies. On this basis, the current study asks to what extent the European Union 
has the legitimate authority and regulatory power to manage this pandemic. In this 
sense, the current analysis assesses the EU’s political discourse, legal documents, and 
institutional activism in the context of the COVID 19 crisis, testing the EU’s governance 
model and its potential impact to the integration process.   



 

 

El neoliberalismo como gubernamentalidad de crisis 
 

 

Gabriel Moreno González 
Universidad de Extremadura 

 

Las escuelas teóricas que conforman el neoliberalismo han hecho hincapié en 
sus desarrollos doctrinales y académicos en la posibilidad que brindan las situaciones 
de crisis sistémicas para la implementación de sus marcos políticos e institucionales. 
Conscientes del poco apego democrático que existe hacia el ideario neoliberal y su 
escala de valores, desde la propia defensa teórica del mismo se defiende que los 
momentos de incertidumbre social constituyen verdaderas ventanas de oportunidad 
para petrificar e institucionalizar sus consecuciones, entre las que sobresalen la 
ideología del emprendedurismo, la reducción del Estado social y el control a priori y 
jurídico de las actuaciones políticas. En la intervención se analizará, en consecuencia, 
cómo puede servir de coartada la crisis provocada por la Covid-19 para que se instaure 
un nuevo impulso de dicho ideario, deteniéndonos para ello, especialmente, en el 
marco que proporciona la Unión Europea y en cómo sus mecanismos de gobierno 
económico ya han comenzado a responder, de desigual forma, al desafío actual. 

 

  



 

 

Rendimento básico universal e produção biopolítica. Elementos teóricos para 
repensarmos os Direitos Humanos num mundo pandémico 

 
Irene Viparelli 

Universidade de Évora / CICP 
 

Como todos os eventos imprevistos que irrompem na história gerando 
profundas ruturas, também a atual pandemia desde logo apresentou-se como uma 
“força desmistificadora”, capaz de desvendar as contradições e as vulnerabilidades das 
nossas sociedades. Por um lado, a impreparação dos sistemas de saúde em muitos 
países revelou imediatamente os limites das políticas de privatização dos setores 
fundamentais do Welfare. Por outro, o lockdown deixou emergir uma constelação de 
sectores sociais absolutamente precários e desprovidos de formas de apoios por parte 
dos Estados. Em suma, a eclosão da conjuntura pandémica mostrou o caracter 
estrutural de fenómenos como a exclusão social, a pobreza e a desigualdade nas nossas 
sociedades. A “fase de reabertura”, paralelamente, também adquiriu logo uma 
significação simbólica, colocando a questão duma alternativa fundamental: reabertura 
como “retorno” à uma normalidade feita de exclusão e desigualdade ou como 
“construção” duma alternativa para o futuro? A presente intervenção propõe-se refletir 
em torno desta problemática a partir da questão do Rendimento Básico Universal, 
assim como se encontra desenvolvida por um grupo de investigadores italianos que 
tentam pensar o rendimento básico como “rendimento primário”: já não como medida 
“assistencialista” e redistributiva, o rendimento básico é definido como forma de 
contribuição adequada às transformações biopolíticas do modo de produção 
contemporâneo. A tese que se pretende demonstrar é que o caracter “incondicional” e 
“universal” do rendimento básico pode abrir caminhos para repensarmos a questão 
dos direitos humanos, para além das aporias da sua formulação tradicional.  

  



 

 

The greening of far-right parties: 

 immigration and the Global South under siege 
 

Isabel Estrada Carvalhais 
University of Minho / CICP 

Member of the European Parliament 

 

In terms of content, that is, in terms of what is underneath the plea for the 
environmental cause, it looks rather clear what separates pluralist democrat thinking 
from the theses of far-right ecologism. Far right is a direct heir of Eco-Fascism, of the 
romantic connection between nationalism and the natural landscape - the home land 
- as it has begun to be created in the mid 19th century  in Great Britain, but mostly in 
Germany as a political and intellectual statement against the French cultural dominion 
over Europe. Therefore, in the far right’s perspective, nature's degradation is mostly 
caused by immigrants, the nomadic, or, as Marine le Penn stated, 'those who do not 
care for the environment, because they have no homeland'. The idea of immigrants as 
those that do not know how to cherish the land as the natives do, goes along with 
another major villain of nature:  the Global South. Overpopulated, putting too much 
pressure on resources, polluting lands and seas, contributing to an unbalanced planet, 
this construction of the Global South mirrors well the alignment of far right thinking 
with the colonialist and racist attitudes behind this assessment of the south as the place 
of uncivilised cultures, of women with too many children in contrast with the white, 
wise, civilised folks. But, what is less clear is how we can be sure that pluralist 
democrats do not imitate the far right ecologists in their aggressiveness and radicalist 
approach when it comes to stand for nature. Far right ecologists prefer to talk about 
nature over climate change because climate is more evasive, less prone to enter the 
aesthetics of the romanticised “land of the people”, as rivers, mountains, and prairies 
are. In this communication, we intend to look at how the pandemics of COVID 19 is 
been portrayed by both sides, and how their arguments reveal worrying signs of 
similitude, with very little self-criticism from the side of pluralist democrats.  

  



 

 

Fisiologias e epidemias na obra de Von Martius: um estudo do ensaio 
“Natureza, doenças, medicina e remédios dos índios brasileiros”, publicada em 

1844 

 
José Ótavio Aguiar 

Universidade Federal de Campina Grande 

 

 

O artigo historia a respeito das percepções sobre natureza e evolução, 
humanidades e diversidade, doenças e medicina, na obra "Natureza, doenças, medicina 
e remédios dos índios brasileiros" (1844) do naturalista Carl Friedrich Philipp von 
Martius. Através de uma leitura da obra, avaliamos a influência das ideias em voga 
sobre o pensamento do famoso naturalista bávaro, visando detectar a gênese 
multiforme e a peculiaridade criativa de seu pensamento. De todos os naturalistas em 
visita ao Brasil, talvez Martius e Spix tenham sido dos que mais se incomodaram com 
a aparência física dos índios. Durante o século XIX, os desenhos dos viajantes foram 
sucessivamente adaptados por artistas de academia que, não raro, nunca tinham 
visitado as remotas regiões que retratavam. Certas imagens, diferindo 
significativamente dos esboços originais, causavam horror ou surpresa ao leitor 
europeu desavisado. Preconceitos que prendiam os padrões de estética à beleza 
clássica faziam das representações do homem e da natureza americana meras paródias 
do original. Homem de ciências, Martius era, no entanto, religioso o suficiente para 
creditar a criação de todas as raças humanas a uma só origem, como o demonstrou por 
ocasião de sua vista a Goethe. A crença de que toda a humanidade gerara-se a partir 
dos pais bíblicos, deixava aos índios e demais povos não ‘caucasianos’ a condição de 
seres degenerados, pensamento que tem suas raízes numa releitura da teoria 
buffoniana da degeneração das espécies no Novo Mundo. Para Buffon, as 
características excessivamente úmidas do continente americano beneficiariam a 
sobrevivência dos répteis devido às características frias de seu sangue, mas, em 
contrapartida, atrofiariam o desenvolvimento humano, transportando os índios para 
uma espécie de infância raquítica, marcada pela indolência e pela incapacidade mental 
e física. Na América os animais seriam menores, os homens imberbes e fracos. Esse 
suposto “menor desenvolvimento da natureza” no Novo Mundo dever-se-ia, também, 
ao pretenso fato de o continente Americano ser uma parte mais jovem dentre todas as 
outras poções secas do planeta. Partindo da análise da obra em apreço e de suas 
possíveis interpretações, abordaremos os arquétiopos de associação a partir dos quais 
Martius construía sua representação de mundo e de humanidade, num processo de 
reinvenção da América. Nosso interesse pela obra partiu de sua potencialidade para a 
percepção de traços de historicidade no pensamento médico e social dos oitocentos. 
Destarte buscamos identificar as considerações médico-fisiológicas de Martius no 
conjunto dos conhecimentos europeus do oitocentos sobre o tema. 



 

 

Estado de Emergencia en Hungría:  
maniobras de un gobierno iliberal contra el Estado de Derecho 

 

Juan Francisco Barroso Márquez 
Investigador en la Universidad de Extremadura 

 

Hungría se caracteriza, tras el triunfo electoral de Fidesz, por haber tomado la 
senda del iliberalismo y, como consecuencia, de la vulneración de las bases más 
elementales del Estado de Derecho, entre las que se encuentran la separación de 
poderes, la independencia judicial y los derechos fundamentales. Como respuesta a la 
crisis de la COVID-19, el gobierno de Viktor Orbán ha declarado el estado de 
emergencia, al igual que en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, 
pero en el caso de Hungría debemos extremar las precauciones, pues si analizamos la 
declaración no existe en ella límite temporal alguno y, por tanto, su finalización 
depende en exclusiva del parlamento, dominado por el partido político al que 
pertenece el mismo Orbán. El objetivo de esta comunicación es analizar las 
implicaciones que la respuesta de Hungría a la COVID-19 tiene respecto del Estado de 
Derecho, teniendo el contexto previo de reformas iliberales en el que se ha producido 
para evitar un estudio fragmentario y poder mostrar la verdadera gravedad de la 
medida. 

 

  



 

 
Povos indígenas no Brasil, doenças, direitos étnicos e  

os desafios da pandemia de Covid-19 
 
 

Juciene Ricarte Apolinário 
Universidade Federal de Campina Grande  

 

 
Desde o século XVI, em os contatos com os colonizadores os povos indígenas 

no Brasil vem construindo formas de resistências e perdendo milhares de vidas diante 
de contínuas doenças como sífilis, epidemias de gripe, sarampo, 
turbeculose,	no	século20,	mais recentemente	com	a	gripe H1N1,	em 2009,	até 
a	pandemia de	Covid-19,	em 2020.	Cada uma dessas epidemias e/ou crises sanitárias 
impactaram de diferentes formas os grupos indígenas no Brasil atingidos nas suas 
etnicidades e as suas vidas. Mesmo com toda a diversidade de uso das plantas e 
componentes naturais retirados das suas florestas os sábios pajés, parteiras e 
benzedeiras não conseguem vencer um inimigo estranho e exterminador como o 
Covid19. 	No atual governo, a saúde indígena ficou ainda mais precária já que os órgãos 
indigenistas, encarregados da proteção sanitária, passaram a praticar políticas públicas 
em formato da necropolíticas. Ainda não sabemos toda o extermínio que esta 
pandemia irá provoca entre os mais de 300 povos indígenas no Brasil, no entanto, eles 
continuarão cobrando do Estado Brasileiro que as suas garantias constitucionais sejam 
cumpridas. 

 

  



 

 

COVID: O receio da parrésia da revisitação de ‘uma singela proposta’ 
 

João Vaz Rodrigues 
Universidade de Évora  

 

O percurso das fragilidades nosológicas pode simplificar a ‘razão de ser’ deste 
Colóquio, engavetando esta comunicação em um contador imenso. Os pavores 
decorrentes dos algoritmos de sintomas e desaires, endógenos ao corpo humano ou 
exógenos, oriundos do que é minúsculo ao ponto da ‘invisibilidade’ (micróbio, no seu 
étimo, é mínimo da natureza) caracterizam-nos na curta fatia da árvore da vida 
(Leonard Eisenberg). As notícias das pestes misturam-se em areia milenar na 
ampulheta humana. Um lapso de tradução ofereceu a Sigrais uma expressão feliz a 
propósito: as pestes são capítulo da ‘Guerra da História’. Sempre que misturarmos o 
medo e a ignorância, a magia mata. Até ao drama seguinte persistirá espanto análogo 
a cada novo surto, e, claro, o espanto sobre as reações. Humanos, apetecíveis humanos.   

  



 

 
Epidemias, Surtos ou Doenças…Quando os mortos ainda nos contam histórias 

 
Leonor Rocha1 
Tiago Calado2 

Adriana Lopes3 
 

Ao longo dos tempos a humanidade foi ciclicamente assolada por doenças de 
diferentes tipologias e com efeitos sociais, económicos e políticos, mais ou menos 
graves. Na realidade se temos doenças com as quais aprendemos desde cedo a conviver, 
que em tempos mais recuados, por ausência de cuidados médicos específicos podiam 
certamente conduzir à morte, outras, foram e aparentemente vão continuar a ser muito 
letais para o ser Humano pela foram como aparecem e se disseminam. 
Temos disso inúmeros exemplos, historicamente documentados através de simples 
relatos ou da produção de legislação específica. Sabemos que, nesses casos, o pânico e 
a histeria se instalou nas sociedades. Por vezes com consequências mais nefastas que a 
própria doença. Mas, e em períodos mais recuados? Quando ainda não existia escrita? 
O homem, para sobreviver teve obrigatoriamente de se adaptar, resistir, criar defesas 
contra as doenças ainda que para isso, muitos tivessem de padecer. Pretendemos falar 
aqui desses tempos imemoriais, dos quais apenas temos algumas evidências 
arqueológicas e antropológicas, mas que nos ensinaram, enquanto grupo, enquanto 
sociedade, a resistir. 
 

  

 
1 School of Social Sciences - University of Évora; Researcher CEAACP/ FCT/ UALG (UID/ ARQ/ 0281/ 
2020). 
2 Antropólogo. 
3 Estudante Antropologia (FCUC). 



 

 

Os Açores, a Política Externa Portuguesa e as Relações Transatlânticas 

 

Luís Andrade 
Universidade dos Açores 

 
Esta intervenção incidirá, sobretudo, na problemática relacionada com a 

Política Externa Portuguesa e o papel desenvolvido pelos Açores no que diz respeito às 
relações com os EUA. A introdução abordará algumas das questões mais relevantes 
decorrentes da actual pandemia e que podem suscitar algumas alterações no 
panorama geopolítico internacional, desde logo o relacionamento dos EUA e da 
Europa com a República Popular da China. Neste contexto, uma das questões prende-
se com a possibilidade de voltarmos a viver uma nova Guerra Fria. 

  



 

 

Epidemia come politica 

 

Marcello Boemio 
University of Naples 

 

L'intervento muove dalla riflessione di Giorgio Agamben in merito allo Stato 
d'eccezione – riformulato a partire dalla teorizzazione di Carl Schmitt – e, a come 
questo, in maniera sempre più evidente, tenda a confondersi, negli ordinamenti 
contemporanei, con la normalità giuridica. Per Agamben, infatti, questi sono sempre 
più posizionati in una zona grigia in cui violenza e diritto si offrono in una 
sovrapposizione priva di scarto, in cui il diritto è sempre più pericolosamente orientato 
alla vita biologica, e non più al cittadino. L'eccezione che diviene norma – movimento 
che secondo Agamben è sotto gli occhi di tutti –, lascia emergere infatti il fenomeno 
della presa sulla nuda vita quale fatto fondamentale del diritto; e come quest'ultimo, in 
tempo di pandemia, si mostri con sempre maggiore evidenza per quello che secondo il 
filosofo italiano è: violenza immediata che dispone dei corpi. A partire da ciò, la 
categoria che Agamben chiama in causa è quella di «biosicurezza», quale dispositivo 
governativo che risulta dalla congiunzione tra la nuova religione della salute e il potere 
come stato d'eccezione, che di fatto sta mutando nel profondo le democrazie.  

 

  



 

 
Repensar a proteção da pessoa humana em contextos de guerra e de 

perseguição em tempos de pandemia – novos desafios ao Direito Internacional 
Humanitário e ao Direito Internacional dos Refugiados 

 
 
 

Márcia Mieko Morikawa 
                     Doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

 

 

The situation of armed conflicts remains the state of exception par excellence 
of peace times and is the main cause of forced displacement of people in the world. 
Despite having different systems of legal protection, the problem of the victims of 
war (civilians and persons hors de combat), refugees and internally displaced 
persons is mixed in the field, rendering the legal line of human protection tenuous. 
In addition to all the challenges that already exist to the three branches of 
International Public Law (International Humanitarian Law, International Refugee 
Law and International Law of Internally Displaced Persons), the pandemic has 
brought more vulnerability to those already vulnerable. Armed violence, human 
persecution and forced displacement of people have not ceased because of the 
pandemic. Therefore, there is an urgent need to rethink national and international 
public measures so that those excluded from peace are not forgotten in the 
preventive and emergency (and long-term) policies adopted by States. A 
challenging rethink when times of imposed quarantine and closing of borders to 
prevent the spread of the virus correspond, in the field of war and persecution, a 
“checkmate” to the right to life, to seek refuge and to non-refoulement of human 
person. 
  



 

 
Implicações geopolíticas numa nova realidade  

pandêmica COVID-19 
 

 

Marco António Martins 
Universidade de Évora / CICP 

 

Importa analisar a nova dinâmica geopolítica perante a ascensão da China no 
cenário internacional no contexto COVID-19, além de identificar os principais vetores 
estratégicos no equilíbrio do poder entre a UE, os EUA e a Rússia. 

 

  



 

 

Contar (in)visibilidades póscoloniais de Lisboa  
a partir dos Contos de Lisboa de Mónica de Miranda 

 

 

Margarida Rendeiro 
CHAM FCSH-NOVA 

 

Uma exposição intitulada Contos de Lisboa, da artista visual portuguesa Mónica 
de Miranda, no Arquivo Municipal de Lisboa, reúne um acervo de 10 anos de registos 
documentais fotográficos, sonoros e em vídeo de vários bairros situados na periferia de 
Lisboa, muitos deles já demolidos, tais como o Bairro 6 de Maio e a Azinhaga dos 
Besouros. As fotografias foram trabalhadas no âmbito do projeto Pós-Arquivo da artista, 
refletindo sobre as várias camadas que compõem o tempo e a geografia da cidade de 
Lisboa. Os chamados bairros informais situa(va)m-se ao longo da Estrada Militar de 
Defesa de Lisboa (Estrada Militar Caxias-Sacavém), construída na segunda metade do 
século XIX para proteger a capital contra invasões estrangeiras.  Esta exposição serve 
de ponto de partida para uma reflexão sobre uma cartografia urbana assente na 
regulação da (in)visibilidade de determinados sujeitos, que determina o espaço que 
lhes é permitido ocupar – centro versus periferia – sendo o ato de cruzamento dos 
limites desse espaço punível como ato de transgressão e sujeito a intervenção policial. 
Esta perceção é visível numa publicação do DN em 2019, sobre uma manifestação 
contra a violência policial que, citando um manifestante, destacava “Ontem a periferia 
de Lisboa desceu a Av. da Liberdade para repudiar a brutalidade policial que se quer 
quotidiana”. Mais recentemente, e em tempos de pandemia que obriga ao 
confinamento, é esta mesma periferia que fundamentalmente assegura os serviços 
mínimos de funcionamento da cidade. Esta comunicação discutirá a forma como o 
olhar artístico devolve a visibilidade do invisível na Lisboa póscolonial. 

  



 

 
Pandemic crisis, policy response and human rights' erosion and derogation: 

challenges to the universality of the human right to health 
 

 

Miguel Santos Neves 
Lisbon Autonomous University 

 

The presentation addresses the impact on human rights of both short-term ad 
hoc emergency response and long-term structured public policies to control the 
pandemia. It is structured in three parts. Firstly, it discusses the different patterns of 
violation so far of first and second generation rights and to what extent alleged 
derogation of rights justified by emergency circumstances can be in fact illegitimate 
insofar they do not fulfil the derogation criteria of international human rights law, as 
well as the factors that aggravate the risks particularly the deficit of a human rights 
culture in bureaucracies, the predominance of an assistentialist approach in society at 
large and the ineffectiveness of judicial review mechanisms to control government 
decisions. Secondly, it analyses in more depth the human right to health, taking into 
account its multidimensional nature and the diversity of State obligations, looking at 
the challenges at the level of entitlements, in terms of discriminatory access to health 
care, and freedoms in terms of risks of experimentation and freedom of choice. Thirdly, 
it will discuss critically the contents of long-term response policies and what 
operational mechanisms should be included to ensure that the pandemia is controlled 
not at the expense of, but respecting human rights standards and preventing violations. 

 

  



 

 

Pandemia, restrições, deveres e responsabilidades, 
 na Era da exaltação de direitos e liberdades 

 

Nuno Salter Cid 
Universidade de Évora / CICP 

 

Nas sociedades ocidentais, desde há décadas, o discurso político dominante 
quer-se e mostra-se agradável e apelativo, pleno de exaltação de direitos subjectivos e 
liberdades individuais, fundamentais ou nem tanto, centrado na satisfação do bem-
estar e da felicidade de cada um. Ofusca, assim, mesmo quando não posterga ou pretere 
declaradamente, a noção da existência de deveres e responsabilidades inerentes aos 
direitos e liberdades que constantemente acarinha e inflama; obscurece o primado da 
comunidade e da salvaguarda do bem comum, como se este pudesse ser alcançado 
através da mera soma de “bens” individuais fantasiosamente ditos ou tidos por 
absolutos e irrestringíveis. Esta pandemia viral, com todos os seus males, salientou 
restrições, deveres e responsabilidades, e obrigou a impor mais, que foram surgindo 
em diplomas avulsos e com vocação efémera; teve, tem e terá, pelo menos enquanto 
durar, a virtualidade de despertar, senão a consciência colectiva de que cada um é 
apenas ínfima parte do todo, decerto muitas consciências individuais adormecidas sob 
o império dos direitos e das liberdades. Resta saber o que ficará, depois, 
verdadeiramente interiorizado. 

  



 

 

Bringing people back to the center of public policies. Economic and political 
Dynamics emerging from the Covid-19 pandemic 

 

Paulo Neto 
University of Évora / CICS.NOVA.UÉvora 

 
 

At the beginning of 2020, the European Union had ready the new set of public 
policy instruments with which it proposed to face the challenges of the new decade. 
These include the Cohesion Policy 2021-2027, the European Green Deal, the EU 
Circular Economy Action Plan, the EU Digital Strategy, The European Pillar of Social 
Rights, the Territorial Agenda 2020, the European Industrial Strategy and the 
European Just Transition Mechanism. However, the current pandemic contexto of 
COVID-19, due to its transversal impacts on the economy and society, is i) implying the 
redesign of many of the Unio’s public policy instruments; ii) reorder some of the 
European Union’s current strategic priorities; iii) change the conditions of relative 
competitiveness of local and regional territories ; iv) reformulate the planning 
guidelines and assumptions underlying the definition of current and future 
development models of cities and regions, and v) bringing people back to the center of 
public policies. One of the particulary relevant aspects of this process is precisely the 
transformation of the Union’s policies and strategic designs, which is currently 
underway, which seems to clearly distinguis the pre-COVID-19 policies from the new 
policies that are beginning to emerge in the midst of the pandemic context. The 
purpose of this pape ris to study this current phase of the European Union’s policy 
cycle and analyze how, as a result, people seem to be returning to the center of the 
Union’s policies. 
  



 

 

A Pandemia e a centralidade da política na resposta europeia:  
dilemas e desafios 

 
    Paulo Vitorino Fontes 

CICP 

 
 Vivemos num tempo de pandemia, com incerteza constante da ciência e da 
política que se traduz em horizontes de sentido muito curtos, aumentando a ansiedade 
e o medo. Ao mesmo tempo que o poder político ganha uma nova centralidade, ao nos 
colocar quase todos e todas em confinamento social e ao paralisar vários sectores da 
economia. No entanto, a política parecia impotente diante da crise climática, dos 
mercados financeiros e do aumento das desigualdades sociais. Subitamente, vemos 
que uma ação política eficaz é possível. Novas aprendizagens são retiradas desta 
pandemia, afinal, existem alternativas. Estamos num momento histórico em que o 
futuro está em aberto. Que Europa teremos no futuro? Poderá a Europa sair mais forte 
da crise? Teremos uma Europa mais coesa, mais resiliente e mais sustentável? A partir 
destas interrogações e desafios propomos uma reflexão crítica sobre a resposta comum 
da Europa ao surto do COVID-19. 

  



 

 

Medo: O Novo Mal-Estar da Humanidade 

 

 

Pilar Damião Medeiros 
Universidade dos Açores / CICS.NOVA.UAC 

 

Incerteza, insegurança e vulnerabilidade tornaram-se lugares comuns nas 
sociedades contemporâneas. Este artigo pretende uma reflexão interdisciplinar sobre 
a construção social e política do medo na modernidade liquida. Zygmunt Bauman, 
Leonidas Donskis, Martha Nussbaum, Hannah Arednt, Ulrich Beck, Boaventura de 
Sousa Santos, Bernand Henry-Levy e Umberto Eco são alguns dos autores que iremos 
colocar em diálogo para melhor compreender as múltiplas narrativas do medo numa 
era profundamente marcada pela distruição das certezas sociais, pelo agravamento das 
desigualdades sociais, pelas lógicas de um capitalismo predador, pelo ressurgimento 
de nacionalismos de exclusão, bem como de particularismos étnico-culturais, que se 
movem a partir de discursos xenófobos e racistas e, por fim, pelos novos riscos, como a 
degradação ecológica e como a pandemia COVID-19, que atualmente assola as 
sociedades contemporâneas e domestica os comportamentos sociais. 

 

  



 

 

Um vírus que nos assombra:  
do confinamento da democracia ao agudizar do Estado de exceção. 

 

 

Rafael Franco Vasques 
CICP  

 

A recente crise provocada pela pandemia de COVID-19 veio confirmar uma 
tendência há muito instalada nas sociedades democráticas modernas: a fixação de um 
Estado de exceção permanente onde a gestão das emergências se impõe como modelo 
de governação. Atribuem-se aos governos poderes cada vez mais ilimitados e pouco 
escrutinados ou controlados. Desde a guerra ao terrorismo, das crises económicas e 
financeiras às crises sanitárias, todos estes fenómenos ímpares saem fora da 
normalidade dos ordenamentos jurídicos vigentes, implicando fortes instrumentos de 
controlo da população e de restrição de direitos, nomeadamente de direitos 
fundamentais, de forma a preservar as sociedades e suas ordens constitucionais. Esta é 
pelo menos a justificação encontrada. Mas não são só os governos que clamam pela 
aplicação de medidas excecionais, as próprias sociedades parecem predispostas a 
apoiar estas disposições como mecanismos de combate à desordem, ao medo e à 
incerteza. Isto porque as sociedades modernas confrontadas com a dicotomia 
segurança/liberdade parecem tender a optar pela primeira. Levanta-se, portanto, a 
questão de se saber se o Estado de Direito Democrático será capaz de conviver perante 
fenómenos que permanentemente questionam os seus pilares fundamentais, ou se, por 
seu turno, a incapacidade das democracias em oscilar entre a normalidade e a exceção 
não abrirá caminho para a implementação de regimes políticos autoritários que 
reforçam poderes selvagens, utilizando a expressão de Luigi Ferrajoli, em detrimento 
do respeito pelas liberdades e garantias dos cidadãos. 

  



 

 

Crise do Político e Angústia em tempos de Pandemia 

 

 

Silvério da Rocha-Cunha 
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A atual crise de pandemia veio provocar, para além da crise sanitária e da crise 
económico-social, um conjunto de problemas que incidem diretamente na estrutura 
jurídico-política, quer dos Estados, quer dos organismos internacionais. Com efeito, 
perante uma epidemia cujos contornos científicos não são por completo conhecidos, 
os Estados reagiram, por um lado, de forma fragmentária, além de, por outro lado, 
utilizarem de forma extensiva legislação de excepção para tentar controlar os 
comportamentos humanos vistos como perigosos para a saúde pública. Quanto ao 
sistema internacional, não tem reagido de forma concertada, demonstrando assim a 
sua relativa anarquia num mundo que, por ser global e complexo, exige unidade 
relativamente a valores fundamentais. Todo este ambiente gera angústia nos 
indivíduos e, em consequência, instabilidade e crise de legitimação dos sistemas 
políticos. 
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La gestione della malattia su scala sociale rimanda a una costellazione di 
concetti attraverso cui Foucault interpreta i dispositivi politici storicamente costituiti. 
Vita, salute, sicurezza, cura, rappresentano altrettanti nodi attorno ai quali si articola il 
governo del corpo sociale. La significatività politica di questi temi presuppone il 
ribaltamento metodologico del genealogista che non muove dalla teoria politica per 
spiegare le istituzioni ma guarda alle pratiche sociali per risalire ai dispositivi in essere. 
In quest’ottica, l’analisi della quarantena in particolare fa emergere la specificità di un 
sistema di trattamento dell’epidemia che differisce tanto dalle precedenti forme di 
esclusione dei lebbrosi quanto dal successivo modello di prevenzione vaccinale, 
facendo della quarantena una figura delle discipline che mostra oggi una nuova 
attualità. L’intervento che qui proponiamo intende indagare, attraverso le analisi 
foucaultiane, i caratteri della nuova quarantena unitamente al corredo discorsivo che 
l’ha accompagnata. Parallelamente, si intende prendere in considerazione l’altro 
versante delle disposizioni sanitarie, ovvero i soggetti e i loro corpi, avendo a mente 
che, come sottolinea Foucault, dalla fine degli anni Sessanta il quotidiano, la salute, 
l’ambiente, costituiscono il terreno di lotte in cui gli individui si soggettivizzano al di 
fuori degli schemi politici tradizionali. 
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 Desde que el pasado 31 de enero el Gobierno de Italia declarara el estado de 
emergencia se han adoptado diversas medidas extraordinarias y urgentes en el resto 
de países europeos (y en prácticamente todo el planeta). El propósito de este trabajo es 
analizar las distintas previsiones que existen en cinco países de la Unión Europea sobre 
el Derecho en situaciones de crisis y, muy en particular, en la lucha contra la epidemia 
del coronavirus (COVID-19). En concreto, este estudio aborda, en primer lugar, el 
análisis de los elementos característicos del denominado Derecho de necesidad. A 
partir de la puesta en relieve, de forma sucinta, de los principales elementos comunes 
del Derecho occidental de crisis, se procede a examinar, en segundo lugar, y desde una 
perspectiva comparada entre España, Portugal, Francia, Italia y Alemania, cuáles son: 
primero, las fuentes que reconocen el denominado Derecho de necesidad para 
afrontar situaciones extraordinarias; segundo, el tipo de medidas que se pueden 
adoptar; y tercero, el control al que quedan. El análisis comparado de las distintas 
respuestas que estos países han dado a la emergencia sanitaria permite obtener una 
visión general de los distintos mecanismos jurídicos, sus dificultades y ventajas, con los 
que poder hacer frente a situaciones excepcionales como las que se están padeciendo 
a raíz de esta pandemia. 
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This paper argues that an effective response to a pandemic requires to treat it 
as a war. Therefore, the purpose of the paper is to show that the formulation and 
implementation of a national security strategy both in the case of war and the case of a 
pandemic should be similar. Viruses have always been one of the greatest threats to 
human security and, as an extension, to national security. However, due to the long 
and overwhelming emphasis on military security, viruses have only been regarded as 
a national security issue when their use is linked to biological warfare. Consequently 
and despite some rhetoric at the national level, pandemics, namely the spread of a virus 
that is not related to biological warfare, are usually relegated in importance and only 
receive attention once there is an outbreak or a fear of outbreak. When the effects of 
COVID-19 reached the United States, President Trump declared himself as a war-time 
president who will fight and win the war against the coronavirus. The problem is that 
although he signed the 2017 National Security Strategy document, President Trump 
did not really regard a pandemic as a kind of war. Using the comprehensive approach 
to security, this paper argues that a pandemic, like ‘war’ is a highly political issue. 
Success or failure in fighting either is what the essence of politics is all about: a matter 
of life and death. Like in the case of military security, the protection of the physical 
base of the state constitutes a fundamental responsibility of any government. 
Therefore, containing a pandemic and protecting the life of citizens is the highest 
national security priority. Like in the case of war, whether the formulation and 
implementation of strategies and policies aiming at managing a pandemic is successful 
and effective or not is what national leaders and policy-makers should be judged on.   

 


