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SIMPÓSIO ONLINE 83 

 
Simpósio: 

 
POR UM DIREITO HUMANO PLURAL: CONSTRUINDO A PARTIR DO DIVERSO 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Paulo Henrique Borges da Rocha 
Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Resumo Curricular: Doutor em Direito Público, com ênfase em Direito Internacional, pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Mestre em Direito Constitucional, com 
ênfase em Constitucionalismo e Democracia, pela Faculdade de Direito do Sul de Minas; 
Membro do Grupo de Pesquisa SIPROH dos Sistemas Internacionais dos Direitos Humanos; 
Membro da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano; Coordenador do 
Coletivo Decolonial Brasil; Professor e pesquisador jurídico da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. 
 
Nome do Coordenador 2: José Luiz Quadros de Magalhães 
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Minas Gerais / Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais 
Resumo Curricular: Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(1986), graduação em Língua e Literatura Francesa pela Universidade Nancy II (1983), 
mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1991) e doutorado em Direito 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (1996). Atualmente é professor titular da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, professor associado da Universidade Federal de Minas 
Gerais, É Presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte. Foi 
Presidente Nacional (Brasil) da Rede para um Constitucionalismo Democrático latino 
americano no período de 2016 a 2018 e Presidente da Red Internacional para un 
constitucionalismo democrático en latinoamerica, com sede em Quito, Equador no período de 
2017 a 2019. Foi Professor visitante no mestrado em filosofia da Universidad Libre de Bogotá 
(Colômbia); do doutorado da Faculdade de Direito de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina); na Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana (Cuba) e pesquisador na 
Universidad Nacional Autónoma de México. Foi Procurador Geral da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Presidente do Colégio de Procuradores Gerais das Instituições Federais de 
Ensino Superior do Brasil e Coordenador dos Cursos de Pós Graduação em Direito da 
Faculdade de Direito da UFMG. Foi Diretor da Escola Superior Dom Helder Câmara (Jesuíta) 
e da Faculdade de Direito Metodista Izabela Hendrix.  

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

Os Direitos Humanos trazem uma ideologia de luta contra as arbitrariedades do poder 
em defesa das garantias das liberdades individuais, se legitimando a partir do Estado Moderno. 
Partindo de um formalismo monista de produção jurídica moderna, deixando tais direitos 
sujeitos ao poder do Estado e do Mercado, limitando seu impacto democratizador. Atualmente, 
percebemos um esgotamento do Estado-Nação, por conta do avanço neoliberal, como instância 
institucional privilegiada de legitimação, reforçando a percepção de que os Direitos Humanos 
necessitam ser revisitados, como forma de resistência da pluralidade diante da tentativa de 
uniformização social. Há algum tempo, os Direitos Humanos são contestados por poderem ser 
utilizados para ampliar essa uniformização, tendo como desafio a sua adequação a diversidade 
cultural existente. Vivemos em um Sistema que age a partir da uniformização e que tem a 
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pluralidade como seu inimigo declarado. Mas há resistência a esse sistema por todo o globo, de 
forma que foram criadas tentativas de findar com essa uniformização para que as diversas 
culturas possam coexistir e não mais competir pela hegemonia. Diante deste cenário, os Direitos 
Humanos, como direitos mínimos, devem se atentar para esse embate, se apropriando de 
construções teóricas como o multiculturalismo, o interculturalismo e o transculturalismo. Para 
que seja fonte de promoção da diversidade e não da uniformização social. Tendo isso em mente, 
o presente simpósio visa analisar como o multiculturalismo, o interculturalismo, o 
transculturalismo, dentre outras formas teóricas que vise a promover a diversidade, podem 
auxiliar na construção de um Direito Humano Plural. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


