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SIMPÓSIO ONLINE 21 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS, A INTERCULTURALIDADE E O OUTRO 

 
Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Thaís Maciel de Oliveira 
Vinculação Institucional: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 
URI, campus Santo Ângelo 
Resumo Curricular: Doutoranda em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões - URI, campus Santo Ângelo. Mestre em Direitos Especiais, pela 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI, campus Santo Ângelo. 
Pós-graduada em Filosofia na Contemporaneidade pela Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões - URI, campus Santo Ângelo. Membro do grupo de pesquisa: 
"Direito, Cultura e Religião: conexões e interfaces" (Linha I - Direito e Multiculturalismo), 
cadastrado no CNPQ e vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, 
Mestrado e Doutorado da URI, campus Santo Ângelo. Bacharela em Direito pela Instituição de 
Ensino Superior de Santo Ângelo CNEC/IESA. Advoga em Santo Ângelo. 
 
Nome do Coordenador 2: Noli Bernardo Hahn 
Vinculação Institucional: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 
URI, campus Santo Ângelo 
Resumo Curricular: Pós-doutor pela Faculdades EST. Doutor em Ciências da Religião, 
Ciências Sociais e Religião, pela UMESP. Professor Tempo Integral da URI, Campus de Santo 
Ângelo. Graduado em Filosofia e Teologia. Possui formação em Direito. Integra o Corpo 
Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado em Direito. 
Lidera o Grupo de Pesquisa Novos Direitos em Sociedades Complexas, vinculado à Linha 1, 
Direito e Multiculturalismo, do PPG Mestrado e Doutorado em Direito da URI. Pesquisa temas 
relacionando Gênero, Direito, Cultura e Religião. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2637-
5321. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4888480291223483 

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

O outro idealizado como espelho corretor fundamentou séculos de uma cultura baseada 
a partir de um ideal. Nesse prisma, os direitos humanos fundamentaram-se em traços de uma 
consciência individual, de um totalitarismo ontológico. A alteridade, o Outro e a 
interculturalidade partem de um logos não mais fundamentado no universal, mas a partir da 
diferença atuam no horizonte da emancipação, do desejo, do eros. Assim, a ruptura dos direitos 
humanos com a imanência do eu passa pela intersubjetividade do Outro, o diálogo da igualdade 
e da diferença fundamentam paradoxos de uma identidade que é ao mesmo tempo um mapa da 
ambivalência. O florescimento das identidades desconectadas na sociedade contemporânea 
ambienta o sujeito, que é ao mesmo tempo: complexo, ambivalente e não linear. Esse olhar 
metodológico que parte de uma realidade de vir a ser permeia uma noção de dialética histórico-
estrutural, face que a própria fixidez se move e se renova. A ontologia da alteridade, nesse 
sentido, traz uma metafisica poderosa, um desejo inalcançável pelo Outro, desejo que 
fundamenta o sentido de justiça a partir do Outro. Os direitos humanos, portanto, constituem 
instrumentos de uma ética que não transforma o Outro em uma instância da natureza humana, 
mas sim em uma sensibilidade, responsabilidade da pós-modernidade. 
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Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Inglês (X) 
Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 21 

 
Symposium: 

 
HUMAN RIGHTS, INTERCULTURALITY AND THE OTHER 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Thaís Maciel de Oliveira 
Institution: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI, campus 
Santo Ângelo 
Curricular Summary: Doctoral student in Law at the Integrated Regional University of Alto 
Uruguai e das Missões - URI, Santo Ângelo campus. Master in Special Rights, by the Integrated 
Regional University of Alto Uruguay and Missions - URI, Santo Ângelo campus. Post-
graduated in Philosophy in Contemporaneity by the Integrated Regional University of Alto 
Uruguai e das Missões - URI, Santo Ângelo campus. Member of the research group: "Law, 
Culture and Religion: free and interfaces" (Line I - Law and Multiculturalism), registered at 
CNPQ and linked to the Stricto Sensu Postgraduate Program in Law, Master's and Doctorate at 
URI, Santo campus Ângelo. Bachelor of Laws from the Higher Education Institution of Santo 
Ângelo CNEC / IESA. Lawyer in Santo Ângelo. 
 
Name of Coordinator 2: Noli Bernardo Hahn 
Institution: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI, campus 
Santo Ângelo. 
Curricular Summary: Postdoctoral fellow at Faculdades EST. PhD in Sciences of Religion, 
Social Sciences and Religion, by UMESP. Full Time Professor at URI, Santo Ângelo Campus. 
Graduated in Philosophy and Theology. Graduated in Law. Integrates the Faculty of the 
Graduate Program Stricto Sensu - Master and Doctorate in Law. Leads the New Rights 
Research Group in Complex Societies, linked to Line 1, Law and Multiculturalism, of the PPG 
Master and Doctorate in Law at URI. Research themes relating to Gender, Law, Culture and 
Religion. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2637-5321. Lattes Curriculum: 
http://lattes.cnpq.br/4888480291223483 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

The other idealized as a correcting mirror founded centuries of a culture based on an 
ideal. In this light, human rights were based on traits of an individual conscience, of an 
ontological totalitarianism. Alterity, the Other and interculturality start from logos that are no 
longer grounded in the universal, but from difference they act on the horizon of emancipation, 
desire, eros. Thus, the rupture of human rights with the immanence of the self passes through 
the intersubjectivity of the Other, the dialogue of equality and difference underlies paradoxes 
of an identity that is at the same time a map of ambivalence. The flourishing of disconnected 
identities in contemporary society sets the subject at ease, which is at the same time: complex, 
ambivalent and non-linear. This methodological look, which starts from a reality of becoming, 
permeates a notion of historical-structural dialectic, in the face of which fixity itself moves and 
renews itself. The ontology of otherness, in this sense, brings a powerful metaphysics, an 
unattainable desire for the Other, a desire that underlies the sense of justice from the Other. 
Human rights, therefore, are instruments of an ethics that does not transform the Other into an 
instance of human nature, but rather a sensitivity, responsibility of postmodernity. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 21 

 
Simposio: 

 
DERECHOS HUMANOS, INTERCULTURALIDAD Y EL OTRO 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: Thaís Maciel de Oliveira 
Vinculación Institucional: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 
URI, campus Santo Ângelo. 
Resumen curricular): Estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad Regional 
Integrada del Alto Uruguai e das Missões - URI, campus Santo Ângelo. Maestría en Derechos 
Especiales, por la Universidad Regional Integrada del Alto Uruguai e dos Missões - URI, 
campus Santo Ângelo. Postgrado en Filosofía en la Contemporaneidad por la Universidad 
Regional Integrada del Alto Uruguai e das Missões - URI, campus Santo Ângelo. Miembro del 
grupo de investigación: "Derecho, Cultura y Religión: Libres e Interfaces" (Línea I - Derecho 
y Multiculturalismo), matriculado en el CNPQ y vinculado al Postgrado en Derecho Stricto 
Sensu, Maestría y Doctorado en la URI, campus Santo Ângelo. Licenciado en Derecho por la 
Institución de Educación Superior de Santo Ângelo CNEC / IESA. Abogado en Santo Ângelo. 
 
Nombre del Coordinador 2: Noli Bernardo Hahn 
Vinculación Institucional: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 
URI, campus Santo Ângelo. 
Resumen curricular: Becario postdoctoral en Faculdades EST. Doctorado en Ciencias de la 
Religión, Ciencias Sociales y Religión, por UMESP. Profesor de tiempo completo en la URI, 
Campus Santo Ângelo. Licenciada en Filosofía y Teología. Licenciada en Derecho. Miembro 
de la Facultad del Programa de Posgrado Stricto Sensu - Maestría y Doctorado en Derecho. 
Lidera el Grupo de Investigación de Nuevos Derechos en Sociedades Complejas, vinculado a 
la Línea 1, Derecho y Multiculturalismo, del Máster y Doctorado en Derecho PPG de la URI. 
Temas de investigación relacionados con Género, Derecho, Cultura y Religión. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0003-2637-5321. Plan de estudios de Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4888480291223483 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

El otro idealizado como espejo corrector fundado siglos de una cultura basada en un 
ideal. En este sentido, los derechos humanos se basan en rasgos de una conciencia individual, 
de un totalitarismo ontológico. La alteridad, el otro y la interculturalidad parten de logos que 
ya no se fundamentan en lo universal, sino que desde la diferencia actúan en el horizonte de la 
emancipación, el deseo, el eros. Así, la ruptura de los derechos humanos con la inmanencia del 
yo pasa por la intersubjetividad del Otro, el diálogo de igualdad y diferencia subyace en las 
paradojas de una identidad que es al mismo tiempo un mapa de ambivalencia. El florecimiento 
de identidades desconectadas en la sociedad contemporánea tranquiliza al sujeto, que al mismo 
tiempo es complejo, ambivalente y no lineal. Esta mirada metodológica, que parte de una 
realidad de devenir, permea una noción de dialéctica histórico-estructural, frente a la cual la 
misma fijeza se mueve y se renueva. La ontología de la alteridad, en este sentido, trae consigo 
una poderosa metafísica, un deseo inalcanzable por el Otro, un deseo que subyace en el sentido 
de justicia del Otro. Los derechos humanos, por tanto, son instrumentos de una ética que no 
transforma al Otro en una instancia de la naturaleza humana, sino en una sensibilidad, 
responsabilidad de la posmodernidad. 
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Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 


