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SIMPÓSIO ONLINE 106 

 
Simpósio: 

 
BIOPOLÍTICA, DIGITOCRACIA E DIREITOS HUMANOS: ELEMENTOS PARA UMA 

VIROLOGIA CRÍTICA 
 

Coordenadores: 
Nome da Coordenadora 1: Ana Margarida Simões Gaudêncio 
Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra  
Resumo Curricular: Licenciada, Mestre e Doutora (Ciências Jurídico-Filosóficas) pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, Investigadora Integrada do Instituto Jurídico da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra e membro fundador da Associação Portuguesa de Teoria 
do Direito, Filosofia do Direito e Filosofia Social (secção portuguesa da IVR). As suas 
principais áreas de investigação são Filosofia do Direito, Teoria do Direito e Metodologia do 
Direito, principalmente Critical Legal Studies, Tolerância e Direito, Multiculturalismo e 
Direito, Liberalismo e Comunitarismo, e Jurisprudencialismo, com duas monografias (Entre o 
centro e periferia: a perspectivação ideológico-política da dogmática jurídica e da decisão 
judicial no Critical Legal Studies Movement, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013; O intervalo 
da tolerância nas fronteiras da juridicidade: fundamentos e condições de possibilidade da 
projecção jurídica de uma (re) construção normativamente substancial da exigência de 
tolerância, Coimbra, Instituto Jurídico 2019), e diversos artigos em publicações nacionais e 
internacionais (https://apps.uc.pt/mypage/faculty/anagaude). 
 
Nome do Coordenador 2: Luís António Malheiro Meneses do Vale 
Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
Resumo Curricular: Licenciado, Mestre e Doutor em Direito (Ciências Jurídico-Políticas), 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde foi Monitor e Assistente e é hoje 
Professor Auxiliar, tendo igualmente desempenhado funções como vogal do Conselho 
Directivo e do Conselho Pedagógico e Secretário da Mesa da Assembleia da Faculdade. É 
membro e fundador de várias associações nacionais e internacionais, estudando, publicando e 
leccionando sobretudo nos domínios da filosofia, teoria e dogmática do direito público e da 
constitucionalidade sociais em várias Faculdades da UC (Economia, Psicologia, Medicina) e 
de outras Universidades (Minho, Clássica de Lisboa, Católica do Porto, etc.).  

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

Sob o mote de um potencial continuum informacional entre formas naturais e 
electrónicas de existência e replicação viral, a invocação provocatória de uma virologia 
crítica propõe-se indagar, pela mediação dos direitos humanos, sobre o lugar e sentido do 
humano e suas formas de co- e i- munidade, face à parasitagem literal e metafórica do corpo, 
da consciência, do sentido e da socialidade por parte dos novos regimes de invisibilidade, 
imaterialidade e contaminação significativa que já vão dominando o imaginário individual e 
social. Na (re)compreensão do humano e na (re)institucionalização da política, entre biopolítica 
e digitocracia, expõe-se radicalmente a pulverização da intersubjectividade, conducente à 
problematização prático-normativa do próprio direito. 

Partindo da discussão do(s) sentido(s) que os direitos humanos assumem ou reclamam 
perante esta nova realidade, mas também já dentro e através dela, pretende-se com este 
simpósio um confronto reflexivo-discursivo com a multiplicidade de propostas constitutivas 



VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
DE COIMBRA: uma visão transdisciplinar. 

12 a 14 de outubro de 2021 – Coimbra/Portugal 

        www.cidhcoimbra.com        contact@cidhcoimbra.com                @cidhcoimbra 

da (inter)subjectividade que assim se perfilam, bem como com os problemas que lançam, desde 
logo, exemplarmente: 
- tutela da second life e seu livre desenvolvimento; 
- protecção das personae virtuais e seus direitos (nome, identidade, integridade, honra, 
propriedade), bem como a respectiva convertibilidade real, diante, por exemplo, da gamificação 
e digitalização profissional da existência e sua monetarização (curiosamente paralela da 
virtualização da moeda); 
- estatuto dos avatares, entre si e face aos seus autores/criadores; 
- ordenação ético-jurídica do universo dos jogos, das redes, e da net, em geral; 
- direito à memória e ao esquecimento; 
- convivência de verdade, ficção e falsidade num ambiente moldado por fake news e deep fakes. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 106 

 
Symposium: 

 
BIOPOLITICS, DIGITOCRACY AND HUMAN RIGHTS: ELEMENTS FOR A CRITICAL 

VIROLOGY 
 

Coordinators: 
Name of Coordinator 1: Ana Margarida Simões Gaudêncio  
Institution: Faculty of Law of the University of Coimbra 
Curricular Summary: Graduation, Master and PhD in Law (Philosophy of Law), Assistant 
Professor at the Faculty of Law of the University of Coimbra, Researcher at UCILeR – 
University of Coimbra Institute for Legal Research, and a founding member of the Portuguese 
Association for Theory and Philosophy of Law and for Social Philosophy (the Portuguese 
section of the International Association for Legal and Social Philosophy, IVR). Her main 
research areas are Philosophy of Law, Theory of Law and Methodology of Law, mostly 
on Critical Legal Studies, Tolerance and Law, Multiculturalism and Law,  Liberalism and 
Communitarianism, and Jurisprudentialism, with two monographies (Entre o centro e 
periferia: a perspectivação ideológico-política da dogmática jurídica e da decisão judicial no 
Critical Legal Studies Movement, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013; O intervalo da tolerância 
nas fronteiras da juridicidade: fundamentos e condições de possibilidade da projecção jurídica 
de uma (re)construção normativamente substancial da exigência de tolerância, Coimbra, 
Instituto Jurídico, 2019), and several articles in portuguese and international publications 
(https://apps.uc.pt/mypage/faculty/anagaude). 
 
Name of Coordinator 2: Luís António Malheiro Meneses do Vale  
Institution: Faculty of Law of the University of Coimbra 
Curricular Summary: Graduation in Law, Master and Doctorate in Public Law (juridical and 
political sciences) at the Faculty of Law of the University of Coimbra (FDUC), both under the 
supervision of J. J. Gomes Canotilho. Former Monitor and Assistant Teacher, he is now 
Auxiliar Professor at the same Faculty, where he also held positions within the Executive 
Board, the Pedagogical Council and the Assembly. He is a Founding Member of 
the Portuguese Association of Theory of Law, Philosophy of Law and Social Philosophy, and 
of the Portuguese Chapter of I-Con, member of the Portuguese Association of Constitutional 
Law and also of the Die Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung; Associate Member of 
the Centre for Biomedical Law of the FDUC, and researcher of the Juridical Institute of the 
FDUC. He has been teaching in several Faculties of the UC (FEUC, FMUC, FPCEUP), and 
also in other Universities (Minho, Lisbon, etc.). 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

Under the motto of a potential informational continuum between natural and electronic 
forms of viral existence and replication, the provocative call for a critical virology aims at 
inquiring, through the mediation of human rights, about the place and meaning of the human 
and its forms of co- and i- mmunity, in the face of the literal and 
metaphorical parasitisation both of body and consciousness, meaning and sociality, by the new 
regimes of signifying invisibility, immateriality and contamination that are already dominating 
the individual and social imagination. In the (re)understanding of the human and in the 
(re)institutionalization of politics, between biopolitics and digitocracy, the dispersion of 
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intersubjectivity is radically exposed, leading to the practical-normative problematization of 
law itself. 

Starting from the discussion on the meaning(s) that human rights assume or claim in the 
face of this new reality, but also within and through it, this symposium intends to have a 
reflexive-discursive confrontation with the multiplicity of constitutive proposals 
of (inter)subjectivity that are thus profiled, as well as with the problems they pose, since, 
exemplarily: 
- the protection of second life and its free development; 
- the protection of virtual personae and their rights (name, identity, integrity, honour, property), 
as well as their respective real convertibility, in the face, for example, of the gamification and 
the professional digitalization of existence and its monetization (curiously parallel to the 
virtualization of currency) ; 
- the status of avatars, among themselves and vis-à-vis their authors/creators; 
- the ethical-legal ordering of the universe of games, networks, and the net, in general; 
- the right to memory and to oblivion; 
- the coexistence of truth, fiction and falsehood in an environment shaped by fake 
news and deep fakes. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 


