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SIMPÓSIO ONLINE 12 

 
Simpósio: 

 
OS DISCURSOS DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: André Luiz Olivier da Silva 
Vinculação Institucional: Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
UNISINOS (Brasil) 
Resumo Curricular: Professor da Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
- Unisinos. Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos. 
Professor dos Cursos de Graduação em Direito e Relações Internacionais da Unisinos. 
Coordenador do Curso de Graduação em Direito da Unisinos. Integra o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do Curso de Direito da Unisinos. Doutor em Filosofia (2013); Mestre em 
Filosofia (2009); Licenciado e Bacharel em Filosofia (2007); Bacharel em Direito (2007) pela 
Unisinos. Tem experiência nas áreas de Filosofia e Direito, centrando-se na relação entre Moral, 
Política e Direito. Pesquisa, principalmente, os seguintes temas: Hume, Empirismo; Kant; 
Hobbes, Contratualismo; Kelsen, Positivismo Jurídico; Direitos Humanos, Direitos Naturais, 
Direitos Morais, Fundamentação. É advogado. 
 
Nome da Coordenadora 2: Fernanda Frizzo Bragato 
Vinculação Institucional: Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
UNISINOS (Brasil) 
Resumo Curricular: Pesquisadora do CNPq (bolsa produtividade em pesquisa nível 2). Possui 
Graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002), Mestrado em 
Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2005), Doutorado em Direito pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2009) e pós-doutorado em Direito pelo Birkbeck 
College of University of London (2012). Professora do Programa de Pós-graduação em Direito 
da Unisinos (desde 2010). Professora Visitante Fulbright na Cardozo Law School (2017). 
Coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Unisinos. Atua nas seguintes áreas: direitos 
humanos, direitos indígenas, pós-colonialismo e descolonialidade. 

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

O Simpósio Os discursos de fundamentação dos direitos humanos aborda os projetos 
de justificação teórica dos direitos humanos e visa compreender o significado desses direitos e 
do conceito de dignidade da pessoa humana a partir da discussão sobre os seus fundamentos. 
Em contraste com a sua efetividade prática, os direitos humanos são concebidos como 
universais e válidos para todos os seres humanos, mesmo quando contrapostos ao relativismo 
e ao fluxo da história. Como, então, compreender esses direitos como universais a partir do 
contexto de um mundo diverso e plural composto pelas mais variadas crenças e práticas sociais? 
Para responder a esse questionamento, o Simpósio pretende analisar as abordagens normativas 
que dão as bases filosóficas dos direitos humanos a partir de razões teóricas, razões prudenciais, 
dignidade, direitos naturais, direitos morais, interesses, vontade, agência e autonomia, 
necessidades humanas, bem-estar humano, dentre tantos outros fundamentos que se apresentam 
como candidatos para sustentar o arcabouço teórico desses direitos. Também pretende discutir 
as críticas que recebem esses projetos fundacionalistas, sejam críticas internas à estrutura 
normativa da teoria, sejam críticas externas, sociológicas e históricas, como as desenvolvidas 
pelas perspectivas feministas e pós-coloniais. Ao analisar padrões teóricos de racionalidade, o 
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Simpósio pretende apontar para a pluralidade de fundamentos como o melhor caminho para a 
definição dos direitos humanos, destacando que tais direitos só ganham sentido quando 
compreendidos no âmbito de sociedades globais, democráticas e plurais. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


