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SIMPÓSIO ONLINE No 102
Simpósio:
TRANSVER OS DIREITOS HUMANOS DESDE AS ABORDAGENS DECOLONIAIS
Coordenadoras:
Nome da Coordenadora 1: Tatiana Cardoso Squeff
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Uberlândia (Brasil)
Resumo Curricular: Professora permanente do programa de Pós Graduação em Direito da
Universidade Federal de Uberlândia (Brasil), onde também atua como professora da graduação
em Direito Internacional. Doutora em Direito Internacional pela UFRGS (Brasil), com período
sanduíche junto à University of Ottawa (Canadá). Mestre em Direito Público pela UNISINOS
(Brasil), com período sanduíche junto à University of Toronto (Canadá). Especialista em
Direito Internacional e em Relações Internacionais Contemporâneas, ambas pela UFRGS
(Brasil). Pós-graduanda em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra (Portugal).
Expert brasileira apontada pelo Ministério da Justiça para atuar junto à Hague Conference on
Private International Law – HCCH (The Hague). Coordenadora do Grupo de Estudos em
Direito Internacional Crítico (UFU, Brasil). Estagiária de pós-doutorado em Direitos e
Garantias Fundamentais na FDV (Brasil). Membro da ASADIP e da ILA-Brasil. Pesquisadora
Neti/USP
Nome da Coordenadora 2: Rosa Maria Zaia Borges
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Uberlândia (Brasil)
Resumo Curricular: Coordenadora e professora permanente do programa de Pós Graduação
em Direito da Universidade Federal de Uberlândia (Brasil), onde também atua como professora
da graduação em Direito Internacional Público. Doutora em Direito Internacional pela USP
(Brasil). Mestra em Direito Público pela UNISINOS (Brasil). Coordenadora do Laboratório de
Estudos Decoloniais (UFU, Brasil) e do Grupo de Estudos e Pesquisa Direitos Humanos e
Decolonialidade (UFU, Brasil)
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):
Manoel de Barros, em um dos poemas do seu "Livro Sobre Nada" anuncia a necessidade
de ‘transver o mundo’. Palavra inventada, ‘transver’, aponta que as coisas devem ser vistas com
olhos, memória e imaginação. Ao reinventar o próprio verbo ‘ver’, Barros nos convida a olhar,
a rever e a transver, ao mesmo tempo em que nos coloca no lugar de ressignificância - de
verdades, de narrativas, de sujeitos, de lugares. A proposta deste simpósio é a de transver
epistemologicamente os direitos humanos, convidando os proponentes a um diálogo que busque
ir além de suas visões e fundamentações tradicionais de matrizes eurocentradas. Assim,
buscamos debater visões outras dos direitos humanos, que fujam de abordagens universalistas,
ancoradas em um discurso que se pauta em uma igualdade formal e material forjada a partir da
compreensão territorializada do sujeito entre o Norte e o Sul Global. Priorizamos, portanto,
debates com um enfoque especial nas abordagens decoloniais, que permitam ‘fugir das
algemas’ das premissas universalistas na medida em que reconhecem a dominação e a ocultação
do sujeito “ladinoamefricano” como elemento central para a construção das relações sociopolítico-jurídicas correntes, que denotam o legado da imperialidade e colonialidade mesmo que
não mais formalmente instituídas. Com isso, espera-se receber para esse simpósio contribuições
que discutam as abordagens decoloniais e suas potencialidades para ‘transver’ os direitos
humanos, que realizem diagnósticos de como as matrizes tradicionais impactam na
possibilidade de transversão no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos e as
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contribuições que as abordagens decoloniais pode originar/imaginar.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
Inglês (X)
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ONLINE SYMPOSIUM No 102
Symposium:
ENVISIONING HUMAN RIGHTS FROM DECOLONIAL APPROACHES
Coordinators:
Name of Coordinator 1: Tatiana Cardoso Squeff
Institution: Federal University of Uberlândia (Brazil)
Curricular Summary: Permanent professor of the Graduate Program in Law at the Federal
University of Uberlândia (Brazil), where she also works as an undergraduate professor in
International Law. PhD in International Law from UFRGS (Brazil), with a sandwich period at
the University of Ottawa (Canada). Master in Public Law from UNISINOS (Brazil), with a
sandwich period at the University of Toronto (Canada). Specialist in International Law and
Contemporary International Relations, both from UFRGS (Brazil). Postgraduate student in
Human Rights at the University of Coimbra (Portugal). Brazilian expert appointed by the
Ministry of Justice to work with the Hague Conference on Private International Law – HCCH
(The Hague). Coordinator of the Study Group on Critical International Law (UFU, Brazil).
Postdoctoral fellow in Fundamental Rights and Guarantees at FDV (Brazil). Member of
ASADIP and ILA-Brasil. Neti/USP Researcher
Name of Coordinator 2: Rosa Maria Zaia Borges
Institution: Federal University of Uberlândia (Brazil)
Curricular Summary: Coordinator and permanent professor of the Graduate Program in Law
at the Federal University of Uberlândia (Brazil), where she also works as an undergraduate
professor in Public International Law. PhD in International Law from USP (Brazil). Master in
Public Law from UNISINOS (Brazil). Coordinator of the Laboratory of Decolonial Studies
(UFU, Brazil) and of the Study and Research Group on Human Rights and Decoloniality (UFU,
Brazil)
Line(s) of discussion (symposium description):
Manoel de Barros, in one of the poems of his book entitled "Livro Sobre Nada"
announces the need to ‘envision the world'. An invented word, 'envision', points out that things
must be seen with eyes, memory and imagination. By reinventing the very verb 'to see', Barros
invites us to look, to review and ‘to envision’, at the same time that he puts us in a place of
resignification - of truths, of narratives, of subjects, of places. The purpose of this symposium
is thus to epistemologically ‘envision’ human rights, inviting panelists to a dialogue that seeks
to go beyond its traditional views and foundations of the Eurocentric thought. We seek to
discuss other visions of human rights, which escapes from universalist approaches that are
typically anchored in discourses based on a formal and material equality of the subject, forged
by a territorialized understanding of the human person that differentiate those who come from
the Global North and South. We prioritize debates that focus on decolonial approaches,
allowing us to 'escape from the shackles' of universalism insofar as it recognizes the domination
and concealment of “Ladino-Amefricans” as a central element for the construction of current
socio-political-legal relations that denote the legacy of imperiality and coloniality. Hence, we
expect to receive contributions that discuss decolonial approaches and their potential ‘to
envision’ human rights; that carry out analyses of how traditional matrices impact the
possibility of transversion in the field of International Human Rights Law, and the contributions
that decolonial approaches can originate/imagine.
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Languages of abstracts that will be accepted for presentation:
Portuguese (X)
English (X)
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