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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
RESUMO: O contexto urbano-global multicultural contemporâneo tem se destacado, 
notadamente no campo do direito constitucional e dos direitos humanos, pelo protagonismo dos 
grupos étnico-nacionais vulneráveis, assim concebidos aqueles que, independentemente do 
caráter numérico, encontram-se em desvantagem ou hipossuficiência em relação à maioria 
dominante quanto a prestações de direitos socioeconômicos, culturais e ambientais. Nesse 
sentido, direitos e pretensões/efetivação de direitos titularizados por tais grupos são erigidos a 
mecanismos de integração no contexto da cidade global por intermédio de políticas públicas e 
justiciabilidade de bens jurídicos socioeconômicos, culturais e ambientais, ambos adequados às 
necessidades de origem eminentemente culturais que reverberam no modus vivendi desses 
povos e na peculiar metódica de concretização dos mesmos. É nesse cenário urbano-global que 
se propõe a teoria do universalismo de efetividade ponderada, ou universalismo ponderado, 
categoria de direitos humanos alternativa às correntes puras do universalismo e relativismo 
cultural, como mecanismo/metodologia de concretização real de direitos socioeconômicos, 
culturais e ambientais para fins de integração progressiva e adequada de tais grupos ao ambiente 
sociopolítico em que já estão inseridos. Parte-se da premissa de vinculação intrínseca entre 
meio ambiente e urbanização, direito ambiental e direito à cidade, e instrumentalidade 
jurisprudencial dos precedentes em matéria ambiental para efetivação dos direitos em questão. 
O universalismo ponderado, no contexto da relação tutela/efetivação e de reconhecimento da 
“conflituosidade intrínseca” da norma constitucional, utiliza-se das concepções de 
interculturalismo e constituição como ciência da cultura, de Peter Häberle, além da metódica 
do transconstitucionalismo com uso da razão transversal baseada na linguagem universal dos 
direitos humanos vinculada ao supremo valor da dignidade da pessoa humana, para concessão 
de direitos socioeconômicos, culturais e ambientais aos grupos étnico-nacionais minoritários 
na cidade global (neossustentabilidade urbano-cultural), como fator de igualização social e 
desenvolvimento plural adequado, limitado à matriz social e histórico-cultural do Estado 
demandado/anfitrião em correlação com o princípio da hospitalidade, de Jacques Derrida. 
Destaca-se, nesse contexto, a atuação pioneira da governança local transcooperada em Estado 
multicultural solidário, plural e abstrato. 
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