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RESUMO 

Palavras – chaves: Deslocamentos forçados, meio ambiente, mudanças climáticas, direitos 

humanos, direito humanitário, refugiados, cooperação, adaptação.  

 

Os deslocamentos forçados de pessoas em que presente causa ambiental são 

resultado de uma função complexa que envolve diversos fatores caracterizantes da 

vulnerabilidade. Em razão do potencial de agravamento da degradação ambiental e da 

exacerbação de eventos climáticos extremos, as mudanças climáticas apresentam-se como 

fator multiplicador de ameaças para o movimento de pessoas. 

O princípio da responsabilidade primária do Estado para a proteção de 

direitos humanos parece afastar a responsabilidade dos demais Estados para o 

enfrentamento do problema, mas o fato é que, muitas vezes, o próprio Estado de origem 

não é capaz de garantir proteção efetiva às comunidades vulneráveis mais impactadas, 

além de fluxos externos de deslocamentos por causas ambientais já serem observados. Por 

outro lado, os sistemas internacionais de proteção da pessoa humana, por meio do direito 

humanitário, do direito dos refugiados e dos direitos humanos, não enfrentam 

adequadamente a totalidade do problema. 

O tema aponta um novo momento de reconstrução dos direitos humanos, de 

natureza global, que deve enfrentar violações de direitos humanos por agentes indefinidos, 

conectados, cumulativos e globais. A interdependência das causas requer a 

interdependência para a solução. O enfrentamento adequado do problema necessita de uma 

mudança de foco, da responsabilização por dano transfronteiriço para a responsabilidade 

em cooperar. 
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ABSTRACT 

Key words: forced displacement, environment, climate change, human rights, humanitarian 

law, refugees, cooperation, adaptation. 

 

The forced displacement of people with environmental causes result of a complex function 

that involves several factors characterizing vulnerability. Because of the potential for 

worsening environmental degradation and the exacerbation of extreme weather events, 

climate change presents itself as threat multiplier factor for the movement of people. 

The principle of primary responsibility of the State for the protection of human rights 

seems to exclude the responsibility of other States to deal with the problem, but the fact is 

that, often, the State of origin is not able to guarantee effective protection to vulnerable 

communities, which are the most impacted, as well as external flows of people with 

environmental causes are already be observed. Moreover, the international systems of 

protection of the human being, through humanitarian law, refugee law and human rights, 

do not properly face the problem. 

The theme indicates a new moment for human rights, global in nature, that must face 

human rights violations by undefined, connected, cumulative and global agents. 

Interdependence of causes requires the interdependence for the solution. The adequate 

confrontation of the problem requires a change of focus, from the accountability for 

transboundary damage to the responsibility to cooperate. 
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RIASSUNTO 

Parole chiave: migrazioni forzate, ambiente, cambiamenti climatici, diritti umani, diritti 

umanitari, rifugiati, coperazione, adattamento. 

 

Le migrazioni forzate a causa di condizioni ambientali sono il risultato di una funzione 

complessa che coinvolge diversi fattori che caratterizzano la vulnerabilitá. A causa del 

potenziale aggravamento del degrado ambientale e dell’acuirsi di eventi climatici estremi, i 

cambiamenti climatici rappresentano un pericoloso moltiplicatore per tali movimenti 

migratori. 

Il principio della responsabilitá primaria dello Stato per quanto riguarda la protezione dei 

diritti umani sembra de-responsabilizzare gli Stati terzi di fronte al problema, il fatto é peró 

che, spesso, lo Stato di provenienza non risulta in grado di garantire una effettiva 

protezione alle comunitá vulnerabili piú colpite, pur essendo giá osservati flussi migratori 

transnazionali causati da fattori ambientali. D’altra parte, i sistemi internazionali di 

protezione della persona, attraverso il diritto umanitario, il diritto dei rifugiati e i diritti 

umani, non affrontano adeguatamente il problema. 

Il tema indica una nuova fase di ri-costruzione dei diritti umani, della loro natura globale, 

che deve affrontare violazioni dei diritti umani perpetrate da agenti non definiti, 

interconnessi, cumulativi e globali. L’interdipendenza delle cause richiede quindi una 

interdipendenza della soluzione. Per affrontare adeguatamente il problema é necessário 

quindi un cambiamento di “focus”, dalla responsabilizzazione per danni transfrontalieri 

verso la responsabilizzazione per la cooperazione. 
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INTRODUÇÃO 

A imagem do migrante nordestino a caminho do “sul” dentro de um “pau de 

arara” com muitos outros retirantes expulsos pela seca é conhecida de todos e ilustra a 

transumância que caracterizou a história do Brasil e foi descrita pela literatura. Veja-se o 

conto de Guimarães Rosa, “Terceira Margem do Rio”1, onde um personagem não se situa 

em nenhuma margem, mas também não vive à margem, e sim no vai e vem das águas. É 

ainda de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, o seguinte trecho: “Quem é pobre, 

pouco se apega, é no giro-o-giro nos vagos dos gerais, que nem os pássaros e rios e lagoas. 

O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto: - ‘Zé-

Zim, por que é que você não cria galinhas de angola, como todo o mundo faz?’ – ‘Quero 

criar nada não’ - me deu resposta: - Eu gosto muito de mudar...”2. 

Figuras como o vaqueiro, o mascate, o tropeiro, fazem parte da cultura do 

Brasil e demonstram o deslocamento das pessoas como traço marcante da população rural 

brasileira, verdadeiro instrumento de adaptação à pobreza, à degradação ambiental e a 

outras dificuldades. A historiadora Maria Cristina Cortez Wissenbach anota que “eram as 

transumâncias que lhes davam a maleabilidade necessária para escapar da penúria e da 

fome, da violência que se entrelaçava ao mandonismo local e aos recrutamentos forçados, 

que permitia que fosse contornada a posse desigual das terras, dos latifúndios, fugir das 

intempéries que inviabilizavam o sobreviver”3.  

A figura do nordestino transumante ilustra parte da temática deste estudo: 

das pessoas forçadas a se deslocar em contextos em que presente causa ambiental. Ele se 

move sazonalmente da zona rural para áreas urbanas em busca de trabalho, desloca-se 

localmente e regionalmente em razão das secas que atingem solos muitas vezes 

degradados. Ele é fruto da desigualdade na distribuição de terras no Brasil, da 

superexploração da terra por monoculturas no passado e das desigualdades sociais. Ele 

ilustra o quanto o deslocamento pode constituir instrumento de adaptação às adversidades 

                                                
1 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  
2 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 39. 
3 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Da escravidão à liberdade: dimensões de uma privacidade possível. 
In: NOVAIS, Fernando e SEVCENKO, Nicolau. História da vida privada no Brasil. Vol. 3, República: da 
belle époque à era do rádio. São Paulo: Companhia da Letras, 1998, pág. 59. 
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em seu aspecto positivo, mas pode decorrer de fragilidades de direitos humanos na sua 

origem e no reassentamento.  

Se, por um lado, a livre movimentação de pessoas emerge cada vez mais 

como um direito do ser humano4, sua ocorrência forçada, ainda que indiretamente, impõe a 

superação dos fatores que forçam o deslocamento para sobrevivência e a implementação 

de mecanismos efetivos de garantia de direitos humanos na origem, durante o 

deslocamento e no seu assentamento. 

A atualidade e importância do estudo, pelo direito, do tema envolvendo as 

pessoas forçadas a se deslocar por causas relacionadas com o meio ambiente é evidente, 

especialmente à luz das mudanças climáticas, em razão do potencial de agravamento da 

degradação ambiental e de maior recorrência de desastres naturais. Até mesmo no Brasil 

observou-se, nos últimos anos, o aumento do número de desabrigados em razão de 

ocorrências de desastres ambientais relacionados a secas e enchentes no país5. 

Em 2004, o furacão Catarina atingiu municípios do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina, deixando quinze mil pessoas desabrigadas e foi reconhecido como evento 

climático extremo associado às mudanças climáticas6. Em 2005, uma das mais intensas 

secas observadas no último século atingiu toda a região amazônica, deslocando milhares de 

pessoas. Ainda, em janeiro de 2011, na zona serrana do Rio de Janeiro, fortes chuvas, em 

volume pluviométrico fora do normal, conjugadas à ocupação de áreas de encostas, à 

inexistência de sistemas de alertas e ao despreparo das equipes de defesa civil para 

enfrentar situações emergenciais, causaram desastre com mais de oitocentos mortos e 

                                                
4 Pode-se dizer que a liberdade de movimento é a primeira e mais fundamental das liberdades do homem. Ela 
está consagrada no coração da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual afirma que “Toda 
pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado” (artigo 13º, 
1). Ademais, ela declara que “toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar nos 
outros países de asilo”. 
5 Contrastes: chuvas e seca castigam Brasil no início do ano. O Estado de Minas. Belo Horizonte. 
07/01/2012. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2012/01/07/ 
interna_nacional,271176/contrastes-chuvas-e-seca-castigam-brasil-no-inicio-do-ano.shtml>. Acesso em 
20/01/2012.  
6 MARRA, Livia. Tornado atinge sul de SC com ventos de mais de 100 km/h. Folha de São Paulo. São 
Paulo. 01/04/2004. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u103761.shtml. 
Acesso em: 13/06/2011. 



 

 
 
  

7 

milhares de desabrigados7. Entre dezembro e janeiro de 2012, inúmeras cidades do 

sudoeste de Minas Gerais e do norte do Rio de Janeiro foram atingidas e destruídas por 

enchentes, com outras tantas pessoas desabrigadas8.  

No contexto internacional, em 2011, quase um milhão de pessoas estiveram 

sob risco de morte na Somalia em razão de seca que reduziu a níveis drásticos a 

disponibilidade de alimentos e de água potável e que obrigou o deslocamento de mais de 

quinhentas mil pessoas para o norte do país9. O evento chama a atenção pelas suas 

proporções e porque parece predizer o que poderá ser enfrentado pelo mundo no futuro.  

No caso do Haiti, vários nacionais daquele país requereram e ainda 

requerem a declaração de sua condição de refugiado, ou simplesmente sua admissão como 

imigrantes, em outros países – inclusive no próprio Brasil –, ao argumento principal de que 

o seu deslocamento responde à situação de grave abalo da ordem pública de seu país, em 

última tentativa de fuga da morte. Situações como a do Haiti não se relacionam 

diretamente com os efeitos das mudanças climáticas, mas ilustram o potencial de causas 

ambientais combinadas a realidades de alta vulnerabilidade econômica, política e social 

ocasionarem verdadeiras crises humanitárias. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (“ONU”), no primeiro semestre 

de 2007, cento e dezessete milhões de pessoas em todo o mundo teriam sido vítimas de 

cerca de trezentos desastres naturais, incluindo secas devastadoras na China e na África e 

inundações na Ásia e na África10. Como exemplos de eventos climáticos extremos, que já 

têm sido cada vez mais recorrentes em razão de alterações do clima, citem-se o furacão 

Mitch e intensas chuvas na América Central em 1998, que aumentaram significativamente 

                                                
7  DANTAS, Pedro. Total de mortos na região serrana do Rio chega a 837. O Estado de São Paulo. São 
Paulo. 27/01/2011. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,total-de-mortos-na-regiao-
serrana-do-rio-chega-a-837,671814,0.htm>. Acesso em 13/06/2011. 
8 G1 MG. Chuva deixa 50.115 fora de casa em MG e 137 cidades em emergência. Globo.com. Rio de 
Janeiro. 12/01/2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2012/01/chuva-deixa-50115-
fora-de-casa-em-mg-e-137-cidades-em-emergencia.html> Acesso em 10/02/2012. 
9  Nações Unidas. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Livelihood Security: Climate 
Change, Migration and Conflict in the Sahel. 2011. Disponível em: <http://www.unep.org/ 
disastersandconflicts/Introduction/EnvironmentalCooperationforPeacebuilding/EnvironmentalDiplomacy/Sa
helReport/tabid/55812/Default.aspx.>. Acesso em : 05/01/2012. 
10 BBC Brasil. Desastres naturais afetaram 117 milhões em 2007, diz ONU. Brasília. Edição de 
13/08/2007. 
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os casos de malária, cólera e dengue, e o furacão Katrina, que causou destruição nos 

Estados Unidos, em 2005. Muito pouco se relata, mas chuvas em volume anormal em 

contextos de pobreza e despreparo do poder público também têm causado continuamente 

cenas de desastre e destruição no Paquistão e na China11. 

As estimativas são de que possa chegar a centenas de milhões de pessoas o 

número daquelas que deixarão seus lares em razão de fenômenos decorrentes de 

degradação e de desastres ambientais agravados pelos efeitos das mudanças climáticas12. A 

estimativa do Professor Norman Myers13, da Universidade de Oxford, é a de que o planeta 

contará com mais de duzentos milhões de pessoas deslocadas por causas ambientais 

associadas às mudanças climáticas até 2050, relacionadas, por exemplo, a secas sem 

precedentes quanto à severidade e duração e alteração no regime de chuvas. As estimativas 

do Prof. Myers foram citadas em respeitosas publicações do Painel Intergovernamental 

para Mudanças Climáticas (“IPCC”, como conhecido no acronimio em inglês) e da Revista 

Stern de Economia e Mudanças Climáticas14, mas representam, contudo, predições que 

dependem do crescimento populacional do planeta, sua distribuição e resiliência aos 

eventos climáticos, bem como da habilidade da comunidade internacional em reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa. 

Em outro estudo sobre o tema, Homer-Dixon15 anota que com um aumento 

médio da temperatura do planeta até 2099 entre 1,8ºC e 4ºC, 10% das terras do planeta 

                                                
11 A agência internacional de notícia Bloomberg noticiou que as enchentes de 2010 afetaram mais de 12 
milhões de pessoas na China e Paquistão, tendo resultado na morte de mais de 1500 pessoas. Bloomberg. 
China, Pakistan Brace for More Rain After Landslide, Flooding. 09/08/2010. Disponível em: 
<http://www.bloomberg.com/news/2010-08-09/china-pakistan-brace-for-rain-amid-floods-landslide-as-
russia-fires-rage.html.>. Acesso em 20/06/2011. 

 12 Nicholas Stern, no Relatório que restou conhecido como “Stern”, prevê o deslocamento de até 200 
milhões de pessoas em razão de enventos climáticos decorrentes do aquecimento global até 2050. Cf. 
STERN, Nicholas. (Ed.). The economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/30_10_06 
_exec_sum.pdf>. Acesso em 20/06/2011. 
13 MYERS, Norman. Environmental refugees: an emergent security issue. 13º Fórum Econômico. Praga. 
2005. 
14 A Revista Stern foi lançada em 30 de outubro de 2006 pelo ex-economista chefe do Banco Mundial e 
especialista em mudanças climáticas do governo do Reino Unido, Sir Nicholas Stern. 
15 HOMER-DIXON, Thomas. F. Environment, Scarcity and Violence. Princeton: Princenton University 
Press, 1999. Thomas Homer-Dixon é director do Instituto Waterloo para Complexidade e Inovação, da 
Universidade de Waterloo e Professor na Faculdade de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade 
de Waterloo, além de autor de inúmeras obras em temas relacionados às mudanças climáticas. 
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terão secas permanentes. Além disso, alterações no ciclo hidrológico resultarão no 

aumento da frequência de eventos climáticos severos, tais como tempestades e enchentes16. 

Considerando-se que mais da metade da população pobre do mundo vive em áreas rurais, 

tendo a agricultura como sua fonte de renda e subsistência, grande parte deste grupo será 

atingido por tais eventos climáticos, sendo possível que tenha que se deslocar 

provisoriamente ou permanentemente. 

Muito embora ninguém se desloque por uma única razão e os estudos sobre 

o tema ainda estejam longe de decifrar todos os mecanismos que se combinam às causas 

ambientais para forçar o movimento de pessoas, os riscos a que se submetem certas 

comunidades, principalmente aquelas que serão mais impactadas pelas mudanças 

climáticas, impõem especial proteção dessas pessoas pelo direito interno e internacional. 

Esse trabalho terá por foco reflexões que deverão ser realizadas por 

estudiosos do direito para proteção internacional das pessoas forçadas a se deslocar em 

contextos em que presente causa ambiental agravada pelos impactos das mudanças 

climáticas, em razão do potencial que se vislumbra de violação de direitos humanos e de  

condução para crises humanitárias, com desdobramentos para a segurança internacional. 

Não será objeto de reflexão, neste trabalho, o estatuto aplicável aos Estados que, 

futuramente, possam ter sua população completamente realocada em razão do aumento do 

nível do mar.  

O desafio reside na compreensão da interação multicausal e na questão de 

como construir as necessárias capacidades operacionais, institucionais e financeiras para 

responder às crises ambientais cada vez mais recorrentes com as alterações dos regimes do 

clima. Esse desafio insere-se no âmbito das obrigações que deverão ser delimitadas para 

proteção dos direitos humanos no contexto atual de exploração e de degradação do meio 

ambiente em que os impactos assumem proporção global, afastando-se de suas fontes de 

causalidade.  

 

                                                
16 Painel Intergovernamentl de Mudanças Climáticas (“IPCC”). Climate change 2007: the physical science 
basis – summary for policy makers. 2007. 
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CONCLUSÃO 

Os deslocamentos forçados de pessoas por causas ambientais agravadas 

pelas mudanças climáticas são resultado de uma função complexa que envolve diversos 

fatores caracterizantes da vulnerabilidade. O baixo nível de resiliência, decorrente da 

pobreza, fragilidade de instituições políticas e sociais aptas a lidar com contextos de crise, 

além da insuficiência de informações e de tecnologia, combinados com o agravamento da 

degradação ambiental e de desastres naturais podem gerar grandes crises humanitárias e 

impõem a reflexão sobre medidas de proteção em âmbito nacional e internacional, 

inclusive para garantia da segurança internacional.  

A mudança do clima, por si só, apenas em contextos específicos pode 

forçar, diretamente, o deslocamento de pessoas. Contudo, alterações nos regimes 

climáticos do planeta produzem efeitos ambientais que são capazes de agravar 

vulnerabilidades já existentes, forçando o movimento. Ou seja, os impactos das mudanças 

climáticas atuarão em combinação com fatores existentes, multiplicando ameaças 

anteriores, e o resultado dessa relação poderá determinar o deslocamento forçado de 

pessoas. A multicausalidade intrínseca do movimento forçado ilustra a fluidez e 

interdependência das fontes de causalidade no mundo contemporâneo, impondo uma 

análise sistêmica e global dos impactos e consequências do agir humano.  

A proteção pelo direito humanitário pode garantir respostas rápidas e 

emergenciais a situações de desastres naturais, mas não se adequa a contextos de 

degradação ambiental cumulativa e de redução da disponibilidade de recursos naturais. E 

mesmo quanto às respostas emergenciais, o sistema atual carece de recursos financeiros 

suficientes para proteção satisfatória das comunidades vulneráveis. Como a assistência 

humanitária é sempre encarada como uma liberalidade, os recursos são disponibilizados 

aos Estados considerados mais estratégicos aos doadores. O Fundo Central das Nações 

Unidas para respostas às emergências, cuja criação teve como objetivo a superação dessa 

preferência por certos Estados, sofre com a insuficiência das doações aportadas.  

A proteção pelo direito dos refugiados, fundada na Convenção de Genebra 

de 1951, não abarca, dentre as hipóteses de reconhecimento da condição de refugiado, 

pessoas que tenham se deslocado por causas ambientais. O alargamento da proteção, 
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teoricamente viável, ainda que politicamente improvável, não abrangeria, todavia, o 

complexo de situações envolvidas no deslocamento de pessoas por causas ambientais 

agravadas pelas mudanças climáticas. Em razão da multicausalidade inerente, é 

impossível, na prática, isolar-se a causa ambiental de causas econômicas e sociais e os 

países são extremamente reticentes em garantir proteção irrestrita a migrantes econômicos. 

Haveria dificuldades, ainda, em definir o nível de degradação ambiental necessário para a 

proteção pelo estatuto dos refugiados. Veja-se que mesmo no caso dos haitianos que 

solicitaram refúgio no Brasil, onde a Lei federal brasileira nº 9474/97 e a Declaração de 

Cartagena garantiriam base suficiente para a concessão, a proteção pelo sistema dos 

refugiados foi negada e concedida proteção humanitária complementar. 

Ademais, a proteção pelo direito dos refugiados, por exigir 

extraterritorialidade, não garantiria proteção às pessoas deslocadas internamente e àquelas 

impossibilitadas de se deslocar, além de não atuar para a prevenção do movimento. E se é 

politicamente improvável que os países alarguem as categorias que ensejam o 

reconhecimento de refugiados para abranger todas as pessoas que se deslocam por causas 

ambientais agravadas pelas mudanças climáticas, por outro lado, no contexto econômico 

atual, seria arriscado reabrir-se as negociações sobre a Convenção de Genebra em razão de 

potencial retrocesso que poderia advir. 

A proteção pelo sistema de direitos humanos é mais abrangente e inclui 

todo o gênero humano. O fortalecimento dos direitos humanos reduziria a vulnerabilidade 

e aumentaria a resiliência, enfrentando as causas para o deslocamento. Os direitos 

humanos também poderiam funcionar como norte para a proteção a ser garantida durante o 

deslocamento e no reassentamento.  

Os Princípios Orientadores e a Convenção de Kampala indicam direitos 

humanos que devem ser resguardados e promovidos em situações envolvendo o 

deslocamento interno de pessoas. Tais documentos têm por fim a estabilidade do 

movimento interno forçado, com a atuação pelo próprio Estado. A previsão de cooperação 

de outros países, por meio desses mecanismos, é apenas complementar e não vinculante. 

Contudo, tendo em vista que os países mais afetados, normalmente, são também os mais 

pobres e aqueles em que instituições políticas são pouco democráticas, frágeis, e que 
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carecem de infraestrutura de proteção para situações de crise, a mera enunciação de 

direitos humanos pouco garante em termos de proteção efetiva. O que se verifica é a 

inefetividade dos direitos humanos, principalmente de direitos sociais e de proteção do 

meio ambiente, contribuindo para o agravamento de vulnerabilidades que podem suscitar 

crises humanitárias por causas ambientais. 

Com relação à proteção complementar, apenas em contextos realmente 

severos, de violação presente e ou iminente, seria possível invocar-se o dever de não-

devolução em relação a eventos associados a causas ambientais. E não se pode supor que 

nenhuma ação deva ser adotada antes do atingimento do ponto de severidade de violação 

de direitos humanos que enseja esta proteção.  

A proteção complementar também não enfrenta as causas dos 

deslocamentos de pessoas e do agravamento pelas mudanças climáticas. A natureza da 

proteção complementar é claramente humanitária, de solidariedade em relação às pessoas 

que poderiam ser submetidas a riscos que afrontariam valores como a vida e a integridade 

física, que, convertidos em direitos humanos, a comunidade internacional decidiu 

preservar. Por isso, a vinculação dos demais Estados decorre tão somente do princípio na 

não-devolução de pessoa que já alcançou seu território e que, se enviada ao seu Estado de 

origem, poderia sofrer violação desses direitos humanos de jus cogens. Se o estrangeiro 

enfrenta severa crise ambiental em seu país, mas não alcança outro Estado, a proteção 

complementar não garante qualquer abrigo. Por isso, o âmbito de proteção concedido é 

pontual, subjetivo, e somente de remediação, após o deslocamento.  

A proteção pela Convenção para a Proteção dos Imigrantes Trabalhadores 

também não garante proteção suficiente, pois somente abrangeria imigrantes que tenham 

se deslocado em contextos em que presente causa ambiental na medida em que tenham um 

trabalho no país de acolhimento.  

A análise dos sistemas internacionais de proteção da pessoa humana indicou 

a insuficiência para o enfrentamento dos desafios postos pelos deslocamentos forçados de 

pessoas por causas ambientais agravadas pelas mudanças do clima. A temática refere-se às 

comunidades mais vulneráveis do planeta, que, em razão de combinação de fragilidades 

ambientais, sociais, econômicas, políticas e culturais, são suscetíveis ao deslocamento 
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forçado ou à impossibilidade de se deslocar, quando o movimento impor-se-ia como 

medida de sobrevivência.  

O princípio da responsabilidade primária do Estado para a proteção de 

direitos humanos parece afastar a responsabilidade dos demais Estados para o 

enfrentamento do problema, mas o fato é que, nesses contextos, muitas vezes, o próprio 

Estado de origem não é capaz de garantir proteção efetiva às comunidades vulneráveis 

mais impactadas. Ações humanitárias empreendidas em momentos de desastres naturais, 

como aquelas fundadas na Resolução 43/131 da Assembleia Geral da ONU, ganham 

roupagem assistencial, humanitária, de liberalidade.  

Não se discorda da importância de que ações internacionais sejam movidas 

pelo fato de que seres humanos merecem uma vida digna e que a relação de humanidade, 

que une todo o gênero humano, impõe a atuação de todos para a proteção das pessoas em 

desabrigo. Contudo, o princípio moral de humanidade não tem garantido respostas 

adequadas ao problema, que é marcado, por um lado, pelo agravamento das condições 

ambientais do planeta, e, por outro lado, pelo subfinanciamento de ações de adaptação e de 

respostas a crises ambientais em comunidades vulneráveis. A complexidade de causas 

envolvidas tende a gerar a irresponsabilidade organizada e a resposta de que ninguém 

poderia ser obrigado a adotar medidas de proteção.   

Como a vulnerabilidade resulta de combinação de fatores sociais, 

econômicos, políticos, culturais, tecnológicos e ambientais, a sua redução depende do 

fortalecimento conjugado de tais fatores. Uma comunidade fortalecida adotará o 

deslocamento como medida temporária, apenas de evacuação a potenciais desastres 

naturais, como estratégia de redução de danos. O deslocamento, quando planejado e 

realizado com a proteção de direitos dessas pessoas pode funcionar, portanto, como 

estratégia de enfrentamento de crises ambientais, principalmente em relação eventos 

naturais extremos (furacões, tufões, enchentes, incêndios naturais). As políticas de 

proteção e o momento de implementação delas determinará se o deslocamento de pessoas é 

um movimento forçado ou parte de uma estratégia de adaptação. 

A compreensão da multicausalidade intrínseca ao fenômeno suscita a 

interrogação acerca da existência de obrigação da comunidade internacional como um 
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todo. Essa interrogação é acompanhada pela observância de que: (i) o fenômeno do 

deslocamento de pessoas possui causas que se fundam em circunstâncias internas de um 

Estado; (ii) a obrigação primária de garantia de condições mínimas de vida é do próprio 

Estado em relação à sua população; (iii) muitos dos Estados mais afetados não possuem 

recursos financeiros e institucionais suficientes para o enfrentamento efetivo dos desafios 

que o problema apresenta. 

O toque multiplicador de ameaças pelas mudanças climáticas funciona 

como elemento de ligação de todos os países e pessoas ao problema. Seus efeitos rende 

clara a relação entre o modo de vida preponderante e todos os países do globo. A 

acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera, com efeitos sobre o clima global, não 

se refere somente a ações ilícitas relacionadas à poluição, ao desmatamento, mas a ações 

comuns, cotidianas, de bilhões de pessoas ao redor do mundo, como andar de metrô, ligar a 

televisão, usar o computador, o celular, pegar um avião, viajar de carro, comprar novos 

objetos, almoçar. São ações aparentemente inofensivas, e lícitas, que fazem mover, no 

nível atual demográfico e de desenvolvimento econômico, uma roda com efeitos diretos 

sobre o clima e mais impactantes sobre as populações mais vulneráveis. 

Trata-se do maior desafio humano já enfrentado, pois o nível do agir 

humano lícito ganhou dimensão coletiva global. Antes, armas nucleares, poluição 

transfronteiriça, contaminação de mares, etc. já tinham apontado para a dimensão 

expandida da atuação da humanidade, que ultrapassam as fronteiras do Estado original. 

Contudo, tais ações podiam ser coibidas por meio de mandamentos de proibição, de 

vedação, que se infringidos suscitavam reparação. As mudanças climáticas desafiam a 

sistemática de enfrentamento dos efeitos do agir humano baseada na noção de lícito e 

ilícito. Seria simplesmente impossível proibir todo o mundo de usar celulares, comer 

produtos industrializados, andar de carro, viajar, assistir televisão. Por outro lado, ações 

vinculantes para mitigação de emissões de gases de efeito estufa e mudança para uma 

economia verde, ainda parecem incipentes. 

O contexto atual demonstra esse ponto de inflexão, em que o agir humano 

expandiu-se, causando impactos globais que já são observados concretamente, mas os 

instrumentos internacionais não acompanharam a mesma velocidade e ainda não 
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estabeleceram mecanismos de governança global suficientemente vinculantes para o 

enfrentamento dos efeitos da ação combinada da humanidade em uma economia pouco 

verde. As pessoas forçadas a se deslocar por causas ambientais agravadas pelas mudanças 

climáticas são a mais clara ilustração dos danos extraterritoriais e cumulativos de um 

modelo civilizacional; dos impactos expandidos do agir humano, mencionados por Hans 

Jonas, que ameaçam a existência e as condições de vida de populações no planeta.  

O problema impõe, para o seu enfrentamento, o afastamento da 

racionalidade da irresponsabilidade organizada – o que não deve ser confundido com a 

responsabilização internacional voltada para a reparação. As condições ambientais atuais 

requerem que se volte também aos efeitos combinados e cumulativos, oriundos de várias 

fontes de poluição e de impacto ambiental, capazes de produzir efeitos globais duradouros.  

A interdependência das causas requer a interdependência para a solução. É 

necessária, por isso, uma mudança de foco, da responsabilização por dano transfronteiriço 

para a responsabilidade em cooperar. Considera-se que seja um novo momento de 

reconstrução dos direitos humanos, de natureza global, em que situações como a das 

pessoas forçadas a se deslocar por causas ambientais agravadas pelas mudanças climáticas, 

por se referirem a agentes indefinidos, conectados, cumulativos, devam ser enfrentadas por 

meio de ações internacionais de cooperação vinculante. 
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