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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: Estima-se em mais de sessenta milhões o número de refugiados, sendo vinte 

milhões no plano internacional. Afora os motivos tradicionais para esses deslocamentos 

forçados, háuma causa que pode tornar irrisório o número, não o sofrimento, dessa espécie de 

migrante. Ondas de calor, aumento de temperatura e nível dos mares, precipitações e secas 

severas indicam uma nova era geológica, o antropoceno, dada a capacidade do homem 

interferir na natureza. Mesmo não sendo o causador exclusivo dessas modificações, ações 

antropogênicas perturbam o equilíbrio dos biomas. A degradação ambiental não afeta apenas o 

meio ambiente;as modificações físico-químicas e biológicas nos ecossistemas e bases de 

recursos disponíveis podem torná-los incapazes de sustentar a vida humana, gerando um novo 

tipo de refugiado, o ambiental, que pode chegar a duzentos milhões em 2050. Esse fenômeno 

levanta duas questões: como diminuir a degradação ambiental e lidar com os enormes fluxos 

migratórios? O objetivo da pesquisa é fornecer uma abordagem não limitada à formulação de 

políticas públicas e despertar no indivíduo a consciência de sua responsabilidade ético-

individual, partindo-se da hipótese de que a macropolítica não é suficiente para responder aos 

questionamentos. Por meio da pesquisa bibliográfica e subsequente análise e aplicação ao 

tempo presente, inspirados no método da complexidade de Edgar Morin, buscamos na 

filosofia grega uma diretriz dietética. O resultado obtido confirmou a hipótese inicial. 

Adietética grega não tratava apenas do regime ou dieta modernamente considerados, mas 

pressupunha uma relação sobretudo ética do indivíduo com a sociedade eem equilíbrio com o 

kósmos. Hipócratesnão se limitava a listar propriedades alimentícias e prescrever planos de 

exercícios e consumo, mas investigavaa cosmogonia, a criação e organização da natureza 

humana, da sociedade e o tipo de Estado. Platãofez Sócrates começar a investigação da justiça 

precisamente pela alimentação, demonstrando que é a decisão ética fundamental sobre a 

simplicidade ou opulência, na dieta enos itens necessários à vida, como vestuário e moradia, 

que orienta o tamanho da pólis, insumos e pessoas necessários para sustentar tal modo de 

vida, sendo que o luxo e o supérfluo, muito demandando, inevitavelmente levariam à guerra 

por bens e recursos. Portanto, foi possível demonstrar que a ideia de desenvolvimento 

sustentável está intimamente ligada à ética e às relações individuais, não apenas à ação estatal, 

e deve se estruturar em três níveis: políticas públicaspara diminuir a degradação e 

regulamentar a situação dos refugiados ambientais; inclusão passiva, disponibilizando o 

acesso dos refugiados à cidadania, com proibição formal de discriminação; e inclusão ativa, 
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cerne da discussão ético-dietética, que trata da atitude individual dos cidadãos dos países 

receptores para garantir a efetiva inclusão dos refugiados, despertando um sentimento de 

comunidade, implicando também uma atitude ativa destes no respeito aos valores da 

sociedade receptora, para, conjuntamente, ser problematizada a decisão fundamental sobre o 

tipo de sociedade almejada, a da sustentabilidade ou da opulência. Se a degradação ambiental 

é problema a ser enfrentado, o acolhimento dos refugiados ambientais é oportunidade de pôr à 

prova os valores da filosofia, política e ética ocidentais. 
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