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RESUMO: O deslocamento de pessoas ao redor do mundo tem sido tratado, nos últimos anos, 
como uma das consequências mais graves da chamada crise ambiental. Tal situação de ameaças 
e perigos deixa de ser tratada como uma “fatalidade”, um “castigo” ou “vingança divina”, para 
ser analisado como uma consequência maléfica do advento da chamada civilização tecnológica, 
cujo apoio ideológico é a utopia do progresso e cuja meta tem sido o aumento do poder da 
tecnologia, do consumo e consequente esgotamento dos recursos naturais. A lista de perigos 
inclui o desmatamento e a diminuição das florestas, o aumento da pecuária e da agricultura 
extensiva, a poluição dos solos, dos oceanos e dos lençóis freáticos, a mudança no regime de 
chuvas, acidentes ligados à mineração, à indústria química e à geração de energia, 
derramamento de óleos, além dos grandes projetos de hidrovias e hidrelétricas que, em sua 
implantação e por causa de gestão inadequada acabam degradando o meio ambiente e gerando 
o deslocamento de milhares de famílias ao redor do mundo. Além disso, fenômenos naturais 
como tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas continuarão a provocar catástrofes ao redor 
do mundo o que, com o aumento populacional, pode crescer em gravidade. É necessário ainda 
listar fatores adicionais, como o crescimento populacional, a pobreza, a fome e a presença de 
doenças pandêmicas, agravadas por políticas públicas ineficientes. A situação dos 
deslocamentos humanos, assim, apresenta-se como um dos tópicos mais relevantes quando se 
pensa a respeito do modelo civilizatório atual e, mais ainda, quando se analisa temas ligados à 
justiça social e à segurança ambiental, apresentando-se como um desafio ético central de nossos 
tempos. O primeiro pensador a trazer essa problemática para o campo filosófico foi Hans Jonas, 
autor de O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, obra 
na qual ele não só avalia os perigos do avanço da técnica moderna, como esboça os princípios 
capazes de orientar a ação humana diante do poder inédito que ele agora tem em mãos. O 
presente trabalho, assim, pretende demonstrar a urgência ética do problema, bem como destacar 
a relevância do debate jurídico em torno do conceito de “refugiado ambiental”, tendo como 
pano de fundo o cenário brasileiro contemporâneo (o que inclui o maior acidente ambiental da 
história nacional, ocorrido na região de Mariana, em 2015). 
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