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RESUMO: O deslocamento de pessoas é um fenômeno que acompanha a história da humanidade. No entanto,
na contemporaneidade, as questões ambientais têm contribuído de forma significativa para a formação de
uma nova categoria de sujeitos: os deslocados ambientais. Em razão disso, diversos estudiosos estão se
esforçando na construção de um conceito, mas, até a presente data, essa tarefa não se mostrou
consensuada. A falta de um consenso decorre da polarização de duas correntes do pensamento, as quais
apresentam ideias opostas acerca dos conceitos apresentados, resultado da ausência de investigação
interdisciplinar, sistêmica da complexa temática. Essa polarização faz com que o deslocado, sujeito de direitos
humanos fique à margem do sistema de proteção internacional e que os direitos humanos não sejam
efetivados para essa categoria de pessoas.
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ABSTRACT: The migration of people is part of the history of humanity. However, in contemporary times,
environmental issues have contributed significantly to the formation of a new category of refugees classified
as environmental refugees. As a result, many researchers are striving to build a legal concept to protect this
category, but until this date, this task has not been reached. The lack of consensus arises from the
polarization of two groups of scientist, which have opposing ideas about the concepts presented and the lack
of interdisciplinary research. The result of this polarization is the absence of human right protection for the
environment refugees.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende promover um debate acerca de como a ausência de um diálogo entre as diversas
ciências, para qualificar as pessoas que migram por razões ambientais, pode obstar a garantia dos direitos
humanos, sem, contudo, esgotar o tema que é bastante complexo.

O texto está subdividido em quatro partes. Na primeira parte, consta que a história da humanidade é
pontuada pelos fenômenos dos deslocamentos humanos, cujas razões são complexas e mescladas por fatores
sociais, econômicos e ambientais. Nas últimas décadas, as questões ambientais têm representado um impulso
significativo para os deslocamentos de pessoas, não só os decorrentes da degradação natural do ambiente ou
dos desastres naturais, mas também devido aos efeitos das mudanças climáticas.

Comprovada intensidade das migrações e da existência dos deslocamentos motivados por razões ambientais,
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o segundo capítulo estuda a falta de consenso entre os atores internacionais acerca da terminologia e do
conceito adequado para essa categoria de sujeitos. Alguns estudiosos, como ElHinnawi (1985), por exemplo,
denominamnos refugiado ambiental, outros, como Lester Brown, (apud Warner, 2008) reconhecemnos
como refugiados ecológicos enquanto que, para Prieur (2014, p. 128) a melhor terminologia seria deslocados
ambientais. Neste artigo, optouse pela terminologia ‘deslocados ambientais’ tendo em vista, prima face,
apresentar elementos mais consistentes e abrangentes de forma a afastar as celeumas.

A ligação entre deslocamentos e o meio ambiente iniciouse com os estudos de Lester Brown, com a
introdução da expressão ‘ecological refugees’. (MORRISSEY, 2012, p. 36). Já a terminologia ‘environmental
refugees’ é creditada a ElHinnawi quando da elaboração do documento ‘Environmental Refugees’, no qual
define o termo refugiado ambiental. No entanto, muitos estudiosos ocupamse da construção de um conceito,
mas o principal ponto da discussão está vinculado à falta da compreensão do que essa categoria significa,
assim como à extensão e à imprecisão da sua alocação, o que acaba provocando um embate entre as
correntes dos maximalistas e minimalistas.

Na parte terceira, verificase, entre os filiados das correntes maximalista e minimalista, uma nítida
polarização das ideias entre os estudiosos dos movimentos migratórios e os ambientalistas. Cada grupo
defende suas convicções, sem, contudo, abrir espaço para uma investigação transdisciplinar, visando à
integração e articulação dos saberes para a construção de um conceito e regulamentação adequados para
esses sujeitos. A quarta parte é marcada por essa ausência de diálogo, e, por via de consequência de um
conceito adequado, o que reflete na proteção genérica dessas pessoas pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948, a qual não prevê a possibilidade de abrigo em outro estadonação, para a categoria
específica dos deslocados ambientais, tal e qual procede em relação aos refugiados comuns. A liberdade e
igualdade – direito de ir e direito de ser tratado igualmente , nos moldes da Declaração, ficam prejudicadas,
resultando em migrações ilegais, prisões, deportações. Ante esse vazio conceitual e normativo, os deslocados
ambientais trafegam entre fronteias ao desabrigo do sistema jurídico internacional.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO DOS DESLOCAMENTOS POR RAZÕES AMBIENTAIS

Deslocamento, segundo Ferreira (1986, p.567), pode ser compreendido como ato ou efeito da mudança de
um lugar para outro, de modo a indicar que o sujeito afastouse do lugar onde inicialmente se encontrava,
por alguma razão. O termo migração igualmente expressa o movimento de pessoas de um lugar para outro,
por via de consequência o vocábulo ‘deslocado’ corresponde à palavra ‘migrante’, indicativa do sujeito que se
desloca. Assim, neste artigo, tomase o termo ‘deslocamentos’ como sinônimo de ‘migrações’.

Em geral as pessoas se mudam de um lugar para outro com o fito de superar vários fatores ou obstáculos.
Nesse sentido, a migração pode ser permanente ou temporária pode ocorrer entre territórios dentro de um
mesmo país ou ultrapassar as fronteiras nacionais. (WARNER, 2008, p.12). Importa dizer que ela sempre foi
considerada uma alternativa para as populações superarem problemas sociais, econômicos, ambientais, além
de buscarem uma melhor qualidade de vida em outros territórios. Entendese que aspirar a uma existência
melhor não é desejo exclusivo de quem migra em busca de “[...] uma resposta às desigualdades em nível da
diversidade espacial do desenvolvimento econômico, migrase, também, por razões ambientais”.
(GONÇALVES, 2009, p. 24).

As questões ambientais levaram o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) (2012) a
estimar que 25 milhões de pessoas já se encontrem em situação de ‘êxodo forçado’ por razões ambientais.
Segundo experts da United Nations University, nos próximos cinco anos serão 50 milhões, e, em 2050, 200
milhões de pessoas deixarão seus habitats em razão da degradação e devastação ambiental provocadas pelas
mudanças climáticas.

A dinâmica do deslocamento forçado permanece como uma situação complexa, e o ACNUR aponta como
principais tendências atuais:

[...]. Milhões de pessoas são obrigadas a se deslocar dentro ou fora de seus países
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por diversos fatores. Algumas são movidas pela pobreza, fugindo para sobreviver;
outras são atraídas pelas oportunidades reais ou percebidas a melhoria de suas vidas
longe de casa; [...] incluindo as vítimas de tráfico de pessoas; os envolvidos na
‘migração mista’; e as pessoas deslocadas por desastres naturais desastres,
conflitos, projetos de desenvolvimento e de degradação ambiental. (ACNUR, 2012).

Não há dúvida, entre os estudiosos do tema, quanto à relação entre meio ambiente e deslocamentos
humanos (WARNER, 2008, p. 58). Todavia, inexiste um consenso sobre como denominar e estabelecer um
conceito unívoco para o entendimento e proteção dessa categoria de migrações. A dificuldade em estabelecer
um conceito surge das múltiplas questões que envolvem a temática. A falta de especificidade na conceituação
e na nomenclatura tem levado à utilização ou à construção de diversas expressões como: refugiado
ambiental, migração induzida pela mudança climática, deslocados ambientais, migração por motivos
ambientais, refugiados ecológicos; migração forçada por motivos ambientais (DUN; GEMENNE, 2008, p. 10),
dentre outras.

2 ELABORAÇÃO DO CONCEITO: ORIGEM E DIVERCIFICAÇÃO

Embora as ciências sejam capazes de identificar as regiões geográficas, e quais são as regiões de expulsão ou
de atração de pessoas, especialmente aquelas afetadas pelas alterações ambientais, ainda não está clara a
forma pela qual é possível identificar, quantificar, qualificar e proteger as pessoas que deixam seus habitats,
aportando em outros países, levadas por razões ambientais.

A gênese dessa discussão acerca dos deslocamentos por motivo ambiental aconteceu quando Lester Brown,
do Worldwatch Institute, na década de 1970 introduziu o conceito ‘ecological refugees’ devido a várias razões
ambientais que levavam ao refúgio. (MORRISSEY, 2012, p. 36). Em 1985, pesquisador do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ElHinnawi (STOJANOV, 2008, p. 133) concebeu a
terminologia Environmental Refugees, ao elaborar um documento político com esse título. (WARNER, 2008,
p.9), Para o pesquisador do PNUMA,

[...] In a broad sense, all displaced people can be described as environmental
refugees, having been forced to leave their original habitat (or having left
voluntarily) to protect themselves from harm and/or to seek a better quality of life.
However, for the purpose of this book, environmental refugees are defined as those
people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or
permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or
triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the
quality of their life. (ELHINNAWI, 1985, p.5).

O estudo acerca dos ‘refugiado ambiental’ popularizouse e Myers explica a situação desses refugiados como:

These are people who can no longer gain a secure livelihood in their homelands
because of drought, soil erosion, desertification, deforestation and other
environmental problems, together with the associated problems of population
pressures and profound poverty. In their desperation, these people feel they have no
alternative but to seek sanctuary elsewhere, however hazardous the attempt. Not all
of them have fled their countries, many being internally displaced. But all have
abandoned their homelands on a semipermanent if not permanent basis, with little
hope of a foreseeable return. MYERS, 2002, p. 606).

Em 1988, Jacobson (MORRISSEY, 2012, p. 36) iniciou os estudos sobre os deslocamentos forçados por razões
ambientais e os identificou com três categorias de refugiados ambientais: a) aqueles que foram
temporariamente deslocadas por causa de um rompimento local, como avalanche ou terremotos; b) aqueles
que migram porque a degradação ambiental prejudicou sua subsistência ou apresenta riscos inaceitáveis
&8203;&8203;para a saúde; e c) aqueles que foram reassentados porque a degradação do solo resultou em
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desertificação, ou por causa de outras mudanças permanentes e insustentáveis &8203;&8203;em seu habitat.
(STOJANOV, 2008, p. 133).

Outros autores como Morton, Boncour e Laczko (2008, p.5) utilizam a terminologia ‘migrantes ambientais’ e
os definem como sendo aquelas “[,] personas, comunidades o sociedades que deciden o se vem obligadas a
migrar como resultado de factores climáticos y mediambientales perjudiciales.” Embora esses autores utilizem
o termo ‘migrante’ com uma especificação, a definição por eles apresentada apenas aponta as causas do
deslocamento, sem, contudo, destacar outros elementos caracterizadores das migrações, a exemplo dos
critérios geográficos (interna ou internacional) e temporal (temporária ou permanente).

No entanto, a decisão por uma terminologia unívoca não é fácil, a OIM (2010, p. 3) utiliza para efeitos de
trabalhos o entendimento de que:

No existe actualmente una definición internacional acordada ni un marco normativo
com respecto a las personas que se desplazan por razones de cambio ambiental; sin
embargo, la OIM ha elaborado una definición de trabajo, del concepto de migrantes
por razones ambientales, como las personas o grupo de personas que, por motivo de
cambio repentinos o progressivos em el ambiente, que afectan adversamente su vida
o condiciones de vida, se vem obligados a abandonar sus legares de residência
habituales, o deciden hacerlo, bien sea com carácter temporal o permanente, y que
se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero. (OIM 2010, p.3).

A terminologia ‘refugiado climático’ também tem quem a defenda, e os debates ganham espaço junto aos
teóricos, diante da temática e dos estudos das mudanças climáticas que, hodiernamente, estão no centro das
preocupações. Nesse contexto, Biermann e Boas entendem que somente é refugiado climático a:

[...] people who have to leave their habitats, immediately or in the near future,
because of sudden or gradual alterations in their natural environment related to a
least on the three impacts of climate change: sea level rise, extreme weather events,
and drought and water scarcity. (BIERMAN; BOAS, 2010, p. 64).

A definição elaborada por Biermann e Boas igualmente deixa uma lacuna ao não indicar os critérios
geográficos, ou seja, se o destino do deslocado é dentro do país ou transfronteiriço, nem o critério temporal,
isto é, se o deslocamento será temporário ou permanente.

Diante da falta de um consenso conceitual, estudiosos da Universidade de Limoges, na França dedicaramse
ao estudo do tema e, em 2013, publicaram um esboço do ‘Projeto de Convenção sobre o Estatuto
Internacional dos Deslocados Ambientais’, no qual se encontram delineados os elementos do conceito, com
uma abordagem global, universal e ampla para os ‘deslocados ambientais’, podendo essa categoria ser
entendida como as pessoas naturais, as famílias, os grupos e populações frente a uma degradação ambiental,
abrupta, gradual ou programada, por ação da natureza ou do homem, afetando suas condições de vida,
forçandolhes a deixar seus lugares habituais de vida, de imediato ou no decorrer do acontecimento, de forma
temporária ou permanente, para outro lugar internamente ou para outro Estado (UNIVERSITÉ DE LIMOGES,
2010, p. 34).

A nomenclatura escolhida pelo grupo busca afastar as discussões e imprecisões que alhures se avistam,
notadamente em detrimento das expressões ‘refugiados ambientais’ e ‘migrante ambiental’. Desse modo, o
rol de terminologias e nomenclaturas é enorme; umas apresentam fundamentos, outras nem tanto, a ponto
de sustentar duas escolas do pensamento, com vertentes opostas na defesa da possibilidade ou não da
existência dos migrantes/refugiados/deslocados ambientais.

3 A CONTROVÉRSIA ENTRE MAXIMALISTAS E MINIMALISTAS: UM EMBATE TEÓRICO

Esse tópico se pauta na obra de Castles (2002; 2011) e em sua análise sobre os maximalistas e minimalistas.
Ao estudar o debate sobre ‘refugiados ambientais’, o autor preocupouse em compreender por que havia
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pontos de vista tão opostos, a exemplo dos entendimentos lançados por Myers (maximalista) e Black
(minimalista) que foram posteriormente reforçados por outros estudiosos.

De um lado, Myers afirma que no futuro pode haver cerca de 200 milhões de ‘refugiados ambientais’.
(MYERS, 2002, p. 609). Essa estimativa é reforçada pelo ACNUR (2012), o qual aponta que cerca de 25
milhões de pessoas já estão em situação de ‘êxodo forçado’ por razões ambientais. Tais prognósticos recebem
reforço dos experts da United Nations University, os quais afirmam que nos próximos cinco anos serão 50
milhões, e em 2050, 200 milhões de pessoas irão deixar seus habitats em razão da degradação e devastação
ambientais, provocadas pelas mudanças climáticas.

Em contraste com essas perspectivas, Black (2001a, p. 3) argumenta que não existem refugiados ambientais,
enquanto Gemenne (2009, 82) afirma que as previsões expostas apresentam pouca base científica para
refletir concretamente quanto ao número de pessoas expostas aos efeitos das mudanças climáticas, em
particular as inundações nos países insulares, na Índia, em Bangladesh, entre outros.

As investigações de Castles (2002) levaramno a perceber que as diferentes áreas do saber e as metodologias
utilizadas pelos teóricos maximalistas e minimalistas, em seus estudos sobre as relações entre mudanças
ambientais e deslocamentos, fizeram com que se chegassem a conclusões díspares, sobre a existência ou não
dos ‘refugiados ambientais’. Essa percepção aponta para uma nítida divisão do conhecimento dentro dos
discursos teóricos. De um lado, aportaramse os maximalistas que ligam as macro mudanças, como o rápido
nível do crescimento populacional  notadamente nos países menos desenvolvidos  e as mudanças
climáticas, a fatores como a desertificação, o déficit de água, o desmatamento, a salinização dos veios
aquíferos, as grandes áreas irrigadas, esgotamento da biodiversidade e aumento do nível do mar e o posterior
deslocamento de populações em razão de tais dificuldades. (MYERS, 2002, p. 609 612). De outro, os
minimalistas, para os quais é difícil provar que os problemas ambientais são fatores diretos e exclusivos para
desencadear o deslocamento.

Em regra, a corrente dos maximalistas, composta por geógrafos e ecologistas, entende que fatores
ambientais provocam migrações. Essa corrente busca subsídios nos estudos ambientais, os quais contemplam
diferentes fatores englobando desde os desastres naturais, os conflitos armados, e as mudanças climáticas,
como móbiles das migrações por razões ambientais. Para essa corrente, esses fatores ambientais vão exigir
um vultoso deslocamento de pessoas (CASTLES, 2002, p. 124), razão pela qual essa corrente tende a
defender a adoção do termo ‘refugiados ambientais’, considerandoos como uma nova categoria de
migrantes. (WARNER et al, 2008, p. 124).

Os maximalistas argumentam que a ênfase dada, notadamente ao prognóstico numérico exacerbado de
deslocados, sem a devida confirmação científica dos números e dos fatos, a exemplo da afirmação de Myers
(2002) de que no futuro pode haver cerca de 200 milhões de ‘refugiados ambientais’, teve o propósito “[...]
de despertar o mundo para os perigos do aquecimento global, para que os políticos e o público pudessem
refletir sobre as consequências dos deslocamentos humano em grande escala.” (CASTLES, 2011, p. 418).

A corrente minimalista integrada por Castles e Black engrossa as fileiras dos especialistas em meio ambiente,
em migração, política e governança ambiental, os quais adotam uma abordagem empírica, baseada nos
estudos do meio ambiente e migração forçada. Essa corrente apresenta duas vertentes: à primeira
denominarseá de céticos radicais, e a segunda de moderados.

Os céticos radicais, a exemplo de Black, partem de estudos sobre fluxos migratórios, migrações forçadas e
refugiados. Essa vertente não admite a nomenclatura ‘refugiado ambiental’, comunga do pensamento de que,
diante da complexidade do processo migratório, o conceito lançado – ‘refugiado ambiental’  é inapropriado,
frágil intelectualmente, desnecessário em termos práticos. (BLACK, 2001b, p. 5758). Ele entende existirem
muitas causas que impulsionam as migrações, e isso torna desnecessária a criação de uma nova categoria
específica de migrantes, por isso considera a terminologia ‘refugiado ambiental’ enganosa e restritiva já que
se concentra em apenas um, dos muitos push de fatores (RENAUD 2007, p. 15), que impulsionam as
migrações. Logo, compreendese que para a corrente dos céticos/ radicais o problema central é “[...] probar
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de algún modo que los factores medioambientales puedem constituir el único y principal motivo del
desplaziamiento y la migración” [...] (DUN; GEMENNE, 2008, p. 10.).

Como estudiosos sobre refugiados os céticos radicais entendem que é um equívoco o uso do termo ‘refugiado’
para qualificar esses sujeitos, tendo em vista que no direito internacional, o termo ‘refugiado’ diz respeito
apenas às pessoas que cruzam as fronteiras para buscar proteção em razão de perseguição, diante do alcance
definido na Convenção de Genebra, de 1951, e que as mudanças ou questões ambientais não estão insertas
nesse Instrumento Jurídico.

Castles (2011, p. 418) entende que os céticos radicais, na verdade, utilizam como pano de fundo a ênfase aos
números exorbitantes de refugiados ambientais e ao formalismo exacerbado, criticandoos quanto à aplicação
da Convenção de Genebra, como um mecanismo para reforçar os temores de fluxos migratórios
incontroláveis. Além disso, no que se refere à terminologia ‘migrante ambiental’, esse autor afirma que o
grupo dos céticos radicais a veem como problema, por estar relacionada à questão ambiental. Para esse
segmento, as questões ambientais sempre desempenharam um papel nas migrações ao longo da história da
humanidade, fazendose necessário distinguir os fatores ambientais que continuamente interagiram com
fatores sociais, econômicos, culturais e políticos, daqueles que são questões específicas, a exemplo das
mudanças climáticas.

Para os céticos/moderados, a exemplo do próprio Castles, as mudanças na condição do ambiente e de vida
dos deslocados são motivadas por diversas causas e não por uma única razão. Assim, “Migration scholars
emphasized the multicausality of migration deciesses sions, and accused environmentalists of postulating
environmental monocausality for political reasons.” (CASTLES, 2011, p. 418.). A segunda vertente dos céticos
(os moderados) argumenta que não existem refugiados ambientais como tais, mas entende que fatores
ambientais desempenham papel importante na promoção das migrações forçadas, já que elas estão
intimamente ligadas a outros fatores, a exemplo dos conflitos sociais, étnicos, estados fracos, distribuição
desigual de recursos e violação de direitos humanos. (BLACK, 2001a; HOMERDIXON, 1993; WARNER, 2008,
p. 124)

Castles aponta que a noção de refugiado ambiental lançada pela literatura e pesquisas é equivocada, e
precisa de aprofundamento no estudo das causas que levam às migrações forçadas:

[...] the notion of the ‘environmental refugee’ is misleading and does little to help us
understand the complex processes at work in specific situations of impoverishment,
conflict and displacement. This does not mean, however, that environmental factors
are unimportant in such situations. Rather they are part of complex patterns of
multiple causality, in which natural and environmental factors are closely linked to
economic, social and political ones. This is where we need much more research and
better understanding, if we are to address the root causes of forced migration.
(CASTLES, 2002, p. 5).

Nesse diapasão, poderseia dizer que o deslocamento de pessoas não é endossado por um único fator
desencadeante, mas por uma conjugação interdependente de diferentes fatores de ordem política, econômica,
social e ambiental, embora um possa predominar sobre os demais. (MOREIRA, 2006, p. 17).

A discussão acerca desses elementos da definição é importante para expressar a sua significação, extensão
de sentido, a fim de possibilitar a sua alocação em um determinado tipo de migração. Assim, o principal ponto
das discussões deste debate está estreitamente vinculado à ausência da efetiva compreensão do que essa
categoria significa, à extensão e à imprecisão da sua alocação.

4 AUSÊNCIA DE UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR NO CASO DOS DESLOCADOS AMBIENTAIS

Nos estudos realizados acerca dos deslocamentos por razões ambientais, o objeto do estudo/debate é o
sujeito/indivíduo que, no caso, é o próprio deslocado ambiental, razão pela qual não se pode ignorar dado
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problema mesmo ante a ausência de um modo institucionalizado de lidar com eles.

A análise dos tipos de deslocamentos, de forma estanque, pura, de modo a caracterizar os fatores do meio
ambiente como o único ou principal motivo dos deslocamentos por motivos ambientais é simplista e
compromete a acolhida desses deslocados. É imprescindível um olhar mais sistêmico, mais complexo, para
compreender a interdisciplinaridade que a temática tece. As migrações  sejam elas por motivos ambientais
ou econômicos, voluntárias ou forçadas  são um fato social completo e complexo, na dimensão diacrônica e
sincrônica (RABINOVICHBERKMAN, 2011, p. 17). O fenômeno migratório possui características de um
sistema complexo, ou seja, de “[...] un sistema cuyos elementos son heterogéneos en el sentido de que
pertenecen al domínio de distintas disciplinas, pero son elementos que interactúan entre si, de tal manera
que son interdefinibles”. (GARCÍA, 2013, p.193).

Segundo García (2013, p.193), o sistema complexo apresenta características, e qualquer pretensão para uma
definição deve trazer os elementos da “interdefinibilidad”. Desse modo, no caso dos deslocados ambientais,
as tentativas realizadas isoladamente para criar uma terminologia e conceituar tais sujeitos, quer seja por
ecologistas, geógrafos, ambientalistas, juristas, políticos e outros estudiosos obtiveram pouco sucesso até o
momento, a exemplo dos teóricos das correntes maximalistas e minimalistas os quais não conseguem suprir o
vazio jurídico encontrado para essa temática.

O reconhecimento da pluricausalidade nos deslocamentos implica, necessariamente, a multi ou
interdisciplinaridade dos estudos e, por via de consequência, da pesquisa, diante dos insights da economia,
geografia, demografia, sociologia, antropologia, direito, psicologia e estudos culturais, inclusive as ciências
ambientais. (CASTLES, 2011, p. 421).

Nesse sentido, Sayad conclui:

[...] todo itinerário do imigrante há um cruzamento das ciências sociais, onde
inúmeras disciplinas se encontram; história, geografia, demografia, economia,
direito, sociologia, psicologia, psicologia social, ciência cognitivas, antropologia (nas
formas social, cultural, política, econômica, jurídica etc.), linguística, e
sociolinguística, ciência política etc. (SAYAD 1998, p.15).

Considerar o deslocamento por motivos ambientais, na forma pura, em que os fatores ambientais sejam
observados isoladamente, afasta o diálogo com outras ciências. Cumpre entender que as ciências, o
conhecimento, o mundo, a sociedade, a natureza e a vida estão interligados, interconectamse, formam locus,
ao mesmo tempo ramificamse, separamse, proliferamse os híbridos, todos envolvidos na mesma trama.
(LATOUR, 1994, p. 79).

A partir da leitura das teorias maximalistas e minimalistas, percebese que elas não criaram domínios híbridos
e nem conhecimento de confluência entre as diversas áreas de seus domínios, com o fito de lançar uma
solução para a questão dos deslocados ambientais. No entanto, depreendese dos estudos que todos os
teóricos deixaram o sujeito/objeto da temática dos deslocados ambientais de lado e se debruçaram em
questões subjacentes como os motivos que desencadeiam a migração por razões ambientais.

A divisão de entendimentos entre os maximalistas e minimalistas poderia ser solucionada no campo da
integração e da articulação entre as teorias por eles propagadas, pois, conforme Soto e Graf (2013, p. 10), a
“[...] noción de integración parece estar reservada a la creación de dominios híbridos, la de articulación se
asocia principalmente con la confluencia de conocimientos de diversas disciplinas para estudiar problemas
complejos”.

A ideia de problemas complexos vem justamente do sentido de que estão insertos em um sistema. No
sistema tudo está interligado, a modificação em um campo de estudo provoca a repercussão nas demais, ou
seja, o posicionamento em uma investigação reflete nos demais, em cadeia, de modo que o estudo acerca
dos deslocados ambientais, como sistema complexo, como tipo de migração, também demanda “um sistema
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no descomponible”. (GARCÍA, 2013, p.193), posto que todas as disciplinas atuam, apresentando um insight
entre elas.

As circunstâncias, os fatores econômicos, geográficos, sociais, dentre outros, e seus reflexos repercutem
também nas questões ambientais; logo, essas causas são independentes dentro da sua própria dinâmica. Ao
se entender que a mobilidade humana é um sistema que igualmente depende de diversos fatores, é difícil
afirmar que um agente exclusivamente contribuiu para a mobilidade, todavia um fator pode exercer maior
influência e predominar sobre os demais, o que pode levar a uma conclusão equivocada.

Sendo os deslocamentos por razões ambientais uma questão multidimensional, os estudos de investigação
interdisciplinar deveriam fazerse presentes na busca de um avanço do conhecimento e como forma de
superação das concepções ultrapassadas de que os saberes não dialogam entre si. Todavia, se de um lado o
diálogo interdisciplinar facilita o entendimento, o reconhecimento das realidades de contextos diferentes, por
outro as ciências tendem a realizar suas investigações de modo isolado. Nesse sentido, o distanciamento
entre as ciências, as rupturas têmse mostrado de forma mais profundas em determinadas áreas como é
“[...] el caso entre las Ciencias Naturales y Sociales.” (CORONA, 2013, p.89).

A postura defensiva dos maximalistas e de parte dos minimalistas traz consequências negativas para os
debates sobre migrações e meio ambiente, já que impede uma análise científica, o desenvolvimento de
estratégias adequadas para fazer frente aos desafios dos deslocamentos por razões ambientais. Os
minimalistas devem entender que ocorrem deslocamentos por razões climáticas, assim como os maximalistas
devem reconhecer a complexidade que envolve as migrações e que sua quantificação não é tão simples e
linear, sob pena de essa polarização do debate tornarse inútil, conforme afirma Castles:

[...] we are entering a dangerous new phase, in which polarized positions on the
causes and consequences of migration have become distinctly unhelpful. Migration
scholars must recognize the potential of climate change to bring fundamental
changes in the nature of human mobility, just as environmentalists need to recognize
the complex factors that lead some people to adopt migration as part of their
survival strategies. (CASTLES, 2011, p. 419).

Infelizmente, diante da ausência de diálogo, um conceito adequado não foi formalizado, e tal fato repercute
na proteção jurídica específica desses sujeitos, quiçá uma proteção básica nos moldes dos direitos humanos.

Qualquer proteção no âmbito internacional das Nações Unidas, no que se refere à pessoa humana, deve partir
do marco fundamental: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, diante de sua
primazia ao “respeito à dignidade humana, que consagra os valores básicos universais” (PIOVESAN, 2013, p.
210) que norteia e dá sustentação aos demais instrumentos normativos que alicerçam as proteções aos
sujeitos em estado de vulnerabilidade.

No art. 13 da DUDH consta que “[...] toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro
das fronteiras de cada estado [...]” (ONU, 1948) e que “[...] toda pessoa tem direito de deixar qualquer país,
inclusive o próprio, e a este regressar [...]” (ONU, 1948), o que torna a DUDH o primeiro instrumento jurídico
a consagrar o princípio da liberdade de circulação, o direito de ir e vir, reconhecendoo como princípio norma,
protegendo os refugiados, apátridas e asilados.

No entanto, esse mesmo instrumento normativo, a DUDH, que assegura aos deslocados, aos apátridas e aos
asilados o direito a refúgio não traz nenhum dispositivo, explícito ou implícito, de reconhecimento aos
deslocados ambientais, que possa alicerçar uma proteção a essa categoria de sujeitos, de modo a dar ensejo
a um desdobramento na concepção da interdependência e indivisibilidades dos direitos humanos, previstos no
instrumento normativo, diferentemente do que ocorre, de fato, com os refugiados comuns e asilados.

Considerando, de um lado, a ausência de proteção pela DUDH e do outro a concepção da interdependência e
indivisibilidade dos direitos humanos que resultam dessa Declaração, o que ocorre com os deslocados
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ambientais ou assemelhados é o inverso. A ausência de uma proteção pela DUDH não possibilita a busca de
abrigo em outro estadonação. A liberdade e a igualdade, o direito de ir e vir e direito de ser tratado
igualmente, nos moldes da Declaração de 1948, ficam prejudicados, resultando em migrações ilegais, prisões,
deportações, o que acaba repercutindo negativamente na concepção daquela interdependência e
indivisibilidade entre os direitos humanos da igualdade e de liberdade.

CONCLUSÃO

Os deslocamentos de pessoas é uma realidade presente na evolução da história da humanidade, assim como
os deslocados ambientais o é na contemporaneidade. Diante de tal fato, a ausência de uma investigação
interdisciplinar resulta em uma concepção ultrapassada, mediante a qual cada disciplina se considera
suficiente, em si mesma, fato que impossibilita a análise da problemática sob diversos ângulos. Essa visão
parcial acerca de um tema complexo, como o caso dos deslocados ambientais, impossibilitou a elaboração de
um conceito, de um sistema de proteção, relegando a segundo plano inclusive o objeto, o sujeito de direito, o
ser humano.

A investigação interdisciplinar em assuntos complexos configura uma possibilidade de avanço e
aprofundamento no debate de modo coeso, e evita um desgaste dicotômico como o observado entre os
maximalistas e minimalistas. Assim, a manutenção da análise isolada do problema, que não permite a
interação com outras disciplinas, é prejudicial, não somente no campo do avanço do conhecimento, mas ao
primado da dignidade humana, da proteção do sujeito de direito, como visto no caso dos deslocados
ambientais.
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