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Resumo: O mundo se viu em choque quando uma doença viral 
espalhou-se rapidamente. Dessa rápida propagação, resultaram 
crises econômicas, sanitárias e sociais, bem como foi dada a 
oportunidade de reflexão sobre o que nos leva a tais crises. A 
democracia se vê em crise já há algum tempo, e, como outros 
campos, também se viu afetada pela COVID-19. No presente 
trabalho, pretende-se expor argumentos a partir dos quais se vis-
lumbra um futuro no qual crises como a que se apresentou não 
impactem tanto na sociedade de forma geral. Na direção desta 
mudança, alguns fatores como o sistema sob o qual se submete 
a sociedade, a dificuldade em lidar com a globalização e a agres-
sividade com que se age perante os recursos naturais são levados 
em conta quando da tentativa de elaboração de proposições aptas 
a mudar este panorama. A democracia na pós-modernidade tem 
seu papel acentuado quando se percebe a importância dessa mu-
dança, no sentido de que a participação popular deve ser calcada 
na solidariedade, na sustentabilidade e na proteção dos bens fi-
nitos e dotados de economicidade. Para a elaboração do trabalho 
utilizou-se o método indutivo operacionalizado pela técnica de 
revisão bibliográfica. 
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THE DEMOCRACY CRISIS IN TIMES OF COVID-19: POS-
SIBLE PERSPECTIVES FOR SOCIAL AND ECONOMIC 
STABILITY IN POSTMODERNITY 
 
Abstract: The world was in shock when a viral disease spread 
rapidly. This rapid spread resulted in economic, health and so-
cial crises, as well as the opportunity to reflect on what leads us 
to such crises. Democracy has been in crisis for some time, and, 
like other fields, it has also been affected by COVID-19. In the 
present essay, it is intended to expose arguments from which a 
future is envisaged in which crises such as the one presented do 
not have as much impact on society in general. For this change, 
some factors such as the system under which society is sub-
jected, the difficulty in dealing with globalization and the ag-
gressiveness with which it acts in relation to natural resources 
are taken into account when trying to elaborate proposals capa-
ble of changing this panorama. Democracy in post-modernity 
plays an important role when one realizes the importance of this 
change, in the sense that popular participation must be based on 
solidarity, sustainability and the protection of finite and en-
dowed goods. For the elaboration of the work, the inductive 
method used by the literature review technique was used. 
 
Keywords: Democracy. COVID-19. Postmodernity. Sustaina-
bility. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 anseio pelo desenvolvimento em nome do lucro e 
do poder norteiam o sistema que rege a sociedade 
no mundo contemporâneo. Usualmente, esse an-
seio traz consigo propriedades que, por si sós, têm 
suas consequências verificadas no modo através 

do qual o Estado se estrutura e o povo se organiza. 
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O que se pretende no presente estudo é rever problemas 
que desencadeiam crises no mundo, e em especial na América 
do Sul, como também propor e estudar possíveis alternativas que 
se constatem viáveis para um desenvolvimento social praticável, 
sem que para isso sejam necessárias permanentes conjunturas 
caóticas, quaisquer que sejam seus cernes e motivos. Para isto, é 
essencial que se analise a democracia e os sistemas que estrutu-
ram os Estados. 

A partir do que se tem por democracia pós-moderna, des-
taca-se suas características, influências e consequências. Con-
quanto não se pretenda definir a democracia como um simples 
conceito, vez que o termo se demonstra interpretativo por natu-
reza, a COVID-19 e a crise — principalmente econômica — que 
se instalou com a pandemia gerada pela rápida expansão da do-
ença ao redor do globo, oportuniza uma reflexão sobre o sistema 
sob o qual a vasta maioria do mundo se submete. Tal sistema é 
basicamente fundado na concentração de riqueza e na explora-
ção do homem pelo homem, fatores que acarretam uma crise 
eterna. 

Na tentativa da elaboração de alternativas viáveis, le-
vando em consideração aspectos do meio ambiente como a eco-
logia, o ecossocialismo, a sustentabilidade e o buen vivir, bem 
como aspectos econômicos que alicercem o convívio social 
equilibrado, como a adoção pelos Estados de atos transnacio-
nais, o presente estudo expõe teorias e reflexões das quais se re-
tira pontos centrais e se produz, conforme dito, novas possibili-
dades. 

No entanto, é certo que as proposições aqui expostas não 
se encontram livres de limitações e incertezas — estas últimas, 
principalmente, pela dificuldade que se tem em implementar sis-
temas não aceitos por grande parcela das populações —, vez que 
se tratam de apresentações destacadas e concluídas a partir das 
teorias e questões sociais e econômicas levantadas no decorrer 
do trabalho. 
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Para a elaboração do trabalho utilizou-se o método indu-
tivo operacionalizado pela técnica de revisão bibliográfica. O ar-
tigo está estruturado em três partes: na primeira, avalia-se a de-
mocracia em seu aspecto pós-moderno; na segunda, expõe-se a 
democracia ambiental, o ecossocialismo e suas relações com a 
COVID-19; a terceira é direcionada à democracia na América 
do Sul e suas especificidades a partir do olhar descolonial, prin-
cipalmente conforme exposto por Dussel em sua Filosofia da Li-
bertação. 

 
1. CRISE DA DEMOCRACIA E PÓS-MODERNIDADE 

 
Cunhada como "mito" por Dussel (1993), a modernidade 

clássica é considerada por Deleuze & Guattari (1997, p. 33) 
como um espaço rugoso, e sendo assim pode ser comparada me-
taforicamente com um tecido de estrias horizontais e verticais. 
No mesmo sentido, o complemento é feito por Bauman (2001, 
p. 33) quando a classifica como “pesada”, "sólida", "conden-
sada" e “sistêmica”. 

Ainda que não se tenha consenso quanto ao marco e as 
circunstâncias, com o passar do tempo as mudanças civilizacio-
nais ocasionaram a transformação do cenário para o que se tem 
por pós-modernidade. Sobre essa sutil transição, argumenta-se 
que não seria uma completa destruição da modernidade para 
adotar-se a pós-modernidade em seguida. Houve, isto sim, uma 
manutenção das bases da primeira, com uma tomada de consci-
ência de suas limitações, para o desenvolvimento da segunda a 
partir, em verdade, dos postulados da modernidade (ALMEIDA, 
2006, p. 6). 

Acompanhando o raciocínio exposto, que preza pela ma-
nutenção do alicerce posto pela modernidade, adota-se no pre-
sente trabalho a perspectiva em que a transição da modernidade 
para a pós-modernidade é melhor traduzida quando da modifi-
cação da noção de “sujeito”, alinhado ao teorizado por Descartes 
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(2001, p. 38-39) e seu “penso, logo existo”, que culmina justa-
mente na centralidade das relações no sujeito e na importância 
da ruptura com a tradição quando se pretende caminhar na dire-
ção da modernidade. 

A pós-modernidade, como se quer trabalhar no presente 
texto, configura-se como aquela sobre a qual se debruça Bauman 
(2001, p. 9), considerada uma modernidade “líquida”, “leve”, 
“fluida”, quer dizer, "metáforas adequadas quando queremos 
captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na 
história da modernidade”. 

A democracia, por sua vez, enquanto conceito original na 
antiguidade, parte do ideal de soberania do povo e distribuição 
equitativa do poder, perdendo espaço, no entanto, por um longo 
momento da história que abrangeu desde a antiguidade até seu 
ressurgimento com a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, no ano 
de 1688 (KELSEN, 2000, p. 143). A partir daí, tendo sofrido 
uma natural ressignificação, a democracia apontou para um 
norte de liberdade, e a partir do marco histórico da Revolução 
Francesa e da Revolução Industrial, o final do século XVIII fi-
gurou como um tempo de consolidação das concepções liberais 
de democracia, que passaram então a ser adotadas pela maioria 
dos países do ocidente. 

Em relação a este período e suas consequências e desdo-
bramentos históricos, Santos (2003, p. 47) infere que a expansão 
do modo de produção capitalista, acompanhado da concepção 
liberal de democracia contribuíram para que fenômenos como a 
exclusão sistemática de grupos com menor capacidade de reco-
nhecimento, como o são as mulheres, os negros, os pobres, os 
idosos, os índios e os estrangeiros. Por isso, o fato de a demo-
cracia ter como cerne a criação de direitos faz com que caiba 
aqui sua análise enquanto uma democracia de fato democrática, 
quer dizer, protagonizada não só, mas também pelos grupos 
mais desfavorecidos. 

Com a difusão do modelo de Estado-nação, começou-se 
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a retratar, segundo Habermas (2000, p. 13), o Estado Democrá-
tico de Direito, baseado na democracia como núcleo universa-
lista fundamental, e, sob uma democracia denominada “liberal”, 
iniciou-se — fidedignamente aos ideais liberais — um projeto 
de garantia de igualdade formal e liberdade de atuação econô-
mica. 

Ocorre que a democracia, conforme analisado aqui, não 
demonstrava os atributos de um instituto que pretenda ser global 
e acolhedor, basta que se perceba o fato de diferentes grupos, 
cada qual com seus objetivos igualmente distintos, não terem 
vez ou voz para exercerem seus anseios. Tal situação origina 
uma crise de representatividade. Chauí (2001, p. 212) ressalta 
que “[…] seria preciso que as diferenças de classe e de grupos 
interferissem diretamente nas decisões, o que supõe, pelo me-
nos, igualdade de participação e não de representação.”  

Com a dominação social e cultural exercida através dos 
diversos meios ligados ao capitalismo global durante um período 
de transição do Estado Liberal para o Estado Social, passando 
de um laissez-faire a um Estado-providência (NOVAIS, 2006), 
o poder administrativo passa a ser o principal executor e produ-
tor das normas estatais, motivo pelo qual a democracia atinge 
um status de suma importância ao definir os responsáveis pelos 
atos da administração pública. 

A democracia tem como essência a pressuposição de 
igualdade e, importa ressaltar, não tem como consequência di-
reta o sufrágio universal. Por isso, é salutar que se compreenda 
que o movimento democrático, no sentido que Rancière (2014, 
p. 55) menciona, compreende um duplo movimento de trans-
gressão de limites, atuando um deles no sentido de estender a 
igualdade do homem público a outros domínios da vida comum 
e, em particular, a todos que são governados pela ilimitação ca-
pitalista da riqueza, também um movimento que procure reafir-
mar o pertencimento dessa esfera pública incessantemente pri-
vatizada a todos. 
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Ao abordar a democracia e a transição da modernidade 
para a pós-modernidade, Santos (2012, p. 83) menciona que a 
sociedade moderna sustenta-se sobre dois pilares2: o da regula-
ção e o da emancipação. Segundo o autor, o problema da demo-
cracia estaria em suma contido no encobrimento do pilar da 
emancipação pelo pilar da regulação dado nas sociedades capi-
talistas. Neste sentido, deve ser intentada, portanto, uma nova 
teoria da democracia, que leve em conta a possibilidade de re-
construção do conceito de cidadania e abarque os indivíduos ex-
cluídos por qualquer que seja o motivo. Ao desenvolver este 
ponto, o autor, de forma clara, expõe uma tensão entre democra-
cia e capitalismo. 

Levando em conta especialmente o problema que classi-
fica como a crise de representatividade — eis que esta última é 
tida em modelos de democracia como a única solução possível 
em democracias de grande escala, causando assim a ausência de 
identidades minoritárias nos parlamentos e a consequente difi-
culdade de reconhecimento de direitos —,  percebe-se que San-
tos (2003, p. 50-51) propõe uma teoria contra-hegemônica de 
democracia, que teria como cerne uma mudança no critério de 
participação política, que passaria a ser uma efetiva articulação 
entre democracia representativa e democracia participativa, o 
que demandaria uma ressignificação que abranja a superação da 
democracia enquanto mero e simples ato de votar. Um movi-
mento neste sentido representa uma ressignificação do real sen-
tido da democracia quando posta dentro do panorama atual da 
sociedade. 

 
2 O primeiro (regulação) seria constituído pelo princípio do Estado (teoria de Hobbes), 
pelo princípio do mercado (incurso por Locke) e pelo princípio da comunidade (pre-
sente em Rousseau). Por sua vez, o pilar da emancipação (o segundo pilar) seria cons-
tituído por três “lógicas da racionalidade”, a saber: (1) a racionalidade estético-ex-
pressiva da arte de da literatura, que estaria ligada diretamente ao princípio da comu-
nidade no pilar da regulação; (2) a racionalidade moral-prática da ética e do direito, 
que se articularia com o princípio do Estado; e (3) a racionalidade cognitivo-instru-
mental da ciência e da técnica, que seria ligada privilegiadamente com o princípio do 
mercado (SANTOS, 2012, p. 83)  
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Impende ressaltar, em adição ao que foi exposto, que 
Santos (2003, p. 51), a partir da teoria contra-hegemônica, pre-
tende o cânone democrático para além do que se concebe com a 
democracia liberal, o que demonstra sua simpatia — ainda que 
com ressalvas — à Habermas (2000), que aposta em um projeto 
incompleto da modernidade, o qual poderia, a qualquer mo-
mento, ser completado. 

A hegemonia do sistema capitalista desencadeia fatores 
que o tornam "não suficientemente democrático”, fato que faz 
com que se pense, segundo Santos (2012, p. 270), em “uma rup-
tura, ou melhor, uma sucessão de micro-rupturas que apontem 
para uma ordem social pós-capitalista”. 

Ressalte-se que não se pretende aqui definir a democra-
cia como um simples conceito, vez que o termo se demonstra 
interpretativo por natureza. Inúmeras elaborações de diversas 
concepções são possíveis quando da análise da democracia. Em 
uma dessas interpretações, Mann (1938, p. 21) afasta da demo-
cracia sua adoção enquanto governo do povo, ou majoritário. O 
autor, inclusive, alerta para o fato de que se assim procedermos, 
estaremos aproximando a democracia do fascismo. 

A partir de 1974 instaurou-se o que Huntington (1993) 
se refere como a terceira onda da democratização. Naquele ano, 
segundo Diamond (2015, p. 141), apenas 30% dos Estados in-
dependentes, no mundo, praticavam a democracia eleitoral. No 
ano de 2006, este percentual subiu para 60%, retratando um au-
mento significativo, principalmente quando consideramos a di-
ficuldade de transformação de uma sociedade ao longo de um 
curto período histórico. 

A partir de 2006, percebe-se o que Diamond (2015, p. 
144) chama de recessão democrática, a que ele atribui a quatro 
fatores: a aceleração das taxas de colapsos democráticos; o de-
clínio da qualidade e da estabilidade da democracia em impor-
tantes países emergentes; o autoritarismo que se aprofundou em 
grandes países; a diminuição da promoção da democracia por 
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parte de países como os Estados Unidos da América no cenário 
internacional. 

Seguido a isto, e paralelamente corroborando tal tese, 
obras sobre a crise pela qual a democracia passa foram agracia-
das com grande interesse público, fazendo com que o tema ga-
nhasse notoriedade popular durante os últimos anos3. Neste tra-
balho, o que se pretende é dar uma leitura atual e alternativa à 
democracia conforme a temos em tempos atuais, os quais são 
permeados pelas incertezas ocasionadas pela ação humana, da 
qual o último grande acontecimento se demonstra através da 
pandemia do vírus que ocasiona a COVID-194. 

 
2. DEMOCRACIA AMBIENTAL, ECOSSOCIALISMO E A 
COVID-19 

 
A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvol-

vimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992 deixou postos 27 
princípios básicos para a concretização do desenvolvimento sus-
tentável global. Dentre eles, destaca-se no presente trabalho o de 
número 10, que dispõe: 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar 
a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos inte-
ressados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso ade-
quado às informações relativas ao meio ambiente de que dis-
ponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 
de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem 
como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os 
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a partici-
pação popular, colocando as informações à disposição de to-
dos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

 
3 e.g. “Como as democracias morrem”, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt e "O povo 
contra a democracia", de Yascha Mounk. 
4 Também conhecido como Coronavírus, o vírus já contaminou, até o momento da 
elaboração da pesquisa (13 de junho de 2020), mais de sete milhões de indivíduos e 
causou a morte de aproximadamente 400 mil pessoas ao redor do mundo (OMS, 
2020). O único método de combate ao vírus comprovadamente eficaz, até o momento, 
é o isolamento social. 
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judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à 
compensação e reparação de danos (ONU, 1992). 

O princípio dá aos Estados a possibilidade de garantir aos 
cidadãos a participação efetiva nas questões ambientais, com a 
facilitação e a estimulação da conscientização da população. 
Com a positivação desse princípio, portanto, sinalizou-se a vin-
culação da democracia com o meio-ambiente, de forma a apon-
tar a efetiva participação popular na temática ecológica como 
fundamento a ser seguido pelo Estado. 

A democracia ambiental, por si só, concentra os pressu-
postos do princípio apresentado, e quando se analisa o binômio 
democracia-meio-ambiente, conforme Sampaio (2018, p. 150), 
se projeta a reciprocidade do fazer democrático para dentro das 
deliberações sobre meio ambiente. Ao mesmo tempo, ecologiza-
se a democracia. Isso porque de um lado percebe-se a legitima-
ção dos processos decisórios sob pena de não serem eficazes, e 
de outro lado, tem-se uma elevação de importância das questões 
ambientais no processo de escolha política da sociedade. 

Em tempos de crise, como o que foi apresentado pela 
pandemia da COVID-19, costuma-se considerar suas possíveis 
causas, meios de alívio e prováveis consequências. Através deste 
exercício, é possível que se pense no porquê de uma crise afetar 
tão fortemente a sociedade. Deve-se, para tanto, ter em mente 
que pelo fato de ser necessário o isolamento social, pelas mortes 
ocorridas e pelo medo que se instaurou, é inevitável que a eco-
nomia sofra um baque que se imagina sem precedentes. A Co-
missão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL 
(2020, s/p) estima uma contração regional média de -5,3% na 
região que abrange América Latina e Caribe. Este número seria 
comparável com as médias da Grande Depressão de 1930 (-5%) 
ou do ano de 1914 (-4,9%), quer dizer, de um período de 100 
anos atrás. 

Sobre essa questão, percebe-se a emergência de um fator 
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destacado por inúmeros autores5, qual seja a dependência da so-
ciedade apoiada majoritariamente no sistema econômico capita-
lista, com poucas exceções de espaços territoriais nos quais pro-
cura-se manter sistemas não baseados na propriedade privada e 
na acumulação do capital. 

O impacto de uma crise sanitária como a gerada pela CO-
VID-19, em consonância com o anteriormente exposto, é maxi-
mizada não somente pela dependência da sociedade em relação 
ao capitalismo, como também pela falta de opções de um indi-
víduo quando assolado por situações que o atingem de maneira 
a colocar em cheque sua subsistência, que costuma depender de 
seu esforço pessoal e individual. 

Neste sentido, Santos (2020, p. 14) aduz que o capita-
lismo pode, sim, subsistir. Uma subversão total para outro sis-
tema não seria sequer recomendável, qualquer que seja, mas sim 
da subsistência do capitalismo enquanto um dos sistemas econô-
micos de produção, distribuição e consumo, não como o único 
e, muito menos, como aquele que dita a lógica da ação do Estado 
e da sociedade. O modelo de negócio do capital põe de lado qual-
quer lógica de serviço público e ignora princípios como os da 
cidadania e dos direitos humanos, que estão intrinsecamente co-
nectados à democracia. 

Pensando na lógica da democracia ambiental, pode-se 
perceber a exploração dos recursos ambientais justamente pelo 
modelo capitalista, que tem na pandemia, segundo Santos (2020, 
p. 15), sua clara manifestação, a qual leva, inevitavelmente, à 
situações de catástrofes ecológicas. O autor diz, ainda, não es-
tarmos em uma situação de crise claramente contraposta a uma 
situação de normalidade, mas sim que a crise — ainda que apa-
rentemente estejamos frente a um oximoro — se sobressai atu-
almente com um caráter de permanência (SANTOS, 2020, p. 4). 

Importa ressaltar que em um sentido geral, a democracia 

 
5 e.g. ŽIŽEK, Slavoj (2020); SANTOS, Boaventura de Sousa (2020); WRIGHT, Erik 
Olin (2019). 
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é uma maneira de discussão, por parte da coletividade, sobre fa-
tores, procedimentos e aspectos que terão o condão de governar 
a vida não somente daquele grupo, mas do bem e da vida co-
muns. Ao levar em conta uma pluralidade de questões, a coleti-
vidade busca equilibrar as prioridades de acordo com a impor-
tância de cada uma delas. O que se propõe é que a sustentabili-
dade seja um fator levado em conta neste processo que se supõe 
democrático justamente com um caráter alternativo à perma-
nente crise. 

O que deve ser entendido no caminho para esta possível 
solução ambiental democrática é que, conforme expõe Lenzi 
(2009, p. 23), é necessário que se considere a sustentabilidade 
como um bem público. Tratando de recursos comuns — acessí-
veis, ao menos em tese, a todos os membros da sociedade — a 
democracia ambiental pode proporcionar o pluralismo necessá-
rio para que seja possível pensar em um futuro sustentável. 

Para que as proposições não parem na barreira de um 
mero aforismo, deve-se atentar para o que Jacobs (1997, p. 25) 
propôs como impedimento de decidir de maneira a ameaçar a 
sustentabilidade. Isto quer dizer que a sustentabilidade deve ser 
alçada a condição semelhante à que detêm os direitos humanos 
no debate democrático. Desta forma, a democracia passaria a ter 
a sustentabilidade como condição para a prosperidade. 

De fato, não parece simples a tarefa de se pensar a demo-
cracia em uma via ambiental e ecológica, e muito disto se deve 
a um fator de razoável facilidade de entendimento: o interesse 
da elite. Chomsky (2017, p. 84) afirma que no mundo real im-
pera uma norma que se traduz em uma aversão das elites pela 
democracia. Só há o apoio à democracia por parte dos mais po-
derosos quando seus próprios interesses são também envolvidos 
e homenageados,  pelo que, caso contrário, possivelmente a me-
dida restará condenada ao desproveito. 

Seguindo esta linha de raciocínio, se revela difícil pensar 
que uma elite comandada pelo capital, focada no lucro, possa 
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agir em consonância com uma agenda que mire a conservação 
dos recursos naturais, constantemente atingidos e usados no in-
teresse dos mais poderosos para a manutenção do status quo. 

No mesmo sentido, afirma Habermas (2000) que o capi-
talismo é o dono da cena política desde os anos 1980, de maneira 
que a contraposição do regime capitalista à democracia é um dos 
objetos que o autor explorou com mais afinco em suas contribui-
ções. Alinhando-se a uma posição marxista, Habermas (2000, p. 
50) defende que a crise — que invariavelmente será ocasionada 
por regimes capitalistas, influencia na organização da sociedade 
e gera acumulação — deve ser legitimada através do sistema po-
lítico. 

Ao analisar o pensamento habermasiano e o debate sobre 
a questão, Pereira (2015, p. 307) dispõe que as crises do capita-
lismo contemporâneo devem ser aprofundadas, mas que isso não 
pode ocorrer sem uma renovação de seu diagnóstico. Há, no en-
tanto, segundo Pereira (2015, p. 303), que se ter em mente que 
talvez esta tensão entre o capitalismo e a democracia seja irre-
mediável e caminhe inevitavelmente para o desenvolvimento de 
um modelo normativo no qual os dois princípios sociais sejam 
equilibrados. 

Com as ideias expostas, podemos considerar como alter-
nativa às crises identificadas, "um modelo que consagra uma po-
lítica econômica visando às necessidades sociais e ao equilíbrio 
ecológico e, portanto, se funda em critérios não-monetários e ex-
tra-econômicos” (LÖWY, 2009, p. 35-36). O ecossocialismo, 
que se fundamenta no movimento ecológico e na crítica marxista 
à economia política, aborda a questão ecológica, que para Löwy 
(2014, p. 41) é o grande desafio para a renovação do pensamento 
marxista no século XXI. 

Enquanto crítica à ecologia de mercado, procura fundar 
uma nova sociedade em valores como "a racionalidade ecoló-
gica, o controle democrático, a igualdade social e a supremacia 
do valor de uso sobre o valor de troca” (O’CONNOR, 1998, p. 
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286). Adicione-se aqui as contribuições de Löwy (2009, p. 36) a 
tais fundamentos, eis que o autor menciona também como meios 
de se chegar ao objetivo, os seguintes: 

a) a propriedade coletiva dos meios de produção (o termo “co-
letivo” aqui significa propriedade pública, comunitária ou co-
operativa), b) um planejamento democrático que possa permi-
tir à sociedade a possibilidade de definir seus objetivos no que 
concerne ao investimento e à produção e c) uma nova estrutura 
tecnológica das forças produtivas. 

Com a finalidade de simplificar o que expõe, o autor co-
loca a transformação como de cunho revolucionário social e eco-
nomicamente. De fato não se pode imaginar as transformações 
ecológicas que se pretende verem concretizadas quando se pensa 
em uma ideia conjunta aos efeitos da dinâmica capitalista como 
a expansão ilimitada do capital e a acumulação contínua dos lu-
cros. O meio ambiente inevitavelmente será atingido pelo pro-
dutivismo enquanto o antropocentrismo for a lógica massiva-
mente dominante. 

Para que o panorama de mudança seja possível, todavia, 
é necessária uma transição acompanhada de algumas especifici-
dades. Segundo Löwy (2009, p. 37), se a mudança das formas 
de propriedade não for seguida por uma gestão democrática e 
uma reorganização ecológica do sistema de produção, um im-
passe será instaurado.  

Pode-se pensar em um planejamento democrático6 no 
qual conste uma perspectiva de mudança. No entanto, ainda que 
o povo tome consciência de que com maior racionalidade nas 
decisões democráticas, poderá cometer erros e fazer más esco-
lhas. Neste ponto, há de se ressaltar, como lembra Löwy (2009, 
p. 42), que os próprios especialistas também o fazem, motivo 
pelo qual este não deve ser um impedimento para a construção 
de uma nova sociedade. 

 
6 Segundo Löwy (2009, p. 38), é condição indispensável não somente para responder 
às exigências da justiça social, mas também para assegurar o apoio da classe operária, 
sem o qual o processo de transformação estrutural das forças produtivas não pode ser 
efetuado. 
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Por estar inserido no ambientalismo, constituindo-se 
como uma de suas vertentes, o ecossocialismo aplica o socia-
lismo às questões protecionistas do meio ambiente, e tem sua 
transição colocada como uma transformação qualitativa do de-
senvolvimento das forças produtivas. A partir dessa concepção 
é possível “colocar fim ao desperdício monstruoso de recursos 
provocado pelo capitalismo, o qual está fundado numa produção 
em grande escala de produtos inúteis e/ou danosos” (LÖWY, 
2009, p. 45). 

Não é difícil concluir que através do ecossocialismo pla-
neja-se delimitar uma oposição ao capitalismo. No entanto, 
Löwy (2009, p. 49) deixa claro que a utopia que conecta o soci-
alismo à ecologia traduz-se como uma possibilidade objetiva, 
não como um resultado inevitável das contradições capitalistas. 
Trata-se de um debate para que seja possível abranger uma evo-
lução gradual e comedida. 

A democracia direcionada ao atendimento da proteção 
aos bens finitos e dotados de economicidade detém merecido 
protagonismo no necessário debate que se propõe através desta 
pesquisa, envolvendo inclusive o acesso à justiça, tema que se 
conecta intrinsecamente com a democracia pós-moderna.  

Neste sentido, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento expõe um direito substantivo a um meio am-
biente equilibrado e sustentável, representando mais do que me-
ramente um norte ou uma estratégia de desenvolvimento, mas 
também uma espécie de "reconhecimento da dimensão proces-
sual do direito, por meio do acesso à informação, à participação 
e à Justiça ambiental" (SAMPAIO, 2018, p. 158). 

 
3. UMA PERSPECTIVA SUL-AMERICANA: SUSTENTABI-
LIDADE E TRANSNACIONALIDADE 

 
Fritjof Capra (1982, p. 22) conecta a deterioração ambi-

ental com um correspondente aumento nos problemas de saúde 
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dos indivíduos, em uma relação de causa e efeito. O autor pro-
feticamente diz, há aproximadamente 40 anos, que as doenças 
nutricionais e infecciosas predominam no terceiro Mundo e, nos 
países industrializados, o protagonismo é das doenças crônicas 
e degenerativas. Acompanhando o que salientou o autor à época, 
a pandemia da COVID-19 direciona seus piores efeitos aos mais 
vulneráveis — isto porque negros tem maior propensão a mor-
rerem por causa da doença (GOES; RAMOS; FERREIRA, 
2020, p. 3) —, motivo pelo qual devemos voltar nossa atenção 
ao fato de que a pandemia é acentuada pelos efeitos da globali-
zação que, sobremaneira, se demonstram nocivos ao meio ambi-
ente. 

Dentro do contexto exposto, Cruz (2008, p. 262) ressalta 
os riscos aos quais se expõem o ecossistema global e a futura 
evolução da vida no planeta, eis que o perigo que correm au-
menta proporcionalmente aos interesses de Estados que consoli-
daram-se como sociedades civis do Estado Constitucional Mo-
derno e se utilizam do capitalismo e do liberalismo econômico 
para sustentar pretensos avanços. Tal linha de atuação pode re-
sultar em um desastre ecológico em grande escala, impossível 
de ser remediado ou reconstruído. Tudo em nome da centraliza-
ção dos interesses no antropocentrismo e, conforme dito, no li-
beralismo econômico. 

A partir disto, pode-se pensar em uma possível alterna-
tiva a partir da transnacionalização e do direcionamento a uma 
atuação mais abrangente da democracia, que inclua um sistema 
que demonstre mais pertencimento de seus atores, em oposição 
à característica que Cruz (2008, p. 260) atribui à democracia re-
presentativa moderna: um “sistema frio”. 

Para isto, é necessário que se olhe para os movimentos 
descoloniais desenvolvidos por filósofos sul americanos que en-
frentam em seus estudos perspectivas que compreendem o im-
perialismo que atuou sobre a América Latina e analisam seus 
efeitos, para que só assim seja possível visualizar a democracia 
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em um novo panorama não somente no continente, mas também 
no mundo. 

A necessidade de uma tomada de consciência que possi-
bilite a libertação é exposta por Dussel (1977, p. 5) como fator 
indispensável ao indivíduo latino-americano. Ocorre que, se-
gundo ele próprio, a vítima é explorada em um sistema em que, 
ao mesmo tempo, a educa para ser conivente com tal exploração, 
o que por si só tem o condão de impossibilitar a necessária liber-
tação. 

De acordo com esta narrativa, como é possível concreti-
zar a democracia enquanto conceito que abranja aspectos multi-
culturais e pluralistas e o fato de que considera-se o povo latino-
americano como “anormal”, em oposição ao povo europeu que 
seria “normal”? Esse pensamento, de destruição do “outro”, em 
alta nos tempos atuais7, vincula-se ao que Dussel (1993, p. 15) 
salienta como um movimento imoral, e engloba ainda outros po-
vos como os asiáticos, índios, africanos, etc. É a negação do “ou-
tro” em sua essência. 

A realidade latino-americana é retratada na Filosofia da 
Libertação de Dussel, vez que através dela podemos vislumbrar 
um horizonte alternativo ao histórico de violência ao qual seu 
povo esteve submetido e que o acompanha até os dias atuais. 
Desde a formação do que temos por Estado, o povo latino-ame-
ricano foi silenciado, tanto no que diz respeito à formação do 
conhecimento quanto das estruturas de poder. 

Importa, da mesma forma, adicionar ao exposto as lições 
de Santos (2010, p. 38) quando menciona o sul global — domi-
nado e oprimido ao longo da história pelo capitalismo e pelo co-
lonialismo — como uma zona povoada por quem teve uma ló-
gica de exclusão aplicada contra si. A divisão, feita pelo que ele 
chama de linha abissal, atribui ao sul global uma negação 

 
7 Basta que se olhe para discursos elaborados por parte de governos e atos de órgãos 
governamentais que, direcionados à parcelas específicas da população, geralmente 
mais vulneráveis e minoritárias, sistematicamente as excluem do debate público e, 
consequentemente, diminuem seu poder de atuação na sociedade. 
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radical, com ausência de humanidade e sub-humanidade mo-
derna. 

A democracia amparada nos ideais de libertação da do-
minação conforme relatados, vão ao encontro do que propõe 
Löwy (2009, p. 46) através do ecossocialismo. Segundo o autor, 

O odioso sistema atual da dívida e da exploração imperialista 
dos recursos do Sul pelos países capitalistas e industrializados 
daria lugar a um ímpeto de apoio técnico e econômico do Norte 
em direção ao Sul. Não haveria nenhuma necessidade – como 
parecem acreditar alguns ecologistas puritanos e ascéticos – de 
reduzir, em termos absolutos, o nível de vida das populações 
européias ou norte-americanas. Seria necessário simplesmente 
que essas populações se livrassem de produtos inúteis, aqueles 
que não satisfazem nenhuma necessidade real e cujo consumo 
obsessivo é sustentado pelo sistema capitalista. Reduzindo seu 
consumo, redefiniriam a noção de nível de vida para dar lugar 
a um modo de vida que é na realidade mais rico. 

Em verdade, não é necessário que adotemos as posições 
possivelmente tidas como mais radicais de Žižek (2020, p. 8), 
que diz precisarmos de solidariedade incondicional e de uma res-
posta globalmente coordenada, o que seria, para ele, uma nova 
forma do que certa vez se chamou de comunismo. 

Podemos encontrar diversos pontos de contato entre 
ecossocialismo, a necessária libertação e o pensamento abissal 
com um conceito que tem raízes definidas e intrinsecamente li-
gadas aos povos latino-americanos: o buen vivir. Tal conceito é 
tido como um objetivo em busca de uma nova forma de convi-
vência cidadã em diversidade e harmonia com a natureza. 
Consta, inclusive, na Constituição do Equador, promulgada em 
2008. Enquanto norte para o desenvolvimento nacional susten-
tável, o buen vivir se destaca como possibilidade à "democrati-
zação da democracia”, como pretende Santos (2003). 

Nos termos do exposto, urge que se pense na construção, 
ou reconstrução, do que se tem por um bem comum e do que se 
percebe como o sentido de viver em sociedade. Para que se 
pense em chegar ao possivelmente utópico objetivo 
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mencionado, Cruz (2008, p. 259) propõe que ocorra uma reabi-
litação do político, do social e do cultural contra a hegemonia da 
razão econômica. Neste sentido, é necessária uma configuração 
do Poder Público de maneira a englobar termos regionais, mun-
diais e transnacionais, a incluir todas as pessoas, sem exceção ou 
distinção, como detentoras de um mínimo de bem-estar. 

Para chegarmos em tal ponto, a teoria da democracia não 
necessita de uma reinvenção, mas sim de uma reorientação. 
Através desse processo, a democracia se demonstrará mais ro-
busta, sendo que a aparência formal de comunidade passa a dar 
lugar à sua própria materialidade. Neste sentido, Cruz (2008, p. 
261) afirma que esta Sociedade Democrática Global a ser criada, 
"deve ser pautada nas diferentes concepções humanas, baseada 
na paz, na preservação da vida, na justiça social, no acesso de 
todos ao bem-estar”. 

Em que pese o reforço da soberania e de Estados em tese 
mais fechados, a confiança entre os países é importante no mo-
mento de crises globais, e os cidadãos precisam confiar nos po-
deres públicos. Ao ultrapassar a barreira de Estados fechados e 
o sentimento de nacionalismo — que certamente foram fortale-
cidos com a incidência da crise gerada pela disseminação da CO-
VID-19, vez que os discursos populistas e a aproximação da po-
pulação em solidariedade ao momento delicado —, construindo 
uma possibilidade de Poder Público pós-moderno, este sim ver-
dadeiramente democrático, a elaboração de um modelo que 
substitua o atual, que exclui e concentra riquezas, pode, na ver-
dade, colaborar para que o meio ambiente seja preservado e cri-
ses como a que a pandemia originou possam ser contornadas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considera-se neste trabalho que a democracia é inatingí-

vel quando não prepondera a ideia de que entre os governados e 
os governantes devem existir instituições intermediárias, e.g. 
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imprensa livre, associações, sindicatos, poderes judiciário e le-
gislativo, partidos políticos e entidades não governamentais. A 
crise da democracia passa justamente pelo enfraquecimento des-
tes órgãos, que vêm sendo constantemente atacados por líderes 
de países como o Brasil8, os Estados Unidos da América9, a Tur-
quia10 e Hungria11. Estas nações vem sendo consideradas por 
pesquisadores como países ocupantes de uma “zona cinzenta” 
democrática, eis que neles foram instauradas verdadeiras auto-
cracias. 

O fato é que, conforme exposto no texto, é difícil pensar 
que em uma conjuntura que consagra a elite comandada pelo ca-
pital, focada primordialmente no lucro, aja em consonância com 
uma agenda que mire a conservação dos recursos naturais, meio 
que é constantemente atingido e usado no interesse dos mais po-
derosos para a manutenção do status quo. Neste sentido seria ne-
cessária uma mudança no sistema de estruturação da sociedade. 

Não parece haver utilidade nas transformações ecológi-
cas se estas forem utilizadas como manobras para a conservação 
da dinâmica capitalista de destruição não somente do meio am-
biente, senão também do “outro”, tido como inimigo. Nesta con-
juntura, o meio ambiente inevitavelmente será atingido pelo pro-
dutivismo enquanto o antropocentrismo for a lógica massiva-
mente dominante. 

Conforme foi ressaltado, é possível que se pense em um 
planejamento democrático que contenha uma perspectiva de 
mudança a partir das decisões democráticas do povo, vez que 
quando tais escolhas são confrontadas com as decisões dos es-
pecialistas, percebe-se que tanto umas quanto outras são 

 
8 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-manda-reporter-calar-a-boca-e-
diz-que-nao-interferiu-na-pf/ 
9 https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/01/internacional/1498917523_477827.html 
10 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/imprensa-livre-sofre-com-repres-
sao-de-erdogan-e-vira-animal-raro-na-turquia.shtml 
11 https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,destino-de-site-de-noticias-da-
hungria-mostra-como-uma-imprensa-livre-morre,70002641825 
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passíveis de erros e más opções. 
A democracia direcionada ao atendimento de maior pro-

teção aos bens finitos e dotados de economicidade protagoniza 
o debate proposto nesta pesquisa. Importa ressaltar que o tema 
do acesso à justiça é intrinsecamente conectado à discussão da 
democracia pós-moderna, motivo pelo qual não se deve olvidar 
de considerá-lo. 

A teoria da democracia não necessita de uma reinvenção, 
mas sim de uma reorientação. Isso pode ocorrer de inúmeras for-
mas, seja através de uma resposta globalmente coordenada con-
forme propõe Žižek (2020, p. 8), seja como um fortalecimento 
de sua robustez, abandonando sua aparência formal de comuni-
dade e passando a dar lugar à sua própria materialidade. 

Assim, com a COVID-19, o reforço da soberania e de 
Estados mais fechados inicialmente parece ter sido revigorada. 
No entanto, a confiança entre os países e, principalmente, entre 
os cidadãos e o poder público é imprescindível para que se ul-
trapasse a barreira de Estados fechados e nacionalistas. Assim, é 
possível que se vislumbre sucesso na construção de um ambiente 
globalmente democrático.  

Ao considerar a possibilidade de Poder público pós-mo-
derno, se pode pensar em um modelo que, em substituição ao 
atual, deixe de ser excludente e encorajador da acumulação de 
riquezas e caminhe na direção da preservação do meio ambiente 
e, consequentemente, de uma maneira mais estável de se viver 
frente a iminência de crises como a que a COVID-19 desenca-
deou. 
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