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Introdução 

 

        A proposta em questão busca descrever algumas inovações contemporâneas no 

âmbito do sistema constitucional latino-americano, tomando em conta  a  Carta política 

 equatoriana de 2008, e sua ênfase ao conceito paradigmático do bem viver (buen 

vivir). 

         Para isso, utiliza-se metodologicamente um aporte teórico-reflexivo fundado numa 

interpretação crítico-social e pluralista, privilegiando fontes bibliográficas nacionais e 

estrangeiras. 

         A partir da análise da constituição equatoriana verifica-se que o princípio central 

deste Constitucionalismo de tipo social -- provoca e revela um deslocamento do 

antropocentrismo da modernidade eurocêntrica para  outra cosmovisão (inspirada na 

cultura andina), onde se põe a vida e o reconhecimento da diversidade como eixos 

estruturantes das relações sociais, econômicas, jurídicas e políticas. 
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         Por fim,  fica expresso o significado paradigmático do conceito normativo e ético 

do “buen vivir” (sumak  kawsay), como um horizonte alternativo descolonial e pluralista, 

contribuindo, radicalmente, para redefinir os espaços  de legalidade, e para 

reescrever/transformar socialmente as relações coloniais existentes nas sociedades 

periféricas do sul global. 

 

 

1 Crise Epistêmicas e Perspectiva para um Projeto   Alternativo 

 

As contradições  que atravessam o conhecimento hegemônico do “sistema-

mundo” expressam rupturas e emergências na esfera da racionalidade humana, dos 

padrões culturais e do meio ambiente. Nesse sentido, toda crise de paradigmas resulta 

das contradições estruturais e dos conflitos sociais em dado processo histórico. Esses 

acontecimentos estão associados ao rompimento, interrupção, impasse, 

descontinuidade, reordenação e transição. Sendo assim, o esgotamento de paradigmas 

científicos tradicionais (quer em sua vertente idealista-metafísica, quer em sua vertente 

formal-empírica) abre, progressivamente, cenário para mudanças e a reconstrução de 

paradigmas, modelados por contradiscursos crítico-emancipadores (WOLKMER, 2015a, 

p.26-27). 

Para além de uma crise da sociedade, do Estado e do Direito, a crise é também 

do tempo ambiental que se revela violado e dissociado da interpelação de culturas 

alternativas que respeitam a dinâmica da reprodução da natureza. A crise projetada no 

espaço do meio ambiente implica igualmente a desestruturação de nosso tempo que, 

na perspectiva proclamada, em 2002, pelo Manifesto “Una Ética para la 

Sustentabilidad”, resulta  

de uma visão mecanicista do mundo que, ignorando os limites biofísicos da 
natureza e os estilos de vida das diferentes culturas, está acelerando o 
aquecimento global do planeta. Esta é uma ação humana e não da natureza. A 
crise ambiental é uma crise moral das instituições políticas, de aparatos 
jurídicos de dominação, de relações sociais injustas e de uma racionalidade 
instrumental em conflito com a vida (...) (RIECHMANN, 2004,P 16) 

 
Assim, a crise epistêmica da modernidade ocidental se refere aos impactos 

negativos da globalização e do esgotamento de um modelo de desenvolvimento 
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capitalista predatório, socialmente desagregador e eticamente nefasto. Tal   

desenvolvimento capitalista legitima uma retórica contraditória de sustentabilidade, que 

almeja harmonizar um processo econômico desenfreado e ilimitado, apoiado na lógica 

“produtivista-consumista”, com a preservação da natureza com limitados recursos. Para 

tanto, frente à hecatombe do paradigma capitalista desenvolvimentista de tipo 

individualista, puramente material e antropocêntrico, busca-se caminhos alternativos 

que orientam na direção de uma eficaz sustentabilidade, fundada “no reconhecimento 

dos limites e potenciais da natureza, assim como na complexidade ambiental, 

inspirando uma nova compreensão do mundo para enfrentar os desafios (...)” 

(RIECHMANN,2004), promovendo uma adaptação e equilíbrio entre homem, cultura e 

natureza. 

Consequentemente isso sugere delinear outra concepção de desenvolvimento, 

centrada em uma sustentabilidade cujos valores estejam voltados para a satisfação das 

necessidades humanas fundamentais, mas também para a reprodução da natureza. 

Convém destacar, que desenvolvimento não se identifica com o crescimento econômico 

entendido classicamente como expressão de progresso econômico, de extração 

selvagem dos recursos naturais voltado para alimentar o comércio mundial e as ilusões 

do consumo desenfreado. Ao contrário, para a Carta de 2002, assinada em Bogotá, 

“Manifiesto por Una Ética para la Sustentabilidad”, é essencial diferenciar este tipo de 

“desenvolvimento capitalista da sustentabilidade, pois tais conceptualizações se 

contrapõem, e quando são associados não revelam, autenticamente, “uma forma nova 

e alternativa de relação entre produção de bens necessários à vida e (...) à natureza 

com seus recursos limitados” (RIECHMANN, 2004; BOFF, 2012). 

Impõe-se, portanto, dissociar a sustentabilidade do desenvolvimento capitalista 

predatório, redefinindo sua compreensão para um maior equilíbrio, reconhecendo a 

interação entre os ecossistemas que reproduzem a vida e a interconectividade do 

planeta para  potencializar  todas as disposições voltadas para o Bem Viver.  

Diante do exposto, na superação do referencial “desgastado e infrutífero de 

desenvolvimento”, há que se buscar alternativas para uma autêntica sustentabilidade, 

que possa ser expressa e estar em sintonia com o conceito latino-americano de “buen 

vivir” reivindicado pelos movimentos indígenas e institucionalizado há pouco mais de 
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uma década nos textos constitucionais da região andina, notadamente Equador (2008) 

e Bolívia (2009).(GARCIA, 2012,p 204,213-214). Assim, projeta-se como uma 

alternativa ao desenvolvimento capitalista, a concepção de “buen vivir” que favorece a 

perspectiva de uma nova sustentabilidade, na medida em que na vida tudo está 

“interconectado e interdependente”, reafirmando a harmonia e integração do homem 

com a natureza”6. 

Destaca-se, assim,  que os valores trazidos desde o Sul Global pela filosofia 

andina por meio de uma ética cosmocêntrica e por novas diretrizes paradigmáticas do 

Constitucionalismo de tipo pluralista acerca dos direitos da natureza apontam para a 

releitura da sustentabilidade, contribuindo para outro tipo de “desenvolvimento, menos 

enfocado no material, e mais centrado no bem-viver das pessoas e na qualidade do 

meio ambiente.(GUDYNAS, 2009, p.115) . Tudo isso implica na reordenação da visão 

de mundo, na prática de vida posmaterialista e na ecomundialidade enquanto dimensão 

da comunidade integrada à natureza, preservada e cuidada em seus bens comuns, e 

também no seu legítimo direito de reproduzir-se independentemente de estar vinculada 

as necessidades humanas.  

 

 

2 Transplantes, Lógica Colonial e Refundação para uma Constitucionalidade 

Plural na América Latina 

 

O horizonte cultural  e os objetivos que politicamente dominavam nos países da 

América Latina, no início do século XIX, propiciaram a expansão, no âmbito do Direito 

público, da doutrina político-jurídica do Constitucionalismo liberal e colonizador, de viés 

elitista, segregador e monista. A emancipação das colônias, que ocorreram neste 

período, mesmo que politicamente tenha representado uma limitação do poder 

absolutista das metrópoles, acabaram consolidando, nos países recém-libertos 

garantias e segurança aos direitos das minorias brancas, criollas, proprietárias, que 

buscavam legitimar-se como hegemônicas nos novos processos políticos 

institucionalizados para materializar um modelo de desenvolvimento capitalista 

periférico. Naturalmente, o perfil ideológico deste Constitucionalismo ocidental 
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importado,  traduziu não apenas os valores da elite local, mas também ao excluir seus 

segmentos sociais majoritários que não podiam ser absorvidos pelo modelo colonizador 

pós-independencia, como as nações indígenas, as comunidades  afro-americanas, a 

massa de campesinos agrários acabou expressando ideologicamente à junção de 

algumas diretrizes que garantiam este aparato, tais como, o liberalismo econômico, o 

dogma da livre iniciativa, à limitação do poder centralizador de governante, a 

centralização burocrática, a concepção monista do Estado de Direito e a supremacia 

dos direitos de propriedade. 

Ademais, a incorporação do modo de produção capitalista e a inserção do 

liberalismo individualista tiveram uma função importante no processo de positivação do 

Direito estatal (somente o Estado se legitima para a produção legislativa) e no 

desenvolvimento específico do Direito Público das antigas colônias ibéricas. Cabe 

reconhecer que o individualismo liberal e o ideário iluminista dos Direitos do Homem 

penetraram na América hispânica, no século XIX, dentro de sociedades 

fundamentalmente agrárias e segregacionistas, em alguns casos escravistas, nas quais 

o desenvolvimento urbano e industrial era praticamente nulo, e grande parte de sua 

população não possuía o status de cidadania, e não desfrutava de proteções 

constitucionais. Obviamente que, no contexto dessa lógica colonial, marcada pela 

cultura monista de “assimilação” em que uniformizam constitucionalmente as culturas 

ao modelo oficial, não se respeitam as diversidades, nem à preservação da natureza e, 

muito menos as tradições remotas acerca do pluralismo legal consuetudinário dos 

povos originários e dos conhecimentos ancestrais.(WOLKMER, 2013b, p.19-21). 

Deste modo, na história da região, poucas vezes, o Constitucionalismo 

tradicional colonizador, representado por Constituições liberais, individualistas, 

formalistas e excludentes, expressou autenticamente as necessidades de seus 

segmentos sociais majoritários, como as nações indígenas, as populações de 

afrodescendentes, as massas de camponeses agrários e, mais tarde dos movimentos 

urbanos. A essas ausências somam-se outras, no século xx, na medida em que tardam 

a reconhecer a importância do meio ambiente, da biodiversidade e, do desenvolvimento 

sustentável, especificamente sobre políticas de conservação e de proteção aos bens 
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comuns naturais, notadamente o direito humano à água, que só ocorrerá 

expressamente de forma autônoma no inicio do século xxi. 

     Consequentemente, ressalta-se a importância do Constitucionalismo 

Pluralista que surgiu, contemporaneamente,  em países latino-americanos ( Equador e 

Bolívia), rompendo teoricamente com a colonialidade do poder, e sua tradição 

política/jurídica de base liberal e individualista. Com isso, distanciando-se da antiga 

matriz eurocêntrica de pensar o Direito e o Estado, projetaram-se novas Constituições 

portadoras de uma cosmovisão alternativa, derivada da valorização do mundo indígena 

e da refundação das instituições políticas, que reconhecem as necessidades de 

culturas originárias encobertas e de identidades radicalmente negadas ante sua própria 

história. Nesse contexto, reconhece-se como princípio nuclear a cosmovisão andina do 

“buen vivir” como um novo horizonte de alternatividade descolonial para processos de 

rupturas paradigmáticos em sociedade periféricas. 

 

 

3 Para Outra Cultura Político-jurídica Descolonizadora: Buen Vivir.  

 

 O chamado Constitucionalismo latino-americano de teor pluralista e descolonial 

representa contemporaneamente importante referência, pois implica ruptura com a 

tendência delineada anteriormente, e também com a matriz epistêmica cartesiana e 

eurocêntrica. Considerando o conceito de cultura da vida expressa no “bem viver”, 

busca-se suplantar a expectativa desenvolvimentista de viver melhor e consumir mais, 

em detrimento dos outros e da natureza. Como aponta Mamani, isso tem como 

pressuposto, 

1. A reconstituição da identidade cultural da herança ancestral milenar; 

2. A recuperação de conhecimentos e saberes antigos; 

3. Uma política de soberania e dignidade nacional; 

4. A abertura para novas relações de vida comunitária; 

5. A recuperação do direito de relação com a Mãe Terra;  

6. A substituição da acumulação ilimitada individual do capital pela recuperação  

     Integral do equilíbrio e harmonia com a natureza.(PETRELLA, 2010,p.15). 
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        Nesse cenário de crise paradigmática , onde a escassez da água e as mudanças 

climáticas são vistas pela voracidade do poder hegemônico como oportunidades de 

negócios para o mercado, é que surgiu outra ecopercepção como alternativa 

fundamentada na cosmovisão andina para preservar a vida em toda sua plenitude. 

Embora a probabilidade da materialização das mudanças propostas pelo 

Constitucionalismo Pluralista emergente do Sul esteja sendo questionada, continua 

sendo uma forte indicação para as profundas transformações necessárias diante da 

crise civilizatória, notadamente humana e ambiental que se esta enfrentando.  

         A tradição cultura dos Andes não está sendo apresentado como um resgate de 

conhecimentos ancestrais intocadas pelo processo histórico colonial e pós-colonial. É 

importante salientar, apesar de não ser objeto desta reflexão que, na América Latina, 

existem diferentes concepções de bem viver. Ora, o resgate das tradições andinas, nos 

países que vem sendo mencionado (particularmente Equador e Bolívia), está coligado 

às conquistas do pensamento crítico desde o Sul na vertente descolonial ou decolonial, 

refletindo em significativas mudanças institucionais. 

              Esses pressupostos determinam consequências lógicas, tais como, a 

afirmação do direito humano à água, a sua definição como bem comum natural 

estratégico, a proibição das privatizações, o direito da natureza num giro biocêntrico 

sem precedentes na história do Constitucionalismo ocidental. Na estruturação desses 

objetivos estabeleceram os constituintes um papel estratégico, não só ao Estado, mas 

também, aos povos originários e cidadãos, na defesa dos bens comuns naturais. O 

Estado a partir do Constitucionalismo Pluralista, no seu papel estratégico de condutor 

plurinacional dos interesses da Pachamama, estaria abalizado para reconstruir os 

espaços de soberania nacional/local através da aliança público/comunitária. O sistema 

jurídico de perspectiva pluralista e descolonial passa a ter como eixo estruturante a 

sabedoria ancestral, o viver em plenitude e harmonia com a natureza. (PETRELLA, 

2010, p.12; HOUTART, 2011, p. 57-76).  

          Nessa direção de rupturas epistemológicas chega-se ao princípio ancestral do 

“bem viver”.  Para sua realização, a natureza emancipa-se da conotação marcadamente 

econômica com uma nova nomenclatura para os bens comuns naturais essenciais para 



8 

 

 

vida, nomeando-os de patrimônio natural. A água é definida como um bem comum 

estratégico de uso público, tendo como referência o “bem viver”. Assim, recuperam-se 

as potencialidades do conhecimento ancestral, sendo considerados comuns, buscando 

construir uma governança comunitária e uma interlegalidade insurgente.  Da mesma 

forma, são estabelecidos os princípios da sustentabilidade ambiental, precaução, 

prevenção e da eficiência como critérios para o planejamento de todos os setores 

considerados estratégicos.  

                No aspecto da teoria constitucional emergente desde o Sul global , o Equador 

apresenta mudanças institucionais significativas, fundando um novo contrato natural 

(direitos da natureza), com ampla aprovação popular após seu processo constituinte. 

Ora, o novo pacto de convivência representa o reconhecimento dos direitos da natureza 

e a superação da Ética antropocêntrica, fundando-se também uma nova Ética 

biocêntrica. Essa percepção que emerge da cosmovisão andina implica potencializar 

bases materiais de sobrevivência que respeitem a cultura e promovam o “bem viver”, 

sendo que a dignidade humana seja o referente de uma vida, com qualidade, em 

permanente construção.  

A nova constituição é pioneira em reconhecer direitos à natureza. Existem 
muitos artigos que estabelecem este direito e que propõem um modelo de 
desenvolvimento ao país em harmonia com a natureza e o ambiente. Os 
direitos da natureza estão em íntima relação com a proposta de um novo 
regime de desenvolvimento, o regime do bem viver ou sumak kawsay . O bem 
viver implica harmonia: do ser consigo mesmo, com seus congêneres, com a 
natureza. Neste sentido tem coerência incorporar a natureza como sujeito de 
direitos, pois sem ela não é possível a vida dos seres humanos. A manutenção 
e regeneração dos ciclos vitais da natureza, entre eles o mais importante o da 
água não implica somente o cuidado e gestão sustentável de ecossistemas 
fundamentais para a água, senão também o manejo integral da água em seus 
diversos usos, desde a captação até a descarga, uma vez que a água é 
utilizada. Isto implica incorporar mudanças profundas no uso e tratamento da 
água em setores urbanos, na agricultura, na indústria, nas mineradoras, na 
indústria pretoleira (ACOSTA; MARTíNEZ, 2009a, p.37). 

 
Inegavelmente, na Constituição do Equador de 2008, emerge como narrativa o 

“bem viver” que expõe uma plataforma, onde a água passa a ser vista como um bem 

comum, ou melhor, como um patrimônio natural de todos os seres vivos, o que significa 

não só abandonar a ideia de sustentabilidade (e desenvolvimento) do modelo atual, 

mas também  a materialização de todo um aparato conceitual que promova a sinergia 

com a Mãe Terra e um desenvolvimento a serviço da vida. O texto constitucional 
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relaciona a água com todos os direitos humanos, e também com os direitos da 

natureza, devendo sua gestão ser público-comunitária. 

Ora, os objetivos do “buen vivir” como representação de uma sustentabilidade 

alternativa estão definidos no art. 276, da Constituição do Equador, dentre alguns: 

“recuperar e conservar a natureza, e manter um ambiente são e sustentável, bem como 

garantir o acesso e a qualidade à água, ao ar e ao solo, e os benefícios dos recursos 

naturais”. Com efeito, isso determina obrigações tanto para o Estado, como para as 

pessoas, ou coletividades (arts. 277 e 278). (GUDYNAS,2009,p 119).  Tornando-se 

claro o  “aproveitamento dos recursos naturais para atender as necessidades da vida” , 

os intentos do “buen vivir” aproxima-se, segundo Eduardo Gudynas, de certas posturas 

críticas vinculadas ao desenvolvimento sustentável, ou mesmo a “ecologia profunda”. 

Mais diretamente, dois aspectos do “buen vivir” são comuns com a sustentabilidade, ou 

seja: a) a proposição de que “os seres humanos devem aproveitar os recursos e 

riquezas do ambiente”; b) entretanto, os seres humanos devem se inserir em “um novo 

contexto”, já que esta apropriação  deve servir ao “buen vivir”. (GUDYNAS,2009,p 120).   

Por consequência, a visão do “buen vivir” é “integral, tanto ambiental como social; não 

pode haver “buen vivir” sem uma natureza protegida e conservada”.(GUDYNAS, 2009,p 

46).  

O “buen vivir” é uma inflexão a ideia tradicional de desenvolvimento, pois o 

aporte indígena suscita a construção e aponta formas de organização plurais e 

autonômicas com um novo metabolismo entre a sociedade e natureza.  

 Certamente, que o “buen vivir” surge na intersecção do indianismo e da 

tradição  de esquerda como projeto para reformular o Estado produtivista e patriarcal. 

Orienta-se para um pós-desenvolvimento, ou seja, para superar o paradigma 

desenvolvimentista, como proposta de mudança, além da dicotomia entre 

capitalismo/socialismo(WOLKMER; WOLKMER,2017, p.41).  Nesse sentido, assinala 

Frei Beto: 

Para a sociedade capitalista, a natureza é objeto de propriedade e temos o 
direito de explorá-la e até destruí-la em função de nossas ambições. O 
capitalismo se norteia pelo paradigma riqueza-pobreza, enquanto o sumak 
kawsay rompe esse dualismo para introduzir a de sociabilidade e de 
sustentabilidade, bases fundamentais de um projeto civilizatório. (CIDADE..., 
s.d.). 
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Há de se reconhecer que o diálogo entre racionalidades distintas que permeou 

o processo constituinte no Equador resgatou, epistemologicamente, conhecimentos 

silenciados da sabedoria ancestral, com pautas que representam um processo de 

descolonização das instituições, além disso, buscando instrumentalizar resistências 

políticas ao modelo de acumulação capitalista. Um horizonte pós-capitalista, tendo 

como base cultural o “buen vivir” interpela a exclusão da maioria da população nas 

dimensões simbólicas e materiais.  Sendo assim, o “buen vivir”, respeita as 

especificidades de todas as culturas destacando “todas las personas y colectividades 

desde sus aportes y potencialidades, no sólo desde sus carências” (MAGDALENA 

LEÓN, 2010).  Importa visualizar, no dizer de Schavelzon, como este conceito agrega 

energia vital internamente ao processo político de mudança (2015,p.16)  

        A diversidade é imprescindível na perspectiva do “buen vivir”, fortalece a 

democracia na medida em que se apresenta uma multiplicidade de respostas aos 

problemas sociais. O questionamento do universalismo eurocêntrico pode ser superado 

com a construção de um universalismo negativo, todos sabem o que não querem: 

opressão, miséria, destruição da Natureza, desigualdades, consumismo, guerras etc.  

Dessa forma, a economia do “buen vivir” implica em um uso cuidadoso da 

biodiversidade, pois, ao redefinir as necessidades humanas, tem em vista assegurar os 

sistemas naturais. Como acrescentam Gudynas e Acosta, trata-se: 

de uma visão que supere as estreitas margens quantitativas do economicismo e 
permita a aplicação de um novo paradigma cujo fim não sejam os processos de 
acumulação material, mecanicista e interminável de bens, mas que promova 
uma estratégia econômica inclusiva, sustentável e democrática (ANDRÉ, 2012).   

 
        Torna-se imprescindível, assim, a  mudança epistemológica em nível planetário 

com relação à dinâmica do “humano e do não humano”, promovendo um compromisso 

real da cidadania pluriversal  com a   preservação  dos bens comuns em defesa da Vida 

em sua plenitude 

        

Conclusão  

 O projeto por um pensamento de sustentabilidade fundado em outra 

cosmovisão paradigmática encontra, hodiernamente, acolhimento no novo 

Constitucionalismo pluralista dos países andinos, representado, principalmente, pelas 
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Constituições do Equador de 2008 e da Bolívia, de 2009. O link fundamental que 

ecologicamente aproxima, interage e garante a sustentabilidade é a noção biocêntrica 

do “buen vivir’’ (Sumak Kawsay, Equador) ou do ‘‘vivir bien, (Suma Qamaña, Bolívia), 

que permite o equilíbrio do meio ambiente com as comunidades humanas em nova 

cosmovisão integradora e pluralista, interconectando o multicultural, social, político, 

econômico e jurídico. Essa dimensão ecológica e poscapitalista introduz como 

referencial paradigmático os chamados direitos da natureza, elemento constituinte da 

grande Pachamama, a Madre Tierra. Apesar de ter emergido em sociedades 

marginalizadas do Sul Global, a cosmovisão andina com seus pressupostos e diretivas 

fazem eco na vontade de mudança e ruptura  daqueles  que estavam presos ao 

pensamento único e a democracia liberal da tradição ocidental, mas que buscavam 

respostas urgentes para um mundo a beira de catástrofe,  dominado por crise do 

ecosistema e do processo civilizatório.  

As novas formas de conhecimento que o Constitucionalismo latino-americano 

contemporâneo traz e legitima,  permite avançar na direção de um “diálogo de saberes”. 

O desafio que surge, nos horizontes abertos pelas constituições emergentes do Sul 

Global, como as do Equador e da Bolívia,  é de como aproximar as tradições culturais 

ancestrais andinas com as “ideias ocidentais de uma ética ambiental” (GUDYNAS, 

2009,p 47; SANTOS, 2010,p. 54-66), de uma ética para a sustentabilidade pós-

capitalista. 

      Coligar a natureza com a cultura no âmbito do “bem viver” implica em práticas 

biocêntricas impulsionadas por estratégias complexas como um espaço de sentido  de 

convivência e de complementariedade. A idealização do progresso como crescimento 

econômico, tendo como objetivo fundamental o bem-estar, voltado prioritariamente para 

realizações  meramente materiais passa a ser interpeladas  por  questionamentos 

crítico-descoloniais, como uma impossibilidade, e mais, uma irracionalidade, pois o 

planeta terra não dispõe de recursos suficientes.  

        Nesse cenário de práticas comunitárias (WOLKMER;WOLKMER, 2017, p.48), os 

bens comuns não podem ser privatizados: 

Mas, afinal, o que são os bens comuns?  Ser comum não é um a priori, mas um 
resultado. Os bens não são comuns mas socialmente tornados comuns. 
Comum não é uma qualidade inerente ou intrínseca ao bem (natural ou 
produzido),mas uma qualidade que a relação social lhe atribui. Gerar bens 
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comuns é uma forma especial de organizar a vida social (GRZYBOWSKI, 
2011).    

 
Naturalmente, as pessoas e comunidades podem viver a construção do “buen 

vivir” num processo autodependente e participativo. O “buen vivir” se converte em uma 

condição do “comum”, com um grande poder integrador, tanto intelectual como político. 

Fortalece processos de assembleias em espaços comunitários. Repensa 

profundamente as formas de representação, como os partidos e organizações políticas 

tradicionais (MEDICI, 2010).   

Assim, na contemporaneidade, diante da globalização, a notoriedade do “buen 

vivir” (Sumak Kawsay) decorre da possibilidade de articular a pluralidade de espaços 

políticos e autonômicos, respeitando a especificidade de todas as culturas. Reconstrói 

cenários plurais de participação do “comum” que admite e legitima superar as 

patologias da democracia participativa. A enunciação dos Direitos da Natureza 

descoloniza outras formas de vida implicando no cuidado das dimensões produtivas da 

vida. Seus valores redefinem os padrões de conhecimento e formas de relação, bem 

como horizontes de normatividades, permitindo novos vínculos sociais com novas 

subjetividades conscientes do seu papel na transformação da vida e do fortalecimento 

da democracia (WOLKMER; WOLKMER, 2017,p48). 

          Enfim, o equilíbrio plural  e complexo que é trazido por este novo pensamento de 

sustentabilidade desde o Sul global, embasado na cosmovisão do “bem viver”,  

contribui  para reescrever/transformar social e interculturalmente as relações coloniais 

existentes nas sociedades periféricas.  
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