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Introdução
 De que maneira se dá a apropriação de conceitos da filosofia andina
para se pensar em políticas de promoção do desenvolvimento no
Equador durante o governo Rafael Correa?
 Contextualizando:
 A Constituição de 2008
 O Bem Viver, Sumak Kawsay (e Allin Kawsay)
 A Natureza como agente de direitos
 O abandono do tema

Fundamentos teóricos: pensando o Sul
com o Sul
 Colonialidades, giro decolonial (Mignolo, Quijano)
 Pensamento fronteiriço / gnose liminar (Mudimbe, Mignolo)
 Ruptura com o conceito de sociedade: reunificando o ser humano e a
natureza (Bartelson)
 Ontologia da separação / ontologia da interconectividade completa
(Tronwsell)
 Abordagem pluriversal das RI (Querejazu)
 O conceito de Desenvolvimento neste sentido

O planejamento para o desenvolvimento
equatoriano: 2007-2017
 Análises de 3 planos de desenvolvimento (2007, 2009, 2013)
 Proposta de centralidade no Buen Vivir
 Agricultura: incentivo a pequenos produtores, financiamento de pequenas
e médias agriculturas familiares,, regulação de terras improdutivas,
equidade de gênero, acesso à água
 Indústria: Aumento da produtividade industrial, indústria mais limpa, foco
em energias renováveis
 Hidrocarbonetos: Financiamento das mudanças (neoextrativismo);
 O caso de Yasuní-ITT

Selva Viva e o Povo Kichwa
Amazônico de Sarayaku
 Declaração da Kawsak Sacha
 Como definir o que é Kawsak Sacha
 Avanço em relação à Constituição Equatoriana de 2008
 Defesa da vida, contra o mercantilismo extrativo
 "Somos natureza, não há separação e isto é fundamental“
 “A humanidade deve saber que queremos seguir vivendo“

Amarrando políticas de desenvolvimento
com cosmovisões sobre a Selva Viva
 Grande problema das políticas de desenvolvimento do Bem Viver:
incompatibilidade ontológica
 Bem Viver enquanto tradução tenta propor ruptura, mas que não rompe
com o projeto da modernidade.
 Declaração da Kawsak Sacha como mensagem dos Sarayaku
 Em termos teóricos: pensar conceitos para pensar as RI a partir de uma
ontologia de interconectividade completa
 Questão da tradução: Buen Vivir não é Sumak Kawsay?
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