
Debate Born into Brothels. Kauffman & Briski (2004). US 

Moderador: Melchor Fernández, Edgar BCP.004

Seminario 1:
Gómez Castro, David 151.H01
Luengo Martínez, Diego 151. D05
Maceira Crespo, Nahir 151.E04
Filloy Martínez, Laura 151.B05
Giráldez Rodríguez, Valeria 151.C02

Discusión:

-  Nenos  empregando a  cámara,  ¿que pensades  cando esta  xente  é  feliz  con  tan
pouco? (Edgar)

Aquí  entra  a  discusión  entre  oriente  e  occidente.  Laura  opina  que,  parello  ao
documental,   "pódese falar  do  concepto  entre  occidente  e  oriente,  a  pobreza  e  as
diferenzas que existen entre as zonas". Jorge, pola mesma liña, pensa que "nós temos
tantas  cousas  que non as  sabemos  valorar".  Claudia  e David  cren que "nós  estamos
acostumados a ver unha cámara de fotos, para eles é algo novo". Paula fai referencia ao
tipo de vida desas persoas afirmando que "é unha forma de distraerse do mundo no que
os rapaces están metidos". Yohana defende a opinión de Paula, cre que "os rapaces e
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Seminario 2:
Michelena Grandío, Jorge 152.F01
Rey Muras, Paula 152.A02
Vaz Álvarez, Martín 152.H05
Platero Pérez, Claudia 152.D02
Silva Troyón, Yohana 152.C04
Riveiro Cousillas, Jose 152.B04

Kochi, quen decidiu seguir estudando, e a fotógrafa Zana Briski.
/ Fonte: www.worldette.com

https://www.youtube.com/watch?v=_kyXFr2g1x8


rapazas están resignados de algunha maneira, non teñen ningún tipo de esperanza de
saír  dese  mundo".  Pola  contra,  David  rebate  estas  últimas  opinións  afirmando  que
"incluso, se se lles ensina a empregar a cámara e explotan esa faceta, poderían chegar a
traballar nese oficio".

En resumo, quedan nítidas as diferenzas entre a xente de occidente e a xente esquecida
de  oriente,  o  que  Boaventura  de  Sousa  Santos  define,  acertadamente,  como
Epistemoloxías do Sur. 

- ¿Seriades capaces de vivir nunha comunidade como a que se ve no documental?
(Edgar)

Paula afirma que a realidade é que "eles tampouco escollen iso". David cre que "están
acostumados". Laura pensa que si: " Se naces ahí, es capaz de vivir ahí. Se houbese unha
guerra ou un conflito  armado,  adaptariamonos ás  circunstancias".  A mesma idea ten
Diego: "Eu sí me adaptaría, pero sería moi duro".

Na comunidade que se ve no documental, a convivencia é extremadamente difícil. Non
hai unha organización clara da vida e o concepto "familia" non existe practicamente.
Deste xeito, comezamos a valorar o importante que é a comuniación e os lazos de unión
entre os mesmos para que o ser humano poida progresar da mellor maneira posible.

- ¿Que pensades da relación entre os nenos e nenas cos seus pais? (Edgar)

Con  esta  pregunta  buscaba  que  a  xente  debatise  acerca  da  falta  de  comunicación
existente  entre  os  nenos  do  barrio  vermello  de  Calcuta  e  os  seus  proxenitores.  De
entrada, Paula afirma que "é unha relación moi diferente á nosa cos nosos pais". Segundo
Yohana, "dentro do seu contexto, son familias totalmente desestruturadas: a maioría dos
pais son drogadictos, ladróns, prostitutas...". Jose vai máis alá e pensa que " os pais non
son conscientes de que son pais", algo que corrobora Paula engadindo que "incluso un pai
intentou vender ao seu fillo; os rapaces son coma un material para vender ou explotar".
Valeria fai fincapé no mesmo: "É unha relación laboral, ven aos fillos coma a seguinte
xeración que vai traer os cartos a casa". David fíxase nun feito importante, e é que "é
curioso  que a  fotógrafa busque máis  o  futuro  para eles  que os  propios  pais".  Laura
mesmo percibe que as verdadeiras cabezas pensantes das familias non son nunca os pais,
pois "hai unha figura que aparece en varias familias que creo que se pode destacar, que
son as avoas. Chamoume a atención que, mentres os pais se adican á droga e as nais á
prostitución,  son  as  avoas  as  que  entran  en  contacto  coa  propia  fotógrafa  e  están
constantemente dicíndolle aos mestres das escolas que os seus netos si  queren unha
educación.  Non  sei  se  é  por  experiencia  ou  por  que  motivo,  pero  hai  unha  rotura
xeracional. De feito, hai moitos pais dos que non se fala". Jorge dase conta de que "de
feito, a fotógrafa diríxese ás avoas".

O que queda claro é o distanciamento entre pais e fillos; as familias están rotas e falta
esa comunicación imprescindible para o crecemento dos máis novos. As diferenzas entre
oriente e occidente parecen máis claras coas aportacións dos oradores. 
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- ¿É tal a importancia da comunidade á que pertencemos que esta chega a formar as
nosas expectativas na vida, ou podemos desprendernos sempre da súa influencia?
(Paula)

Jose, optimista, afirma que "é complicado facer iso, pero se un o plantexa, un é capaz
de facelo". Jose, agora acompañado de Paula, engade: "Se ninguén lle ensinase a eses
rapaces que hai outra realidade e outras comunidades como a universidade, a escola, un
traballo... non poderían saír do mundo no que viven, agás un ou dous. Nunca poderían
formarse de novo noutras  crenzas.  Terían que vivir o que lles tocou". Ademais, Yohana
advirte de que " está moi ben abrirlles outros mundos, pero é moi duro que despois non
teñan esperanzas  de que poidan  chegar  a  eles.  Pode ter  efectos  moi  negativos  nos
nenos". Paula apoia o dito por Yohana: "O problema está cando, a pesar de intentalo,
non consiguen cambiar a súa situación". David pon a puntilla afirmando que, "de feito,
ao final, a maioría non o conseguiu". Laura ten unha nova forma de ver as cousas e
defende que "o traballo da fotógrafa é admirable no sentido de que se esforza en sacar a
eses nenos da pobreza; pero a educación e o tempo que ela lles da non é o suficiente.
Por iso moitos abandonan". Valeria pon o broche final á pregunta seguindo o discutido
por Laura: "Non chega con que unha fotógrafa salve Calcuta. Terían que ir millóns de
persoas a axudar".

Finalmente, chegouse a unha idea común: "hai que ver a realidade". Todo a comunidade
que rodea aos rapaces inflúe neles, claro está, e élles moi difícil poder abandonar esa
situación. Para facelo, necesitaríase a axuda de milleiros de persoas, pero esa non é
unha realidade. Oxalá nos equivoquemos algún día neste aspecto.

- ¿Necesitarían as comunidades deste tipo expresarse máis para conseguir un cambio
social? ¿Ou non se pode facer nada? (Paula)

Nesta pregunta debatimos entre o "si mesmo" e "o outro". ¿Teñen que expresarse máis os
rapaces, dicir todo aquilo que levan dentro para poder chegar a unha solución á súa
pobre situación, ou é imposible establecer este diálogo? David cre que "o diálogo non
funcionaría". Paula segue a mesma liña, para ela "moitos rapaces asumen o seu futuro e
non son capaces de expresarse; hai que ter en conta que o silencio é opresión". Nahir
tira de exemplo para defender a postura anterior: "De feito, no documental, un rapaz di
que ten que aceptar a vida tal e como lle tocou ". Porén, Claudia pensa que "si que é
viable o diálogo". Laura contesta volvendo ao tema base deste documental: "Están, unha
vez máis, claras as diferenzas entre occidente e oriente, entre os ricos e os pobres,
digámolo así. Creo que hai unha falta de educación incrible, e unha fotógrafa non pode
cambiar a situación ela soa nuns meses. Ademais, eses nenos xa eran maiores, coñecían
moito, xa estaban moi condicionados socialmente". Claudia volve a responder, e, desta
vez, dalle parte de razón a Laura: "Tamén nesa situación maduras antes, estás obrigado.
Realmente, non tes infancia". Martín móstrase rotundo e resume moi acertadamente o
dito afirmando que "os rapaces non soamente eran maduros, é obvio que maduren antes,
senón que tiñan conciencia do que eran eles, xa que eles mesmos dicían que eran o
único país no que a comida estaba a carón dos zapatos sucios. Eran conscientes de que
iso non era o normal. O único que importa nese mundo é o diñeiro".

En resume, os rapaces do barrio vermello de Calcuta están moi condicionados pola súa
situación e saben o que hai e o que lles espera. Eles mesmos non cren no diálogo e se
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resignan a soportar o que a vida lles deu. Quizais unha boa educación lles faría mudar de
opinión  e  poder  expresarse  sen  límites,  poder  mostrar  todos  os  seus  medos,
esperanzas... en definitiva, saber que alguén lles pode axudar, sacar algo do "outro".

- O papel dos medios de comunicación. Valoración dos temas que se difunden nos
medios de comunicación tradicionais fronte á información que se pode atopar na
Internet referente aos barrios marxinados espallados por todo o mundo (Laura)

Laura percibiu que "nos medios tradicionais, practicamente, non se fai difusión deste
tipo de acontecementos no mundo, como a pobreza tamén; porén, con Internet, tes
acceso a toda esta información". Paula razona que "os medios tradicionais buscan un
beneficio económico; mentres que moitos medios dixitais non, simplemente darlle voz
aos  que o necesitan".  David  tamén aporta ao  respecto que "incluso  xente  de forma
particular, con blogs, tamén se preocupa máis por estos temas". Martín deixa a parte
económica para centrarse na meramente xornalística, e pensa que "o problema é que os
medios impresos, ademais da falta de espazo, tratan os temas que teñen un factor de
noticiabilidade, e o tema dos barrios vermellos son noticias constantes, pero á vez non o
son".

Claramente,  parece  que  neste  aspecto  mandan  os  intereses  económicos  e  mesmo
políticos dos medios de comunicación, así como moi pouco os meramente informativos. A
ningún medio lle importa o que lles ocorre a miles de quilómetros a uns rapaces que
permanecen  marxinados  para  os  países  avanzados,  prefiren  contarnos  mancheas  de
"trapalladas"  económicas  que  só  uns  poucos  entenden,  quen  os  medios  queren  que
entendan. É lamentable a situación, pero é o que hai, é a crúa realidade. Relacionando
isto cos grupos de traballo que tratan as "Expectativas no xornalismo", gustaríame que
puidesen facer unha análise e ver se esta vía de contar estas pequenas grandes historias
podería ser unha boa saída tanto para nós, os futuros xornalistas, coma para a mellora
da nosa profesión. Mesmo os "Observatorio de medios" poderían botar un ollo á escaseza
de noticias relacionadas con estes grupos marxinados; acabarían pronto, por desgraza.

- ¿Consigue a fotógrafa, Zana, transmitir a mensaxe que quere aos nenos e nenas?
(Claudia e Jose)

Laura,  sen  dubidar,  cre  que  "totalmente".  Pero  Martín  vai  máis  alá  e  afirma  que,
realmente,  "non  hai  ningunha  mensaxe  en  concreto,  a  mensaxe  é  a  súa  visión,  as
fotografías son a súa visión". Paula e Jose afirman que sí que cren que "a mensaxe é que
os rapaces do barrio vermello da India aprendan a expresarse". Laura volve defender a
súa postura, ela cre que "implicitamente, si hai unha mensaxe. Que fose consciente ou
non é outro asunto, pero sí que existe unha mensaxe e a consegue transmitir, non só aos
nenos, senón tamén á audiencia". Algo que tamén remarca David: "Hai unha mensaxe ao
espectador, xa que o documental sirve máis ben para que a xente reflexione e decida
axudar aos rapaces". Finalmente, Martín nega que o principal propósito do documental
fose  chegar  ao  corazón  dos  espectadores:  "O  obxectivo  do  documental  é  sacar  aos
rapaces dos burdeles, darlles unha educación e un futuro, e, grazas á fotografía, saen un
pouco dese ambiente".
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A comunicación que Zana establece cos rapaces ben é sabido que lles fai ver que son
capaces  de  facer  cousas  moito  máis  interesantes  das  que  fan.  Os  nenos  gañan  en
autoestima e, como dicía Martín, esquécense un pouco do mundo tan cruel no que viven.
Pero tamén é certo que se establece un proceso de comunicación coa audiencia. Os
espectadores  ven,  primeiro,  que  existe  o  barrio  vermello  de  Calcuta,  e,  despois,
observan a inxusta vida que lle tocou a eses rapaces. Neste dobre propósito pode residir
a maxia e o éxito do documental de Zana Briski e Ross Kauffman.

- ¿Credes que podería haber outra forma mellor (que non fosen as fotografía dos
nenos) de comunicar a occidente o que pasa nestas zonas abandonadas do imaxinario
social? (Edgar)

Paula afirma que non "porque son eles mesmos os que están ahí metidos e viven esa
situación". Martín cre que "pode haber fotos mellores ou peores, pero temos que ter en
conta que a fotografía per se non era o obxectivo". Valeria axusta máis a resposta e cre
que "se un dos nenos pintase, non transmitiría tanto a realidade". David non lle da tanta
importancia ás fotografías, un pouco pola liña de Martín, como si aos protagonistas das
mesmas: "Está claro que o importante é que as fotografías teñen o valor engadido de
que son os rapaces os que as botaron". Diego fai fincapé no contido máis que na forma:
"Son imaxes dende o punto de vista dos rapaces, do que viven eles cada día". Laura
fíxase noutro aspecto, na recaudación económica pola venda das imaxes e defende que
"foi  unha  fonte  de  financiamento  para  a  educación  que  algúns  aceptaron  e  outros
rexeitaron".  Jose, tirando de lóxica, afirma que "a moza é fotógrafa, está claro que
podía darlle os medios necesarios para botar as fotografías".

Desta vez, as opinións son moi variopintas. Pero, quizais, todos chegamos a un mesmo
punto, e é que, acorde coa anterior pregunta, as fotografías son case un reflexo da
realidade, polo que poden chegar a moitas persoas e mostrar as condicións de vida tan
tristes  destes  rapaces  deste  barrio  vermello.  Ademais,  como  remarcaban  algúns
oradores, o feito de que os autores sexan os mesmos nenos dá unha idea do que eles ven
cada día e da dureza de vida que lles espera. Ante isto, quen mellor ca eles para decirlle
a  Europa  que  deixen  de  pensar  soamente  no  seu,  e  que  abran  os  ollos  para  quen
realmente necesita ser visto.

- ¿Pensades que este documental tivo algún fin lucrativo para os seus creadores?
(David Gómez)

Esta pregunta pode parecer rara, pero é verdade que si que houbo máis dunha crítica en
contra da "bondade" do documental. Claudia pensa que "o certo é que non calquera vai á
India a facer o que fixo Zana. Por iso non creo que houbese fins lucrativos máis alá dos
destinados aos rapaces". David tampouco o pon en dúbida: "Non creo que se quixesen
destinar os beneficios a calquera fin que non fose a mellora da educación dos rapaces.
Incluso, mesmo a fotógrafa igual puxo diñeiro do seu". Martín e Jose seguen a mesma
postura anterior: "Para nada houbo algo raro detrás disto. Non paga a pena, hai formas
máis doadas de gañar diñeiro". Jorge apela aos feitos de Zana e cre que "a fotógrafa fai
moito polos nenos, demostra que todo é por axudar soamente". Porén, Valeria non as ten
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todas consigo e dubida ao respecto: "Algo, aparte de axudar, sempre se busca, xa sexa
recoñecemento, algo de diñeiro... Non creo que a fotógrafa fose tan boa de irse alá.
Habería que ver o que hai detrás de todo este documental". Laura sitúase entre unha e
outra postura e afirma que "ninguén está dicindo que, porque ti recibas algo, o traballo
feito teña menos valor; pero ela tivo que ter algún apoio económico". Ante isto, Paula
contesta  que  "non  todo  o  que  alguén  fai  debe  buscar  un  beneficio,  pode  ser,
perfectamente, querer ir axudar". Martín compara a bondade da fotógrafa cun feito que
coñece: "Hai pouco, un médico galego foise a Papúa Nova Guinea e tirou moito tempo
vivindo con tribus para poder atopar unha solución a unha enfermidade que afectaba a
moita poboación, e, finalmente, descubriu a vacina despois de bastante sacrificio. Non
ten por que haber unha remuneración de ningún outro tipo máis alá que a de axudar.
Outro exemplo é o inventor da penicilina, quen donou a patente á humanidade cando
podía  gañar  moito  moito  diñeiro  se  se  quedase  con  ela,  salvou  a  moita  xente
desinteresadamente".  

Entre  todos,  chegamos  á  conclusión  de que é  moi  difícil  crer  que alguén se queira
aproveitar  destes  rapaces mediante un documental.  Sabemos que hai  de todo nesta
vida, pero tamén que hai formas máis doadas de querer estafar a alguén. Se algo raro
tivese ocurrido, supoño que se houbesen formado moitos problemas e protestas arredor
do tema, e tampouco foi  así,  soamente algunha xente puxo en dúbida  a  finalidade
económica do documental. Outra cousa é que Zana obtivese financiación, pero iso case
que se  dá  por  suposto,  o  cal  non  ten  que significar  que ela  roubase  nada,  todo o
contrario, pois ese diñeiro financiado foi o empregado para poder facer o documental e
mostrarllo a occidente. 

- ¿Que opinades da madurez que mostran os rapaces durante o documental? (Yohana
e Jorge)

Valeria  pensa  que "hai  moito  contraste  entre  rapaces  que  estaban  extremadamente
felices, coma Kochi ou Avijit, e outros, coma o resto, que non". David cre que "é loable
que haxa  persoas  que poidan  rir  e  ser  optimistas  de  cara ao  futuro negro que lles
espera".  Laura  e  Jose  pensan  que  "depende  moito  das  experiencias  que  viviran.  Os
rapaces son máis reservados ou máis tristes porque viviron cousas que outros non, sendo
todos do mesmo barrio". Valeria volve a reafirmarse cun bo exemplo: "Había unha rapaza
que parecía a máis triste, quizais porque era a única que xa exercera a prostitución".
Martín  matiza  a  resposta  e  cre  que  "con  todo,  os  rapaces  están  totalmente
insensibilizados a ese nivel. Dende que naceron, están sometidos a insultos, vexacións,
berros... Alí, os roles non son os mesmos que aquí". Valeria volve a poñer outro exemplo
enriba da mesa para apuntalar as declaración de Martín: "Hai un momento no que algúns
rapaces  din  que  están  contentos  mentres  a  súa  nai  'traballaba  na  habitación'
(prostituíase), xa que eles subían a xogar ao tellado; a min se me pasa iso, vou ao
tellado a chorar". Laura xustifica a actuación que Valeria cita, dicindo que "o problema é
que esas familias viven diso". A pesar da naturalidade aparente ante as barbaridades que
os nenos teñen que ver a esas idades, Paula non cre que "eles sintan que iso sexa o
normal, pero o aceptan. Ven que non teñen outra saída e se resignan".

O que queda claro é que os golpes que vai dando a vida fan madurar a calquera. En
occidente,  os  primeiros  mazazos  chegan  achegándose  á  adolescencia,  aí  é  cando

6



comezamos a ver que a vida está chea de trampas e de dor. Porén, os rapaces dese
barrio vermello da India nacen coa primeira na fronte. Iso fainos madurar dende as
primeiras horas de vida. En definitiva, cando nós comezamos a entender iso das cegoñas,
eles xa saben a primeira verdade da vida, e de primeira man.

- ¿Como sería o desenlace da historia do documental tendo en conta que se daría nun
país  desenvolvido?  (Claudia)  Analizar  o  papel  das  escolas,  institucións,  Gobernos,
etc. e as súas responsabilidades. ¿Qué fan ante estas desigualdades? (Martín)

Jose e Martín coinciden en que "isto xa pasa aquí, en occidente xa hai moitos nenos en
risco de exclusión social". David, Laura e Jorge van maís alá: "Hai barrios que están,
aproximadamente, a 10 quilómetros do centro de Madrid, nos que hai rapaces vivindo en
chabolas  sen  luz,  entre  outras  moitas  cousas.  Pero,  a  diferenza  é  que  si  que  hai
voluntarios e ONGs que axudan aos que poden para ir  ao colexio; un pouco como a
fotógrafa pero con máis facilidades. En definitiva, teñen máis axudas". Valeria sigue un
pouco a mesma liña: "Eu si que creo que é moitísimo máis doado que saia desta triste
situación un neno de occidente ca un neno de oriente. Hai  moitos máis orfanatos e
comedores sociais, ademais, sempre haberá xente ao teu carón que te pode dar algo de
axuda. Porén, no barrio vermello de Calcuta, a maioría das persoas están na mesma
precaria  situación".  Neste  momento,  Nahir  comeza  un  subdebate  interesante  con
respecto a esta pregunta: "Tamén hai que ter en conta que estes rapaces de Madrid dos
que falamos, cunhas condicións pésimas de vida, viven moi cerca de nenos que viven en
moi boas condicións. Iso é difícil". Ante isto, David afirma que "precisamente por iso en
occidente as nais teñen unha mente máis aberta. No barrio vermello da India, as nais
quitaban os rapaces da escola; aquí, ao ver os demais rapaces indo ao colexio, as nais
das familias precarias queren o mesmo para os seus nenos". Martín e Jose opinan que
"incluso  é peor  cando nenos  con necesidades  viven cerca doutros  que non as  teñen
porque  as  desiguldades  están  moi  patentes".  Paula  e  Jose  reflexionan  en  que  "o
problema destas comunidades como a do documental é que tampouco queren recibir
axudas a maioría das veces. A súa vida é así e non a queren cambiar. Senón, ¿por que
algunhas familias non quixeron que os rapaces non seguiran nas escolas? Porque non
aceptan o que ven de fóra". 

De novo, volven aparecer as diferenzas entre os occidentais e os orientais. A xente de
occidente vai ter máis posibilidades de saír dunha precaria situación grazas ás axudas, as
cales, por moi poucas que sexan, sempre serán maís que as que reciben os nenos de
oriente. Outro punto a ter en conta é que estes últimos non teñen demasiada conciencia
de que eles están tan tan mal porque ao seu arredor, todos son, practicamente, iguais.
Poderíase aplicar o dito de ollos que non ven, corazón que non sente. Porén, os nenos
pobres de occidente que conviven con rapaces que teñen unha vida acomodada ben
seguro que sofren máis na parte emocional, pois a súa realidade faise máis negra cando
eles ven aos demais sen os seus problemas. O que está claro é que, tanto en occidente
coma en oriente, os únicos damnificados sempre son os mesmos. E o curioso é que, e día
de hoxe, son os ricos os ladróns das sociedades. O mundo está moi ao revés.

7



- Continuando co pequeno debate aberto xustamente na última parte da anterior
pregunta,  ¿como se  explica  que  moitos  nenos,  despois  de  ingresar  nos  colexios,
teñan que regresar ao barrio sabendo que é a peor das opcións? (Diego)

Valeria  afirma  que  "as  nais  queren  que  as  rapazas  produzan  canto  antes,  que  se
prostitúan rápido, evitar que estean sete ou oito anos estudando e sen gañar diñeiro".
Martín  pensa  o  mesmo:  "Esas  nais  ven  as  súas  fillas  coma a  súa  xubilación".  David
entende, en parte, o posicionamento dos pais, o cal lles vén imposto pola dinámica da
sociedade na que viven: "Os rapaces tamén é certo que teñen que traer diñeiro a casa
para poder vivir. Se se van a estudar, non traerían cartos a casa". Laura dubida de que
"os nenos quixeran prostituírse, penso que eran os pais os que os obligaban realmente".
Yohana apoia a postura de Laura e opina que "ningún rapaz quería vover ao barrio. Aínda
que algúns non viran Ámsterdam ou o resto de occidente, a través das experiencias do
único  rapaz  que  si  foi  a  Europa,  e,  a  través  das  ensinanzas  da  fotógrafa,  algo  de
esperanza a algo mellor xa a tiñan. Moitos rapaces, a pesar de saber que o internado era
o mellor para eles, tiñan dependencia de seus pais". Valeria, Laura e Claudia aportan un
bo  exemplo  tirado  do  documental  e  aportan  elementos  interesantes:  "Se  vos  dades
conta, o rapaz que vai a Ámsterdam quere volver á India. Pode ser que teña medo a ser
marxinado, a sentirse desprazado... non se adaptaría á unha vida tan diferente coma a
de  occidente.  Pode  que  moitos  nenos  estean  moi  arraigados  ao  seu.  É  unha  carga
emocional para eles o ter que deixar aos seus en malas condicións". Martín o ve doutro
xeito e colle o tema por outro lado: "Ti cando vas a un sitio, tes esa esperanza de volver
ao teu lugar de orixe para poder vivir algo mellor que antes e estar presente no teu país
para ver os cambios que eles intúen que pode haber. Eu coñezo moitos casos de cubanos
aos cales lles ocorreu isto". Porén, Jose rebate esta afirmación de Martín, pois pensa que
"un non sabe nunca cando a situación no país de orixe vai cambiar ata que ocorre".

Como colofón do debate, é curioso ver como os nenos protagonistas do documental son
tratados coma pura mercadoría, pero o peor de todo é observar como case ninguén
quere entrar nesas comunidades para ponerlle punto e final. En occidente semella que
soamente nós temos problemas, o resto do mundo, agás onde hai petróleo ou minerais,
non interesa. Abrir a mente e pechar os ollos servirá para ver mellor o mundo.   

Actores, situacións, principios relacionados co debate:

– Teoría da congruencia ou do "si mesmo" (Carl Ramson Rogers)
– Naive  psychology  (psicoloxía  do  sentido  común)  -->  "Teoría  da  atribución"

(Fritz Heider) ~ distractores de estimulación física (distracting physical stimuli)
– Empatía, congruencia e aceptación incondicional - "metapercepción"
– Industrialización (occidente <-> oriente)
– "Comunidade de interese" (Durkheim)
– Diálogo e interacción de pequenos grupos (Goffman e Collins)
– Territorio – Cultura --> "Xeosímbolo" --- Geertz 
– Comunicación para conseguir a integración social
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Actores, situacións, principios tratados no debate:

– Diferenza entre occidente (persoas coa mente máis aberta) e oriente (persoas
máis aferradas á súa propia cultura e forma de vida).

– Madurez dos rapaces en occidente (estudar para producir) > oriente (producir
dende pouco despois de nacer)

– Comunicación interpersoal de Zana cos rapaces, principalmente (empatía)
– Comunicación por medio das fotografías
– Falta de comunicación entre os pais e fillos --> afecta ao desenvolvemento dos

rapaces – carencia de infancia –- falamos dunha única relación laboral
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