
Debate Boaventura de Sousa Santos: “Introdución: As
Epistemoloxías do Sur”

Moderador: Melchor Fernández, Edgar BCP.004

Seminario 1
Gómez de la Campa, Xiana 151.D03
López Álvarez, Alba 151.C04
Mañas Gallidoro, Carla 151.E05
Brandariz Portela, Tania 151.B01

Discusión: 

- ¿Que entendedes cando no texto se expón: "A teoría non fala coa práctica e a 
práctica non fala coa teoría"? (Tania e Alba)

Martín  abre  o  debate:  "Refírese  a  que  os  grupos  dominantes:  os  que  se  supón  que
lexislan, os que van programar o futuro inmediato da sociedade... non se corresponden
cos que realmente fan que haxa un cambio transcedental  na sociedade, que son os
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Seminario 2
Vaz Álvarez, Martín 152.H05
Riveiro Collazos, Paula 152.E02
Montáns Parmo, Lucía 152.D01
Santiago Arjones, Paula 152.C03
Valverde Cabaleiro, David 152.B05

As Epistemoloxías do Sur, como 
ben as define Boaventura de Sousa 
Santos, son o reclamo de novas 
formas de produción, de 
valorización de coñecementos 
válidos, científicos e non 
científicos, e de novas formas de 
relación entre diferentes tipos de 
coñecemento, a partir das 
prácticas das clases e grupos 
sociais que sufriron destrución, 
opresión ou discriminación 
causadas polo capitalismo, o 
colonialismo e todas as 
naturalizacións da desigualdade 
nas que se desdobraron. / Fonte: 
http://www.pobrezamundial.com/

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf


grupos  que  veñen  desde  abaixo  como  o  movemento  feminista,  colectivos  de  gays,
lesbianas, transexuais... Estes movementos non teorizaban a nivel efectivo; porén, foron
eles quen crearon un sedimento que provocou un cambio social. É dicir, os cambios non
foron feitos por quen se supón que os tiñan que levar a cabo". Alba cre que "hai unha
tendencia a dividir entre teoría e práctica. Os que están arriba de todo e nos dominan
son os que falan, os que teñen unha oratoria superbonita e todo marabilloso, pero,
realmente, non fan o que din. A teoría tennos dominados, deixando de lado a práctica, a
cal  é  realmente  moi  importante".  Tania,  na  mesma liña,  afirma  que  "o  Foro  Social
Mundial  o  que  fai  é  plantexar  teorías  sen  levalas  á  práctica.  Propón  medidas  para
conseguir, no futuro, un mundo máis xusto, pero, se non se levan a cabo, non se vai
conseguir nada. Contradínse un pouco, en realidade". Martín non está do todo dacordo
coa afirmación de Tania: "Si que se levan a cabo. Basicamente, o que eles reivindican
non é que se leven accións a cabo, senón un cambio de mentalidade; a acción está en
cada un de nós, e eles estánche "iluminando" e che mostran esa alternativa para que
saibas  que  existe  unha  forma  alternativa  de  buscar  alternativa.  É  un  pouco  para
contrapoñerse, precisamente, a aqueles foros nos que non se discuten valores humanos.
Aquí, o que estamos discutindo son dous planos totalmente diferentes. Nun discútese
rendibilidade empresarial ou económica, e, no outro, bondade, xenerosidade... Non se
está medindo o desenvolvemento e benestar social en termos humanos, senón en termos
económicos e industriais, o cal non ten ningún sentido". Paula Santiago reflexiona que "o
problema é que os que teorizan son, precisamente, aqueles que teñen os medios para
levar as teorías á práctica, e os que terían maior acción non dispoñen de medios para
facelo".

Está claro que a teoría e práctica non se levan nada ben. Quen establece as teorías, non
as leva a cabo; porén, os grupos afectados (os "movementos sociais invisibles") non se
organizan nin en sindicatos nin en partidos, e si  se movilizan para defender os seus
dereitos.  Son  os  grupos  de  indíxenas,  campesiños,  gais,  lesbianas  ou  mesmo
desempregados  os  que,  de  verdade,  saen  á  rúa  para  evitar  ser  amolados  por,
curiosamente, moitos dos que fan as "teorías a favor" e deles. E consiguen cambiar a
situación cunha mentalidade progresista. Todo semella burocracia e máis burocracia: esa
mesma que está parando o reloxo da vida. 

-  ¿Ata  que  punto  o  éxito  dos  "movementos  sociais  invisibles"  condicionarían  as
ideoloxías hexemónicas? (Martín)

Martín  volve  romper  o  xeo  e  dálle  a  volta  á  súa  propia  pregunta:  "O  éxito  dos
'movementos sociais invisibles' non condiciona aos que mandan; é ao revés, pois os que
mandan tamén manexan eses movementos ao seu favor. É dicir, se te das de conta, os
que realmente moven o mundo sempre foron as mesmas familias. Por exemplo: todos os
fondos  de  inversións  e  os  fondos  monetarios  teñen  dono,  e  son  persoas,  non  son
institucións, e son 'pringados' os que realmente moven todo". Tania tamén cre o mesmo e
tira dun exemplo: "No texto houbo unha cousa que me chamou moito a atención: dicíase
que estes grupos hexemónicos nunca deixaban ver os demais; era como que o modelo
que eles propuñan era o único válido. A clave pode estar ahí". Paula Santiago, quen ten a
mesma  opinión  que  Martín  e  Tania,  contextualiza  a  súa  intervención  co  artigo  de
Boaventura: "Isto correspóndese a cando se falaba do universalismo europeo entendido
coma un único universalismo". Martín afirma que "isto todo é unha forma de alienación
que  se  leva  aplicando  dende  sempre,  pois  vese  na  Igrexa  Católica  ou  en  calquera
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institución,  pero,  neste  caso  é  ao  bestia  e,  o  que  é  peor,  empregando  a  razón.
Movémosnos sempre no ámbito da razón, entón, se ti debates o Estado coa razón, nunca
gañarás  ese  debate  porque  o  Estado  se  asenta  na  razón  e,  ademais,  repudia  a
racionalidade. Por exemplo: a violencia é irracional, polo tanto, repudiamos a violencia,
e, todo o que fagas mediante a violencia é irracional e non o podemos debatir, ¿por que?
Porque o Estado o di así e todos estamos dacordo con iso por algún motivo. Ti non podes
debatir contra a racionalidade, e se beneficia niso". 

Pouco  ou  nada  poderían  afectar  os  "movementos  sociais  invisibles"  ás  ideoloxías
hexemónicas.  Pois,  pouco ou nada lles  importa.  Estas  últimas  tratan de elaborar  as
teorías, como diciamos antes, e de saír nos medios para entrar o mellor posible nas
testas  da xente.  A práctica,  'que a  fagan os  que a  necesitan'.  'Eu,  me, meu,  miña,
comigo'  é a base das ideoloxías  dominantes;  en resumo, Epistemoloxías  do Norte de
arriba a abaixo.

- ¿No texto, dise que o gran problema do capitalismo é que non concibe ningunha
outra alternativa como boa. ¿Que sucedería se o capitalismo entendese que outro
modelo,  por  exemplo  o  socialismo,  pode  ser  igualmente  válido  nos  países
"sudesenvolvidos"? (Tania e Paula Riveiro)

Xiana  e  Alba  ven  moi  clara  unha  resposta:  "O  que  ocorrería  é  que  deixaría  de  ser
capitalismo.  O capitalismo é  un sistema único que pretende ter  todo o control.  No
momento no que permita que as clases baixas teñan o poder, non hai capitalismo, por
iso, non é unha opción viable. Os que teñen o poder nunca nos van regalar o socialismo.
A única maneira sería gañalo dunha forma na que non teñan que ver os capitalistas. Pois,
hai que ter en conta que o capitalismo quere ser inesgotable, que non haxa esa etapa
poscapitalista que o resto da xente quere". Lucía cre que "nos países 'subdesenvolvidos'
existe ese medo a abandonar o capitalismo porque fomos as rexións capitalistas as que
os deixamos sen nada. Cando colonizamos África, por exemplo, deixámolos sen recursos.
Comprendo o temor, eu tamén o tería. Se veñen e me sacan todo para o seu propio
beneficio e a min non me dan máis que escravitude, pois rexeitaríao. Estamos falando
dun capitalismo a nivel global: están os que mandan, que somos occidente, ou sexa, as
Epistemoloxías do Norte; e os mandados, os que explotamos, que é, practicamente, o
resto  do  mundo".  Martín  aporta  que  "iso  é  intencionado.  Ademais,  os  países
'subdesenvolvidos' teñen donos". Xiana, contundente, afirma que "o capitalismo creou a
globalización para iso, para ter ela o poder. Deste xeito, todo o miramos dende unha
perspectiva occidental, non é globalización real. Se o fose, teriamos en conta o punto de
vista dos seis mil millóns de persoas que viven no mundo. Porén, en realidade, temos o
punto de vista dos que vivimos en Europa e Norteamérica, as  Epistemoloxías do Norte,
en definitiva. O resto non nos importa". Paula Santiago corrobora a aportación de Xiana,
e di que "o Sur existe no Norte, o Terceiro Mundo existe tamén no 'Primeiro Mundo' como
quen di". Martín vai un pouco máis aló: "Ao 'Primeiro Mundo' compénsalle ter ao Terceiro
Mundo subordinado porque teñen unha grande independencia económica deses países. É
dicir, poderíase rematar coa fame no mundo moi facilmente, pero, o problema é que o
socialismo non interesa. É unha especie de pacto mediado: eu arranxo a túa situación, e,
ti, a cambio, es o meu servo para sempre". Paula Santiago pensa que "esas alternativas
non as dan como viables porque á xente do Terceiro Mundo non lle vai tan mal, aínda
que pareza que si". Paula Riveiro afirma que "non se van perxudicar eles mesmos, se o
Terceiro Mundo acepta outra cousa, vai saír perdendo; e, o capitalismo o que quere é
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seguir gañando. O 'Primeiro Mundo' non ten pensado compartir e, así, perder". Martín
pon un bo exemplo ao respecto: "Ese modelo é o que se deu en Cuba cando se produciu
a Revolución, os Estados Unidos e os cubanos estaban interesados. É o exemplo máis
claro do que pasa se intentas separarte do amparo dos países capitalistas". David cre que
"nese sentido, os países capitalistas téñeno todo moi ben montado porque é o que lles
interesa. Convénlles ter ao Terceiro Mundo subordinado. O capitalismo o que di é: 'Aquí
mandamos nós e o capitalismo é o único que funciona'". Martín está moi dacordo con
David;  ademais,  opina  que  "o  sistema  capitalista  é  o  único  que  hai,  neste  caso;
tampouco lles interesa que exista unha alternativa, e, no momento no que a haxa, sería
demonizada.  A alternativa  non  é  unha  alternativa  económica,  ese  é  o  problema;  a
alternativa pasa por un cambio na conciencia, pois o socialismo non é posible sen unha
conciencia. Polo tanto, non se trata de ter un sistema socialista, senón unha conciencia
socialista basada na reciprocidade,  empatía,  filantropía...  e  todo isto non existe no
capitalismo, é máis, é todo o contrario, é unha guerra por sobrevivir e por acumular
para crecer e crecer. Neste sistema, sempre que ti gañes, outro vai perder ". 

Todos estamos inmersos no capitalismo, do cal é moi complicado saír. Aos "donos" deste
mundo  non  lles  conviría  e,  polo  tanto,  non  vai  ocorrer.  O  sistema  está  tan  ben
manipulado que os escravizados do Terceiro Mundo soamente teñen dúas opcións: 1-
seguir de servos no capitalismo, ou 2- a nada. ¿Poderiamos ver outro sistema como, por
exemplo,  o  socialista?  É  case  unha  utopía,  pois  necesitariamos  unha  verdadeira
conciencia  colectiva,  ou  sexa,  ir  todos a  unha,  o que parece imposible sendo como
somos. 

- ¿Por que credes que existe a palabra "desenvolvemento"? ¿Provocou algo negativo 
nalgúns países? (Edgar)

Martín, a quen lle parece un tema moi interesante, reflexiona sobre que "a teoría crítica
tiña as súas propias formas de chamar as cousas, e, esas cousas foron como absorvidas
pola Epistemoloxía dominante deixando baleiros os sustantivos como por exemplo o de
'democracia:  participante  ou  non  participante'.  O  que  fan  é  dificultar  a
comprensibilidade dos termos e desvirtualos, levándoos ao terreo das Epistemoloxías do
Norte".  Xiana  afirma  que  "o  desenvolvemento  convírtese  en  globalización.  A
globalización é a que nos usurpa a identidade. O que pretende é unha cultura única, un
só punto de vista... e o diferente está eliminado, este sistema quere trasnsformarnos en
seres  totalmente robotizados.  É  por  iso  que controla  os  medios  de  comunicación,  e
contrólanos  por medio da publicidade,  das modas, das  mentalidades  que adquirimos
durante a nosa educación baixo uns patróns; uns patróns que queres romper, pero levas
dende os  tres  anos  metido neste sistema educativo,  e,  polo tanto,  estás  dentro do
capitalismo". Para Lucía, "o que busca o capitalismo é converter ás persoas en máquinas.
Nós servimos para producir beneficios cos menos gastos posibles". David tira de exemplo:
"Hai  unha  entrevista  que  lle  fixeron  a  Rockefeller,  se  mal  non  recordo,  na  que  lle
preguntaban se todo o que estaba sucedendo no mundo se facía por algo, e el dicía que
si, que todo o que ocorría no mundo facíao a propósito a xente poderosa para cada vez
mandar máis e máis e deixar ao resto apartados". Martín corrobora o exemplo de David:
"Chega un punto no que tes tanta 'pasta'  que o único que podes facer é gañar máis
'pasta', e vas ter máis control sobre todo". Xiana, continuando coa afirmación de Martín,
di que "a cultura do capitalismo é a cultura do perdedor: se es un perdedor, non es
ninguén. Un perdedor, para eles, significa que non tes diñeiro nin un coche nin unha
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casa. Pero, a realidade é que non fai falta todo iso para sentirse gañador. O problema é
que  nos  converten  en  seres  que  só  nos  podemos  satisfacer  por  cousas  materiales".
Martín, desta vez, vai moito máis alá: "O problema, para empezar, está na natureza
humana. O ser humano é moi individualista e soamente funciona por contraste. Todos
entendemos que o mundo capitalista é unha especie de oda á meritocracia: ti te buscas
a vida e, así, ti vas conseguindo cousas e vas escalando, pero, ao final, todo se trata do
mesmo, de amasar e amasar.  É unha perspectiva vital de ir  desenvolvéndose". Xiana
compara o sistema capitalista mundial  co que ocorre na clase: "Hai  xente á que lle
preocupa o feito de querer sacar máis nota non para a satisfacción persoal, senón para
superar e deixar ao outro debaixo. Iso é unha mentalidade capitalista aínda que non
sexa con diñeiro". Tania, pola contra, cre que non todo é tan branco ou tan negro: "Iso é
xeneralizar moito, hai persoas para todo. Iso de que o home é malo...". Paula Santiago
cre que "o capitalismo explota esa parte dos homes; porén, con outras alternativas,
poderiamos explotar outras partes da natureza do home". Martín puntualiza que "de cen
persoas boas, un 'cabrón' pode rebentar o grupo enteiro. Todos coñecemos a esa persoa".

Os donos do capitalismo teñen como obxectivo sacarnos máis e máis, pouco a pouco. E,
o vocabulario, non ía ser menos. A palabra "desenvolvemento" foi creada para provocar
que  a  uns  cantos  países  se  lles  cargase,  de  por  vida,  practicamente,  co  nome  de
"subdesenvolvidos".  O  capitalismo  ten  como  premisa  a  competencia,  polo  que  uns
sempre  van  quedar  por  riba  dos  outros.  Está  clara  a  función  da  palabra
"desenvolvemento". Esta é a primeira área das catro das que falaba Boaventura de Sousa
Santos para contextualizar as Epistemoloxías do Sur.

- Segundo Boaventura, as Epistemoloxías do Sur son o instrumento máis eficaz contra
a guerra, porque se non ampliamos a conversación coa humanidade, a alternativa é a
guerra. ¿Que opinades disto? (David)

Paula Santiago cre que Boaventura se mostra "moi radical". Paula Riveiro afirma que "por
unha parte, é verdade porque case todo se veu solucionando con guerras". Alba pensa
que "esa afirmación é certa. Xa non o levamos a un ámbito mundial,  senón a unha
relación de parella: no momento no que os dous non se entenden e se pechan, acaban
discutindo, pois é o mesmo". Martín afirma que "a guerra é a sublimación da discusión
entre persoas". David bota man do texto: "a conversación é boa para dar os nosos puntos
de vista e intentar procurar unha solución coñecendo as opinións de todos". Martín volve
ratificarse e cre que "o de ampliar a conversación é un concepto interesante porque
todo é precisamente iso. A guerra é un concepto capitalista". Paula Santiago e Tania
afirman que "a frase claro que é certa, pero sempre vai haber alguén a quen lle interese
a guerra para que che vendan armas, material, medicamentos... falando non se vende
nada. É un conflito de intereses". Para Xiana, "no momento no que dúas culturas son
capaces de falar, é que son tolerantes, e, cando pasa isto, son capaces de respetar e non
é necesaria a guerra". Tania, nunha boa reflexión e como metáfora do mundo no que
estamos, afirma moi acertadamente que "isto non parece un debate porque estamos
todos moi dacordo en todo o que falamos". 

Realmente, a última frase de Tania é o maís triste, todos o vemos, ninguén fai nada. A
conversación ben é certo que pode apagar moitos lumes, pero non se leva á práctica,
desgraciadamente. Se todo o mundo fose capaz de de dar grandes respostas ás grandes
preguntas da humanidade, teriamos un horizonte cheo de esperanza e posiblilidades.
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Polo momento, manda o sangue. 

- ¿Por que credes que mandan as Epistemoloxías do Norte? (Paula Riveiro e David)

Martín  afirma  que  as  Epistemloxías  do  Norte  mandan  porque  "ao  poder  lle  convén.
Tamén é certo que, con vinte anos que temos, pensemos así e queiramos a toda costa
unhas Epistemoloxías do Sur. Cando es xove, es superrepublicano e de esquerdas; porén,
a medida que pasan os anos, vaste movendo á dereita". Lucía matiza que "iso depende
de como evolucione a túa vida". David cre que o motivo de que ocorra iso "é que te
cansas un pouco de como vai a vida". Xiana cre que "todo se debe ao tópico de que 'só
podes  ser  rebelde  se  es  xove';  cantas  veces  xente  maior  me  dixo:  'ti  es  xove,
maniféstate'. Pero non é así, e eu contéstolle: '¡A ti tamén te oprimen e tes que estar
farto de que o teu xefe se ría na túa cara de que teñas un soldo de 'merda' e de que te
rouben cada día un pouquiño máis!'. Paula Santiago cre que "mandan as Epistemoloxías
do Norte porque son os xefes de occidente os que teñen o poder". Tania volve a deixar
unha boa  verdade:  "Temos moita  culpa nós  porque estamos  totalmente alineados  e,
aparte, somos moi hipócritas. Non só é culpa dos que maís mandan, nós sabemos o que
hai". Lucía cre que "unha mínima acción que un faga por si mesmo serve, non fai falta
facer  nada  ao  grande;  por  exemplo,  saír  a  manifestarte;  vale  que  pode  ser  unha
chorrada,  pero  estáste  manifestando".  Martín  afirma  que  "nunca  pasa  diso.  A
manifestación sempre é o mesmo". Paula Santiago, David e Xiana apoian a Martín: "unha
manifestación na que, realmente, estánche a dicir onde comezala, onde rematala, o que
podes dicir, o que non... porén, ahí está o problema: se nos escudamos en que unha
persoas ou, mesmo, cinco non van cambiar o mundo, ao final non facemos nada e non o
cambiamos.  Se apandamos con todo o que nos  botan e non facemos nada, non nos
podemos queixar do que temos". Xiana vai máis aló e di unha boa verdade referida por
Boaventura  no  texto:  "Estamos  acostumados  a  vivir  nun  mundo  no  que  todo  vai
demasiado rápido, polo que queremos que os cambios vaian tamén rápido. Porén, a
historia demóstranos que os cambios levan moitísmo tempo e que son cousa que van de
xeración en xeración". Para Martín, "a única vez que se cambia algo é cando se queiman
cousas, cando se tiran edificios e cando se matan persoas; con violencia. É así de claro e
así de cruel. Para os que mandan é moi cómodo que nos manifestemos: saímos á rúa,
montamos algo de barullo, queimamos un par de contedores e cada un para a súa casa.
Pero, a partir dese momento, ¿que pasa? ¿Os 'xefes' durmen peor porque pasa iso?". Xiana
fai unha boa reflexión: "En realidade non nos gobernan persoas, gobérnanos o medo. A
política que hai está moi ben estruturada".

¿Mandan as Epsitemoloxías do Norte porque si? Quizais mandan porque queremos nós.
Temos que ter paciencia e non comezar a casa polo tellado. A violencia é o primeiro ao
que nos aferramos para ver luz ao final do túnel, deste túnel no que os que mandan son
os que máis rouban, ¿paradoxa? Eu diría que culpa nosa. Seguro que ti, quen estás a ler
isto, tamén cres na violencia para acabar co sistema que nos oprime. En resumo, deixo
dúas frases de moito calado do oradores:  "Un mesmo e todos xuntos" (Martín) para
conseguir "unha conciencia colectiva" (Alba). Premisas para o presente.
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- Falando das tres premisas que Boaventura propón para propiciar o cambio social
grazas  ás  Epistemoloxías  do  Sur,  ¿credes  que  debería  ter  maior  importancia  o
Terceiro Mundo na nosa vida cotiá? (David)

Martín e Lucía danlle a volta á pregunta e cren que "xa non é importancia, é conciencia
de que existe, de presenza. Ademais, o primeiro erro é chamarlle 'Terceiro Mundo'". Alba
afirma que "tampouco se lle pode dar máis importancia ao Terceiro Mundo que ás cousas
importantes que ocorren aquí porque sería darlle a volta á tortilla; é,  simplemente,
escoitalos,  saber estar ahí e coñecer a súa realidade...". Xiana cre que "se trata de
contar  con eles.  Cando falamos  de nós,  están eles  incluídos.  Nós  somos  os  seis  mil
millóns de persoas que vivimos. Esa presenza de estar ahí sempre". Paula Santiago veo
algo diferente. "A min esa presenza dáme un pouco de medo. É como que parece que
chegamos a un punto no que estamos anestesiados porque vemos todos os días na tele
moitas mortes. Tamén me da medo que apareza máis a xente do Terceiro Mundo nos
medios de comunicación, podería pasar o mesmo con eles. Depende de como se aborde
a  súa  maior  presenza:  se  se  aborda  como  a  regra  xeral  que  manda  agora,  malo.
Trataríase de involucrarse de verdade, non soamente que haxa presenza". Xiana pon un
moi bo exemplo para apoiar a súa postura: "Cando veu o cura co ébola, falamos do tema
todos os días. Pois vaiamos a Serra Leona e falemos dos millóns de persoas que hai
infectadas todos os días, que son seres humanos que están morrendo ao igual que o
cura". Lucía tamén tira de exemplo: "O mesmo ocorreu co atentado terrorista á revista
Charlie  Hebdo  en  París.  Diso  falouse  durante  unha semana  e  reuníronse  os  grandes
mandatarios europeos nunha manifestación incrible, pero, ¿que pasa cos atentados que
hai en Nixeria, en Siria, en Libia ou en calquera lado, porque o certo é que están aquí
preto. É incrible a diferenza que hai entre a vida de dúas persoas que son iguais". Ante a
pregunta de se sería unha boa saída laboral para os xornalistas afondar neses temas
(Expectativas do xornalismo), Alba, rotundamente, cre que "se conciencias a xente diso,
si". Martín reflexiona en que hai que ter en conta que "se fai moito negocio co Terceiro
Mundo  e  cos  seus  problemas,  e  moitas  ONGs  son  as  primeiras  en  facelo.  Iso  é  un
problema. Ao final, todo forma parte do mesmo circuíto, isto é un negocio". Lucía e
Paula Santiago continúan a explicación de Martín: "No momento no que non haxa guerras
nin fame, ¿que pasa coas ONGs? O diñeiro está detrás de todo" .

O desacertado termo "Terceiro Mundo" está formado por persoas coma nós. A alguén se
lle  pasa  diariamente.  Os  "occidentais"  temos  ese  pequeno  Alzheimer  para  cos  máis
pobres e necesitados. Eles non existen para moitos de nós. Vemos os problemas que hai
cando algo semellante ocorre cerca do noso ámbito, e, ás veces, nin con esas. O certo é
que sempre nos aferramos á corrupción nas ONGs ou aos nosos problemas para evitar
tratar os temas dos máis necesitados. 

-  O feito  de  que a  principal  preocupación de occidente  sexa  a  crise  financeira,
¿convértenos en máis egoístas que o resto do mundo? ¿Hai cabida na nosa conciencia
para a crise humanitaria que se vive en África, Asia ou América Latina? (Lucía e
Xiana)

Paula Santaigo rompe o xeo e cre que "todo radica no individualismo que hai agora. Cada
un barre para a súa casa. Cada un ten os seus problemas e todos pensamos que os nosos
son inmensos". Paula Riveiro pensa que "en certa medida, é como o que pasou co ébola:
cando se solucionaron os problemas da enfermidade aquí en España, esquecímonos do
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ébola como que xa non era noso ese problema porque xa non nos afectaba a nós". Martín
afirma  que  "somos  moi  autocompasivos,  e  ese  é  o  problema".  Para  Lucía,  "coa
preocupación polo tema da crise financeira, estánse deixando de lado problemas que son
o dobre de importantes, como é a crise medioambiental. E é que, á fin e ao cabo, o
capitalismo, sen planeta, non existe. Vai chegar un momento no que deixemos isto tan
estropeado que non vai haber cabida nin para nós nin para o Terceiro Mundo nin para
nada. Ese vai ser o momento no que, realmente, se den conta de todo o dano que levan
feito durante  todos  estes  anos,  que son moitísimos,  e non vai  haber  volta  atrás.  O
problema é que seguimos igual e todo vai a peor". Xiana cre que "a preocupación é
financeira porque estamos nun sistema capitalista, e se só nos interesamos por Europa é
porque temos esa perspectiva europea. É dicir, miramos o mundo dende Europa e xa
está. Chegará un punto que explote a Terra, por iso queren irse agora para Marte". 

"Queixábame de non ter zapatos ata que vin a un home sen pés", frase que deberiamos
aplicar a todo na nosa vida. Sempre hai alguén peor ca nós, fagamos algo por eles. 

-  ¿Poden  ter  algo  de  culpa  os  medios  de  comunicación  nisto  de  monopolizar  os
temas? (Carla)

Paula Santiago afirma que "os medios entran no xogo". Xiana puntualiza que "entran no
xogo por diñeiro. Son medios do PP, do PSOE, ou medios de alguén. Non son medios por
ser medios, son medios de. Por isto, van ver todo dende a súa propia perspectiva". Lucía
apoia as anteriores afirmacións: "Son medios dentro do sistema capitalista, está todo
entrelazado coma unha arañeira". Para Alba, "son empresas dentro dunha gran empresa.
Móvenes por intereses como empresas que son". Martín, pola mesma liña, di que "son
medios  para". Paula Santiago, para completar a súa primeira intervención, afirma que
"non  vende  que  ti,  como  xornalista,  vaias  ao  Terceiro  Mundo  facer  unha  reportaxe
incrible. Ninguén cho quere".

"Os xornalistas somos os únicos intermediarios entre o público, que non ten poder, e os
mandatarios, que si o teñen". Esta verdade de Jon Lee Anderson dá no cravo do asunto.
Claro que os  medios  de comunicación son os  máximos  responsables  de que no noso
ambiente non se fale máis que dos problemas dos políticos ou da economía. Falar do
Terceiro Mundo non vende, os  medios  non queren que un vexa iso.  O que queren é
meterche  a  ideoloxía  que  defenden  até  o  carné  de  identidade.  En  definitiva,  os
xornalistas seica somos intermediadores entre occidentais (os que mandan e o resto),
non entre occidentais e orientais (o resto e os aínda máis pobres).

- ¿Estamos tan condicionados polo noso contorno particular que nunca poderemos
alcanzar  un  contexto  global  no  que  nos  atopemos  representados  cada  un  dos
indivuduos que vive na nosa sociedade? ¿Nalgún momento o termo "globalización"
significaría que cada un de nós estivese, realmente, dentro dela?  (Xiana)

Martín pensa que "é máis doado que esteamos todos dentro deste precario sistema a que
haxa un cambio cara o outro lado". Lucía e David cren que "nunca existirá un sistema
equitativo, pois sempre vai haber perdedores e gañadores". Martín cre que o problema
reside en que "todo o medimos con escalas cualitativas: máis guapo, máis feo...". Paula
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Santiago opta por que "haxa menos diferenzas: que uns non perdan tanto nin outros
gañen  tanto".  Lucía,  contestando a  Paula,  reflexiona  en  que  "para  que haxa  menos
diferenzas, os que están no escalón de arriba teñen que baixar un". 

Está claro que alcanzar unha verdadeira globalización é unha tarefa imposible por un
simple motivo: non se quere alcanzar.

- ¿O Estado de Benestar é unha realidade palpable ou, como di Boaventura, non é
máis  que  unha  arma  de  despiste  para  a  sociedade  con  esperanzas  na  era
postcapitalista? (Xiana e Tania)

Paula Santiago cre que "é o mesmo que falaba Boaventura da perda dos substantivos da
teoría crítica e a adoptación dos adxectivos". Para Martín, "o Estado de Benestar é o que
che venden. O propio termo xa suxire harmonía, equilibrio... porén, todo iso é mentira,
pois, precisamente, é todo o contrario. Cando ti tes benestar, hai alguén que non o ten
ou que ten menos ca ti". Xiana vai directa ao gran: "É a última arma do capitalismo. O
Estado de Benestar vendérono como o máis cercano ao socialismo que os que o estaban
pasando mal anhelaban; ou sexa, surxiu para "darlle importancia" ás clases de abaixo. A
definición propia de Estado de Benestar ten como obxectivo buscar maior igualdade,
pero non o consigue, polo tanto, é un arma". Alba cre que "como todo o que levamos
falando ao longo do debate, o Estado de Benestar vai dirixido, unicamente, a un sector.
Non abarca todos os ámbitos que ten que abarcar".

O Estado de Benestar é outra das mentiras do capitalismo. Para que alguén creza e
chegue a ese benestar, o máis seguro é que outro empeore a súa situación. Sempre foi
así. Este termo chegou coma un analxésico para os detractores do capitalismo. E é iso,
un simple medicamento para calmar a dor; porén, o dano segue. 

Actores, situacións, principios tratados no debate:

– Teoría              =                Práctica   ------->   relación fantasmal

– Universalismo  europeo  -->  non  é  o  único  universalismo  (premisa  de
Boaventura)
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Grupos dominantes 
--> Non se 
corresponden cos 
que realmente fan 
que haxa un cambio 
transcedental na 
sociedade. Non fan o 
que din (Foro Social 
Mundial).

"Movementos 
sociais 
invisibles" --> 
Non teorizan 
(indíxenas, 
campesiños, 
gais, lesbianas 
ou mesmo 
desempregados).

Os que teorizan 
son, precisamente, 
aqueles que teñen 
os medios para 
levar as teorías á 
práctica, e os que 
terían maior acción 
non dispoñen de 
medios para facelo.



– Capitalismo --> sistema único que pretende ter todo o control --- non interesa
o socialismo

– Países "subdesenvolvidos" --> medo a abandonar o capitalismo --> sen outra
solución – pacto mediado

– Epistemoloxías do Norte ---  perspectiva occidental - non é globalización real
--- usurpa a nosa identidade

– Alternativa  -->  cambio  na  conciencia  ---  conciencia  socialista  basada  na
reciprocidade, empatía, filantropía...

– "Desenvovemento" – xera diferenzas --- uns por riba dos outros --> 1ª área de
Boaventura

– Queremos que os cambios vaian rápido --> os cambios levan moitísmo tempo e
que son cousa que van de xeración en xeración --> 2ª área de Boaventura –
grandes  contradicións  entre  a  urxencia  dos  cambios  e  a  transformación
civilizatoria

– Perda  dos  substantivos  da  teoría  crítica  e  adopción  dos  adxectivos  con
diferentes connotacións (ex.: democracia: participante ou non participante)
--> 3ª área de Boaventura

– Epistemoloxías do Sur --> Contar con todos -- Cando falamos de nós --> Nós
somos os seis mil millóns de persoas que vivimos -- involucrarse de verdade,
non soamente que haxa presenza
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