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María Xosé Agra
lunes 14 de mayo de 2018

Emilio Pita Cubeiro

María Xosé Agra é profesora de �losofía política na Universidade de
Santiago de Compostela, especialista na obra de John Rawls -aínda que
non se de�na como rawlsiana-, feminista convencida e autora prolí�ca.
Nesta entrevista comparte con nós a súa visión particular sobre algúns
dos temas que, actualmente, se atopan sobre a mesa cando falamos de
política e de �losofía. Con anos de docencia e de traballo académico ás
súas costas a profesora Agra explicounos que signi�can para ela
conceptos como xustiza, feminismo ou o papel que debe ter a nosa
disciplina no ámbito educativo.

Unha das preguntas que adoitamos facer a todos os nosos
entrevistados é a da súa relación coa �losofía. Como chegou a
interesarse por ela e que a levou a optar por unha carreira como esta?

Comezou a interesarme cando cursei a materia no bacharelato, tiven
moi bos profesores, que nos daban, polo menos a min, unha visión que
nos facía re�exionar sobre diferentes cuestións e problemas. Tamén
contribuíu a situación política deses anos, os debates, lecturas e
preocupacións sobre o futuro despois da morte do ditador, nos que
andaba implicada e que propiciaban a re�exión sobre pensamento e
acción, teoría e praxe, cambio e utopía. Non obstante, foi decisivo que
cando rematei COU se aprobara a implantación dos estudos da
licenciatura de Filosofía na USC, baixo a denominación Filosofía e Ccs.
da Educación, para o curso 1973-74, con algunhas materias comúns
pero logo xa especi�camente de Filosofía, pois antes non se podía
cursar en Santiago, só os chamados cursos comúns, e había que ir a
Madrid, Barcelona ou Valencia. Que houbese licenciatura de Filosofía en
Galiza pareceume estupendo, matriculeime e pasei a formar parte da
súa primeira promoción que iniciou a súa andaina en xaneiro de 1974,
no coñecido como ‘ano xuliano’.

Moito se está a debater sobre o papel da �losofía nas aulas. Varios
colectivos están a loitar para recuperar o peso que a nosa disciplina tiña
hai anos dentro do espazo académico. A que se debe esta necesidade
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continua de xusti�car a �losofía como parte do currículo? Molesta,
ameaza ou é que non encaixa no actual modelo produtivo-educativo?

Penso que son varias as razóns pero, para sintetizar, sinalarei as
fundamentais, ao meu modo de ver. A primeira, o empuxe progresivo
de novas disciplinas que buscan un espazo curricular e saídas
profesionais, o argumento revístese de novidade e/ou especialización
nos contidos, no coñecemento, e a Filosofía sofre, unhas veces de
forma directa outras indirectamente, estes empurróns nun contexto,
ademais, de cambios constantes nas leis de educación, curriculares,
dependendo da/o ministra/o no cargo, así como dun crecente peso das
‘modas’ e ‘metodoloxías’ pedagóxicas. Que a día de hoxe se demande
un pacto educativo, que aínda non se ve no horizonte, é ben indicativo.
Digamos que se mesturan as dimensións propias da institucionalización
dos saberes, das disciplinas, mesmo gremiais, coas políticas; a Filosofía
vese como unha disciplina moi tradicional e substituíble por outras
máis novas e, en consecuencia, máis acaídas aos tempos. En�ando con
isto, unha segunda razón, ten que ver evidentemente con que non
encaixa no actual modelo produtivo-educativo. As arremetidas veñen
dun modelo económico, social e político que se ven despregando e
asentando nas últimas décadas, no que o que conta é o cortoprazismo,
o non pararse a pensar, un individualismo exacerbado, virado ao
proveito privado, e que restrinxe o acceso ao coñecemento, ao tempo
que, para empregar unha expresión de Vandana Shiva, potencia os
“monocultivos da mente”, que son algo máis que unha forma de
pensar. Nesta situación, cando menos, pensar estorba. Aquí a escala,
diremos que adoita ser tamén global, e que ven a reforzar ou tomar
corpo no contexto español coas particularidades sinaladas, un contexto
no que a Filosofía xa viña tendo unha posición máis feble que noutros
países do noso entorno; mais, por descontado, tamén hai retroceso ou
presións moi fortes para o abandono dos saberes humanísticos a
escala europea e global. Agora ben, con máis ou menos capacidade de
resistencia, a cuestión de fondo é que a Filosofía ten o seu lugar nun
deseño curricular que non se pode medir en termos produtivos,é dicir,
económicos e empresariais, senón que acredita noutra produtividade,
para dicilo de forma rápida, na produtividade da dúbida.

Tanto no plano institucional como no teórico entendo
que a Filosofía ten que estar cos tempos, pensar o
presente
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E no ámbito da educación superior? Cal é o papel das facultades de
�losofía nun contexto coma este?

Tanto no plano institucional como no teórico entendo que a Filosofía
ten que estar cos tempos, pensar o presente, e para iso ten que aplicar
a re�exividade institucional e teórica que son esixibles a todos os
ámbitos e saberes, á autorre�exión individual e colectiva. Dende o
punto de vista institucional, os cambios lexislativos, e máis en concreto
o modelo Bolonia, non foron, non están sendo, moi bene�ciosos,
producíndose un deterioro da formación e unha ‘infantilización’
ampliada das e dos estudantes, isto é, un ensino tutelado no peor
sentido da palabra e orientado cara a empregabilidade, baseado no
‘emprendemento’, na competitividade e, xa que logo, no individualismo
neoliberal. As facultades de Filosofía sofren, igualmente que a
universidade en xeral, un proceso constante de burocratización, de
redución de persoal, de mingua considerable en medios para
investigación, de oportunidades para novos investigadores e docentes,
de renovación. Malia todo, considero que estamos nun momento no
que a Filosofía está en alza xusto polos retos e problemas das nosas
sociedades; hai unha demanda de re�exión, de novos conceptos e
marcos teóricos, non por suposto de recetas que a Filosofía non pode
dar, pero que si determinen prácticas, o que implica a necesidade de
pararse a pensar, e nisto estamos implicada/os e convocada/os
docentes e investigadores. Agora ben, asumir a complexidade actual e
entendendo esa necesidade teórica, compre desembarazarse dos
restos dunha suposta ‘pureza’ disciplinaria, dunha suposta
‘especialización’, ou dunha visión ‘teorizadora’, e afrontar unha maior
presenza pública da Filosofía e mesmo da facultade de Filosofía, o cal
exixe mudar vellos esquemas e abrirse, entre outros, a unha
interdisciplinariedade crítica. Neste sentido, semella que estamos ante
unha sorte de paradoxo, cando máis se tenta tirar contra a Filosofía e
os saberes humanísticos, nun contexto de crise, máis demanda hai e
máis necesitados estamos dela.

A súa tese de doutoramento tratou sobre Rawls, o autor que recuperou
a teoría do contrato elaborada por autores como Hobbes, Locke ou
Rousseau e que serviu para asentar o modelo de sociedade moderna
tal e como a coñecemos. Como pode axudar a �losofía de John Rawls á
hora de afrontar os desafíos que se nos presentan nun contexto
político como o de hoxe en día?

A concepción de John Rawls contribuíu durante, cando menos, tres
décadas do século pasado a poñer os problemas da xustiza social e
política no foco. A situar a xustiza como a trabe das institucións sociais
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e políticas. Aínda que se manteña unha visión crítica respecto das súas
propostas, que eu manteño, non obstante hai que recoñecer que a súa
obra foi e segue sendo fundamental por, e para, pensar a xustiza no
sentido estrutural, isto é, na súa terminoloxía, a xustiza da estrutura
básica da sociedade, reparando nas inxustizas estruturais, por máis que
logo isto poida abordarse dende outras articulacións teórico-prácticas,
por exemplo como podemos ver nas propostas de Nancy Fraser, Iris M.
Young ou Martha Nussbaum, por citar só algunhas; que se discrepe ou
cuestione a súa circunscrición á xustiza distributiva, o seu
contratualismo, ou que o seu marco se vexa desbordado á hora de
pensar na xustiza global… Tampouco se pode deixar de facer referencia
aos importantes debates que se suscitaron sobre a igualdade de que,
sobre recursos, bens, sobre a sorte… E o que é tamén salientable, e que
Rawls, precisamente ao situar a xustiza na estrutura básica da
sociedade (é dicir, nas principais institucións económicas, sociais,
políticas) arremeteu contra unha visión baseada no mérito, requirindo
unha certa igualdade en bens económicos, sociais e políticos; neste
sentido a súa argumentación pode ser aínda iluminadora para a crítica
do individualismo e a sociedade neoliberal, mesmo dende os
presupostos dun liberalismo político. Importa advertir que o
neoliberalismo acredita no mérito e na responsabilidade individual, e
isto vai parello cunha crecente psicoloxización e xuridi�cación dos
problemas.

Podemos dicir que na actualidade predomina, claramente, unha
determinada concepción de “cidadán”, a cal é hexemónica. Son moitos
os pensadores e pensadoras que critican ao modelo de cidadanía
liberal imperante: republicanos, comunitaristas, etc. Cal é a súa
perspectiva ao respecto?

A cidadanía constitúe unha das grandes ideas do pensamento político
occidental, máis non ten un signi�cado e unha de�nición simple, nin
de�nitiva. Precisamente por ser un termo, unha idea política, a súa
natureza é polémica, histórica e teoricamente, o que ten xerado e
xenera importantes debates normativos e loitas políticas. Con outras
palabras, a súa natureza e signi�cado non son �xos e estáticos, e na
medida en que no seu sentido político máis básico apunta a un certo
tipo de pertenza a unha comunidade política, implica inclusión e
exclusión, comporta certos prerrequerimentos e delimita certo tipo de
ser humano. Sendo política, a cidadanía remite á participación nos
procesos de auto-goberno. Aristóteles exprésao dicindo que é cidadán
quen goberna e é gobernado, alternativamente. Mais, ben é certo, hai
moitos e recorrentes intentos por despolitizala, tanto en termos do seu
signi�cado como en termos máis prácticos, intentos de reducila a unha
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mera condición formal. Moi sinteticamente, a cidadanía tamén se
desprega e entende como un status meramente legal e nas súas
versións máis estreitas isto implica unha despolitización. Fronte a esta
visión despolitizadora, e ante un despregue retórico, no lado contrario
está quen vai soster a visión máis radicalmente política, que sostén,
como o expresa por exemplo Estévez Araújo, que “o cidadá non nace:
faise”. Se dun lado temos a cidadanía como status, deste o temos como
práctica, como acción. A cuestión hoxe está en como se articulan as
súas compoñentes, isto é, pertenza, dereitos e participación,
preguntándose cidadanía ¿para quen? e ¿onde?, ante a ruptura do
vínculo entre dereitos de cidadanía e condición laboral, ante os
fenómenos migratorios e a diversidade cultural, ante a emerxencia de
novos suxeitos e de propostas de cidadanía postnacional,
transnacional, ante a perda de soberanía do estado-nación, ante a
permanente tensión entre dereitos de cidadanía e dereitos humanos.
Para min a cidadanía é, e ten que ser, política e non pode desvincularse
da democracia, a igualdade e a xustiza social e política. A dimensión
política incide así mesmo en que a cidadanía pode ser unha panca,
unha ferramenta fronte as inxustizas.

A súa re�exión arredor da cidadanía non se pode comprender á marxe
da crítica feminista. Cal é a importancia de entender á cidadanía e ao
feminismo como algo indisociable?

Como dicía, a cidadanía e unha gran idea política pero tamén é un ideal,
unha panca ou unha ferramenta politicamente útil na loita pola
inclusión. A relación das mulleres coa cidadanía non foi nin é doada
tanto en termos de exclusión como de incorporación. Moitas das loitas
das mulleres e do feminismo poden verse como loitas polo quen da
cidadanía, por seren consideradas seres políticos plenos, por tanto pola
participación política, polo autogoberno individual e colectivo, por
deixar de ser só gobernadas, contra as xerarquías permanentes. Dende
a teoría e da historia das loitas feministas vese moi claramente como a
cidadanía adoita ter prerrequerimentos que, sobre todo cando se fala
de cidadanía universal, exclúen total ou parcialmente a diversos grupos
ou colectivos, non só ás mulleres, permitíndonos comprender e pensar
mellor as limitacións da cidadanía hoxe. O feminismo aporta neste
sentido unhas lentes moi axeitadas para entendelas e abordalas máis
axeitadamente.

Un dos temas transversais dos seus escritos é o da xustiza. Son moitos
os que teñen re�exionado sobre este tema e, dende Platón ata Nozick -
por citar só dous dos que se atopan máis afastados no tempo-
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atopamos un inmenso abanico de posicionamentos e teorías ao
respecto. Cal sería, baixo o seu punto de vista, a que predomina no
presente? Onde se situaría vostede?

Malia os intensos debates e as importantes achegas teóricas sobre a
xustiza, no século pasado, a xustiza social e política no século XXI ten
que enfrontarse coa crise, con un aumento impensable anos antes das
desigualdades económicas, sociais... tanto a nivel local, como nacional e
global; ten que lidar coa precarización e feminización do traballo, cos
problemas ecolóxicos, cos �uxos migratorios, co incremento da
pobreza e das desigualdades… Neste contexto, eu colócome do lado
dunha perspectiva que aborde estes problemas, que se enfronte ao
retroceso, que pense a xustiza ante a/s vulnerabilidade/s inducidas
social e politicamente, fronte ao neoliberalismo predominante,
acreditando na igualdade e na cooperación democrática, na
responsabilidade social, colectiva, na sustentabilidade. Dito doutra
forma, máis que do lado da pregunta platónica “que é a xustiza?”,
sitúome no lado do escoitar as inxustizas nas nosas sociedades.

A separación de poderes semella non pasar por unha boa
etapa, en gran medida, penso, debido a un problema
serio como é a ‘xuridi�cación’ da política, é dicir, derivar
os problemas políticos ao ámbito xudicial, e isto vai unido
aos intentos de despolitizar á cidadanía, dunha
concepción democrática de moi baixa intensidade

Os que acudimos algunha vez a algún dos seus cursos tivemos a
oportunidade de tratar temas de radical actualidade como pode ser o
dos refuxiados, a través de textos de autoras como Hannah Arendt. Cal
é a súa perspectiva fronte a unha Europa na que a xenofobia está a
medrar exponencialmente -acadando incluso representación
parlamentaria e formando parte dalgúns dos novos gobernos no leste
do continente-? Encaixa o multiculturalismo neste escenario?

O problema dos refuxiados amosa moi claramente os problemas do
mundo que vivimos, como convivimos con grandes doses de
indiferencia, de mirar para outro lado, e ao mesmo tempo como se vai
xerando e alimentando unha reacción que xoga co medo e que busca
chibos expiatorios ante a crise, creando un caldo de cultivo para a
xenofobia, para a violencia, e derivas de extrema dereita, e isto pasa en
Europa. Unha Europa, mellor dito, unha Unión Europea que xa non é
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que non avance, senón que amosa claros retrocesos no terreo político,
que segue a perseverar en converterse nunha Europa Fortaleza. Malia
todo, a diversidade cultural está aquí para quedarse, compre asumilo
teórica e practicamente. Porén, e isto requiriría de máis tempo, hai que
reparar nas diferentes maneiras de comprender o que agocha ese
paraugas denominado ‘multiculturalismo’.

Retomemos o tema da xustiza. Actualmente estamos a ser testemuñas
dunha serie de actuacións por parte da xustiza española contra artistas,
activistas, etc. Está en crise a separación de poderes? Precísase de
novos mecanismos que aseguren unha separación real?

Digamos que a separación de poderes semella non pasar por unha boa
etapa, en gran medida, penso, debido a un problema serio como é a
‘xuridi�cación’ da política, é dicir, derivar os problemas políticos ao
ámbito xudicial, e isto vai unido aos intentos de despolitizar á cidadanía,
dunha concepción democrática de moi baixa intensidade. Mais que
precisarmos de novos mecanismos habería que recuperar e afondar na
política democrática.

Estamos a concluír esta entrevista e como sempre gústanos facelo cun
par de recomendacións. Cal diría que foi o autor ou autora que máis
in�uíu na súa traxectoria e por que?

Pois non sabería dicir xa que algunhas autoras e algúns autores
�xéronme pensar moito, axudáronme a ‘pensar con’ e/ou a ‘pensar
contra’. Quizais se falamos da miña traxectoria, obviamente teño que
dicir que foi J. Rawls, por mais que eu non me considere rawlsiana no
sentido máis ‘escolástico’. Con el e contra el vinme obrigada a pensar a
xustiza social e política, os problemas éticos e políticos, e tamén
comprobar que non resulta doado mudar os ‘marcos patriarcais’ dos
�lósofos contemporáneos. Desde esta perspectiva, teño que sinalar
igualmente que a obra O Contrato sexual (1988) de Carole Pateman, a
súa crítica ao contractualismo marcoume moito, esta vez na liña da
teoría política feminista. En todo caso diría, de acordo coa �lósofa Celia
Amorós, que ninguén pensa so, e as feministas menos; a súa Crítica da
razón patriarcal (1985) foi decisiva tamén para moitas de nos no ámbito
da �losofía española. A Orestíada de Esquilo tamén merece ser citada
no meu caso.

Que obra considera imprescindible?

Imprescindible non sei pero si impresionante o Leviatán de Thomas
Hobbes, que por certo acaba de saír publicado en galego na colección
de Clásicos do pensamento da USC. E, como non, O Segundo sexo de
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Simone de Beauvoir.
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