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NOTA PRÉVIA
O presente volume trata da comunidade local e da sua relação com visitantes
em dimensões culturais. Utilizamos aqui “cultura” como referida aos modos
com que as pessoas e as comunidades organizam as suas vidas; como elas
veem, classificam o mundo e nele intervêm. Baseio-me no caso recente de
Santiago de Compostela e as relações estabelecidas entre a sua comunidade e
o conjunto de visitantes no quadro do predomínio do conceito e instituição
Caminho de Santiago1, desde a década de noventa do século XX. Com isso,
pretendo formular ideias sobre o funcionamento das comunidades para, na
continuação, observar como podem relacionar-se a elaboração e transmissão
de ideias sobre a cidade, através de grandes narrativas e diversos produtos
culturais, com as práticas culturais de visitantes e a afetação das das pessoas
residentes, tomando o caso de Santiago de Compostela.
A Primeira Parte convida a refletir sobre a sustentabilidade e a coesão social
das comunidades, as formas com que se organizam do ponto de vista identitário e que garantem umha coesão bastante para a sua estabilidade e continuidade; e como ela pode ver-se alterada ou reforçada polas pessoas visitantes. São
propostas diversas ferramentas conceituais para a análise e explicação desses
processos.
A Segunda Parte centra-se já diretamente no caso de Santiago de Compostela e o Caminho de Santiago. Oferece-se um primeiro capítulo dedicado a
examinar o que consideramos as três Macronarrativas fundamentais constituídas ou re-impulsadas na época contemporânea sobre o Caminho de Santiago
e junto com os seus efeitos na cidade, e à análise das imagens e ideias transmitidas em alguns produtos culturais de impacto (séries, romances, guias de
viagem, etc.). Nele interessará ver como se construírom esses três grandes discursos como narrativas relativamente singulares e diferenciadas, todos na década de oitenta do passado século XX: o da Igreja Católica, o das instituições
internacionais (UNESCO/UE) e o romance O Diário de um Mago, de Paulo
Coelho. Abordarei, depois, em geral e através de destacados exemplos, produtos culturais circulantes (desde romances áudiovisuais) de bastante alcance.
1

Como é sabido, são vários os considerados Caminhos de Santiago oficiais. Eu em geral, utilizarei
o termo “Caminho de Santiago” com sentido genérico.
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A Terceira Parte analisa determinados efeitos, relações e homologias de
práticas culturais (do uso de espaços ao consumo gastronómico) em Santiago
de Compostela que podem ser vinculáveis, de algum modo, ao repertório de
algumha ou de todas as Macronarrativas assinaladas.
Finalizarei com a exemplificação de parte dum trabalho (relativo a comerciantes da cidade) do que consideramos na Rede Galabra o Compromisso
Social Investigador, entendido como o processo de compartição e análise de
resultados com setores da comunidade afetados ou interessados por investigações académicas que lhe digam respeito; e, ainda, acrescentarei umha conclusão geral sobre o exposto no volume, centrado no que denomino “a viageira Ítaca”-como forma de conceitualizar umha visita aliada da comunidade
local- e nos eventuais desafios que podem levantar algumhas ameaças que
estão surgindo sobre a coesão e identidade da cidade.
Parte do presente volume tem como base umha série de publicações prévias surgidas das dimensões de que me ocupei e ocupo no seio dos projetos da
Rede Galabra/Universidade de Santiago de Compostela, “Discursos, imagens
e práticas culturais sobre Santiago de Compostela como meta dos Caminhos
de Santiago” (2012-2016) e “Narrativas, usos e consumos de visitantes como
aliados ou ameaças para o bem-estar da comunidade local: o caso de Santiago
de Compostela” (2018-2021), financiados parcialmente pola Agencia Estatal
de Investigación espanhola. São elas:
Torres Feijó, Elias J. (2011). “Discursos, imagens e práticas culturais sobre
Santiago de Compostela como meta dos Caminhos de Santiago”, in António Apolinário Lourenço e Osvaldo Manuel Silvestre, (coords.) Literatura,
espaço, cartografias, Coimbra, Centro de Literatura Portuguesa – Universidade de Coimbra, pp. 391-449.
Torres Feijó, Elias J. (2012). “Interesses culturais e âmbitos receptivos em
dous romances sobre o Caminho de Santiago: Frechas de Ouro e O Enigma
de Compostela” - Romance Notes. Vol. 52 , nº 2 , pp. 135–149.
Torres Feijó, Elias J. (2013). “Sustainable identity. Tourism as opportunity or
menace”. V Critical Tourism Studies Conference. Sarajevo 2013.
Torres Feijó, Elias J. (2014) “Historiar e comparar literatura como meio e
análise de comunidades. Espaços literaturizados como exemplo e proposta.” Letras de Hoje, História da Literatura e Comparatismo, v. 49, n.4, ,
pp. 434-445.
Torres Feijó, Elias J. (2014). Autor, texto e espaço geocultural mediatizado, in
Lit&Tour. Ensaios sobre literatura e turismo, Quinteiro, Sílvia e Baleiro, Rita
(orgs), Lisboa, Edições Húmus, pp. 291-310.
14

Torres Feijó, Elias J. (2015). "Literatura mundial e estudo de Paulo Coelho:
efeitos no campo e além do campo brasileiro." Brasil/Brazil 1.52: 40-102.
Torres Feijó, Elias J. (2015) Identity Sustainability, Identity Affectivity, and the
Ithaca Traveler: Conceptual Tools for Measuring and Modeling Tourism as
an Opportunity, in Ricci, Gabriel. – Travel, Tourism and Identity. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.): Transaction Publishers, p.143-162.
Torres Feijó, Elias J. (2015) Tourism and local community: unperceived and
imperceptible risks and socially responsible research (SRR). First stages to
work SRR with traders. Critical Tourism Studies VI Conference. Acessível
em http://wp.nyu.edu/cts2015/wp-content/uploads/sites/657/2015/06/
TorresFeijo.pdf.
Carral, Emilio; Carreira, X. Carlos; Vila; Breogão; Torres, Elias J. (2016).
A inter-relação entre gastronomia, cultura, turismo e comércio local em
Santiago de Compostela. Primeiros resultados. Atas do III Seminário “Alimentos e manifestações culturais tradicionais” e II Simpósio internacional “Alimentação e cultura: tradição e inovação na produção e consumo de alimentos.
Manuel Luís Tibério; Ana Alexandra Marta-Costa; Xerardo Pereiro; Ana
Barros; Sônia Menezes (orgs); Vila Real, UTAD, pp. 263-280.
Além de reelaborar e redimensionar esses trabalhos no conjunto do volume, acrescento seções que não couberom ou forom postas de parte nas publicações originárias; acrescento igualmente dados novos das investigações em
curso em casos que o faziam necessário e a sua análise quando pertinente. O
volume nutre-se ainda doutros contributos inéditos, fundamentalmente dumha conferência ditada na Universitat Pompeu Fabra em outubro de 2018 e
de resultados já definitivos do trabalho de campo levado a cabo no âmbito dos
dous projetos de investigação citados.
Agradeço às minhas companheiras e aos meus companheiros de projetos da
Rede Galabra a sua ajuda na revisão do volume mas, fundamentalmente, na
elaboração dum ambiente de trabalho e profissionalismo que permite pensar
e intercambiar de modo mui eficaz; o qual explica que as falhas deste trabalho
estejam inteiramente no meu deve e no haver deles e delas bastante dos seus
eventuais acertos: Emilio Carral, Felisa R. Prado, Irene Pichel, María Luísa del
Río, Roberto Samartim, Cristina Martínez, Álvaro Iriarte, Carlos Pazos, Raquel Bello, Zósimo López, María Luisa Fernández, Lucía Braña, Xoán Carlos
Carreira, M. Carmen Villarino, Xerardo Pereiro e Antón Corbacho.
Obrigado.
Elias J. Torres Feijó,
Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2019.
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NOTA: A ortografia do texto aproxima-se do Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa de 1990; não está no galego que eu desejaria porque decidim introduzir algumhas variantes ortográficas e morfológicas comuns no restante universo de língua galega, no mundo conhecido como português. Continuo pensando que a melhor solução para codificar a nossa variante linguística teria sido a
histórica Norma da AGAL; mas não foi. Infelizmente. E ela ficará, infelizmente
também, preterida no novo horizonte que se abre, no qual, tarde ou cedo, as
diversas normas do português circulantes polo mundo serão reconhecidas e,
até, terão pleno direito na Galiza, como não poderia ter sido doutro modo mas
foi e ainda é... E convém agora preparar-se para essa nova fase; e definir quais
fórmulas do nosso património linguístico e cultural queremos conservar nesse
quadro, sem melancolia: o bom é inimigo do ótimo e, mesmo no mais afastado
uso linguístico que seja feito da língua que compartimos, reconhecerá-se com
plenitude o nosso património comum e gerações vindouras nem repararão em
muitas das cousas que hoje nos (pre)ocupam: pois, é um desejo...
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PRIMEIRA PARTE
Comunidade local e visitantes.

I.1

COMUNIDADES E A SUA
SUSTENTABILIDADE E AFETIVIDADE
IDENTITÁRIAS. NARRATIVAS
E COMUNIDADES. TURISMO
COMO ALIADO OU AMEAÇA.
Este capítulo é parte da nossa necessidade investigadora, no Grupo Galabra
- USC, de desenvolver esses conceitos para entender como as identidades de
Santiago de Compostela e Galiza são transformadas polo Caminho de Santiago. Tento um quadro teórico e, subsequentemente, metodológico para a análise e fixar algumhas ferramentas e indicadores aplicáveis a casos específicos.
Pretende-se desenvolver os conceitos de “identidade sustentável” ou “sustentabilidade identitária” e “identidade afetiva” ou “afetividade identitária” (aqui,
mais especificamente, para análise do turismo), e sugere-se a “viageira Ítaca”
para designar a pessoa, turista / visitante, que funciona como umha aliada das
comunidades visitadas. Aqui, aplicarei esses conceitos para entender como as
identidades de Santiago de Compostela e da Galiza são transformadas através
do Caminho de Santiago.
Sabemos que temos um problema sério em muitas comunidades com o
turismo. Fala-se em benefícios na forma de PIB, criação de empregos e derivações que aumentariam a qualidade de vida das comunidades recetoras. Mas
os efeitos da especulação e o crescimento da desigualdade (dos quais a gentrificação é apenas umha parte), carestia da vivenda, perda de comércio local,
emprego precário ou uniformidade cultural, são algumhas das muitas consequências negativas que eles podem causar; que, em muitos casos, causam.
A combinação cíclica e inter-relacionada de oferta local e turismo está destruindo os habitats mais tradicionais em muitas cidades e outros lugares, colocando em risco a continuidade da coesão nas comunidades locais. Elas abrem
os seus espaços e estilos de vida ao turismo e a certas atividades comerciais - às
vezes impercetivelmente, outras com aquiescência passiva de muitos locais e,
19
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muitas vezes, através de conflitos -; o processo é irreversível em algumhas ocasiões. A aceitação de elementos de identidade como elementos compartilhados perde-se e, progressivamente, menos membros ou setores da comunidade
se sentem ligados a ela. A perda desses vínculos reduz a coesão da comunidade
e pode até levar a crises e divisões que terão um impacto negativo na qualidade
de vida da comunidade. No entanto, visitantes de fora da comunidade também podem fortalecer a coesão e a sustentabilidade da comunidade. Muitas
das pessoas que têm poder de compra para viajar, viajam. Elas são turistas.
Nós somos turistas. O turismo é um fenómeno inevitável. Talvez com o tempo haja ética e remédio para os seus efeitos mais perniciosos. A chave está na
atitude dos visitantes e dos moradores locais, em como eles vêem, usam e se
relacionam; em quais regras (e quem as põe) definem a sua ação.
Pretendo fornecer umha análise e um estudo da cultura, entendida esta
como o conjunto de mecanismos polos quais indivíduos e comunidades
organizam as suas vidas e as suas visões. Assim, busco conhecer as diversas
narrativas, os diferentes discursos (um deles o discurso literário) que podem
funcionar numha comunidade, bem como as práticas efetivas implementadas
polos indivíduos.
Narrativas: Entre os fatores básicos que perfilam a decisão de um visitante potencial de viajar ou não para um destino a que poda aceder e do seu
comportamento nele, a ideia prévia que se tiver desse destino é, obviamente,
decisiva. A visita a um lugar mostra interesse, seja qual for o tipo. Essa ideia
é normalmente baseada em narrativas, em ideias fortes derivadas de histórias
que tiveram ou têm um amplo escopo e impacto relevante. Não devemos
pensar apenas em suportes textuais ou orais, literários ou não, embora eles
ainda desempenhem um papel mui importante em vários casos; as narrativas
podem ser itinerários, provérbios, leis, ritos, pinturas ou disposições espaciais,
por exemplo: o Caminho de Santiago, o plano dumha cidade.
As narrativas são produto das comunidades ou de algum ou parte dos seus
membros; mas também as comunidades são o resultado de certas narrativas.
As escavações lideradas por Klaus Schmidt em Göbekli Tepe pedem-nos termos presente que as narrativas podem dar origem às comunidades, ao seu
relacionamento e à sua estrutura política e económica: "primeiro foi o templo,
depois a cidade", diz Schmidt (Schmidt, 2000), ideia que Hurtley e Potts
desenvolvem como forte (2014: 62-65): a narrativa deu lugar à comunidade, à sua relação e estrutura política e económica. Este santuário é o mais
antigo descoberto até agora, provavelmente a date do 11º milénio antes de
Cristo; isto é, criado por umha população nómade (a vida sedentária é considerada um fenómeno que aparece a partir do X milénio A. C). As narrativas
podem ser um repertório estruturante e, ao mesmo tempo, estruturado de
20
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comunidades, na medida em que organizam o seu olhar e a sua atividade; e é
determinado polo olhar e a atividade das pessoas.
Este tipo de estudo possui umha dimensão analítica enraizada numha base
empírica e teórico-metodológica; e também possui umha dimensão potencial
que envolve a transferência e aplicação dos resultados obtidos. Os conceitos de
sustentabilidade identitária e afetividade identitária, que definirei mais adiante, surgem da reflexão analítica e da necessidade metodológica de poder entender e interpretar as decisões e as ações da comunidade - ou de certos setores
da comunidade - em relação à preservação ou modificação dos seus estilos de
vida. Eles também emergem da necessidade de descobrir quais parâmetros
tornam possível detetar se os elementos que ligam, articulam e identificam a
comunidade num determinado momento no tempo são preservados ou modificados, mesmo que acabem com a comunidade primitiva, as suas identidades, transformando-as em algo diferente.
I.1.1. Cultura, Comunidade e Regras Comunitárias
Há um conjunto de possibilidades comuns para as comunidades organizarem
as suas vidas. É isso o que constrói a sua cultura. Utilizo o conceito de cultura desenvolvido por Iurij Lotman e Uspenskij (1978) e Itamar Even Zohar
(2010), interpretado como o conjunto de bens e ferramentas para a comunidade ver, classificar, entender e intervir no mundo: os pontos turísticos, o
idioma, as regras de trânsito, o sistema educacional ou as formas de perguntar
que horas são; bem como as revisões, avaliações e opiniões - mais ou menos
compartilhadas - sobre a paisagem, a comida, a maneira de tratar os idosos ou
o estilo de vida da comunidade. A cultura pode ser perspetivada como bem
e/ou como ferramenta, (Lotman e Unspenskij, 1978; Even-Zohar, 1999),
conforme se trate de elementos que funcionam como bens relevantes para as
pessoas ou as comunidades, ou que tenham um caráter instrumental quanto
aos modos de ver e atuar: o tipo de relacionamento e vinculação de membros
constituindo umha comunidade, não isento de violência e imposição (já desde
a primeira infância) e nem sempre aceite passiva e pacificamente por todo o
conjunto da comunidade, manifesta o consenso dessa sociedade, no sentido
que dá Gramsci (1975, p.143-144) ao conceito de consenso.
Comunidade é qualquer grupo social ligado, vinculado e governado por
recursos que consistem em regras de acesso ou exclusão: umha cidade, um
país, um condomínio, um grupo de amigos, umha associação cultural, etc. Essas possibilidades não são necessariamente compartilhadas por toda a comunidade, e nem todos usam os mesmos bens. Da mesma forma, nem todos os elementos precisam ter a mesma hierarquia ou são classificados de forma idêntica
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por todos os indivíduos; o que há é um amplo consenso na comunidade sobre
as relações internas da comunidade e sobre como a comunidade funciona. As
comunidades podem estar divididas internamente e exibir umha variedade
de identidades diferentes; mas, normalmente, existem elementos (apesar de
diferentes interpretações) que unem a comunidade: um lugar, umha música, o
modo de vida, um território, um conjunto de items. Podemos ter identidades
parciais, que fazem parte do conjunto de identidades, e identidades principais;
essas identidades principais são essenciais para a sustentabilidade da comunidade, para um mais ou menos estável equilíbrio entre elas; como outros
elementos que, sem terem valor identitário ou mesmo não sendo do agrado
de pessoas da comunidade, são respeitados para ela funcionar.
Nengumha comunidade é umha entidade monolítica com umha única
identidade. Por um lado, quando dizemos “comunidade”, normalmente queremos dizer “certos setores da comunidade”: uso essa simplificação para facilitar a leitura; mas, obviamente, as comunidades consistem em pessoas com
interesses diferentes que usam itens identitários para complementar, ajustar,
defender e apoiar-se em relação a/contra os interesses doutras pessoas. Por
outro lado, a própria existência desse fenómeno mostra a existência dumha
comunidade e as suas relações, normalmente disputando a predominância
das interpretações de itens compartilhados; lutando pola imposição ou pola
legitimação desses mesmos itens em algumhas ocasiões. Também podem ser
regras de uso, regras relativas ao uso e funcionamento ideais da comunidade.
Nesse sentido, as regras de funcionamento em questão podem ser chamadas de regras sistémicas, quando aplicadas à operação de sistemas culturais,
mas aqui podemos chamá-las de regras comunitárias, regras cuja existência
dalgumha forma aceitam todos os agentes implicados em diferentes sistemas
culturais, tanto para si como para os outros (já que a reciprocidade garante a
existência) e contribui para o reconhecimento, equilíbrio e proficiência. No
que diz respeito à comunidade, essas regras [(materiais ou regras de repertório
na perspetiva analítica de Even-Zohar: Even-Zohar, 2000)] estão delimitando
critérios que atuam como princípios básicos que ativam comportamentos culturais dos espaços sociais; e a sua interpretação e aceitação pola comunidade
participante depende das possibilidades e dos modos de obter uso, posição
e função nos sistemas culturais (similares a, e dependentes de, os ativos culturais, sociais, económicos e simbólicos dos agentes). Além disso, as regras
sistémicas não apenas determinam os nutrientes da estrutura do sistema: elas
determinam o desenvolvimento do processo e os efeitos atingidos. Portanto,
as regras não são umha maneira de identificar a posteriori e também não são
um rótulo simples do que é ou não é: elas determinam, a cada momento
histórico, o funcionamento de todos os macro-fatores (instituições, sistemas
de intercâmbio e compra-venda, agentes, produtoras, recetoras, produtos...),
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elas interagem no espaço social em que estão ativas e são os princípios básicos
do manual de instruções que é ativado para entender e participar da comunidade; juntamente com a consideração do habitus e os capitais (culturais,
económicos, simbólicos, sociais...) possuídos, a sua interpretação carateriza o
uso, a posição e o funcionamento desse espaço. Cada um desses limites, que
a qualquer momento pode parecer indiscutível ou, polo menos, indiscutido,
é o resultado da imposição como legítimos do que Pierre Bourdieu denominou princípios de visão e divisão por meio de certos grupos (por exemplo,
Bourdieu, 1997). Essas regras também constituem um mecanismo acionado
quando tentamos situar um agente ou umha atitude, identificá-los, embora
isso não signifique que, no que diz respeito às relações intercomunitárias, as
regras da comunidade de origem sempre prevalecerão, e esta é umha questão
crucial para entender as relações derivadas do turismo (isto é, entre turistas e
as comunidades recetoras) nem significa que a sua correta interpretação polos
visitantes poda ser positivamente aceite pola comunidade no seu conjunto ou
por alguns dos seus membros: eles podem não querer que pessoas de fora da
comunidade implementem fórmulas comunitárias, como participar de certas
celebrações ou comprar em determinados lugares; mas esses mecanismos também condicionam ou determinam a participação numha determinada comunidade e a maneira como a comunidade é recebida, regulando a admissão de
novos membros e a maneira pola qual essa admissão ocorre.
Em geral, os mecanismos de diferenciação da comunidade em relação a
outras comunidades geralmente fazem parte das regras comunitárias. O sentido de pertença (desejado ou não, e variando de indivíduo para indivíduo),
com base nessas regras, é, ao mesmo tempo, um sentido de diferenciação (que
também pode ser desejado ou não). Além disso, a perda daqueles fatores que
vinculam e limitam a comunidade, as suas regras diferenciais, é a que pode
pôr em risco a sua coesão e a sustentabilidade da identidade ou do sentido de
pertença que estão por trás delas (e dar origem a novas elaborações ou reconfigurações da identidade).
I.1.2. Ferramentas conceituais para medir o turismo como umha oportunidade. Sustentabilidade e afetividade identitárias. Consenso
Polo menos alguns desses elementos devem ser assumidos pola comunidade
como parte da sua identidade: os elementos identitários são os que contribuem
para o sentido de comunidade dumha comunidade. Esse conjunto de itens
pode ser modificado, parcial ou totalmente, mas pode continuar a ser usado
como algo pertencente à comunidade ou a níveis inferiores da hierarquia de
elementos usados pola comunidade. Pode ou não continuar tendo os mesmos
valores para a comunidade; ela pode ou não continuar a se reconhecer. É possível que novos elementos de identidade da comunidade também alterem o
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âmbito e extensão da comunidade. Muitos elementos podem ser umha parte
essencial da identidade, mesmo que eles (todos) não sejam necessariamente vividos de maneira direta, diária ou nesses mesmos espaços; mas a comunidade
atribui-lhes um valor simbólico e prático determinado. Esses valores não estão
isentos de tensão, tanto no planeamento quanto no uso (Jacob e Hellström,
2010). Umha praça pública pode ter um forte valor de identidade para umha
cidade ou um país inteiro, mas os seus cidadãos podem não usá-la por muitas
razões diferentes, e ainda assim podem manter o seu valor simbólico e prático,
gerenciado por agentes específicos.
Pensemos no caso das Praças do Obradoiro e da Quintã, quotidianamente
cruzadas por pessoas de Santiago de Compostela que vão às suas atividades mas
que não passeiam por elas nem nelas se detêm; e quotidianamente frequentadas por muitas pessoas visitantes que têm como objetivo vê-las, fotografá-las,
passeá-las e sentar-se no seu chão durante um tempo; mas a praça do Obradoiro
e a praça da Quintã são consideradas como as praças mais emblemáticas de
Santiago e, sobretudo, da Galiza por muitos galegos e compostelanos, símbolos
da cidade e do país, espaços em que, em duas ou três ocasiões no ano, têm lugar
alguns dos acontecimentos sociais, políticos ou culturais do povo galego... Mas
o uso institucional e religioso da Praça do Obradoiro e o uso político (por parte
do movimento nacionalista) e cultural da Praça da Quintã, perfilam diferentes
símbolos e identidades para os diversos setores em jogo.
A comunidade reconhece alguns desses elementos assumidos por ela como
parte da sua identidade, como próprios e como traços diferenciais em relação
a outras comunidades. Consequentemente, a comunidade reconhece os indivíduos que usam esse conjunto de bens ou ferramentas - ou seja, idiomas, maneiras, roupas, etc. - como membros da mesma. As comunidades também têm
outros itens que vinculam os seus membros: espaço(s) e tempo(s); espaço(s)
principalmente. Dizemos espaço(s) principalmente porque as atividades estão
interconetadas aos espaços e todas as atividades dumha comunidade são realizadas em espaços específicos: espaços para caminhar, conhecer outras pessoas,
comprar e vender, espaços para visitar, brincar, etc. As comunidades têm horários para atividades diárias, para organizar as suas semanas, meses, estações,
anos, atividades da vida mais ou menos compartilhadas, e a maioria, ou mesmo todas, são reconhecíveis polos membros do coletivo.
Parece claro que o estabelecimento de limites é essencial para a manutenção
da identidade e o seu cinto de segurança. O meu argumento é: se a comunidade continuar a se reconhecer, e os itens de identidade restantes puderem
garantir a continuidade dumha identidade comum, podemos dizer que é um
caso de identidade sustentável, porque o consenso da comunidade é amplo o
suficiente: a sustentabilidade identitária mantém umha identificação da comunidade com um conjunto de itens reconhecidos como próprios, relativos
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ao seu reconhecimento e à sua coesão. Em termos de sustentabilidade, podemos falar de habitabilidade; ou seja, um conjunto de identidades deve ser
habitável e disponível para ser sustentável. Podemos estudar as condições para
a habitabilidade e as razões polas quais itens para habitabilidade podem ser
deixados de lado. Quando itens de habitabilidade são deixados à margem por
exaustão, falha ou falta de recursos, estamos enfrentando um problema de
sustentabilidade.
Isso tem a ver com os diferentes recursos e fatores que dão origem a consensos básicos entre os membros dumha determinada comunidade e com os quais
esses membros se identificam, permitindo a sua coesão. Portanto, a sustentabilidade identitária é constituída por umha variedade de regras, comportamentos
e propostas que possibilita que as pessoas se reconheçam como membros da
comunidade; no entanto, também envolve tensões ou problemas de adesão no
que diz respeito a certos membros ou setores - enquanto essas tensões estão
incorporadas nos consensos básicos. Esses recursos e fatores não são necessariamente estáticos; a falta ou modificação de todos (ou alguns) deles ou da sua
hierarquia pode levar à prevalência ou desaparecimento dos referidos consensos
básicos. Isso pode causar o surgimento de tensões marcantes que, por sua vez,
podem romper a coesão da comunidade e dar origem a confrontos - por essas
razões - entre diferentes setores da comunidade ou mesmo a novas comunidades
- por desagregação e/ou por meio de novas agregações. Além disso, a existência dumha determinada comunidade não exclui, como já foi indicado, o funcionamento doutras comunidades dentro delas. Essas comunidades adicionais
podem operar paralelamente ao conjunto da comunidade sem afetá-la (atuando
paracomunitariamente) e podem fazer parte da comunidade no seu conjunto
(do ponto de vista subcomunitário) ou tornar-se agregados com a intenção de
mudar o caráter de essa comunidade (protocomunitariamente). Consideremos,
por exemplo, um espaço social caraterizado por um sistema cultural instituído
por umha determinada língua e apoiado por estruturas estatais, onde coexistem
comunidades diferentes com estilos de vida distintos (como é o caso da existência paracomunitária de, por exemplo, comunidades ciganas em muitos países) e
onde um setor social específico deseja substituir o idioma desse sistema cultural
e alterar as estruturas que o sustentam (como é o caso dos movimentos atuais
em diferentes Estados europeus, como o espanhol, onde Catalunha, Galiza e o
País Basco possuem os seus próprios idiomas; por exemplo, do ponto de vista
turístico, para a Catalunha no contexto espanhol, ver Richards, 2007).
Entende a sustentabilidade dumha maneira dupla: como a ação da comunidade para manter os mesmos itens e como a ação da comunidade para preservar a sua identidade e os seus limites. Poderíamos falar antes de habilidade
e não desempenho; mas prefiro um termo mais neutro do que atribuir a priori
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à comunidade desejos específicos ou mesmo processos resilientes, padronizadores ou substitutivos. Muitas perguntas surgem sobre isso: a comunidade
possui níveis aceitáveis de mudança ou “não mudança” para as pessoas continuarem a reconhecer a mesma comunidade? E, a comunidade pode continuar
a se reconhecer como a mesma comunidade? E: Quantas pessoas realmente
sentem a comunidade como a mesma e adequada? O que garante estabilidade?
Quantos itens são básicos e como eles podem ser identificados? A comunidade pode continuar? E pode fazê-lo usando mecanismos próprios e/ou alheios? A comunidade pode resistir a ameaças externas ou internas? Como essas
ameaças podem ser valorizadas em relação aos diversos setores (com interesses
diferentes e opostos) de toda a comunidade? Quantas e quais ameaças umha
comunidade pode resistir? Falo da sobrevivência da sustentabilidade, não da
comunidade; da sobrevivência da sustentabilidade da identidade da comunidade, não da sobrevivência da própria comunidade. As comunidades podem
ter um conjunto diverso e diversamente usado de bens e ferramentas; e podem
viver em conflito mais ou menos fortes, externa ou interna em torno deles,
sem que a sua intensidade afete a existência da comunidade; a sustentabilidade perde-se quando se compromete ou faz-se desaparecer o funcionamento de
alguns bens ou ferramentas importantes para a comunidade ou setores dela: o
conflito pode aumentar de maneira forte; e o resultado pode ser o desaparecimento de alguns itens identitários e, também, a desagregação da própria comunidade. Pensemos em conflitos bélicos ligados a esta classe de problemas;
ou a modos de vida que desaparecem ou são substituídos por outros por causa
da prática turística, por exemplo. Pensemos em pessoas que se deslocam das
suas comunidades para outras ou em pessoas locais que deixam de frequentar
determinados espaços por estas razões.
Também temos a hipótese de que existe umha escala de afetividade dentro da comunidade e que a mudança de posição e/ou função dos itens dessa
escala pode causar perdas futuras. Um exemplo disso poderiam constituí-lo
aqueles itens que alteram as práticas. A afetividade mostra outra hierarquia
e, nesse sentido, poderíamos falar de afetividade identitária (ou, etimologicamente pensando, simpatia identitária, sob algum ponto de vista): aludo com
ele ao conjunto de dispositivos e esquemas e/ou ao conjunto de materiais,
normas e modelos de visão, classificação e práticas das pessoas (aquele conjunto conformando o habitus, no sentido utilizado por Bourdieu (1979); ou de
materiais, normas e modelos, repertório na perspetiva de Even-Zohar (2010),
produto de identificações sentimentais; a afetividade identitária refere-se a um
conjunto identitário (valores, objetos, símbolos, espaços, tempos...) alicerçado
sentimentalmente que condiciona as formas de estar, ver, classificar e intervir
das pessoas. Trata-se da geração dumha atração ou sentimento, ou de tomar
decisões favoráveis envolvendo itens específicos, motivados pola identificação
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sentimental ou sentimento de pertença que um ou umha agente experimenta
com relação ao que esses itens significam para ela ou ele. Por exemplo: assistir a um filme ou assistir a um show de música porque o diretor ou a banda
são locais, viajar ou visitar determinados lugares ou usar idiomas ou palavras
específicas. Se chamo a atenção para esta esfera sentimental é para sublinhar
as motivações que ela produz nas formas de ver ou fazer, ao lado (ou frente a) do que poderemos denominar racionalidade identitária. Aludo a todo
o conjunto de ver e fazer de pessoas ou setores comunitários, mediatizado
por causas afetivas que, sobretudo, se apresenta como um fator mediador ou
instrumental; decisões que se produzem em função de vínculos ou projeções
afetivas, e geração de atrações motivadas pola identificação sentimental ou
sentimento de pertença que um agente experimenta em função do que esses
itens signifiquem para ele e para um conjunto de membros da comunidade.
Essa afetividade implica um conjunto e umha hierarquia determinados dessas
identificações sentimentais; note-se que este conceito não se refere aos itens
concretos em que se projeta a simpatia (um filme ou umha canção) mas ao
conjunto de sentimentos ligados a cada um desses itens e à sua hierarquia, ainda que alterações na afetividade na comunidade podem eventualmente levar a
problemas de sustentabilidade a médio ou a longo prazo.
Sem dúvida, a afetividade identitária está na base de decisões comunitárias
que se enfrentam a soluções consideradas racionais; neste sentido, podemos
aproximar estas decisões doutra classe de perceções que levam as pessoas a tomarem decisões que se enfrentam às teorias racionais, por exemplo, na esfera
da economia, da saúde ou das políticas públicas (Khaneman, 2012). De resto,
estes processos também podem ser interpretados ou promovidos de acordo
com diferentes condições contextuais e podem modificar as hierarquias e os
seus relacionamentos internos, a identificação e o uso de tais itens, incluindo
os espaços por parte da comunidade e /ou pola das visitantes. A modificação
da identidade pode causar a insustentabilidade da identidade comunitária
I.1.2.1. Identidade primária / secundária e sustentabilidade fraca / forte
Existem conjuntos de identidades diferentes para corresponder aos diferentes
indivíduos ou setores da comunidade; e hierarquias diferentes no que diz respeito aos itens desses conjuntos também para cada pessoa ou setor. E tudo isso
pode estar em constante mudança. Podemos falar de um tipo de identidade
primária e doutro de identidade secundária, relativas à cronologia dos itens
na história das comunidades (como idioma, limites e comida, por exemplo).
A identidade primária abrangeria todos os itens históricos relevantes necessários para constituir identidade no seu presente, para umha determinada
comunidade identitária (existem várias identidades diferentes para os membros da comunidade), e os itens secundários mais recentes seriam aqueles que
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correspondam aos parâmetros configurados durante a periodização histórica,
consensual para essa comunidade: a Revolução dos Cravos ou o “25 de abril
de 1974”, como também é conhecida, é um evento histórico recente, provavelmente marcante para a sociedade portuguesa como elemento estruturante
da sua cultura e da sua identidade. A associação entre cravos e Portugal representa a revolução, em geral, e Portugal em particular, para muitas pessoas,
dentro e fora de Portugal. Umha mão segurando um cravo simboliza Portugal,
democracia e revolução, entre outras cousas, para muitas pessoas em vários
contextos; essa associação não funciona se o que a mão segura for, em troca,
umha rosa, por exemplo.
Também podemos identificar umha sustentabilidade fraca e umha sustentabilidade forte, podendo falar de itens de sustentabilidade fracos e itens de
sustentabilidade fortes. Entendo a fraqueza ou a fortaleza como outro indicador mui importante: os itens mais relevantes para a comunidade podem
estar em risco devido a alguns dos fatores listados anteriormente, e esse facto
pode passar despercebido pola comunidade. Assim, por exemplo, a existência
dumha comunidade local pode ser definida com base na residência comum
dos seus membros, como seria o caso dumha comunidade citadina. Dentro
dessas comunidades, pode haver umha cidade antiga, significando cousas diferentes ou nada significando para cada setor ou indivíduo da comunidade,
por exemplo se esses setores ou indivíduos moram ou não moram nessa cidade
antiga. Nesta cidade antiga, poderia existir um setor comercial cujas ações
transformassem a própria cidade antiga (edifícios e usos dos edifícios, atividades - incluindo os produtos oferecidos à venda, etc.) e influenciassem os elementos que desempenham um papel na identidade e na (auto-)identificação
das comunidades locais e forâneas. O aumento dumha atividade comercial
numha rua importante poderia ser interpretado como um sinal de vitalidade,
e também poderia significar umha eventual banalização futura do seu valor referencial e/ou simbólico para a comunidade, devido à redução da diversidade
cultural de clientes e oferta. Ao mesmo tempo, a recuperação dessa diversidade poderia se tornar impossível se as lojas antigas, que costumavam ser um
marco de prestígio, desaparecessem.
Noutro exemplo gráfico, em contextos linguísticos conflituosos, a diminuição no uso da língua da própria comunidade (por setores jovens, por caso)
pode ser interpretada como um sinal de enfraquecimento do valor de identificação do item; mas o valor simbólico poderia aumentar entre os setores
urbanos jovens, tornando o seu apoio decisivo para o desenvolvimento de novas políticas para manter e aumentar o uso da língua com outras perspetivas,
estando cientes desse apoio simbólico (ainda que esses setores não a usassem,
ao menos no princípio).
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Portanto, visto dum ponto de vista dinâmico e heterogêneo, um sistema
comunitário pode albergar diversos subsistemas com, por sua vez, diferentes
elementos identitários, hierarquias e valor, primário ou secundário, forte ou
fraco, dos mesmos, mudáveis ao longo do tempo. E eles podem passar de
fracos a fortes ou vice-versa, como podem passar de secundários a primários.
Certamente, também, há elementos identitários primários que podem ficar
preteridos e que podem emergir com posterioridade como secundários apoiados no seu passado caráter primário: o caso do Caminho de Santiago, que teria
moldado parte da configuração geocultural da Galiza medieval, é um exemplo
contemporâneo disto mesmo.
Suficiência e soberania comunitárias: são estes dous conceitos, que reelaboro dum trabalho anterior (Torres Feijó, 2000), feito sobre a base da Teoria
dos polissistemas, de Even-Zohar (1990) que podem ser úteis para conceitualizar o exposto nos parágrafos precedentes. Para que umha comunidade
poda conservar a sua sustentabilidade, é condição necessária que ela tenha
capacidade bastante para tomar decisões sobre si mesma. Se a tomada de decisões está em mãos duns poucos agentes cujos interesses não coincidem com
o conjunto da comunidade, ou está fora da comunidade, corre o risco certo de
que as decisões quebrem aspetos importantes para a comunidade (incluindo
os identitários) que repercutam na sua sustentabilidade, na sua coesão como
comunidade. Isto implica, igualmente, a existência de um número de elementos que satisfaga as necessidades e desejos da comunidade em termos da sua
estabilidade como tal, da sua sustentabilidade, de garantir a sua suficiência
comunitária. De modo consciente ou inconsciente, agentes e grupos operam
com estas categorias no seu repertório de visão e ação da e na realidade, algumhas das quais atingem categoria de regras sistémicas. Não todos estão em
uso ou apresentam o mesmo grau de fortaleza ou primaridade: são recursos a
utilizar para que agentes, subgrupos e grupos podam manter a sua integração
comunitárias. Naturalmente, podem ser utilizados para delimitar-se frente a
outras comunidades; como, internamente, determinados grupos podem utilizá-los para vincular-se ou não ao conjunto comunitário ou a outros grupos.
A não vinculação gera grupos para-comunitários, que funcionam, no todo ou
em parte, à margem do sistema comunitário imperante.
Em síntese, a coesão social é sustentada polos consensos nas classificações
e nas práticas da comunidade. Como temos visto, alguns dos fatores de coesão dumha comunidade permitem a sua continuidade ao longo do tempo
e atingem um valor de identidade: um conjunto importante da comunidade eleva-os à categoria de referente coletivo, consciente ou não, com o qual
está de algumha forma ligada. Esses referentes e vínculos podem ser de vários
tipos; por exemplo, mais formais ou emblemáticos; ou cuja génese é umha
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relação afetiva das pessoas com eles. A manutenção dos elementos que nutrem
esse consenso (ou doutros que os substituam) e a garantia da sua continuidade
como elementos de coesão e identidade é o que nos permite falar de sustentabilidade identitária.
I.1.2.2. A comunidade, o conjunto de elementos identitários e as suas
hierarquias.
Do ponto de vista identitário, a comunidade pode oferecer diversas formas
de conformação ao longo do tempo e apresentar diversas hierarquias segundo
determinadas pessoas e determinados perfis sociais.
A hierarquia e a relação entre os itens que constituem a identidade fundamental dumha comunidade são importantes para a sustentabilidade. Pode
acontecer que a coesão identitária venha a perder-se ou modificar-se drasticamente por causa da introdução de novos itens, externos, que substituam
outros já atuantes na comunidade; mas a questão não é apenas (ou, talvez,
não principalmente) a introdução de novos itens, mas a hierarquia e as relações entre esses itens. Pode ocorrer que a comunidade preserve todos os
itens que compõem a sua identidade, e venha a perder a sustentabilidade da
sua própria identidade, se os relacionamentos e/ou hierarquia entre esses itens
forem modificados provocando conflitos e desafeições; quer isto significar que,
pola perda da coesão identitária, já não seria sustentável. O consenso pode ser
alterado (e isso é mui importante), por manifestar-se umha nova hierarquia
e novas relações entre os mesmos itens; porque um equilíbrio aceite foi quebrado. Dessa maneira, a saturação de elementos secundários ou a nova hierarquia simplesmente abriria a porta para interpretações novas ou secundárias da
identidade, interna e externamente.
Por exemplo, considerando o ponto de vista da afetividade identitária,
alterações na intensidade do uso efetivo de itens com alto valor simbólico
podem afetar igualmente a sustentabilidade desses itens; da mesma forma,
pode haver itens que tenham um valor simbólico e um uso efetivo para certos
setores da comunidade, tendo apenas um ou outro para outros setores. É claro
que diferentes e até contraditórias utilizações e referências simbólicas podem
existir. Isso pode ter a ver com a hierarquia dos itens, embora não necessariamente. As pessoas podem ter um forte afeto por festas folclóricas, desde que
fagam parte do conjunto identitário, o que não significa que as colocariam
no topo da hierarquia; as pessoas também podem ter um forte afeto por um
monumento, simbólico e referencial e, por diferentes razões, esse afeto pode
diminuir se alguns dos seus aspetos forem modificados. Mais usos efetivos
também podem banalizar afetos e um uso menos prático pode aumentá-los.
Também podem efetivar-se saturações dum uso específico ou umha alteração
nesse uso específico devido a modificações. Independentemente dos agentes
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que conduzam essas modificações - pessoas locais e/ou estrangeiras -, o ponto
é que os afetos podem ser modificados. O item ainda pode existir, continua
fazendo parte de toda a identidade, mas a mudança na afetividade da comunidade pode eventualmente levar a problemas de sustentabilidade a médio ou
longo prazo.
Portanto, a questão não é tanto como os itens são usados, como as modificações no seu uso: as pessoas podem visitar umha loja (tradicional) diariamente, umha vez por ano, ou nunca visitar essa loja, e, no entanto, podem querer
que exista, e ter sentimentos diferentes em relação a ela, gerando maneiras
diferentes de encará-la, quanto aos seus efeitos benéficos e significados. Consequentemente, esse sentimento traria reações diferentes se a loja fechasse por
razões de planeamento económico ou urbano, por exemplo.
Setores da comunidade podem mudar esses elementos, transformando-os,
substituindo-os ou fazendo-os desaparecer. A transformação pode gerar novos
elementos de identidade ou produzir resultados que causam descontentamento entre toda a comunidade ou parte dela. E esses novos elementos podem ser
direcionados por alguns setores como parte e/ ou identificadores da identidade da comunidade. Assim, a eventual incompatibilidade de elementos identitários resultado dessas transformações ou inovações com outros pre-existentes
pode levar a conflitos, com divesas consequências para o conjunto da comunidade. Por outro lado, a comunidade pode perder elementos fundamentais
da sua identidade histórica. O conjunto geocultural humano constituído poderia desaparecer ou se transformar em algo que já não se identifica mais
com ele e que perdeu qualquer valor patrimonial. A comunidade pode perder
elementos de identidade e adotar outros elementos que não são identificados
como próprios. Umha comunidade pode perder espaços, atividades, âmbitos
e transferi-los para outros diferentes ou novos, ou se livrar definitivamente de
alguns itens. Um conjunto identitário pode ser substituído por outro conjunto identitário e a comunidade continuar dentro dos mesmos limites ou de
limites semelhantes, sem alterar a sua configuração ou coesão. A comunidade
pode promover ou aceitar mudanças sem fortes tensões ou, inversamente, viver essas mudanças como umha ameaça à estabilidade, levando à exclusão de
alguns setores que costumavam estar integrados. (Zahra, Ryan, 2007; Yang,
Wall, 2009; Jacob, Hellström, 2010).
Não deve esquecer-se que a modificação não implica necessariamente quebra e pode, mesmo, aumentar a coesão e a sustentabilidade. O conjunto identitário como um todo pode estar sendo constantemente reconstruído pola
comunidade, que ao mesmo tempo o interpreta e utiliza seguindo esse processo de construção: o conjunto identitário possui um valor prático, material e
simbólico para a comunidade, pois é um fator de integração e um mecanismo
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para a integração e funcionamento da vida comunitária, tanto para os seus
membros quanto para as pessoas forâneas.
Os itens podem aumentar para reforçar a identidade e coesão da comunidade. Mesmo itens anteriormente hostis podem acabar sendo considerados
necessários polos agentes comunitários para que a comunidade permaneça ou
se mantenha, incluindo a substituição ou reorientação de itens anteriores de
qualquer comunidade. É o caso de novos estados pós-coloniais constituindo
novas comunidades a partir das fronteiras estabelecidas polos colonizadores.
A comunidade pode diluir-se ou integrar-se a numha comunidade maior
e transformar (itens de) a identidade primitiva num elemento secundário ou
até fazê-la/los desaparecer. A questão é, nestes casos: como umha comunidade
pode continuar a se chamar polo mesmo nome de antes e continuar a chamar
as mesmas pessoas polo mesmo nome de antes dentro dos mesmos limites?
Podemos pensar que muitos itens de identidade podem dificultar a coesão enquanto alguns podem prejudicar a sustentabilidade se um deles, por qualquer
motivo, pode falhar. Depende: pode haver umha hierarquia de itens móveis,
itens primários e secundários, itens de uso ordinário e extraordinários, itens
tangíveis e intangíveis, que a comunidade poda mudar de acordo com os seus
interesses, sem que nengum deles tenha que desaparecer necessariamente. Mas
determinar quantos itens básicos umha comunidade precisa para converter a
sua identidade em algo sustentável é umha questão diferente.
A hierarquia e o relacionamento entre os elementos são complexos e precisam de atenção detalhada. Devemos ter em conta que, ao estabelecerem-se
hierarquias, pode haver falsas perceções das pessoas dentro da comunidade de
acordo com as questões que estão sendo colocadas. Certos itens podem não
estar contemplados porque se entendem como dado adquirido, considerados
sem importância ou não vinculados à identidade; e há preferências, na verdade, que podem ver-se alteradas; por exemplo, as pessoas podem colocar a
língua como um elemento central e fundamental na sua hierarquia, mas, se
lhes perguntarem sobre outro elemento dum conjunto identitário que elas
prefeririam não perder, provavelmente omitiriam a paisagem, por exemplo,
por menor explicitação deste como identitário, ainda que realmente constituísse um elemento identitário para elas de primeira magnitude.
Desse ponto de vista, podemos falar de diferentes conjuntos hierárquicos de elementos identitários, para visitantes, indivíduos externos à comunidade e para a própria comunidade local (provavelmente, nem para todos
os indivíduos fora da comunidade, nem para toda a comunidade local) - e,
portanto, podemos falar de vários conjuntos hierárquicos para os diferentes
setores internos e/ou externos. Esses conjuntos hierárquicos podem ser modificados ou usados de maneira diferente, dependendo da situação. Para detetar
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os fenómenos que articulam a comunidade ou sustentam a sua identidade, é
essencial detetar esses conjuntos hierárquicos.
Ora bem, como podemos interpretar os itens que as comunidades usam
como identitários? Nem todos os itens são usados da mesma maneira, obviamente, nem com a mesma intensidade; nem juntos o tempo todo; nem todos
mostram o mesmo uso, nem para todas as pessoas: alguns itens podem ser
referentes simbólicos: o seu uso é apenas para ser reconhecido como existente; outros podem ser usados umha vez por ano, diariamente, semanalmente,
etc. Estamos falando de identidade como um conjunto constituído por diferentes partes dedicadas a visitar, praticar, lembrar, atuar como referentes ou,
simplesmente, existir. Visitar, praticar, atuar como referente simbólico... tudo
isso constitui umha escala que governa o uso desses itens; alterações no uso
podem causar alterações nos afetos e na identidade. Modificar de qualquer
forma (intensidade, uso...) a promoção ou uso da escala de itens pode revelar
os sintomas dum risco não identificado, porque é na estabilidade e não nos
itens onde a sustentabilidade reside.
Devemos ter em mente que podemos entender a identidade como consistindo num conjunto de elementos e nas relações e equilíbrios entre eles. Tomemos o caso recente de Santiago, onde património e peregrinação/catedral
são itens de identidade da comunidade; nela, o património, material e imaterial, ocupava umha posição elevada na hierarquia; a esfera da catedral e a peregrinação são itens pertencentes a este património em equilíbrio com outros
(isso é possível, apesar de a peregrinação ocorrer por motivos religiosos); esta
esfera poderá ganhar umha mais relevante posição em função das novas condições aludidas, empurrando para um segundo lugar outros itens patrimoniais
ou mesmo catalisando o património no seu conjunto; o resultado pode ser a
quebra do equilíbrio e o surto de conflitos; pode acontecer, igualmente, que o
tipo de públicos atraídos e o tipo de atividades derivadas gere também conflitos na coesão. Portanto, como resultado das relações internas entre o conjunto
de itens, os religiosos se tornam preeminentes, ocupando espaços que poderiam ter sido ocupados por outros itens antes. E aqueles elementos vinculados
com essa identidade odepórica/peregrina da cidade são potenciados, vinculados
com a identidade reelaborada externamente, que pode conduzir a um olhar
da cidade exclusiva ou fundamentalmente à luz do fenómeno da peregrinação.
As consequências deste tipo de impulsos e discursos são percebidas na cidade
rapidamente no aumento de pessoas peregrinas e nas ofertas e práticas a elas
associadas2. Parece-nos claro (ainda que por demonstrar) que, por sua vez,
2

Já nas nossas investigações preliminares sobre os “Discursos, imaginários e comportamentos
culturais sobre Santiago de Compostela como objetivo dos Caminhos de Santiago”,
corroboravámos esse caráter de ameaça à comunidade da cidade: rompe o equilíbrio entre a
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esta classe de procuras da cidade geradas tem efeitos noutras dimensões, algumhas ficando preteridas ou excluídas, caso do progressivo desaparecimento
do caráter universitário e patrimonial da cidade, substituído por umha meta
a alcançar a que basta chegar, não visitar. Este novo “produto” (o Caminho/a
peregrinagem), secular mas cuja força só em anos recentes aumentou de maneira relevante, dá como resultado umha quebra do equilíbrio dos consensos
existentes, com agentes locais, institucionais e privados impulsando-o em detrimento doutros. Um produto, aliás, que pode tender a ser visto polas pessoas
locais com bastante naturalidade (e, consequentemente, assumido como normal, sem emerger de maneira destacada umha ideia ou sensação de imposição
ou violência simbólica), precisamente por ser produto histórico e ligado ao
caráter religioso e patrimonial da cidade (a catedral). Ora, o caso é que se está
produzindo, se o que afirmo é correto, umha rotura no equilíbrio identitário
prévio; umha rotura do consenso.
Neste sentido, um processo de ressemantização pode estar produzindo-se,
mudando as visões da cidade em função do produto “Caminho”, adquirindo
a cidade significados dependentes do Caminho que antes não tinha ou estavam em posições periféricas. A ressemantização ou as ressemantizações dos
espaços em relação com os significados originários ou atuantes na comunidade, que implicam também determinados usos, podem ser um dos fenómenos
mais importantes para detetar eventuais mudanças; de facto, um produto é,
deste ponto de vista, sempre umha ressemantização e um programa de ação.
Por diversas vias, as reelaborações do espaço geocultural e/ou dos seus usos
(dependentes igualmente das necessidades ou habitus dos tipos de visitantes) podem provocar um reforço ou um enfraquecimento de determinados
elementos identitários da comunidade, com efeitos posteriores diversos na
vida das pessoas: de quem visita (ou de quem não vê razões para fazê-lo) e
de quem é visitado. Em qualquer das dimensões que se considerem, o espaço
geocultural é vulnerável, na medida em que ele esteja mediatizado; pensemos
em atribuição de (novos) significados a esses espaços polo uso de narrativas
que podem ser lidas ou, sobretudo, reutilizadas e apresentadas turisticamente
(formal, não formal ou informalmente), como mecanismos de compreensão
do espaço ou tender para a ocultação ou distorção desse espaço. Mesmo na esfera religiosa stricto sensu há conflitos (por exemplo, nos usos do templo). Isto
não implica necessariamente hostilidade ao turismo como abstração: Gigirey
Viveiro (2003:91-92), com dados relativos à perspetiva das pessoas residentes
cidade simbólica (capital da Galiza) e a cidade como património, centro cultural, religioso,
universitário, de lazer e de negócios, modificando o seu estilo de vida, os padrões de comércio
local e as relações dentro da comunidade e promovendo consequências ainda a serem avaliadas.
Vid. Bello, 2015; Fernández, 2014; Rodríguez, 2015 e Villarino, 2015. Para o corpus e como
classificá-lo, vid. Samartim, 2015. Também redegalabra.org.
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em Santiago quanto aos usos da catedral, por parte delas e das visitantes, conclui, nos inícios deste século, que aquelas não o mostram e parecem concordar
nos seus benefícios para a cidade, mas, sim, talvez, e isso o estudo o indicia,
apresentam rejeitamento a turistas e os seus efeitos de modo concreto; neste
sentido, aquele grupo de maior uso da catedral para serviços religiosos é o menos satisfeito com os eventuais benefícios e a atividade turística, que os força
a mudar hábitos e frequências.
Aqui, partimos da evidência de que o Caminho e a peregrinação estão
tendo umha importância crescente nos últimos anos, e que esse fenómeno
pode estar afetando a sustentabilidade identitária e a coesão social da cidade.
Igualmente, pensamos que, tratando-se dumha cidade histórica, com atrativos
históricos e patrimoniais na esfera da cultura, é nas narrativas sobre eles e nos
usos efetivos de locais e visitantes, que devemos centrar-nos.
I.1.3. O turismo como umha ameaça ou um aliado. Troianos. A viageira Ítaca.
I.1.3.1. A coesão social. A cultura, os consensos locais e o fator visitante
Existe um número considerável de estudos sobre impactos do turismo e geração
de conflitos com sociedade local. Interessam-me para este trabalho estudos de
impactos em comunidades em que a introdução do turismo foi produzida de
maneira forte e relativamente rápida no tempo, caso da análise comparativa
de três comunidades escandinavas (Suécia e Noruega) realizada por Haukeland
(1984) em que a perceção do impacto mais negativo foi registado em pessoas
vinculadas a atividades mais tradicionais e apresentava umha proporcionalidade
crescente em relação ao nível de desenvolvimento turístico; Sheldon (1984),
aplicando a análise fatorial, concluia, mediante análise comparativa, que as pessoas falantes do galês e as moradoras de longa data na zona que foi objeto de
análise tendiam a ser as mais negativamente sensíveis ao impacto turístico sobre
a sua cultura, sendo as comunidades das regiões mais turísticas e de maior contato com o turismo as que tendiam a apreciar mais os benefícios resultantes da
referida atividade. Estes estudos confirmam, portanto, que são as pessoas e as
atividades mais tradicionais (potencialmente, as geradoras de maior projeção
identitária histórica) as que se sentem mais afetadas por estes fenómenos.
Com base na teoria da troca social, têm sido feitas aproximações à questão
relativa aos modos de aumentar o apoio ao desenvolvimento turístico e ao
apoio e envolvimento da comunidade na deteção dos seus benefícios; por
exemplo, Andereck, Valentine, Knopf e Vogt (2005) estudarom comunidades de vizinhos do Arizona concluindo que campanhas de base alargada de
educação e consciencialização são fundamentais para esses propósitos. Nesta
linha, resulta valioso outro estudo sobre o Arizona (Andereck e Nyaupane,
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2011), em que se comprovou que alguns parâmetros como a perceção de aspetos económicos, como o contato com os turistas e do papel do turismo na
economia local, condicionavam a satisfação das pessoas e a valorização do impacto da atividade na sua qualidade de vida. Mais recentemente, sob o ângulo
da sustentabilidade, cabe destacar o trabalho de Sharareh Abbasi Dorcheh
e Badaruddin Mohamed (2013), que realizarom umha revisão bibliográfica
competente sobre a literatura vinculada às perceções locais em relação à indústria turística, sendo estudadas várias teorias de forte peso neste âmbito e sendo
apresentada a teoria da troca social como um quadro eficaz para o turismo
cultural sustentável. Num sentido similar, mas comparando o denominado
turismo de massas e o turismo alternativo, o trabalho de Gursoy et alii (2010)
desenvolve um quadro teórico de análise [já enunciado por Gursoy e Rutherford, (2004)] e estudando o caso da “Sunshine Coast”, na Austrália, mostra
que o apoio a um ou outro tipo depende do grau de envolvimento e apego da
comunidade, dos valores ecocêntricos em jogo, da classe de uso dos recursos
por parte do turismo, do estado da economia local e da perceção do impacto do desenvolvimento turístico. No geral, os resultados do referido estudo
sugerem que os moradores não veem o desenvolvimento do turismo como
bom ou ruim. O estudo chama a atenção sobre o facto de ser pola perceção
dos diferentes fatores envolvidos que são conformadas as atitudes das pessoas
locais e em função do estado da comunidade. O estudo incide na elaboração
de consensos entre as pessoas locais, o que deve ser facilitado polas pessoas envolvidas na responsabilidade política e na gestão do turismo, porque aquelas
têm umha compreensão histórica das mudanças observadas e a observar na
comunidade sendo, portanto, capazes de identificar a forma mais adequada de
desenvolvimento para a comunidade (Gursoy et alii, 2010: 393).
Nesta linha, também de exames e aplicações de teorias resulta particularmente de interesse a aproximação realizada por Yang, Ryan e Zhang (2013) ao
caso de comunidades étnicas na China. O referido trabalho oferece a análise
de tensões baseadas em crenças, recursos e poder e nas disputas existentes
determinando a primazia dos membros da comunidade em relação ao turismo, num contexto em que este é introduzido por agentes externos. Os
resultados permitem-lhe formular um modelo de análise baseado na teoria
do conflito social de Lewis Coser (1956) e os eventuais efeitos estruturantes
na comunidade e analisar as diferentes formas de conflito e alianças, embora
entendam que ainda há umha falta de análises mais abrangentes relativas à
gestão e resolução de conflitos no setor do turismo, formulando a necessidade
de estabelecer umha teoria sistemática sobre o conflito social no turismo que
inclua elementos como a natureza dos conflitos, a sua gestão e resolução, etc.
O que foi referido permite deduzir que os modos de relacionamento entre as pessoas no espaço está condicionado pola cultura comunitária e polos
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consensos atuantes. A coesão social depende então, também e no conjunto
de fatores de índole política, económica ou social, do grau de aceitação e
de satisfação do conjunto comunitário em relação a essa cultura; mais evidente quanto mais abrangente for a perspetiva da cultura tal como definida
anteriormente.
I.1.3.2. Ameaças para o bem-estar e a coesão da comunidade na sua interrelação externa-interna: Visitantes Troianos.
Visitante refere-se não apenas a pessoas físicas que realmente estão na comunidade, e não é sinónimo de turista: trabalhadores emigrantes, empresários,
jornalistas, participantes em congressos ou eventos desportivos, etc., são
exemplos de visitantes. Atualmente, umha das principais ameaças à identidade pode ser o turismo; de facto, o turismo é visto como um problema para as
pessoas preocupadas com a identidade ou a sustentabilidade identitária; assim,
por exemplo, um massivo número de visitantes pode modificar os modos de
vida locais e a sua construção geocultural e pode até fazê-los desaparecer. Mas
os visitantes também podem reforçar a identidade comunitária e contribuir
para garantir a sua continuidade: deste ponto de vista, os turistas constituem
umha oportunidade. Sabemos que existem basicamente comunidades que
constroem a sua própria imagem (imagem significa aqui o conjunto de ideias
sobre algo) e sabemos que as decisões dos vários agentes locais podem determinar a imagem dos usos simbólicos e materiais que configuram. Ao mesmo
tempo, com graus variados de intensidade, sabemos que o movimento de
pessoas para outros lugares como visitantes ocasionais ou permanentes é umha
marca do nosso tempo. Então, o turismo aparece como umha oportunidade.
As comunidades locais devem estabelecer níveis sustentáveis de identidade
para transformar o visitante num aliado de sua sustentabilidade económica,
social e cultural: é a soma desses elementos que constrói a própria identidade
sustentável ou cria conflitos (Yang, Ryan, Zhang, 2013).
As influências e interações entre visitantes e habitantes locais, no que diz
respeito às perspetivas de ameaças ou alianças, forom estudadas sob diferentes
pontos de vista (Gursoy, D.; Chi, CG; Dyer, P., 2010; Yang, Ryan e Zhang,
2013 ; vid. também Chang, Milne, Fallon e Pohlmann, 1996; Ap, 1992, com
um modelo baseado no conceito de relação de troca), alguns deles têm a ver
com os significados psicológicos ou afetivos de certos objetos (para umha revisão da literatura sobre esse assunto, ver Lee, 2012); outros têm a ver com
a promoção de determinadas identidades da comunidade que desempenham
um papel dependente (Richards, 2007).
A fim de entender as possibilidades da comunidade para a sua sustentabilidade devemos estudar as atitudes das comunidades anfitriãs e o impacto do
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turismo nelas (Andereck, Valentine, Knopf e Vogt, 2005; Gursoy, Chi e
Dyer, 2010; Lee, Kang e Long, 2010; ver também Pizan, 1978; Haukeland,
1984; Sheldon e Var, 1984; Johnson et alii, 1994; Ap, 1992; Ballesteros e
Ramírez, 2007).
Há umha questão crucial diretamente relacionada com o turismo: como
umha comunidade se mostra/se apresenta fora. De facto, a comunidade pode
ter umha identidade interna e umha identidade externa - com a qual funciona
com vistas a satisfazer gostos de visitantes e, em ocasiões, a proteger os seus
modos de vida: umha identidade para pessoas estrangeiras, e umha identidade
doméstica; e não há razão para ambas as identidades serem necessariamente
contraditórias. Elas têm, aliás, umha grande semelhança e, geralmente, no seu
processo de geração, a identidade externa é baseada em aspetos da identidade interna ou na interpretação deles (vid., por exemplo, Pritchard e Morgan, 2001);
depende da capacidade da comunidade de emitir os seus próprios sinais, que
geralmente também é alta, mais alta do que parece, exceto em comunidades
com poucos recursos (para as relações entre turismo, imagens e identidade, vid.:
Morgan e Pritchard, 1998 Johnson, 1999; Pritchard e Morgan, 2001; Ateljevic
e Doorne, 2002; Vidal González, 2008). Em casos, a diferença está na importância e função que determinados itens têm para a comunidade em relação à
importância e função que é projetada para os visitantes. Espaços, usos, costumes, modos de vida, produtos, etc., podem apresentar esferas de interseção, de
compartição, mais ou menos fortes entre membros da comunidade e visitantes.
Noutros casos, pode acontecer que umha comunidade se mostra/se apresenta
para o exterior dumha maneira e internamente funciona doutro modo.
Doutro ponto de vista, pode acontecer que umha saturação de pessoas,
funções ou usos de visitantes acabem por colidir com interesses ou práticas
locais. Como pode igualmente ocorrer umha saturação de elementos que no
consenso comunitário resultavam secundários e que agora atingem lugares
principais pola ação de determinados agentes da comunidade, em ocasiões
como reação a agentes exteriores (Jingjing et alii, 2013); ou que novos elementos sejam introduzidos sem a anuência do conjunto da comunidade, nos
dous casos quebrando o equilíbrio que poderia existir e que garantia a coesão
comunitária e a sua continuidade no tempo. Pode ocorrer que a identidade
externa (produto de elaborações comunitárias e da reformulação da identidade interna por agentes externos ou intermediários) sature alguns itens e
negligencie outros da própria comunidade.
Quero, pois, insistir no papel determinante que a comunidade local quer
no seu conjunto, quer certos setores dela, têm na elaboração de ideias, já que
o modo em que umha comunidade se mostra/se apresenta fora depende fundamentalmente da capacidade da mesma para emitir os seus próprios sinais,
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sendo normalmente alta, maior do que poda parecer, exceto em comunidades
com poucos recursos para isso ou onde as relações (neo-coloniais) ou de poder
são determinantes. Certamente, e como mostram Morgan e Pritchard (1998),
as relações (neo-)coloniais são historicamente determinantes na elaboração
de estereótipos e na reelaboração que turistas fazem das imagens previamente
configuradas3. Já em comunidades com maior capacidade de elaborar imagens,
estas determinações diluem-se e passam a constituir fundamentalmente elaborações de génese autóctone. Nuala C. Johnson (1999), através da comparação
de casos na Irlanda, abordou a historificação ou não da oferta turística patrimonial e as suas relações com os processos de identidade nacional, mostrando
o papel que aquela pode ter na própria elaboração identitária quando situada
no tempo e no quadro ideológico-identitário que é pretendido. Pritchard e
Morgan (2001) analisam as representações turísticas e a criação dumha ‘marca-país’ diferencial no conjunto do Reino Unido para o caso do País de Gales
mostrando a influência dos diversos discursos próprios, históricos, políticos e
culturais, nessas representações, numha proposta alargável a outros destinos
turísticos. Ateljevic e Doorne (2002), num trabalho de similares caraterísticas,
aplicado ao caso de Nova Zelândia e comparando textos promocionais do governo daquele país de inícios e finais do século XX, mostram como as imagens
e representações emitidas são reflexo de cada contexto social e cultural próprio
e dos conceitos de lazer em cada momento e como os consumos turísticos são
delas dependentes. Em síntese, em casos como o que nos ocupa, a forma em
que umha comunidade é vista depende, em boa medida, dos dados, imagens
e sinais emitidos por ela própria.
Podemos entender melhor esse importante processo de influência externa e
eventual saturação de elementos e negligência doutros na própria identidade e
sustentabilidade através da figura dos cavalos de Troia. Escolhemos a metáfora
do cavalo de Troia para definir itens cuja interpretação ou uso pode modificar
a sustentabilidade identitária e/ou a própria identidade. O turismo pode gerar
Troianos, agindo como um catalisador e acelerador de certos processos quando os turistas se sentem atraídos por eles, entre outras cousas, porque interpretam como autêntico e relevante o que a comunidade está emitindo como
autêntico e relevante. A questão da autenticidade e as suas interpretações é
realmente chave para entender os múltiplos funcionamentos do turismo e
o seu potencial para criar imagens ou relacionamentos (por exemplo, com
consumo cultural; vid. McIntosh e Prentice, 1999), e também para entender
3

No seu livro, Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating Identities, Morgan e
Pritchard estudarom diferentes dimensões do turismo, oferecendo umha síntese de correlações
entre imagens e identidades. Nele é analisada a imagem turística como resultado das forças
sociais, económicas e culturais e, particularmente, das relações coloniais e de poder, em que
questões como o género ou a raça são decisivas.
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como é afetada polos processos de saturação (Hughes, 1995) ou quem e como
articula os referidos desenhos e usos (Cole, 2007). Esses processos podem ocorrer com a cumplicidade dos setores domésticos (geralmente isso é exatamente
o que parece acontecer), mas também com um absoluto desconhecimento
dos habitantes locais; por exemplo, os cidadãos de Santiago de Compostela
podem interpretar que a sua cidade funciona fora como umha cidade cultural,
antiga, patrimonial, académica, religiosa; mas pode estar funcionando no exterior como umha cidade basicamente religiosa. Isso determinará as demandas
dos visitantes e a oferta local (numha mistura de ações internas e externas).
Certamente, essa modificação estaria subordinada aos interesses dum setor no
seu relacionamento com o exterior e a população local talvez não o notasse
com precisão; e isso contribuirá para transformar os modos de vida locais e,
consequentemente, a sua identidade interna poderá ser afetada a tal ponto que
a comunidade tenha que aceitar operar com a nova hierarquia de elementos e
as suas relações e/ou afetos gerados. Pode até internalizar o novo cenário como
um fenómeno natural e preexistente: espaços, modos relacionais, usos culturais etc. podem ser afetados no curto prazo (cfr. umha proposta de tipologia
em Pearce, 1979).
Parece claro para mim, como umha hipótese, polo menos, que a comunidade deve fazer umha oferta, em geral, alargada e equilibrada (Chang, Milne,
Fallon e Pohlmann, 1996), a fim de evitar Troianos e saturações que podam
modificar a sua estrutura identitária e, portanto, a sua sustentabilidade; e a comunidade deve decidir que tipo de capitais culturais e económicos (e também
capitais sociais: Park, Lee, Choi e Yoon, 2012) que estaria disposto a atrair são
mais adequados para a sustentabilidade da sua identidade; incluindo e prestando atenção a aspetos que são ignorados. Adicionalmente, pode encontrar
aliados em turistas no objetivo da sustentabilidade da sua identidade (Russo
e Borg, 2002).
A comunidade pode desejar aprimorar certos aspetos da sua identidade e
incidir no visitante para este se posicionar do seu lado e apoiar esse objetivo
por meio da promoção de ofertas específicas. Nesse sentido, o turismo, por
exemplo, pode se tornar um aliado dos objetivos da comunidade, compensando os défices desta. Da mesma forma, quando se trata de interpretar imagens
tais como discursos, a comunidade precisa decidir quais discursos (incluindo o impacto de distinções como a designação de património mundial, por
exemplo: Jimura, 2011) deseja promover e com quais propósitos; e então decidir como intervir.
Os conceitos de sustentabilidade e afetividade identitárias podem ajudarnos a medir as possibilidades de coesão e formas de vida das comunidades e
a planear as propostas de relação com os visitantes. Na verdade, os agentes da
comunidade que se relacionam ou elaboram propostas ou mensagens para
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visitantes podem fazê-lo seguindo os consensos básicos das diferentes formas
de funcionar e identificar-se da comunidade; e os visitantes podem querer
acomodar-se a esses consensos básicos, assumindo as propostas locais. Até certo ponto, é possível definir a atitude de ambos os lados de acordo com umha
conceção estática ou dinâmica da comunidade; entre umha visita reduzida a
ver (e capturar) objetos materiais e imateriais daquela comunidade (ou interpretados como tais), ou umha visita à comunidade, aos seus bens coletivos e
aos seus modos de vida. Os fenómenos de visitas em massa a determinados espaços ou atividades (um monumento, umha atividade transformada em espetáculo) são habitualmente próprias do primeiro caso. Nelas, a sustentabilidade
da comunidade não é o critério atuante, nem do lado dos visitantes nem do
lado dos locais, ou, polo menos, de alguns desses visitantes ou locais. Independentemente das suas motivações, os visitantes estariam contribuindo para
fortalecer o consenso básico comunitário ou para modificá-lo, pondo neste
último caso em risco a coesão da comunidade. Verdadeiramente, as decisões
dos visitantes em favor da sustentabilidade da identidade dumha comunidade
devem encontrar a sua proposta e o seu reforço na comunidade mesma. Além
disso, e nessa vontade, eles devem prestar atenção especial a questões relacionadas à afetividade identitária: os recursos ou fatores que envolvem os sentimentos de identificação ou pertencimento dos membros dessa comunidade
como tal comunidade.
Num contexto de contínuo contato, o reconhecimento e não alteração
das singularidades comunitárias por parte das pessoas de fora é vital para a
sustentabilidade da identidade. É bem conhecido como, em muitos casos, a
presença de visitantes em geral, e, mais em concreto, de turistas, pode levar
a modificações dos modos de vida local e temos oportunidade neste texto de
mostrar estudos que convidam a pensar que as comunidades interessadas em
manter os seus modos de vida ou melhorar a sua qualidade devem estabelecer
níveis sustentáveis de identidade para transformar a pessoa visitante numha
aliada da sua sustentabilidade económica, social e cultural. O turismo tem,
portanto, grande importância na construção dumha imagem para umha comunidade: obriga a enviar mensagens específicas ao exterior; e os visitantes
elaboram ideias que posteriormente disseminam. Pode destruir identidades
se a população local depender fortemente do capital e interesse das pessoas
estrangeiras que a visitam, por exemplo (Laxson, 1991); e pode modificá-los
se houver um planeamento bom e sustentável com a população local (Besculides, Lee, McCormick, 2002).
I.1.3.3. A viageira Ítaca:
Questões relativas aos estilos de viagem e às diferentes formas de ver e interpretar o Outro forom tratadas em profundidade por diferentes áreas de
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estudo, incluindo antropologia e sociologia, estudos literários, cinema ou artes plásticas, estudos culturais ou geografia e economia. No que diz respeito
aos estudos de turismo, essa área tem sido amplamente analisada. Além disso,
várias maneiras de interpretar ofertas e tipos de turistas de acordo com os
seus objetivos e motivações forom propostas (ver Mowforth e Munt, 2008).
E agora existem novos tipos de turistas, como os chamados millennials, que
procuram experiências rápidas e imediatas, cujo mundo está interconetado,
tecnológica e globalmente, e que buscam informações em tempo real e gostam de experiências locais (F. Cueto, apud Rosa, 2014). A minha proposta de
explicação consiste em examinar os visitantes num lugar durante o tempo de
lazer ou quando combinam outras atividades com o tempo de lazer. E fazê-lo
do ponto de vista da sustentabilidade e afetividade identitárias; portanto, do
ponto de vista de quem não quer prejudicar os elementos de coesão dumha
comunidade que possibilitam a continuidade dessa comunidade no tempo.
Assim, acredito que pode ser funcionalmente útil conceituar a figura do visitante como um aliado da comunidade no que diz respeito à sustentabilidade
e afetividade identitárias. E acho que o poema de C.P. Kaváfis "Itaca" é um
modelo manifestamente útil. Por isso, sugiro a designação “viageira/o Ítaca”
para definir visitantes ou viajantes que visitam e viajam a lugares levando em
consideração, e agindo de acordo com, os parâmetros acima mencionados.
Esse conceito é semelhante ao do turismo ético (Yang e Wall, 2009; e antes
deles, Laxson, 1991); no entanto, acho que esta proposta conceitual também
envolve a atitude do viajante em relação a qualquer jornada ou destino, e não
apenas necessariamente em relação às comunidades com dificuldades económicas ou problemas na identidade comunitária.
Eis umha tradução do poema4.
ÍTACA
Quando partires em viagem para Ítaca
faz votos para que seja longo o caminho,
pleno de aventuras, pleno de conhecimentos.
Os Lestrigões e os Ciclopes,
o feroz Poseidon, não os temas,
tais seres em teu caminho jamais encontrarás,
se teu pensamento é elevado, se rara
emoção aflora teu espírito e teu corpo.
Os Lestrigões e os Ciclopes,
o irascível Poseidon, não os encontrarás,
se não os levas em tua alma, se tua alma
4
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não os ergue diante de ti.
Faz votos de que seja longo o caminho.
Que numerosas sejam as manhãs estivais,
nas quais, com que prazer, com que alegria,
entrarás em portos vistos pela primeira vez; para em mercados fenícios
e adquire as belas mercadorias,
nácares e corais, âmbares e ébanos
e perfumes voluptuosos de toda espécie,
e a maior quantidade possível de voluptuosos perfumes;
vai a numerosas cidades egípcias,
aprende, aprende sem cessar dos instruídos.
Guarda sempre Ítaca em teu pensamento.
É teu destino aí chegar.
Mas não apresses absolutamente tua viagem.
É melhor que dure muitos anos
e que, já velho, ancores na ilha,
rico com tudo que ganhaste no caminho,
sem esperar que Ítaca te dê riqueza.
Ítaca deu-te a bela viagem.
Sem ela não te porias a caminho.
Nada mais tem a dar-te. Embora a encontres pobre, Ítaca não te enganou.
Sábio assim como te tornaste, com tanta experiência,
já deves ter compreendido o que significam as Ítacas.

Independentemente do sentido que Kaváfis pôde dar ao seu poema ou à
margem das várias leituras a que poda dar lugar, “Ítaca” fala dumha viagem, da
viagem. O poema toma a sua base e as suas referências religiosas ou míticas da
Odisseia de Homero, que narra o complicado regresso de Ulisses à sua ilha de
Ítaca. O texto tem sido basicamente interpretado como referido à viagem da
vida e essa é, na atualidade, umha interpretação massiva (http://en.wikipedia.
org/wiki/Constantine_P._Cavafy). Proponho adaptá-la aqui à viagem em si
mesma e acudir à literalidade do seu sentido de viagem física, ao lado da
interpretação alegórica que o poema pode propor, e lendo as suas imagens e
metáforas vinculadas ao sentido da viagem.
O poema é formulado como umha proposta que pode ser assumida como
conjunto de conselhos de viagem. Propõe umha jornada longa e, mais importante, demorada; umha jornada feita durante um período de tempo suficientemente longo para permitir aventuras, descobertas e conhecimentos. Assim,
é a atitude da viajante que está em jogo, umha atitude em que se recomenda
a vontade de adquirir conhecimentos, de desfrutar de cousas novas em cada
etapa, em cada porto, do prazer do que está por vir e conhecer. Esse do desfrute e do conhecimento concretiza-se noutra parte do poema em que a viajante
é expressamente convidada para adquirir os produtos locais próprios de cada
lugar e ali elaborados e comerciados em cada comunidade local (caso dos
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mercados fenícios) com e como prazer, e onde ele é aconselhada a desfrutar
dos prazeres que encontrará; e também é incentivada a aprender com as pessoas que sabem nesses mesmos lugares (os “instruídos” das cidades egípcias) e
a reunir o conhecimento que habitantes locais podem transmitir-lhe de várias
maneiras. Essa atitude permitirá que não exista hostilidade do lado da comunidade visitada nem que se encontrem dificuldades durante a jornada, desde
que seja realizada com honestidade e respeito (pensamento elevado), ou seja,
desde que a viagem não envolva agressividade consciente ou inconsciente,
hostilidade ou impulso predatório, modificadora dos modos de vida e da coesão que a comunidade considera positivos para a sua continuidade. Se não se
viaja provocando a hostilidade das comunidades que se visitam, alterando os
seus modos de vida ou as suas formas de estar, como acontece com os Lestrigões (que lançarom grandes pedras contra a expedição de Ulisses quando chegarom a Formia; Odisseia, Canto X) ou com o Ciclope (como Polifemo, filho
de Poséidon, que tentou proteger o seu rebanho dos visitantes; Canto IX); se
não se provoca a reação do irado Poséidon -Canto V- (Deus do mar, senhor
dos ventos e marés; e, portanto, Deus do caminho; um Deus que pode ser
vingativo ou cooperativo, dependendo da atitude mostrada em relação a ele);
se os viajantes não guardam tais atitudes nas suas almas; se eles não viajam
com preconceitos, se a jornada e a visita são respeitosas com as comunidades
visitadas, "se teu pensamento é elevado, se rara emoção aflora teu espírito e
teu corpo”; “se não os levas em tua alma, se tua alma não os ergue diante de
ti"; se a viajante for aberta e tiver atitude elevada em relação aos diferentes
estímulos recebidos (aquele “se rara emoção aflora teu espírito e teu corpo”)
sem procurar conflito porque não se viaja com ele.
A “viageira Ítaca” é a viajante que deseja conhecer as regras da comunidade
e agir de acordo com elas, e que, considerando essas regras, não exige fórmulas
ou ofertas que podam diferir daquelas que a comunidade usa para si, exceto
se ela considerar algumhas delas inadequadas do ponto de vista ético e nelas
decide intervir, fortalecendo outras tendências que podem ser mais semelhantes aos seus repertórios. Por outro lado, interpretar as regras da comunidade
corretamente e agir de acordo a ela não implica sucesso ou aceitação geral
da comunidade. A correção interpretativa depende do grau de acessibilidade
dessas regras e se elas foram implícita ou explicitamente formuladas pola comunidade; e dos mecanismos de defesa da comunidade para proteger o seu
estilo de vida (Jacobs, 2001). Mas isso pode garantir um efeito menos marcado sobre os visitantes em relação aos costumes e tradições locais e também
um maior conforto do ponto de vista da conscientização sobre esses costumes e tradições. Esta é umha questão complexa: a comunidade pode estar
agindo com repertórios e hierarquias diferentes e até opostos que podem ser
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involuntariamente favorecidos ou prejudicados polos visitantes. Mas parece
claro que a coincidência de repertórios, hierarquias e costumes entre visitantes
e moradores condiciona as diferentes interpretações e tradições também no
caso da "viajante Ítaca". São atitudes como essas que convertem os visitantes,
em geral, em aliados ou ameaças no que diz respeito a certos costumes ou regras da comunidade. E elas transformam a “viajante Ítaca” em particular num
aliado no que diz respeito a costumes mais sustentáveis relacionados à coesão
e estilo de vida da comunidade.
Sem tentar oferecer um conceito normativo das maneiras polas quais a
“viajante Ítaca” atua, essa atitude está intimamente relacionada às propostas
sobre o decrescimento no mundo ocidental. E, embora não esteja diretamente
relacionado ao dinheiro investido, está diretamente relacionado aos tipos e
volumes de consumo. A chave para a “viageira Ítaca” reside na sua atitude e
não nas suas despesas (que também dependerão dos seus costumes e ativos).
A “viageira Ítaca” opõe-se radicalmente ao turista que opera à margem da
comunidade ou que, seguindo a sua própria ideia de capturar lugares, objetos
e outros, tende a transformar espaços e comunidades num espetáculo, quase
um parque temático (o qual tem a ver com a conceção estática mencionada
antes) ou, como D. MacCanell (1976) colocou como umha "autenticidade
encenada" [“staged authenticity”].
Para isto tudo, a atitude da viajante tem a ver com ela própria mas também com a proposta da viagem e da visita que lhe é feita; isto é, tem a ver,
mais especificamente, e no que diz respeito ao relacionamento (embora não
necessariamente um relacionamento comercial), com a oferta. É aqui que a
interação entre a viajante / visitante e a comunidade (no relativo ao que é
oferecido ao viajante como ideia e como prática) se torna significativa à luz da
sustentabilidade da identidade e à luz do turismo como aliado ou ameaça. E
dumha maneira complexa no que diz respeito às suas consequências, porque
as atitudes do viajante, condicionadas pola oferta, podem contribuir para o
desenvolvimento de certas formas e o esgotamento doutras. A viajante Ítaca
deve, portanto, definir a sua Ítaca, a sua atitude e o significado da sua viagem, pensando que o seu objetivo não será capturar um lugar, possuindo
umha imagem da maneira como foi inicialmente concebido por ele, mas, ao
contrário, a receção da genuína imagem que a ela será apresentada. Sabendo
com certeza que o valor da viagem está na própria viagem e em tudo o que ela
oferece, sabendo que Ítaca é a sua ilusão e a sua illusio5 (Bourdieu, 1980). E
5

Pierre Bourdieu tratou o que chamou de illusio a partir de diferentes abordagens; em resumo,
o conceito refere-se à atração exercida polos diferentes campos sobre os agentes que participam
nelas, dotando de sentido as atividades que realizam e as atividades realizadas nesses campos.
Nesse sentido, é umha crença de campo, e não umha atividade meramente racional, o que move
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sendo capaz de defini-la à luz da sustentabilidade identitária (e de toda a sustentabilidade possível). Umha atitude segundo a qual a viagem, assim concebida e implementada, nunca significa deceção, pois é sempre umha aventura
satisfatória e traz também conhecimentos e lembranças satisfatórias. Talvez
assim os turistas deixassem de ser turistas e se tornassem viajantes e visitantes
novamente.
I.1.3.4. A interseção local-visitante.
É difícil calcular se roturas de consensos vão afetar a sustentabilidade identitária
ou gerar dinâmicas de recuperação ou impulso citadinos. Parece claro que as
comunidades precisam da geração de leques de possibilidades e tensões consequentes para a sua continuidade porque a estagnação pode levar a transferências
externas que afetem a coesão; ao mesmo tempo, essas tensões podem pôr em
causa aspetos relevantes para a comunidade ou setores dela que acabem afetando a coesão e a sustentabilidade identitária. Mas os disensos enunciados
afetam a diversos coletivos e espaços: grupos que sentem umha deterioração
da oferta cultural e umha crescente especulação sobre bens privados que eram
disponibilizados para uso público; profissionais de âmbitos ligados à restauração e com profundas discrepâncias sobre o desenvolvimento da sua atividade na cidade; cada vez menos frequência de pessoas locais em determinadas
áreas, as mais próximas do epicentro turístico, ficando períodos de sobrecarga
de visitantes e períodos de semi-vaziado dessas zonas, tudo num quadro de
perda de usos locais, sobretudo nas zonas antigas e perda de habitantes que
parece impercetível aos olhos de visitantes e, também e inclusive, de habitantes da cidade.
A questão da interseção merece um aprofundamento maior. Como ficou
anotado, a ausência de interseção não significa necessariamente perda de coesão social, porque poderia haver consenso alargado sobre a cedência de determinados espaços e usos à atividade comercial orientada ao turismo e às pessoas
visitantes; e, essa cedência, obedecer à evitação de (maiores) conflitos. Mas
isto implicaria que a experiência da viagem por parte das visitantes tenderia
para a espetacularização quando parece que as procuras, nos casos de motivações culturais, iriam focadas à autenticidade da tal experiência; ou que, na
realidade, essas motivações culturais não têm a ver com o espaço geocultural
e geo-humano locais e as suas atividades quotidianas. Ora, parece claro também que a perda de espaços e usos por parte da comunidade local reduz a sua
diversidade, funcional, simbólica, identitária, etc., e necesariamente, é feita
a illusio. Cada agente intervém no campo e atua nele segundo os seus capitais sociais, simbólicos,
económicos ou culturais, etc., e o seu habitus (as suas disposições fruto das suas aprendizagens e
das suas eleições); e cada campo apresenta caraterísticas específicas no que diz respeito às illusios.
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à custa de determinados setores ou grupos sociais que previamente frequentavam esses espaços e neles realizavam atividades, normalmente, os que têm
menos recursos para impor os seus critérios ou puramente resistir.
Por outra parte, a presença de forte interseção pode não garantir a ausência de conflitos (internos, nos usos e ofertas) e com as pessoas visitantes; mas
enquanto se mantiver pode representar um sintoma de possibilidades de usos
compartidos.
Que umha comunidade seja sustentável significa que tem ao seu alcance
dispositivos bastantes para manter substantivamente a sua coesão e capacidade
de integração; a deteção, num dado momento e se comparado com outros
momentos, da perda de visões e usos conjuntos sobre ideias, espaços, símbolos, atividades identitários assumidos como tais polo conjunto da comunidade
(ainda que não signifiquem o mesmo ou mesmo não signifiquem nada para
setores da comunidade, em cada caso) pode estar indicando perda de coesão
e integração. Pode, mesmo, ocorrer que exista consenso (forçado ou não) em
perdas ou reelaborações desses elementos que sustentavam a coesão ou sobre
novos elementos incorporados; e pode ocorrer também que situações ou visões
anteriores fiquem num repositório identitário que alguns grupos podem ativar
segundo os seus interesses (por exemplo, recuperação de usos de espaços públicos cuja perda de utilização foi assumida no passado). Como for, as visões
e usos de elementos identitários dumha comunidade constituem indicadores
e parâmetros de análise fundamentais para conhecer a sustentabilidade e a
coesão da mesma. E tudo parece indicar que não há fórmulas apriorísticas que
garantam a continuidade ou o reforçamento dumha coesão mas parece claro
que o envolvimento alargado da comunidade e dos seus setores e a sua ação
pró-ativa são umha condição necessária, no caso que nos ocupa na formulação
e na proposta às pessoas visitantes.
As sociedades podem dotar-se de mecanismos que detetem transformações
potencialmente geradoras de conflitos na coesão social e na sustentabilidade
identitária. A rutura de determinados equilíbrios põe de manifesto comunidades
complexas com fortes interesses encontrados; as sensações de ganho e perda (além
doutras rivalidades) podem gerar situações difíceis de gerir. O caso a que aludiremos de hoteleiros e restauradores é um exemplo disto mas, ao mesmo tempo,
está revelando outros conflitos cuja emergência pode ser detetada: é o caso dos
processos de abandono e relacionamento social vinculados a espaços emblemáticos para a comunidade como exemplificaremos com os núcleos fundamentais
da parte antiga de Santiago de Compostela. As comunidades (os seus agentes ou
entidades interessadas) têm capacidades ou podem desenvolver ações em relação
a estes fenómenos sobre a bases das hierarquias que estabeleçam quanto à importância dos critérios a aplicar: a dificuldade de reverter a situação e ganhar tod@s
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é complexa; optar pola coesão e a sustentabilidade como critério maior pode ser
umha opção a considerar. Mas não apenas a comunidade quanto tal ou agentes
a ela pertencentes estão interpelados por estas situações. A própria pessoa investigadora, o próprio grupo investigador podem (deve?) sentir-se interpelados. E isto
pode fazer passar a pessoa ou o grupo investigador do seu rol cientista ou académico para um rol mais difícil e complicado, de cientista membro da comunidade
ou com ela relacionado, o que coloca o assunto em termos complexos.
I.2. Usos dos resultados e interação com a comunidade. A responsabilidade investigadora. A transferência. Formulação de
parâmetros de análise e incidência nos discursos.
Três dimensões, ao menos, podem ser consideradas: a difusão e divulgação de
resultados; a transferência deles e dos modos de serem obtidos para agentes ou
entidades profissionais ou sociais; a cooperação para a melhora da qualidade
de vida do conjunto ou de setores das comunidades com que se trabalha e são
estudadas (o Compromisso Social Investigador).
Parâmetros como perdas de população ou reorientações da atividade comercial em função das pessoas visitantes traduzem-se na referida perda de
relacionamento social e(m) espaços emblemáticos evidenciando a possível
existência de conflitos de interesse de grupos dentro da comunidade local e
conflitos entre setores desta e visitantes, o qual pode estar significando umha
perda de coesão social em médio ou longo prazo. Abre-se aqui, como em
outros casos, umha esfera de subjetividade e cálculo sobre a evolução dos
pretensos sintomas que faz difícil formular propostas de solução, sobretudo
se os problemas não são sentidos polo conjunto da população da cidade
ou a eles se mostram indiferentes; isto coloca um desafio importante em
termos de Compromisso Social Investigador que apenas queremos deixar
aqui anotado. Por razões da nossa conceção ética da investigação, tanto no
sentido das informações obtidas como na finalidade da análise das mesmas,
a divulgação dos resultados junto da sociedade em geral e, mui particularmente, na comunidade objeto de estudo, deve estar presente na agenda
investigadora; divulgação, esclarecimento, debate e retro-alimentação tendo
presente a qualidade de vida e a coesão do conjunto da comunidade; isto
tem a ver, em parte, com a que enunciamos como Compromisso Social
Investigador: o trabalho cooperativo e/ou colaborativo com os setores da comunidade para conseguir esses mesmos objetivos de melhoria da qualidade
de vida e da coesão, com prioridade para as pessoas com menos recursos ou
em situações mais desfavorecidas. Este é, como antes indicava, um assunto
complexo e discutível: a investigação deve estar sempre submetida a rigor
e verificabilidade; ao mesmo tempo, o que está em causa é a pertinência de
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que a equipa investigadora trabalhe com as pessoas com quem interatua na
sua investigação para conseguir os objetivos referidos; nesta esfera um longo
e complexo debate pode ser aberto sobre a oportunidade de a pessoa investigadora atuar como cidadã ativa, de se a sua interação com a comunidade
invalida ou perturba o seu trabalho ou se, mesmo, deve interatuar, como tal
investigadora, com a comunidade; a resposta fácil pode ser negativa mas,
de efeito boomerang sobre qual deve ser o objeto ou um dos objetos últimos
da investigação (ao menos, a realizada com dinheiros públicos). O desenvolvimento dum trabalho conjunto, a delimitação do papel de cada quem
e a atuação em consequência, é difícil e reclama muita auto-reflexão e autoanálise, no sentido em que Pierre Bourdieu (2004) o formulou.
A transferência é outra dimensão, ligada a estas, que deve ser considerada:
referimo-nos à possibilidade de que as derivações e implicações dos resultados obtidos podam ser utilizados para aplicar a circunstâncias concretas, quer
seja pola via profissional (acordos de transferência com entidades públicas ou
privadas, divulgação livre com essa finalidade, geração de processos de autoemprego e spin-off, etc.), quer seja pola da ação social.
I.3. Homologia e planificação cultural
Quero apresentar umha outra dimensão de utilidade para a planificação cultural e de usos antes enunciado: o estabelecimento de perfis mediante a deteção
de homologias, dados, para o nosso caso, os três tipos de corpus considerados,
grandes narrativas, produtos mediadores e práticas reais de ação e consumo.
Parece-nos aconselhável, nesta esfera, não procurar eventuais influências, que
podem existir, entre qualquer dos conjuntos de agentes vinculados a um ou
outro corpus (como emissores, transmissores, recetores ou executantes da ideias
neles veiculadas) e reparar mais na deteção de perfis socio-culturais, económicos, de motivação, de gostos, de atitudes, etc. (quer dizer-se, sem prejulgar a
priori os parâmetros dos perfis e constituindo-os de acordo com os objetivos da
pesquisa), que podem existir entre os consumos reais na cidade e ver em qual
medida estes estão presentes nas elaborações de discursos e imagens canalizados
polos outros tipos de corpus; a análise dos resultados das práticas culturais pode,
pois, permitir realizar agrupamentos de pessoas em função de diversos indicadores; se compararmos posteriormente os repertórios usados por essas pessoas e
as hierarquias que neles estabelecem, com os repertórios e hierarquias oferecidos
polas grandes narrativas e os produtos mediadores, estaremos em condições de
estabelecer perfis, mais ou menos complexos, de públicos potenciais ou afins
a essas narrativas e mediadores. Isso pode permitir avançar sobre a classe de
pessoas consumidoras, diretamente ou não, dumhas e doutros e encontrar os
focos possíveis de emissão de ideias e imagens sobre a cidade. E isto também
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pode levar a conhecer que elementos podem estar incidindo em quais grupos
e como estes estão, por sua vez, afetando (positiva ou negativamente) objetivos da comunidade ou de setores dela. E pode contribuir para a promoção
ou a preterição dos agentes envolvidos e vinculados a cada um dos conjuntos
relacionados com as parcelas de corpus em que determinadas ideias, imagens,
visões sejam transmitidas.
Em caso nengum quero falar de influência porque esta, aliás, na maior
parte dos casos, é indemonstrável. O mesmo facto de pessoas declararem que
forom influenciadas por determinadas narrativas é dado a ter em conta nos
tempos de declaração dessas pessoas e não, necessariamente, como verdade assente e incontroversa. Além de mais, na análise de influências, teria que ter-se
presente o quadro em que elas se produzem, predisposições ou necessidades,
oportunidades e sistema de relações.
Mas, enfim, melhor e mais prudentemente, acho que é melhor falar em
termos de (inter)relação e de homologia. A relação que poda ser estabelecida
entre determinadas práticas e determinadas narrativas em termos de repertório, mui fundamentalmente e os processos de interação entre elas. Podemos
ter romances (organismos concretos, por recorrermos conceitualmente à Biologia), por exemplo, que na sua estrutura, apresentam umha atenção a determinados aspetos e não a outros, que são homólogas das práticas de pessoas
que prestam ou não atenção a similares aspetos, com independência da função
que tiverem. E que a atenção que prestam está feita dumha determinada focagem. Se, por caso também, as narrativas não prestam atenção à comunidade
local santiaguesa, e determinadas práticas da cidade não estão interessadas nas
manifestações dessa comunidade local, podemos concluir que existe homologia entre práticas e narrativas, tanto mais consistente quanto mais se pareçam
os repertórios aplicados em cada caso. Como também se existem modos de
uso similares às focagens desses textos. Essa homologia pode estender-se à própria estrutura dos textos e das visitas: a índole jornadística do Caminho, em
determinadas distâncias configuradas como etapas que diariamente vão sendo
percorridas, para chegar a umha meta concentrada na catedral (não na cidade), conduz muitas narrativas a dar maior atenção aos espaços do itinerário e
não da cidade. E essa atenção é, regra geral, pouca se comparada com a dada
a elementos misteriosos, místicos ou ao próprio processo de esforço físico; e
pouco relevante em termos de comunidades locais. Visitas rápidas centradas
na catedral e no seu entorno imediato ou focadas a aspetos relativos ao Caminho e não a outros são homólogas dessas narrativas.
Há outra dimensão que foi enunciada em que esta consideração das homologias pode ser útil: a de estabelecer perfis sociodemográficos de leitor@s,
ou, mais alargadamente, recetor@s, a partir das homologias a analisar entre
as práticas culturais e os repertórios de textos: se as práticas na cidade ou no
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Caminho permitem determinar perfis de utentes, é provável que, por homologia, podamos verificar perfis de recetor@s e, até, de leitor@s de textos
homólogos. É este um assunto que fica apenas aqui insinuado porque precisaria de trabalho de campo e estatístico alargados para a sua verificação. Isto
permitiria conhecer melhor o comportamento leitor/recetor de grupos sociais
através das suas práticas. Por outro lado, caberia igualmente umha exploração
mais pormenorizada das práticas culturais das pessoas que visitam a cidade em
relação a outras práticas culturais noutros espaços geo-culturais e relacioná-las
com as macronarrativas e/ou narrativas que são objeto da nossa análise na
Parte Segunda.
Convém insistir que falo de homologias entre narrativas e práticas e que
estabeleço relações entre umhas e outras com independência da existência das
suas receções concretas ou diretas. A consideração da homologia não exige
pontos de contato efetivos nesse sentido mas a existência de estruturas e repertórios e usos repertoriais que podam ser relacionados sincronicamente ou
em termos da sua traçabilidade ou, ainda, de origem.
Onde incidir? Se setores da comunidade querem reforçar ou modificar determinadas tendências, a questão de onde investir esforços e como priorizá-los
torna-se importante (isto, aliás, como já foi antes anotado, coloca umha mui
importante reflexão ao grupo de investigação, que deve refletir sobre o seu
delicado papel quanto a isto: qual a sua missão? Difundir o trabalho e as suas
conclusões? Dar ferramentas de análise? Alertar, segundo as suas eventuais
conclusões e aplicabilidade de resultados e a quem? Intervir?). Naturalmente,
incidir nos espaços e nas pessoas que visitam efetivamente a comunidade está
na lógica das atuações que se pretenderem; mas outras dimensões e canais
podem ser atendidos. Umha hipótese é a incidência nas imagens elaboradas
e difundidas pola comunidade partindo da crença bem fundada de que é a
própria comunidade quem fabrica, como vimos, os modos de ser vista, que
depois serão reutilizados, eventualmente reformulados e difundidos polas pessoas visitantes; mas, precisamente por isto, parece mais adequado incidir de
maneira prioritária precisamente nas reformulações ou nos olhares externos
reelaborados. Se examinarmos os modos em que processos como os aqui focados têm lugar, o núcleo forte está nos discursos de maior alargamento hoje
existentes. Acompanhando os três segmentos de perguntas e corpus do nosso
projeto de investigação antes referido, discursos, imagens e práticas culturais
(dito sob outro ponto de vista: grandes narrativas, narrativas mediadoras e
usos efetivos), parece-nos que os três devem ser atendidos; certamente, se se
quiser intervir na modificação de usos efetivos e no que isso implica, é na
esfera dos discursos onde deve atuar-se; isto não implica umha atuação necessariamente feita no âmbito dos agentes elaboradores dos discursos (o que,
provavelmente, seria impossível ou mui difícil) mas em contra-arrestar ou
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modular os discursos dominantes que podem lesar a coesão, a sustentabilidade
comunitária; essa contra-arrestação pode ser feita a partir da própria oferta
da comunidade in situ e, também, a partir dos discursos e imagens que a comunidade gere; e, igualmente, desconsiderando ou não fomentando aqueles
discursos ou narrativas que entenda mais podem prejudicá-la ou alentando
aqueles outros que julga atuarão no seu benefício. Por exemplo, no caso de
Santiago, e na dimensão dos três grandes discursos que analisaremos na Segunda Parte, decidindo aprofundar ou não nas implicações da narrativa católica
institucional sobre Santiago, reconhecendo ou não simbólica ou formalmente
Paulo Coelho, impulsando ou não o discurso religioso, bélico, medievalista das
declarações da UNESCO. Identificar e analisar as narrativas mediadoras (textos literários, guias, documentários, blogues, páginas web, filmes, periódicos,
tv, etc.) tem um papel importante; elas costumam assentar nos discursos de
largo alcance previamente elaborados, exceto que consigam (caso, por exemplo
de O Diário de um Mago) instituir-se como discurso com perfil relativamente
singular de também amplo alcance, passando a constituir umha grande narrativa. De regra, esses textos mediadores são lidos com referência implícita ou
explícita, consciente ou inconsciente, por afirmação ou negação, aos grandes
discursos.
O exame das práticas culturais é, evidentemente, outra dimensão a analisar. Deste ponto de vista, no âmbito do projeto de investigação referido,
trabalhamos na abordagem das perspetivas prévias das pessoas quanto à sua
viagem e visita e o que efetivamente declaram fazer ou fazem efetivamente,
quanto aos seus interesses (quanto a consumos culturais), cruzando os dados
com a interpretação dos elementos de coesão e funcionamento da comunidade, e com o resultado das entrevistas feitas a pessoas e comerciantes6 da
comunidade, analisando a existência ou não de interseções.

6
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Utilizarei o genérico “comerciante(s)” para referir-me a todo o tipo de pessoas que realizam
atividades económicas de troca, venda, compra de mercadorias, produtos, valores, serviços, etc.
na cidade seja qual for a índole do seu negócio.

SEGUNDA PARTE
Macronarrativas e difusão de ideias sobre
Santiago de Compostela em diversos
produtos culturais.

Os vários percursos do Caminho de Santiago (CS), mais ou menos definidos, antigos ou mais recentes, obedecem a umha rota de caráter religioso:
caminhar até à catedral de Santiago de Compostela como peregrinação na
crença de que ali repousam os restos do Apóstolo Santiago e ganhar o perdão
dos pecados ou indulgências, segundo a tradição cristã e católica (ver Moralejo, 1993; Santos, 1999).
Sobre o Caminho de Santiago escreverom-se, desde cedo, narrativas mais
ou menos lendárias e guias de viagem. Lendas e textos odepóricos estão na
constituição e essência do Caminho; as primeiras derivadas da índole transformadora, iniciática e episódica que a própria natureza de andar em direção
a umha meta santuário significa (ver, p. ex., Villanueva, 1993). A mais célebre dessas narrativas até à época atual foi o denominado Codex Calixtinus
[Codex, s.d. (1998a)], manuscrito do século XII que inclui, entre outros,
notícias, recomendações aos peregrinos, costumes locais, textos litúrgicos,
religiosos e musicais.
O auge contemporâneo do Caminho produziu-se concretamente a partir
de 1993, Ano Santo Compostelano (também denominado Ano Jacobeu); este
auge tivo lugar por impulso da Xunta de Galicia, com dominância das macronarrativas (sobretudo das da Igreja Católica, IC, e da UNESCO) que, de algum
modo, se uniam ao alicerçado, sobretudo indiretamente, no conteúdo e na existência mesma do Codex Calixtinus, utilizado como bem e como ferramenta
para o uso do CS, testemunho e marco da antiguidade e relevância histórica do
Caminho. Os diversos discursos enunciados correspondem a diferentes estratégias, que podem ser sintetizadas, no caso das organizações (organizações no sentido que lhe é dado polo neoinstitucionalismo, DiMaggio: 1999 constituindo o
turismo umha instituição em que participam ou gerem distintas organizações)
envolvidas, no apoio a um impulso proselitista da Igreja Católica, sobretudo
dirigido às pessoas jovens e no alicerçar esta Igreja como base e fundamento da
Europa e na vontade de articulação e consolidação europeias procurada pola
UE; e, igualmente, na proteção e valoração do património material e imaterial
que a UNESCO persegue. O discurso de Paulo Coelho estaria atraído e impulsado polos discursos das organizações citadas.
As três grandes linhas de construção narrativa permitem pensar em dous
eixos nas práticas efetivas: cultural/territorial e espiritual (numha vertente católica e numha vertente iniciático-esotérica); a elas, podemos somar duas derivadas,
em função de hábitos dominantes contemporâneos: a desportiva e a convivencial ou de sociabilidade. Outros estudos coincidem quanto aos “sentidos” do
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CS na atualidade e a elas podem ser reduzidas outras funções como as definidas
por Precedo, Revilla e Míguez (2007: 214), a que mais adiante me referirei.
No que diz respeito à produção cultural vinculada ao Caminho, um incremento considerável sobre aspetos patrimoniais e históricos (López Alsina, 1993) e, crescentemente, sobre produção literária gerada polo Caminho
(Chao Mata, 2000 ou Gutiérrez, 2001) pode ser verificado a partir da última
década do século XX.
O número de visitantes e, especialmente, peregrinos, a Santiago de Compostela, aumentou exponencialmente (Rey e Ramil, 2000; Oficina del Peregrino, 2018) e os fatores enunciados podem estar na base dessa permanência
e crescente atração do CS. Há convergência em que a atração e a permanência
da vitalidade do Caminho se devem ao seu caráter polissémico (Lois e López,
2012) que eu anotava. Lois e López assinalam como caraterísticas “una cierta
vocación militante de impulsar la ruta”, por parte dos estudiosos, e do ativismo, associativo e individual, de conservação do património; anotam igualmente
a originalidade do Caminho, reforçada pola difusão e declarações de diversas
instituições e o labor de recuperação patrimonial do mesmo, particularmente
desde a década de 90; e, também, o seu plural caráter ideológico e a índole do
“Camino contemporáneo” como “una experiencia de retorno a una escala más
humana de las cosas”. Razões que eles relacionam diretamente “con las necesidades de los seres humanos del presente y con las nuevas demandas del turismo”.
Demandas, que, doutro ponto de vista, se têm assinalado (Herrero, 2003) como
agentes de negativa ressemantização do CS e como umha crescente ameaça ao
“potencial simbólico acumulado históricamente por el camino e à sua “patrimonialización atual” (Herrero, 2003: 367).
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II.1

MACRONARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS
DOMINANTES SOBRE SANTIAGO
E O CAMINHO: A INVISIBILIDADE
DA CULTURA COMO HIPÓTESE
Dedico este capítulo a fixar linhas de força dos principais discursos contemporâneos sobre o Caminho de Santiago e Santiago de Compostela (SC). Formularei hipóteses de receção e prática de uso ou não uso cultural dessas duas
entidades, itinerário e cidade, sobre os usos do CS e de SC e à sua relação com
as ideias fabricadas sobre ele, algumhas das quais serão contrastadas noutros
capítulos deste livro; tudo com vista a poder formular e analisar os modos em
que esses usos se processam em relação às identidades e culturas de destino e
como estas e a sua vida se vem ou não afetadas.
O meu objetivo é expor, pois, os elementos repertoriais mais importantes
elaborados na contemporaneidade sobre o Caminho de Santiago: os promovidos pola Igreja Católica e os fixados por organizações internacionais, nomeadamente a UNESCO e o Conselho da Europa. O meu corpus está constituído polos discursos do Papa João Paulo II e as Declarações das instituições
citadas em relação ao CS e à cidade de Santiago de Compostela. O impacto
e o volume de vendas da obra de Paulo Coelho O Diário de um Mago (1987;
em adiante também DM), impulsionado, depois, com artigos, entrevistas,
etc., dele e a ele e dum crescente número de apoiantes ou seguidores, aconselham introduzi-la como terceiro discurso de alcance internacional, ao lado
dos outros dous7. Denomino-os Grandes narrativas ou macronarrativas por
serem textos ou formulações de alcance mundial global e alto impacto, que
7

Em investigações prévias, realizadas sobre visitantes brasileiros efetivos a Santiago ou que tinham
planeada a viagem, distinguimos os seguintes perfis: religioso, espiritual, místico, académico,
turismo cultural, 'turismo' de raízes e turismo de negócios. Numha amostra inicial (Cortizas,
2011), vinculada a este projeto, salientou Paulo Coelho como principal idea-maker e elemento
de marketing e também o principal canal de distribuição do produto ''Caminho de Santiago''
ao nível mundial; diz Cortizas:
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apresentam umha tentativa de compreensão genérica ou até holística sobre o
Caminho e/ou a cidade e as suas significações.
Certamente, há muitas outras elaborações, algumhas com impactos de relevo, caso da difundida pola Xunta de Galicia, mas, no discurso e, ainda,
no alcance é subsidiária destas, e começou a elaborar-se, já, na década de
90. Finalmente, tentarei mostrar as linhas de divergência ou convergência entre os vários discursos, notando a altíssima coincidência, procurada ou não,
entre eles, de maneira progressiva, e farei um rápido confronto das linhas
fixadas com alguns produtos de alto impacto em determinados espaços culturais para elaborar algumhas hipóteses de contraste e eventual verificação
futura. Pode pensar-se em operadores turísticos ou hoteleiros, em promoções
locais de turismo como geradores de narrativas; mas, em muitos casos, eles
são canalizadores, não elaboradores de narrativas; e as narrativas que eles canalizam, podendo ser novas em algum aspeto, fazem-no dentro da estrutura
dos Macromodelos existentes antes referidos. Às vezes, até, o surgimento de
novas narrativas, geralmente subnarrativas, é feito dentro da estrutura de Macromodelos previamente criados, que permitem que essas inovações relativas
fluam, dado o caráter conservador desses agentes. Seria necessária umha investigação mui ambiciosa, mas acho que não me engano em pensar que isso seja
bastante geral. O sucesso da revitalização de antigas narrativas ou a criação de
novas narrativas podem ser utilizado para gerar novas atrações e novos usos
em possíveis usuários, diretos ou, principalmente, indiretos dessas narrativas.
Isso delineará um quadro de entendimento, um repertório genérico no qual
pequenas peças se irão encaixando ou não de acordo com os interesses locais
e visitantes, alguns com mais facilidade do que outros, que poderão ver-se
opacados ou destruídos dependendo da macronarrativa ...
A produção de textos (e, também, produções musicais ou audiovisuais)
que têm como quadro de desenvolvimento da sua diegese o CS, sendo umha
realidade ao longo dos tempos, tem aumentando de maneira realmente importante nos últimos anos, já nos inícios do século XXI. Ao crescente número
de compilações literárias, particulares quanto ao assunto, caso da de Javier
Gómez Montero (2009) ou recolhas bibliográficas genéricas em andamento
[quase 5.000 volumes sobre o CS possui a Biblioteca Jacobea em 2006 (cfr.,
As categorias referentes ao espaço e paisagem e a de hábitos, costumes e alimentação entrariam
em jogo quando no caso brasileiro consideramos todo o fenómeno social vinculado ao fenómeno
bola de neve e às redes sociais que se conformam ao redor das Associações de Amigos do Caminho
de Santiago no Brasil tanto em espaços virtuais quanto físicos, e que interagem também através
da coleção de livros de relatos e diários de viagem (mais de 200 compilados até momento [2008])
a modo de guias de iniciação ao caminho de Santiago e até de manuais (que ver, que fazer, etc.
quando se faz o Caminho) que se criaram seguindo o modelo Paulo Coelho, assim como todo tipo
de relatos e experiências de vida que encontramos na rede em forma de blogs ou outras plataformas
de intercâmbios culturais e de relacionamentos sociais (tipo as comunidades do orkut, os grupos
do facebook, ou os blogs e web pessoais, temáticas, etc...).
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por exemplo, o núm. 11 da revista Bibliografia Jacobea (2006), da Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia, www.bibliotecajacobea.
org], unem-se exaustivas compilações bibliográficas, como a realizada sob a
coordenação de Fermín de los Reyes Gómez (2000), que dão conta já da
vitalidade do fenómeno, nos dous volumes e 944 páginas de que se nutre,
com 8.614 referências comentadas, por ele coordenada e de que se anunciava já em 2002 umha revisão e ampliação (De los Reyes, 2002:2); dessas
referências, compiladas aproximadamente até 1999, 1.936 eram já “extranjeras”; das restantes, de “Libro Antiguo (s. XV a 1.800) aparecem 367 citações; 749 até ao século XIX e as restantes, até 6.678, ao século XX. Um
fenómeno evidentemente pluridimensional, como mostram desde agências turísticas até catálogos de livros especializados (“Camino de Santiago”,
www.guiarte.com/caminosantiago; “Casa del Libro”, www.casadellibro.com/
libros-el-camino-de-santiago-en-la-literatura/855).
1993, primeiro Ano Santo desde 1982 e primeiro de forte intensidade da
promoção turística, particularmente por parte da Xunta de Galicia, que criara
para essa finalidade, a S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, “dirigida à promoção
turístico-cultural e à dotação de serviços dos Caminhos de Santiago” (“S.A:
de Gestión”, s.d.), foi um ano marco nesse processo, também na intensidade
e produção bibliográfica (López Alsina, 1993), em que, de estudos centrados
fundamentalmente em aspetos históricos, artísticos, culturais ou literários do
Medioevo, passou a receber atenção a crescente produção cultural (sobretudo
literária) que o CS gerava (por exemplo, para a literatura: Chao Mata, 2000
ou Gutiérrez, 2001; Puerto, 2004; Martín, 2004; exposições, García Iglesias,
2004), significando-se igualmente umha importante mudança de significados, ressemantização operada sobre o Caminho na literatura, o que só tem
vindo a acrescentar-se por parte de determinados poderes públicos e religiosos
(Herrero, 2003).
Em 1982, o Papa João Paulo II visita Santiago de Compostela (historicamente, um centro relevante de peregrinação, juntamente com Roma e Jerusalém, ainda que, na altura, não existia umha grande afluência internacional
ao santuário8). Era Ano Santo Compostelano (umha festividade que acontece
cada 5, 6 ou 11 anos, quando o dia de Santiago, 25 de Julho, coincide com
domingo), oportunidade que não fora propositada, pois a viagem fora adiada um ano, após o atentado cometido por Mehmet Ali Ağca contra ele em
13 de maio de 1981, e sendo a primeira vez que um Papa o fazia em toda a
história da IC. Isto, já significativo pola audiência e repercussão que as ações
8

Estudiosos e IC coincidem em apresentar cifras de visitantes/peregrinos ou turistas em que o
crescimento mais relevante qualitativamente se produz em 1993. Cfr., por exemplo, para o
primeiro caso, Santos (2006), e, para o segundo, Aciprensa, 2004. Noutros capítulos examinarei
os dados mais em pormenor.

59

Elias J. Torres Feijó

do líder da IC podiam ter, a começar na sua comunidade de aderentes (neste
período, as pessoas consideradas católicas polo Vaticano estavam entre os 700
e 1.000 milhões, “Anuario”, 2006; “A Igreja”, 1995; das quais é difícil saber
quantas ativas ou praticantes ou seguidoras da doutrina do Papa). Elevava-se a
sua potencial audiência polo contexto europeu e mundial, presidido pola denominada Guerra Fria e polo caráter que Karol Wojtila estava imprimindo ao
seu pontificado; Wojtila viajava com frequência em “visita pastoral”, utilizando assiduamente os meios de comunicação de massas para as suas mensagens,
num mundo, aliás, em progressiva globalização, algumhas de marcada índole
política e interveniente, provindas do primeiro Papa não italiano desde 1522
e, ainda mais relevante, de um Papa polaco, combatente do regime comunista
no seu País, numha Europa dividida.
João Paulo II [em adiante, também JP II] chegara a Madrid no dia 31 de
outubro de 1982, numha visita de 11 dias ao Estado espanhol; no dia seguinte,
o Rei da Espanha recebia na mesma cidade “a quien con mayor afecto y respetuosa cercanía le llamamos el Padre Santo”, com afirmações do caráter historicamente católico da monarquia espanhola e alusões à extensão por parte do Reino
espanhol do catolicismo9, particularmente em Latino América. O discurso do
Rei (de pouco mais de 500 palavras10 e, como o que pronunciará em Santiago, em harmonia discursiva e ideológica com os de JP II; colocando o Reino
representado na lógica do discurso e a visita papais) aludia também ao Papa
como defensor da liberdade dos povos e à sua capacidade de influência política.
Explicitava-se, assim, o caráter intervencionista da ação política de Wojtila em
relação à “Guerra Fria” (cfr. sobre a atuação de C. Wojtila em relação à Guerra
Fria, Bozo et alii, 2008; Gaddis, 2005; Pons e Romero, 2004).
A resposta de JP II (de 1.172 palavras, 1982a), salienta a índole católica e
a fidelidade do povo espanhol à IC e ao Papa, a longa história do cristianismo
na Península e faz síntese da sua viagem polo Estado espanhol, numha terra
[“que está bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo recuerdo perdura en
el Pilar de Zaragoza y en Santiago de Compostela (...); que fue la gran meta
de peregrinaciones europeas a Santiago; que vivió la empresa de la reconquista; que descubrió y evangelizó América (...)”]. E explicita “tres vertientes
que marcan los grandes objetivos de mi viaje a España”: “confirmar en la fe”,
“confortar la esperanza” (“testemunha de esperança” era a forma habitual em
que JP II apresentava o seu pontificado) e “alentar las energías de la Iglesia y
9

10
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Convém ter presente que o Reino da Espanha deixara apenas quatro anos antes de ser
oficialmente um estado católico; e que a IC e a sua hierarquia especialmente tiveram um papel
importante na consolidação do regime ditatorial (Soto, 2005; Encarnación, 2008).
Nengum dos discursos focados ultrapassou praticamente as 2.500 palavras; a cifra é dada para
comparar relativamente a extensão das citações que se transcrevem e as linhas de força que se
sintetizam dos diferentes discursos.
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las obras de los cristianos” para que “combatan11 batallas de paz y amor, estén
comprometidos en la solidaridad con los hombres y sean en el momento actual generosos y perseverantes en obras de servicio, para el bien de todos los
españoles y de la Iglesia universal”. JP II conclui encomendando a viagem “al
Apóstol Santiago, Patrón de España” e com a invocação da proteção da “Virgen Santísima del Pilar, Patrona de la Hispanidad”.
Nos Atos desenvolvidos em Santiago, início da construção do novo discurso da IC sobre o CS e a cidade, três elementos sistematicamente interrelacionados sintetizam o programa papal:
• a caraterização de Santiago e, sobretudo, do Caminho e da peregrinação como um histórico elemento vertebrador da Europa.
• a identificação do cristianismo como raiz da identidade e da coesão
europeias.
• a identificação de Santiago, do Apóstolo e do Caminho como meta e
processo de conversão e superação católicas.
No seu discurso na “Misa del Peregrino” (1982b) Santiago surge como
“uno de los lugares sagrados más célebres en la historia, famoso en el mundo
entero”, “durante siglos la meta de un camino, trazado sobre la tierra de Europa por las pisadas de los peregrinos que, para no extraviarse, miraban los
signos estelares del firmamento12” e a Galiza como “lugar que los antiguos llamaban ‘Finis terrae’ y que ahora es una ventana abierta hacia las nuevas tierras,
también cristianas, que están más allá del Atlántico13”. Em Compostela está
e Compostela é, a seu juízo, “un testimonio de fe que, a lo largo de los siglos,
enteras generaciones de peregrinos han querido como ‘tocar’ con sus propias
manos o ‘besar’ con sus labios [gestos tradicionais dos peregrinos diante da
estátua basilar no pórtico da Glória que julgam ser imagen de Santiago14],
11

12

13

14

A linguagem bélica (em oxímoron, como no caso), e, em geral, umha certa tendência para
evidenciar força, capacidade de convocatória e mobilização, vão estar presentes nestes discursos
papais.
Convém ter presente esta alusão: a posição e o movimento das estrelas como modo de orientação
secular; estrelas que podem guiar, também, magicamente, (o que está igualmente interiorizado
na cultura cristã e, especialmente, a católica: os chamados Reis Magos que visitam o recémnascido menino de nome Jesus; Bíblia católica, Mt 2, 10); e, até com diferentes tradições
culturais que convergem na astrologia como modo de entender o mundo, o destino humano,
etc., em ocasiões elemento esotérico de importância (Stuckrad, 2005; Hanegraaff, 2004; vid.
tb. García Tato, 2006). Pense-se, igualmente, que a Via Láctea é também conhecida por Estrada
ou Caminho de Santiago que os peregrinos utilizariam desde antigo para se orientarem cara a
Santiago.
Latino América era já o principal âmbito geocultural de presença católica: JP II vai ligar muitas
vezes Espanha e Latino América como um conjunto cujo catolicismo se deve à primeira parte
do mesmo.
Eis outro elemento importante: a apropriação (não está em causa a sua legitimidade) de gestos
e fórmulas tradicionais.
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viniendo para ello hasta la catedral de Santiago desde los países europeos y
desde Oriente”, e que constitui “la identidad del pueblo español”. A ideia de
movimento para umha meta é reiterada como exemplo de progresso e transformação. JP II identifica-se com os peregrinos e com o(s) Apóstol(os) como
evangelizador; a IC é “Pueblo de Dios” que caminha.
No denominado “Acto Europeo15”, convocado pola IC e que reúne, entre outros, representantes de organismos internacionais europeus na catedral
(em território, pois, da mesma IC), tem lugar o segundo discurso do rei Juan
Carlos I (1982b) dirigido a JP II, discurso em que o monarca situa o Acto
num contexto de peregrinagem europeia a “este Santiago de la tradición” de
“hombres y mujeres de Europa entera, católicos los más”, salientando o europeísmo da Espanha e os momentos a seu juízo “adversos” da altura, em
sintonia sempre com a doutrina católica, entre as quais incluía “las divisiones
de una Europa que en un tiempo estuvo unida por las mismas raíces culturales
y religiosas”, e “sobre todo, esa plaga del terrorismo16”, “Parece que existe un
estrecho lazo entre la fe y la generosidad. De la fe surgieron en Europa una
multitud de instituciones en el campo de la educación, de la beneficencia y de
la asistencia social”. Santiago, que foi, para o rei, “meta de la historia”, “puede
ser ahora principio de una Europa nueva, que debe nacer insertando el espíritu de Cristo en la misma entraña del mundo”, concluindo com gratitude ao
Papa por “la trascendente doctrina” que deixara na sua visita.
A disputa simbólica sobre a definição da Europa, as tentativas de impor
como legítimos os critérios caraterizadores do Vaticano e a afirmação reiterada da fe católica como modelo vital e convivencial centram o discurso “La
renovación espiritual y humana de Europa” (João Paulo II, 1982d) do significativamente (por nome e sobretudo polo facto mesmo de ele existir) “Acto
Europeo” celebrado na catedral “lugar, tan querido para los gallegos y españoles todos”; de Santiago, elemento simbólico do contributo da Cristandade
ao Continente, “en el pasado un punto de atracción y de convergencia para
Europa y para toda la cristiandad. Por eso he querido [o “Acto” existe como
dependente da sua vontade17] encontrar aqui a distinguidos representantes de
Organismos europeos, de los obispos y Organizaciones del continente”.
15

16
17
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Oficialmente, o Vaticano denominou-no “Acto Europeo”; a Casa Real espanhola e o mesmo
Arquivo Diocesano santiaguês vão chamá-lo “Europeísta” (Juan Carlos I, 1982b). A Conferencia
Episcopal Española também: (“Primera Viaje”, s.d.), e assim figura igualmente nos arquivos
informáticos do Vaticano (João Paulo II, 1982d).
Dias antes fora assassinado por ETA o general do exército espanhol Víctor Lago Román e o Papa
recebeu em privado a sua família, condenando o atentado (“El Papa recibió”, 1982)
O Papa prolonga a ênfase da singularidade da sua posição e da primazia do seu discurso, fazendo
aparecer o seu monólogo como diálogo e labor conjunta (“a todos dirijo mi deferente y cordial
saludo, y con vosotros quiero reflexionar esta tarde sobre Europa”) e hiperbolizando a sua
atitude contemplativa e superior:“Mi mirada se extiende en estos instantes sobre el continente
europeo (…)” começa o parágrafo logo a seguir (carregados meus).

Macronarrativas e difusão de ideias sobre Santiago de Compostela em diversos produtos culturais

A peregrinação a Santiago aparece como articuladora da história da Europa, “inmensa red de vías de comunicación que unen entre sí a las ciudades y
naciones que lo componen”, referida por ícones europeus como Goethe, que
“insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando”; umha Europa que ele, afirmando a sua condição de eslavo, julga definida polos marcos a
que a Cristandade chegou, desde o ocidente da, na altura, União Soviética até
ao Finis terrae em que está: Caminho, europeísmo e fé cristã indissociáveis.
Naquela Comunidade Económica Europeia a dez a que os governos dos Estados espanhol e português pretendiam aderir, com K. Wojtila, ataviado (“Europa: Sé tú misma”, s.d.) com símbolos da Peregrinação a Santiago e como
apropriação do significado do Acto, essas afirmações tomavam importância
crescente, política, social, cultural e economicamente, para o debate sobre o
âmbito europeu. Particularmente a partir das pretensões de determinados governos turcos, mas antes, também, pola entrada dos, na altura, denominados,
Países do Leste (noção fragmentarizante que nunca é usada por JP II). Neste
sentido, o Papa afirma que a que julga divisão civil e religiosa [sobretudo
“por la defección de bautizados y creyentes de las razones profundas de su fe
y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida, que garantiza
equilibrio a las personas y comunidades”], da Europa, é paralela nas causas e,
consequentemente, nas soluções18.
É neste contexto que o Papa, recorrendo à anáfora, pronuncia um parágrafo que acabará por aparecer como síntese da sua proposta política e espiritual
para a Europa: associa funcionalmente as suas condições de polaco, eslavo, europeu, Papa, bispo, sacerdote, e vincula-as às de ser integrante da Europa e europeu e cabeça da IC e membro dela, peça e liderado fundidos na sua pessoa:
Por esto, yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca que se ha considerado siempre europea, por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales; eslava entre los latinos y
latina entre los eslavos; Yo, Sucesor de Pedro en la Sede de Roma, una Sede que Cristo
quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo
el mundo. Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo,
vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma19. Descubre tus
orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual, en
un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades20.
18

19
20

A alusão a um passado melhor/religião católica a que voltar, está também presente na Mensagem
que JP II enviará convocando a IV Jornada Mundial de la Juventud em Santiago, 1989
(“nostalgia de lo sagrado”). Para a questão da narrativa da nostalgia e o seu caráter ideológico
pode ver-se Stewart, 1993; para o caso concreto de Santiago, vid. Sime, 2011.
O texto sublinhado ficou anos mais tarde gravado numha lápide colocada no interior da
catedral.
O trecho conclui pondo Santiago como exemplo do que a Europa deve fazer: “Los demás
continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo: «lo
puedo»”. O, na altura, correspondente do jornal católico ABC e especialista no Vaticano e que
será, desde 1984 até 2006, Director da Sala de Imprensa da Santa Sé, Joaquín Navarro Valls,
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Em apoio das suas teses citas nomes da tradição cristã, entre os quais Maximiliano Kolbe (“mártir de la caridad en el campo de concentración de Auschwitz al que recientemente he proclamado santo”) e “Benito de Nursia y
Cirilo y Metodio, Patronos de Europa21”, impulsores de “aquella presencia del
cristianismo entre los pueblos eslavos, que permanece todavía hoy insuprimible, a pesar de las actuales vicisitudes contingentes”.
JP II afirma também renunciar a “ciertas posiciones que [a IC] ocupó en el
pasado y que la época actual ve como totalmente superadas”, o que implicaria aggiornamento, correção (no duplo sentido) e bondade (por auto-crítico)
do seu discurso; coloca-a “al servicio, como Santa Sede y como Comunidad
católica, para contribuir a la consecución de aquellos fines, que procuren un
auténtico bienestar material, cultural y espiritual a las naciones”, justificando
a sua participação em foros internacionais diplomáticos, “en momentos no
fáciles para Europa”. O seu discurso encerra invocando a força da instituição
que lidera, reafirmando valores católicos e pedindo à Virgem “para que el bien
continúe siendo una gozosa realidad en Europa y Cristo tenga siempre unido
nuestro continente a Dios22”.
Não é fácil quantificar o alcance do discurso do Papa. Dirigia-se a “hermanos y hermanas, venidos de todas las diócesis de Galicia y de tantas partes
de España” e manifestava alegria por saber que “durante todo el Año Santo
Compostelano, diversos millones de peregrinos —más que en los precedentes
Años— han venido a Santiago en busca de perdón y de encuentro con Dios”,
cifra manifestamente exagerada, ao teor de dados de anos sucessivos de maior

21

22
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indicava na sua crónica de 10 de Novembro (Navarro, 1982): “En la forma, en la sintaxis y en
el estilo era el párrafo más solemne del medio centenar de discursos y homilías pronunciados
estos días por Juan Pablo II”.
O caráter de linha política a seguir sobre a actuação da IC na Europa deste discurso e, em
particular, deste parágrafo, era ainda referendado polo mesmo Papa em Madri, mais de vinte
anos depois, 2003, no que julgava “momentos transcendentales para la consolidación de una
Europa Unida [o Tratado de Niza acabava de entrar em vigor e a UE preparava a integração
de dez estados, oito dos quais ex-comunistas, entre os quais, Polónia; e permaneciam ainda
as consequências do conflito político e bélico dos Balcãs, entre outros elementos” (Ortiz,
2003)] e essas palavras vão ser reutilizadas por ele em textos de importância para a IC como o
documento “Ecclesia in Europa”, aludido já como “Acto Europeísta”. O sucesso da frase fará que
se identifiquem Europa – Santiago/Peregrinação, Igreja Católica – João Paulo II.
Na apropriação da ideia da Europa no discurso papal convergem tempos e espaços de memória
europeia, dos mais remotos (a própria catedral, a Idade Média) aos mais recentes (a Guerra
e o Holocausto; a divisão política) articulados sempre polas soluções ou ofertas católicas: de
sacrifício, vertebração, fe, etc. E polo seu poder sancionador (aqui os santos, por exemplo, um
deles feito por ele, ou a definição de padroeiros).
No “Encuentro del Papa Juan Pablo II con las gentes del mar en Santiago de Compostela” , não
há alusões a Santiago ou ao Caminho, exceto a “la espléndida Plaza del Obradoiro y la basílica
compostelana” onde o ato era celebrado e ao “querido Apóstol de España, Santiago” como
também pescador, mostrando preocupação polas condições económicas, sociais e espirituais dos
marinheiros e as suas famílias e concluindo o seu discurso em galego (na única ocasião em que
o vai utilizar), identificando Galiza como povo custódio privilegiado de Santiago (1982c).
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impacto23 (Santos, 2006). A Galiza e Espanha são os alvos imediatos, sobretudo da imprensa escrita e a televisão, que retransmitiu muitos atos. Os jornais
que acompanharom a visita recolhiam fontes que iam de 200.000 a 500.000
pessoas; em todo o caso, como La Voz de Galicia, escrevia na sua portada de
10 de Novembro de 1982: “la mayor concentración humana de la historia de
Galicia recibió al Papa en Santiago24”. Em países como a Itália, a França e a
Polónia o acompanhamento da visita fora importante, particularmente na sua
vertente política (em 28 de Outubro, o PSOE atingira a maioria absoluta nas
eleições legislativas).
Nos finais de 1988 começa a distribuir-se no mundo, a “Mensaje de Juan
Pablo II para la IV Jornada Mundial de la Juventud”, datado no Vaticano, a
27 de Novembro e assinado por Joannes Paulus PP. II, 1988, e convocada
para os dias 19 e 20 de Agosto de 1989 no “famoso santuario de Santiago de
Compostela, en España”, fundindo nele história, tradição, labor assistencial e
conversão à religião. A missiva evocava na continuação aspetos do seu discurso
no Acto Europeo de 1982. Aludindo à IC como “Pueblo de Dios en camino”,
apela ao “entusiasmo juvenil” para que o Caminho tenha “en este año, un
nuevo y rico desarrollo”. A Mensagem era introduzida pola frase “Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida” (Bíblia católica, João 14:6), frase que o Papa reiterará como elemento vertebrador do seu discurso e sentido do Caminho; na
“Mensaje”, o Papa apresenta-se como interlocutor, recetor e solucionador das
eventuais inquietações dos “queridísimos jóvenes” e “queridísimas jóvenes” a
que se dirige, considera que o “mundo actual es una gran tierra de misión,
incluso en los países de antigua tradición cristiana. En todas partes, hoy, el
neopaganismo y el proceso de secularización constituyen un gran desafío al
mensaje evangélico” e aponta indícios de solução por onde a IC pode penetrar
(“se presentan -también en nuestros días- nuevas ocasiones para anunciar el
Evangelio: se nota, por ejemplo, una creciente nostalgia de lo sagrado, de los
valores auténticos, de la oración”), em que aos jovens “de especial manera”
incumbiria “dar testimonio de la fe, hoy, y comprometeros a llevar a los demás
el Evangelio de Cristo -camino, verdad y vida- en el tercer milenio cristiano; como también construir una nueva civilización que sea la civilización del
amor, de la justicia y de la paz”.

23

24

O Arcebispado ainda não fixara de modo contundente a caraterização de peregrino como quem
percorria ao menos 100 quilómetros a pé ou 300 de bicicleta; o fenómeno contemporâneo ainda
não dera os seus firmes e multitudinários passos...
O manchete fazia contas em relação a um acontecimento de 5 anos antes (4 de Dezembro
de 1977): as manifestações na Corunha e Vigo pola defesa da Autonomia para a Galiza. La
Voz de Galicia intitulara na sua portada (“Galicia clamó”, 6/12/1977): “Galicia clamó por su
autonomía. Gigantesca movilización popular: 100.000 manifestantes en A Coruña y 300.000
en Vigo. Es la mayor que ha habido en la historia gallega”.
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Os discursos papais de 1989 em Santiago prolongam o teor da convocatória e a linha definida anos atrás, oferecendo só a singularidade dos interlocutores procurados, a mocidade, e maior acento no caráter cívico e mobilizador da IC. Na “Ceremonia de Bienvenida” (João Paulo II, 1989a), de 19 de
Agosto, JP II reforça o lugar e o itinerário como umha das propostas e fatores
essenciais para a identidade europeia, desde a sua “juventude” (ser jovem é
voltar ao passado juvenil europeu e católico) até a atualidade e o seu futuro. O
Papa pronuncia estas palavras numha encenação ecuménica (concentra jovens
“desde los más lejanos lugares, de todos los continentes”, fazendo-os assim
representativos da juventude mundial), em que alude ao sacrifício físico25 que
relaciona com a penitência e a oração, com que se chega à cidade símbolo da
permanência da fe católica e, por isso, da solidez e capacidade de ‘iluminar’,
de Santiago e da IC. Afirma esta estar preparando-se “a una nueva cristianización”, apoiado no quadro cronológico-cultural milenar (a onze anos do ano
2000 d.C.), referência mais intensamente usada agora.
Durante “el rito del peregrino” (1989b), Wojtila reforça sistematicamente
a primazia da IC frente ao poder político e reclama a propriedade da peregrinação, referendada por ele e polos jovens que portam os emblemas jacobeus com os quais acede(m) à basílica, cumprimentando primeiro todas as
autoridades e membros da IC, depois “a los seminaristas y a los jóvenes que,
en representación de todos los demás y con la capa de peregrino sobre sus
hombros, me han acompañado hasta la catedral”, para depois fazê-lo com as
autoridades políticas do Estado, a começar por “Sus Majestades los Reyes de
España, que han querido participar en esta liturgia. Por medio de ellos me
permito reiterar mi caluroso saludo al querido pueblo español”. Num breve
trecho, o Papa utiliza o galego, permitindo-lhe a alusão referir a sua origem
de nome similar (“Galizia oriental”; “Galicia occidental”, do “Finisterre hispánico”), introduzindo assim a sua repetida condição de polaco e de europeu,
enquadrado no caráter proselítico da sua atividade. E formula umha oferta de
valores de prestígio, especialmente entre os jovens e o seu presumível idealismo transformador (paz, solidariedade, etc.), vinculados a práticas religiosas
(oração, penitência) que encontrariam a sua exclusiva autenticidade na fé cristã e na IC, cuja concretização e proselitismo seriam eficazes para “construir
una civilización más justa, una sociedad humana más habitable26”).
25
26
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É, salvo erro, a primeira alusão papal ao esforço físico do CS, que seria particularmente atrativo
e defrontável para e polos jovens, dada a sua vitalidade.
Na “Oración de su Santidad Juan Pablo II ante la tumba del Apóstol Santiago” (1989d),
portanto, numha prática mais individual e íntima, mais concentradamente religiosa e de
monólogo dirigido ao Apóstolo, JP II reitera as ideias básicas da IC Peregrina, a sua permanência
histórica, o seu caráter de congregadora de jovens de todo o mundo “hasta este ‘finisterrae’ de
tus andanzas apostólicas”, “donde tú eres peregrino y hospedero, apóstol y patrón”. Nos versos
finais, o Papa utiliza algumha referência do Hino a Santiago (cfr. “Información”, s.d.).
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É na “Vigilia con los jóvenes en el Monte del Gozo”, em que JP II pronuncia o mais longo discurso de quantos tinha feito (e fará) em Santiago
até à data: 4.808 palavras (1989e) (e que segue a umha performance feita
por jovens sobre o sentido da Jornada e da Peregrinação e se articula como
resposta a umha pergunta inicial: “Peregrinos, ¿Qué buscáis?”), que, na sua
habitual posta em cena monológica, ele mesmo vai respondendo: caminho,
procura, avanço para a verdade, IC e fé, recorrendo a sistemáticos apelos, diretos e exortadores, endereçados à sua audiência. Dirigindo-se aos galegos, e,
particularmente, aos da arquidiocese de Santiago (outra marca de primazia, a
da delimitação eclesiástica, de referencialidade católica, frente à mais comum
de cidades ou regiões), Santiago e Galiza são nele definidas como “tierra privilegiada por albergar una meta de un camino que lleva a la alegría, al gozo, a
Jesucristo”. E cumprimenta “en algunas lenguas representadas aquí por jóvenes peregrinos”, numha eloquente sequência ecuménica de referências a comunidades linguísticas, de preferência europeias, entre as que inclui alguns
dos denominados Países do Leste.
De novo, “símbolos característicos y tradicionales de la «ruta jacobea»: el
sombrero, el bastón, la concha y la calabaza”, utilizados na performance, são
promovidos como elementos do sentido do seu discurso. E o Caminho como
salvação espiritual na IC e os seus significados constituem o objeto da reflexão
coletiva que propõe, como “búsqueda”, não de “el dinero, el éxito, el egoísmo,
el bienestar”. A ele soma a Verdade (“es el sentido más profundo del camino
de Santiago: buscar la verdad y proclamarla”) e a Vida. Refere-se a presumíveis
preocupações da mocidade e parte crescente dos seus valores, como o rejeitamento da contaminação ambiental (“La Juventud”, s.d.) (“y tenéis razón”,
anota), para reutilizá-los metafórica e enfaticamente, ao serviço da sua mensagem: “Pero, queridos jóvenes, también hay una contaminación de las ideas
y de las costumbres que puede conducir a la destrucción del hombre. Esta
contaminación es el pecado, de donde nace la mentira”.
Umha outra parte do discurso está orientado ao papel que espera deles
(testemunho e evangelização), dando pautas de comportamento e de atitude
em relação ao matrimónio e ao aborto, um conjunto de valores para a ação
social, pronunciando-se contra a pobreza e a violência, e aludindo a conflitos
armados que estavam tendo lugar no mundo, em particular no Líbano [em
guerra civil recrudescida] e Oriente Médio27.
Na Homilia de 20 de Agosto da Missa celebrada no Monte do Gozo
(1989c), o Papa insiste no caráter ecuménico e na força da convocatória na
saudação inicial aos presentes “(...) llegados aquí no sólo de Galicia, de España
27

Do relevo político da visita e do contexto internacional dá conta a entrevista entre o presidente
do Governo espanhol, Felipe González, e o Papa, sobre “la situación del Líbano y de los
problemas de centroeuropa” (Álvarez, 1989).
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entera, de toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales [note-se a definição
abrangente da Europa una], sino también de América del Norte y de América
Latina28, del Oriente Medio, de África, de Asia y de Oceanía”. “El Monte
del Gozo, donde se juntaban los peregrinos, nos hace recordar una de las
características más hermosas de Santiago y de su Camino: la universalidad”,
será umha das frases conclusivas. Reclama aos jovens serviço católico, simbolizado no Apóstolo; e sentido de transformação e renovação, simbolizados na
Catedral.
As linhas traçadas em 1982, consolidavam-se em “la mayor peregrinación
de la historia jacobea”. La Voz de Galicia dava “unos 550.000 jóvenes”, segundo a organização, o que outras fontes rebaixavam até 300.000 (p. 20; ou
a 400.000, p. 21; cfr. “La mayor”, 1989). A Xunta, que entretanto adquiria
maior protagonismo, afirmava, pola sua parte, (p. 14) que “las dos concentraciones llevadas a cabo en el Monte do Gozo han sido las mayores de toda la
historia de Galicia, sin querer entrar en cuantificaciones”.
Até 1984, Santiago e o Caminho não vão receber reconhecimentos internacionais importantes (o que reforça o capital simbólico da apropriação da
IC como moderna pioneira e mesmo impulsora desse reconhecimento); nesse
ano recebe o “Prémio Europa (12 de Julho, “Distinción del Consejo de Europa a una ciudad por su compromiso europeo”) e a cidade velha de Santiago
de Compostela é declarada “Patrimonio da Humanidade” pola UNESCO (a
declaração está assinada em 4 de Dezembro de 1984) e foi inscrita em 1985,
em base aos critérios I, II e VI da organização, “The criteria”, s.d.a), cuja Declaração afirma (Unesco, 1984)]:
This famous pilgrimage site in north-west Spain became a symbol in the Spanish
Christians' struggle against Islam. Destroyed by the Muslims at the end of the 10th century, it was completely rebuilt in the following century. With its Romanesque, Gothic and
Baroque buildings, the Old Town of Santiago is one of the world's most beautiful urban
areas. The oldest monuments are grouped around the tomb of St James and the cathedral,
which contains the remarkable Pórtico de la Gloria (sic).

Em 23 de Outubro de 1987, o Caminho recebe do Conselho da Europa (CE) a denominação de “Primeiro Itinerário Cultural Europeu” e, em
2004, a menção de «Grande Itinerário29 Cultural Europeu»- por proposta dos
28

29
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JP II aludirá, em várias ocasiões, singulamente a Latino América, que já visitara e que era
o principal espaço geocultural do catolicismo no mundo, e ao papel de Espanha nesse
número, simbolizando, por exemplo, na extensão toponímica do nome de Santiago, o seu
"reconocimiento" de “la gesta misionera sin par de España en el Nuevo Mundo” (1989a).
Esta definição de Grande Itinerário” pode confundir-se com a de “Grande Rota”, (“GR
footpath”, s.d.), percursos de fundamental caráter desportivo (são federações desportivas as
que os desenham e mantêm) e, também, ecológico e cultural, crescentemente frequentados. De
facto, o Caminho Francês de Santiago é o GR-65 (“Camino de Santiago” -GR-65-, s.d.).
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representantes dos seguintes estados: Alemanha, Bélgica, Espanha, França,
Itália, Luxemburgo, Portugal e Suíça; e recebe a “Bandera de Honor del Consejo de Europa”, além doutras distinções (Reigosa, 1993). Na Declaração, o
Itinerário é apresentado como umha experiência cultural30 excecional para
quem o percorre, e um contato com um “vasto” património material e imaterial, com explícitas valorizações da viagem em si mesma; nela é reclamado o
impulso dado polo CE para constituir um “itinéraire-symbole, témoignant de
plus de mille ans d’histoire européenne et d’un modèle de coopération culturelle pour la Grande Europe” (Conseil, s.d.):
O documento do CE afirma o caráter religioso fundacional da rota, e reivindica para a instituição tê-lo dotado dumha dimensão de encontro europeu
(Conseil, s.d.):
Ce qui était, pendant des siècles, un phénomène religieux fondé sur l’expression du
christianisme, a pris, grâce à la Déclaration du Conseil de l’Europe en 1987 et à la mise
en place d’une signalétique européenne commune31, une dimension supplémentaire. Donnant la possibilité à des personnes d’horizons multiples, croyantes ou non, chrétiennes ou
pas, de se rencontrer et de cheminer ensemble, les chemins vers Compostelle constituent un
itinéraire-symbole, témoignant de plus de mille ans d’histoire européenne et d’un modèle
de coopération culturelle pour la Grande Europe.

O discurso do CE é, pois, eminentemente europeísta e de projeção cultural, e subsidiário das bases que o Papa já tinha sentado em 1982; o CS ganha
agora um acento mais plural (para crentes ou não crentes) mas num quadro já
desenhado pola IC e assim assumido.
Essa linha de distinção ao Caminho e/ou a Santiago por parte de instituições internacionais culmina (mas não conclui) também em 1993, quando ele é declarado Património Mundial da Humanidade (UNESCO, 1993),
num conjunto justificativo que se centrava em motivações similares às expressadas em 1984, na Declaração respeitante à cidade. Dentre os seus critérios,
a UNESCO aplicou o I, o IV e o VI, assim aplicados, por Proposta do ICOMOS Evaluation (UNESCO, 1993; Martorell Carreño, 2006). Na Declaração da UNESCO, pode ler-se (UNESCO, 1993):

30

31

A primeira consideração do Regulamento deste tipo de Declarações diz (Conseil, 2007):
"
que les objectifs principaux de la coopération culturelle européenne consistent à
promouvoir l'identité européenne dans son unité et sa diversité ; à préserver la diversité des
cultures européennes ; à encourager le dialogue interculturel et à faciliter la prévention des
conflits et la réconciliation”.
Até aos anos oitenta não começa a haver umha ação decidida sobre a delimitação e sinalética
do CS. Aumentando o seu uso, aumentarom os problemas e interesses a ele vinculados. As
dificultades de fixação de determinados tramos do CS e o seu caráter declaradamente europeu
por parte da UE provocará problemas, de facto ou ainda potenciais, pola “desmesurada
multiplicación de supuestos Caminos de Santiago, extendidos por demasiados países y tierras
de Europa” (López Alsina, 1993).
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“The late 8th century saw the consolidation of the Christian kingdom of Galicia and
Asturias in northern Spain, with the support of Charlemagne. It was to provide the base
for the reconquest of the peninsula from Muslim domination, a process that was not to be
completed until 1492. The apostle had been adopted as its patron saint by the Christian
kingdom against the menace of Islam”,

Num conjunto declarativo igualmente subsidiário da delimitação católica
do seu uso e conceção:
Santiago de Compostela was proclaimed the first European Cultural itinerary by the
Council of Europe in 1987. This route from the French-Spanish border was – and still is –
taken by pilgrims to Santiago de Compostela. Some 1,800 buildings along the route, both
religious and secular, are of great historic interest. The route played a fundamental role
in encouraging cultural exchanges between the Iberian peninsula and the rest of Europe
during the Middle Ages. It remains a testimony to the power of the Christian faith among
people of all social classes and from all over Europe.

Em 2004, lembremos, o Caminho Francês recebe a menção de Grande
Itinerário Cultural Europeu. Em 2007, foi submetida à UNESCO a candidatura do Caminho do Norte ou Caminho Primitivo (UNESCO, 2007)
para obter a Declaração de Património Mundial; a candidatura é aprovada; a
Declaração em que a distinção é concedida sustenta-se nos critérios II, IV e
VI da organização e alude, como noutros casos, à “miraculous discovery of the
tomb of the Apostle” e ao caráter antimuçulmano do mesmo32.
Não parece ter havido umha forte ação institucional europeia de fomento
do Caminho de Santiago33; ora bem, o fenómeno alcançava umha marca de
prestígio que se repetirá quase sistematicamente na publicidade das entidades
interessadas na sua promoção.
Em finais de oitenta, o romance de Paulo Coelho, O Diário de um Mago
(1987), começa a ter um êxito crescente, primeiro no Brasil, por si e pola
atração de um outro romance dele, O Alquimista (1988) cujo protagonista se
chama Santiago; nas primeiras edições de um e outro romance, um aviso na
capa alude a Paulo Coelho como autor do outro texto.
O livro está dividido em 26 capítulos, além de inaugurar-se com um prólogo a cargo da astróloga Claudia Castello Branco, seguido dum prefácio do
32
33
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All of this activity tied in with the first signs of resistance in this part of the north of Spain to
the Muslim presence in the Iberian Peninsula” (UNESCO, 2007).
De facto, institucionalmente, e após várias tentativas e fases embrionárias, só em inícios de
2010 tinha lugar a primeira reunião do Intergrupo dos Caminhos de Santiago do Parlamento
Europeu, um dos vinte e sete existentes no Parlamento Europeu- (Nos termos do Art. 32° do
Regimento do Parlamento Europeu, "os deputados podem constituir intergrupos, ou outros
agrupamentos não oficiais de deputados (...), não podendo no entanto "realizar actividades
susceptíveis de gerar confusão com as actividades oficiais do Parlamento ou dos seus órgãos"
(Parlamento, s.d.), que tem como objetivo a difusão do CS como elemento de vertebração
cultural e identitária europeia; Millán, 2010).
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autor e finalizado com um epílogo dedicado a Santiago de Compostela, e articulado sobre um constante apelo às pessoas comuns como estratégia relacional
com o leitor ou a leitora.
Não possuo dados fiáveis sobre o volume de leitores/as e vendas de um livro
mesmo acessível na rede desde 2001 (2001b); parece claro que estas podem
contar-se por milhões, sobretudo no mercado brasileiro mas também noutros
europeus, como fundamentalmente Espanha ou França. Do livro venderamse 40.000 cópias até Junho de 1988 (Morais, 2008: 476). Em 1989, DM e O
Alquimista alcançavam o topo da lista dos mais vendidos no Brasil (Claudino
e Alzer, 2004: 121). No ano 1995 ultrapassava as cem edições. Em 1998,
Coelho era “um dos 15 autores mais lidos do mundo, freqüenta a lista de bestsellers de 18 países. Seus livros estão traduzidos em 74 países e 39 idiomas”
(Moraes: 1999). Nesse ano, em abril, a revista Veja (Camacho, 1998) informava que estava à beira de chegar a um milhão de exemplares vendidos de
toda a sua obra na Inglaterra e no Japão; milhão que era largamente ultrapassado nos Estados Unidos e na Itália, superando os quatro milhões na França.
Tudo sem contar as 8.000.000 de cópias que calcula o seu biógrafo em 2008
circulam ilegais polo mundo (Morais, 2008: 53).
O capital simbólico de Coelho foi crescendo; até o ano 2000, segundo
umha das suas páginas oficiais (“Paulo Coelho”, 2007 ) atingira:
"Prix Lectrices d’Elle" (France ‘95); "Knight of Arts and Letters" (France ‘96);
"Flaiano International Award" (Italy ‘96); "Super Grinzane Cavour Book Award"
(Italy ‘96); "Golden Book" (Yugoslavia ‘95, ‘96, ’97, ‘98); Finalist for the "International IMPAC Literary Award" (Ireland, ‘97); "Comendador de Ordem do Rio Branco"
(Brazil ‘98); "Crystal Award" World Economic Forum (‘99); "Golden Medal of Galicia" (Spain, ‘99); "Chevalier de L'Ordre national de la Legion d'honneur" (France
2000) ; "Crystal Mirror Award" (Poland 2000).

Não é o meu propósito aqui, em função dos objetivos enunciados, outro
do que sintetizar os modos de apresentação/receção fundamentais de DM sem
entrarmos na análise da obra, por um lado suficientemente divulgada, como
veremos, nos seus traços gerais.
Quanto à questão Caminho de Santiago/cidade de Santiago de Compostela, Antia Cortizas Leira (2008) realizou umha sistematização repertorial de
DM em relação à identidade e à cultura sobre a base de sete parâmetros elaborados pola Equipa do nosso projeto, útil para os objetivos que aqui me ocupam: “Questão Linguística ou tratamento da língua”, “Memória, genealogia
e origens”, “História”, “Tradição, lendas e crenças”, “Espaço e paisagem”,
“Hábitos costumes e alimentação” e “Motivações e expectativas de viagem”.
O resultado, em síntese, é o seguinte: não aparecem valorizações nem reflexões sobre línguas e comunidades do CS. A não atenção à(s) língua(s)
estende-se mesmo a outros âmbitos culturais: o autor refere-se aos cruzeiros
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espalhados ao longo de todo o caminho como “rollos” (1991: 12934). No que
diz respeito à memória, genealogia ou origens que para o autor, também como
brasileiro, a Galiza podia representar, elas são inexistentes. A História recebe
maior atenção, através da sua visão da Rota Jacobea, as suas origens e significação assim como alguns apontamentos da História do Estado Espanhol.
Repassa-se origem e significado do CS (Coelho, 1991: 22-23) alude-se a elementos que ajudaram na sua mi(s)tificação: Via Láctea, Aymeric Picaud, Carlos Magno, Codex Calixtinus, Liber Santi Jacobi, Les Amis de Saint-Jacques,
etc., fundamentalmente medievais, nem sempre vinculados ao Caminho,
caso do El Cid, (1991: 52, 61, 62). Alude-se a episódios vinculados à Guerra Civil espanhola (1936-1939) e as suas consequências (1991: 101, 165;
algumha cuja veracidade é controversa, 1991: 84), “utilizados para conduzir
a história e dotá-la desse caráter mais antigo, mítico e «primitivo», caracterizado pelas pegadas que o tempo e a História foi deixando ao seu passo”,
afirma Cortizas (2008).
Cortizas Leira salienta a Idade Média como umha das constantes do livro,
onde se originaria a tradição de “ritos, lendas e exercícios que ele irá aprendendo e realizando ao longo do seu caminho, e ainda por ser quando tem o
seu esplendor a Ordem dos Templários, elemento mitificante e mitificado em
todo o relacionado com o Caminho, os mosteiros e os ritos de consagração
espiritual”.
Deste ponto de vista, Cortizas indica que a tradição, lendas e crenças é umha
“das principiais linhas temáticas e fio argumental da história”, “pois a própria
congregação a que o autor diz pertencer logo no início do livro e seguir os
seus postulados recebe o nome de «Tradição» (título, aliás, dum dos Capítulos,
1991:203, reforçando o vínculo entre Tradição e esoterismo). Ele mesmo define
esta congregação como (Coelho, 1991: 1) “a grande fraternidade que congregava as ordens esotéricas em todo o mundo”, o que mais umha vez nos remete
para a universalidade e a condição de que a história que aqui é contada é para
todo o mundo (ibid: 1991: 15). A associação entre história, crença e mito é reiterada, nas explicações do nome Compostela (ibid: 1991: 22) ou na narrativa do
milagre que se conta que aconteceu no Zebreiro (ibid, 1991: 241). Objetos tradicionais dos peregrinos estão presentes já desde o início (1991:26-27) também
utilizados simbolicamente como mecanismos de autoidentificação entre eles. A
paisagem aparece como variada e contrastada ao longo do CS em determinadas
ocasiões (Coelho, 1991: 242-243), tendo como funções refletir estados de ânimo e de espírito e servir de apelo, diálogo ou pista para o caminhante, dotando
mais umha vez o texto de “um carácter mágico e universalista”. A toponímia
não é cuidada (há erros em vários topónimos), e o seu uso é apenas referencial
34
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Esta de 1991 é a edição utilizada por Cortizas Leira, que aqui optamos por conservar.
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da passagem por determinados lugares e justificativo da tradição e antiguidade
do CS. Para isto, usa também amiúde um tom ruralista e de simplicidade ao
aludir a eles, reforçando o sentido antigo do fenómeno do Caminho e o simples
como elemento de profundidade da mensagem do livro (o texto vincula sistematicamente pessoas simples, as práticas de RAM e o iniciático para atingir o
“verdadeiro Conhecimento”, 1991: 35: “As práticas de RAM são tão simples
que as pessoas como você, acostumadas(...)”.
As alusões aos hábitos, costumes e alimentação das comunidades por onde
passa são raras e generalistas, exceto a narrativa dum casamento (título dum
capítulo) ou a justificação da «siesta» (Coelho, 1991: 23, 57, 79). A vinculação
entre alimentos, gastronomia e comunidades é também pouco abundante e,
quando surge, é em conjunto e não surge destacada positivamente (1991:99).
Aparecem elementos comuns (“pão com azeite”, “café preto” ou “café com leite”
e “vinho”, costumando o da Rioja, no entanto, aparecer positivamente aludido)
e incaraterizados como fundamentais e alusões a refeições sem pormenores nem
vínculos ao local (1991: 39, 44, 70, 204) . Há algumha apreciação sobre o mal
atendimento em algum lugar (1991: 77) e só em duas ocasiões a gastronomia
aparece como tal, salientada positivamente: em Estella (Navarra), vinculando-a
aos comentários de Aymeric Picaud no Liber Sancti Iacobi (ibid, 1991: 80) e em
Astorga (Leão), aos “biscoitos amanteigados” (1991: 161).
Já no que diz respeito às motivações e expetativas de viagem, Cortizas salienta, ainda, umha ocasional “complacência ou mais bem resignação, ou até
de um implícito sentimento de culpa”, cuja expiação permitirá chegar ao verdadeiro poder do “Conhecimento”, expressão utilizada no livro.
Transcrevo, finalmente, o “Epílogo: Santiago de Compostela” com que o
livro encerra e onde aparecem as únicas alusões à cidade:
EPÍLOGO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Da janela do meu hotel posso ver a Catedral de Santiago, e alguns turistas estão em
sua porta principal. Estudantes de roupas medievais negras passeiam entre as pessoas, e os
vendedores de souvenirs começam a montar suas barracas. É de manhã bem cedo, e, fora as
anotações, estas linhas são as primeiras que estou escrevendo sobre o Caminho de Santiago.
Cheguei ontem na cidade, depois de pegar um ônibus que fazia linha regular entre Pedrafita – perto do Cebreiro – e Compostela. Em quatro horas percorremos os 150 quilômetros
que separavam as duas cidades, e lembrei-me da caminhada com Petrus – às vezes precisávamos de duas semanas para percorrer esta mesma distância. Daqui a pouco vou sair e
deixar no túmulo de Santiago a imagem de N. Senhora da Aparecida montada nas vieiras.
Depois, assim que for possível, pego um avião de volta para o Brasil, pois tenho muito o que
fazer. Lembro-me de Petrus haver dito que tinha condensado toda sua experiência em um
quadro, e passa pela minha cabeça a ideia de escrever um livro sobre o que passei. Mas isto
ainda é umha ideia remota, e tenho muito o que fazer agora que recuperei minha espada.
O segredo da minha espada é meu e jamais irei revelá-lo. Ele foi escrito e deixado debaixo
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de uma pedra, mas com a chuva que caiu, o papel já deve ter sido destruído. É melhor
assim. Petrus não precisava saber. Perguntei ao Mestre como ele sabia a data em que eu iria
chegar, ou se já estava ali há bastante tempo. Ele riu, disse que havia chegado na manhã
anterior e iria partir no dia seguinte, mesmo que eu não chegasse. Perguntei como isto era
possível, e ele não respondeu nada. Mas na hora de nos despedirmos, quando ele já estava
dentro do carro alugado que o levaria de volta à Madrid, ele me deu umha pequena comenda da Ordem de Santiago da Espada, e falou que eu já tivera umha grande Revelação,
quando olhei no fundo dos olhos do cordeiro. Entretanto, se eu me esforçasse como havia me
esforçado, talvez conseguisse um dia entender que as pessoas sempre chegam na hora exata
nos lugares onde estão sendo esperadas

A julgarmos por como o romance é apresentado, algumhas coordenadas
parecem constituir-se como constantes de leitura: a procura/transformação
individual, a conceção religiosa-mística da vida, a procura da felicidade. As
edições primeiras e, consequentemente, as companhias dedicadas à venda de
livros, utilizam esta fórmula, nos vários idiomas segundo as traduções (We
Read, s.d.)35:
Durante 3 meses, Paulo Coelho cruzou a pé os quase 700Km que separam o sul da
França da cidade de Santiago de Compostela, na Galícia. Esta é a história de um homem
em busca dos mistérios sagrados da Magia, seu surpreendente encontro com um guia italiano, as experiências místicas conhecidas como As Práticas de RAM, e a peregrinação através
de um dos três caminhos sagrados da Antiguidade - O Estranho Caminho de Santiago...

Nas diversas traduções, para mais de vinte idiomas, foi também adotando
no próprio título alusões à peregrinagem, fazendo crescer assim a referencialidade do Caminho e a identificação iniciática deste. Meios de difusão de
massas, como a Wikipédia sintetizam-no desta maneira (“Diário”, s,d,):
A obra relata a saga de Paulo Coelho que busca pelos mistérios sagrados da magia, seu
encontro com um mago italiano, Petrus, que é seu guia, as experiências místicas conhecidas
como As Práticas de Ram (Regnus Agnus Mundi) e a passagem por um dos três caminhos
sagrados da antiguidade: O Caminho de Santiago de Compostela. Nessa obra, Paulo Coelho retrata com muita perfeição todas suas experiências pelo caminho.

A versão em inglês, (“The Pilgrimage”, s.d.), apresenta este “Plot Summary” em que similares caraterísticas são sublinhadas:
The book starts as he fails his initiation into the order Regnus Agnus Mundi (RAM)
and is then told he must complete the pilgrimage to gain the right of admission.

35
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Nas primeiras edições brasileiras, a capa é de fundo negro e umha Cruz de Santiago a cor branca
ocupando mais de duas terceiras partes da capa, entre o nome do autor e o título (“656”, 2010).
Posteriormente, em diferentes edições e países, foram sendo escolhidos outros motivos jacobeus
(como a vieira) ou paisagens, caminhos na floresta ou no campo.
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He begins his journey with a guide, also a member of RAM, who goes by the alias Petrus. During the journey Petrus shows him meditation exercises and introduces him to some
of the more down-to-earth elements of Western mystical thought and philosophy.

Para concluir salientando os onze “RAM exercises/rituals” descritos no livro: “The Seed Exercise, The Speed Exercise, The Cruelty Exercise, The Messenger Ritual, The Arousal of Intuition(The Water Exercise), The Blue Sphere
Exercise, The Buried Alive Exercise, The RAM Breathing Exercise, The Shadows Exercise, The Listening Exercise, The Dance Exercise”.
“Paulo Coelho”, prossegue a notícia, “mentions that all these exercises can
be carried out except ‘The Messenger Ritual’, which should not be carried out
under any circumstances as its description is incomplete and it will not bring
positive results”.
A versão em espanhol dedicada a El Peregrino [versão estendida em Latinoamérica, (“El Peregrino”, s.d.)] acentua o sentido misterioso reiterado do
CS (“Estranho Caminho de Santiago”, é assim várias vezes denominado no
livro36) “como se le conoce a una antigua ruta medieval termina en Santiago
de Compostela, en Galicia, donde se cree que están ocultos (sic) los restos del
apóstol Santiago”. E considera o livro “una parábola sobre la necesidad de
encontrar nuestro camino en la vida, darle un verdadero sentido a la misma,
mejorar como personas y alcanzar un mayor crecimiento espiritual”. Com
sínteses similares a outras apresentações, o resumo de El Peregrino ou El Peregrino a Compostela insiste no iniciático e na aprendizagem, e anota o recurso
a elementos bíblicos.
A unanimidade sobre as condições mística e iniciática e de autoajuda do
romance estende-se praticamente à sua definição como esotérico. Paulo Coelho mesmo publicitou DM vinculando-o à magia efetiva e ao esoterismo e
quis que funcionasse como tal (Morais, 2008: 472, 476, 479). O livro é assim
36

O filme La voie lactée de Luis Buñuel (1969) pode estar na base deste uso, tanto de conteúdos
como de estrutura. No Brasil também ficou conhecido com o nome de “O Estranho Caminho
de Santiago”, propiciando umha leitura eventualmente referenciada neste filme, antitético da
ética e a crença católicas. Esta é a sinopse que pode ser encontrada do mesmo no âmbito
brasileiro (p. ex., Filmow, s.d.):
Dois peregrinos [Pierre e Jean] vagabundos viajam em direção ao Caminho de São Tiago
de Compostela, na Espanha, um lugar místico e de influente religiosidade. Em meio à sua
jornada, acabam se deparando com diversos personagens bíblicos e históricos, confrontando
alguns mistérios do cristianismo e suas heresias. Em A Via Láctea, Buñuel faz aquela que talvez
seja sua maior e mais irônica crítica à IC, utilizando-se de histórias verídicamente registradas
nos escritos cristãos.
Na Wikipédia aparece assim (“La voie, s.d.):
O filme, considerado herético, trata da peregrinação de dois homens a Santiago de
Compostela. Um estranho confia-lhes a missão de engravidar umha prostituta. A fantasia
religiosa prossegue com um padre louco, orgias místicas, um duelo teológico entre um jesuíta
em um jansenista, e a repetição de muitos milagres bíblicos em meio à compreensão dos seis
dogmas ou mistérios do catolicismo: a eucaristia, a natureza de Cristo, a Santíssima Trindade, a
origem do mal, a Imaculada Conceição e o livre arbítrio.
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classificado por casas editoriais e livrarias (“656”, s. d.). Umha das principais
companhias livreiras do Brasil, a Livrarias Saraiva (cujo endereço é direcionado desde o site oficial de Coelho para compra on line) classifica-o com as
categorias: “esoterismo”, “ocultismo” (“O Diário de um Mago. 2ª Ed. 2010”,
s. d.). No catálogo da editora internacional Círculo de Leitores é ofertado salientando o caráter de autotransformação e esoterismo do texto (“Paulo Coelho. O Diário de um Mago”, s.d.):
(...) Considerado hoje um dos mais vendidos autores em todo o mundo, com milhões de
leitores nos quatro cantos da terra, iniciou com este título o primeiro de muitos sucessos - talvez porque ser esta a obra que resulta do seu próprio percurso de auto-descoberta. Fazendo o
Caminho de Santiago de Compostela algo aconteceu, não de súbito, não num instante, mas
no caminho, no caminho sentiu-se transformado. «O Diário de um Mago» conta isso mesmo,
uma viagem de transformação. Um mestre, um aprendiz, um caminho a fazer. Quem pela
primeira vez faz o Caminho de Santiago de Compostela espera encontrar a qualquer momento a revelação... Mas aos poucos, tomados pelo cansaço, e também pela dúvida, percebe-se
que a transformação, a descoberta de si mesmo não vai acontecer no milagre de um segundo.
A transformação acontece no próprio caminho –fazendo esse caminho.
Embora Paulo Coelho tivesse já editada alguma obra em torno do esotérico, foi com a
edição de «O Diário de um Mago» que marcou um outro rumo literário. Baseado no seu
percurso em Santiago de Compostela, a fluidez e claridade da sua escrita revelam umha viragem como escritor e homem. O facto é que passados mais de vinte anos sobre a sua viagem a
Santiago de Compostela a sua leitura continua plena dumha mágica sabedoria

Por sua vez, a Congress Library outorga-lhe o call number BF1999, correspondente às Ciências Ocultas; consequentemente, assim é classificado nas
bibliotecas dos USA (cfr. Brown university, por exemplo: “Occultists; Brazil;
Biography”37).
37
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A primeira edição nos USA, The Diary of a Magus (1992) apresenta-o como “A Spiritual
Journey Toward Self-Discovery”; o livro “recounts the spectacular trials of Paulo Coelho and
his mentor, Petrus, as they make their pilgrimage across Spain to recover the ceremonial sword
that will seal Coelho’s initiation into the secret society called the Tradition. Part adventure
story, part guide to self-mastery, this compelling narrative reveals the précis exercises in selfcontrol and self-discovery that Coelho learned troughout his journey. A fascinating mix of
chivalry and mysticism. The Diary of a Magus delivers a powerful brew of magic and insight. E
explicita a versão ter sido feita “in consultation with Paulo Coelho”. Edições posteriores retiram
algumha carga esotérica e de misticismo ao texto, tendendo para ‘ficcioná-lo mais’ (cfr. frases
em carregados, meus com Coelho, 1995):
The Pilgrimage recounts the spectacular trials of Paulo Coelho as he journeys across Spain
to discover personal power, wisdom, and a miraculous sword that seals his initiation into the
secret society of the Tradition. With his enigmatic mentor, Petrus, he follows a legendary road
traveled by pilgrims of San Tiago since the Middle Ages, encountering a Chaucerian variety
of mysterious guides and devilish opponents. Coelho's experiences and his mentor's teachings
impart the spiritual wisdom that reveals itself as the true purpose of their exciting journey. Part
adventure story, part guide to self-mastery, this compelling tale delivers a powerful brew of
magic and insight.
Já noutras edições, vai aparecer o prólogo, ao lado da citação de Lucas “Então lhe disseram:
Senhor, eis aqui duas espadas. E ele respondeu: Basta.”, Lucas 22:38, e o texto introdutório/
dedicatória a Petrus, em que Coelho explicitamente quer desmentir a leitura esotérica ou ocultista
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A edição francesa de J’ai Lu fala de “de voyage initiatique, dont il relate ici
les étapes, l'homme est sorti transformé, convaincu que « l'extraordinaire se
trouve sur le chemin des gens ordinaires ». Il restitue, dans un style simple et
fluide, son aventure comme expérience universelle. E a editora Anne Carriere
expressa na capa da tradução que publicou em 2004, Le Pèlerin de Compostelle
termos similares “Le pèlerin de Compostelle FNAC”, s.d.)38.
Páginas dedicadas ao CS noutros âmbitos também o interpretam assim,
“voyage initiatique à consonance humaniste, empruntant au syncrétisme et à
l’ésotérisme” (“Le pèlerin”, s.d.). Espaços especializados em bibliografia sobre

38

do seu livro, desvinculando intenção de resultado, ocultismo prévio e auto-conhecimento e
energia renovada como consecução, bi(bli)ografia prévia e sentido da obra; transcrevo, agora,
pola edição francesa:
Il y a 10 ans, j’entrai dans une petite maison à Saint-Jean-Pied-de-Port, convaincu que
je perdais mon temps. À cette époque, ma quête spirituelle était liée à l’idée qu’il existait des
secrets, des chemins mystérieux, des gens capables de comprendre et de contrôler des choses
défendues à la majorité des mortels. Ainsi, parcourir “le chemin des gens ordinaires” me semblait
un projet sans intérêt.
Une partie de ma génération - moi y compris - s’était laissé fasciner par les sectes, les sociétés
secrètes et l’opinion selon laquelle ce qui est difficile et compliqué nous mène toujours à la
compréhension du mystère de la vie. En 1974, j’ai dû le payer très cher. Tout de même, la peur
passée, la fascination de l’occulte s’est installée dans ma vie. C’est pourquoi, lorsque mon maître
m’a parlé du chemin de Saint-Jacques, j’ai trouvé l’idée de ce pèlerinage fatigante et inutile. J’en
suis même venu à envisager d’abandonner RAM, une petite confrérie sans importance, fondée
sur la transmission orale du langage symbolique.
Lorsque enfin, les circonstances m’ont poussé à réaliser ce que mon maître me demandait,
j’ai décidé que ce serait à ma manière. […]
J’ai compris ce que cette expérience m’avait apporté. Aujourd’hui, cette compréhension est
ce que je possède de plus précieux : l’extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires.
Elle me permet de courir des risques pour aller au bout de ce en quoi je crois. C’est elle qui m’a
donné le courage d’écrire mon premier livre, Le Pèlerin de Compostelle. Elle m’a donnée la
force de lutter pour lui, même si l’on me disait qu’il était impossible pour un Brésilien de vivre
de littérature. Elle m’a aidé à trouver la dignité et la persévérance dans le Bon Combat qu’il me
faut engager chaque jour avec moi-même, si je veux continuer à parcourir “le chemin des gens
ordinariez.[…]”
Quanto à bi(bli)ografia referida, em relação à materialidade da apresentação do texto e do
autor, há também diferenças. Por exemplo, na 12. ed. (1987) consta junto ao nome “Editora
Eco” este texto: “O espiritualismo em forma de livro”. Na p. 4, constam as “Obras do autor”.
Eram, então, quatro as indicadas: O teatro na educação (1974), O manifesto de Krig-ha (1974),
Arquivos do inferno (1982), Manual prático do vampirismo (1986), livro este que não está, por
exemplo, na 72 ed. (1991), mas que reaparece na 97 ed. (1994) com a especificação “(obra
recolhida por determinação do autor)”. O Manual prático do vampirismo foi o primeiro título
que Coelho publicou pola ECO e, na 12. ed. (1987), indicava-se que era umha obra composta
“(c/Nelson Liano)”. Morais (2008:444) trasladará a versão posterior de Coelho na sua biografia
de que, na realidade, só Nelson Liano escreveu a obra; portanto, Coelho usurparia a obra dum
colega, mas não escreveria livro publicado sobre vampirismo.
Mistério, iniciação, religiosidade de feição católica e ocultismo que se mantêm até o “Epílogo
Santiago de Compostela”. Como foi visto, o protagonista vai “deixar no túmulo de Santiago
a imagem de N. Senhora da Aparecida montada nas vieiras”; recupera a sua espada, objeto da
peregrinação, cujo “segredo” “é meu e jamais irei revelá-lo. Ele foi escrito e deixado debaixo de
uma pedra, mas com a chuva que caiu, o papel já deve ter sido destruído. É melhor assim”; Petrus
dá-lhe “uma pequena comenda da Ordem de Santiago da Espada, e falou que eu tivera uma
grande Revelação, quando olhei no fundo dos olhos do cordeiro”. A obra conclui: “Entretanto,
se eu me esforçasse como havia me esforçado, talvez conseguisse um dia entender que as pessoas
sempre chegam na hora exata nos lugares onde estão sendo esperadas”.
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o Caminho, falam de “la más conocida novela de tema jacobeo”, em que
está presente “sobre todo vulgarización y falseamiento del Camino” (Chao,
2006:9); Chao classifica-a no grupo de romances esotéricos, dos, significativamente, quatro que estabelece (histórico, “de ambientación contemporánea,
“con la ciudad de Compostela como marco principal”).
E âmbitos genéricos coincidem na mesma ideia. Um recurso a procuras em
buscadores na rede, como o Google (Abril de 2010), davam conta do sucesso de O Diário de um Mago (6.460.000 resultados para "Paulo Coelho" "O
Diário de um Mago"), aparecendo 794.000 para "Paulo Coelho" “esoterismo”
(pense-se que muitos resultados se correspondem ou com blogues pessoais,
em que o autor aparece afetivizado, ou com periódicos de informação geral). Aparecem 27.100 resultados para “O Diário de um Mago” “esoterismo”;
e 22.900 para “O Diário de um Mago” “esoterismo” "Paulo Coelho" com
30.900 para a variante "Paulo Coelho" "O Diário de um Mago"; “esotérico”;
noutras línguas, como o inglês, “esotericism” "The pilgrimage" “Paulo Coelho” dava 2.830 resultados.
Vários autores têm visto nesse caráter elementos do sucesso de Coelho (Janilto Andrade, 2004; Mário Maestri, 1999). Mário Maestri considera, entre
as razões do sucesso de DM de Coelho (1999: 42), o seu “happy end consolador” e o facto de o esoterismo da obra encontrar “um largo caldo de cultivo
no Brasil”; e considera o conjunto do livro como “consultor espiritual” (59) e
“manual de auto-ajuda” (59 ss.). Para Maestri, o contexto de crise capitalista é
um bom quadro para o desenvolvimento do romance e do autor (82):
compreendeu igualmente que sua produção literária só póde sair do gueto subcultural
em que se encontrava quando as esperanças da Humanidade na razão pareciam sufocar,
definitivamente, sob as ruínas do Muro de Berlim. Então, nesse mundo de esperanças e
vidas estraçalhadas, sua ficção póde sair da toca, alçar um grito de vitória, conquistar
incessantemente um público, primeiro nacional, a seguir internacional, ideologicamente
preparado para ela.

Janilto Andrade comenta O Alquimista utilizando parâmetros que, na sua
generalidade, poderiam ser aplicados a DM. Nele aponta (Andrade, 2004:
índice), como Maestri faz no Diário, “contradições e inverossimilhanças”,
“impropriedade discursiva”, pobreza poética e fórmulas kitsch, vazio quanto
ao “debate político-ideológico”, qualificando-o de “ópio literário” e considerando-o como umha “refração da realidade”, por citar o título de alguns dos
capítulos do seu livro. Nisto e no que julga umha literatura trivial e multiculturalista (51), de “arrivismo burguês” (68) e “vileza alienante místico pequeno-burguesa” (69) cifra o sucesso de Coelho.
Em boa medida, Stephen M. Hart (2004) apresenta umha visão mais benevolente que a formulada polos seus colegas brasileiros (como “defense” do O
Alquimista, entende Wasserman, 2014:89, o artigo de Hart), considerando que
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a adaptação dos métodos do denominado “realismo mágico” estão na base do
sucesso de O Alquimista. A própria Renata R.M. Wasserman (2014:97) coloca
umha hipótese bem interessante sobre a internacionalização da obra de Coelho,
que pode ser estendida ao debate ou ao estudo sobre formas, ideias e conteúdos,
de repertórios, da denominada “literatura mundial” como ponto de partida, ao
entender que ela, a obra de Coelho, “avoids the tension by planting itself in a
kind of universal language of sentiment that it easily captured and smoothes
out, or even avoids, the tension of the encounter with the specifically foreign by
offering a generic foreignness sanctioned into a universality of feeling”.
Mas o contraste das críticas a Coelho e à sua obra é evidente com o reconhecimento recebido por ele, não apenas polas editoras que editam o texto e o
número de pessoas que o adquirem. Também do ponto de vista institucional,
Coelho tem atingido umha posição relevante, como veremos.
Este tipo de leituras, críticas e reconhecimentos, será fortemente reforçado
pola saída, um ano depois, de O Alquimista (1988). Umha recente edição em
língua inglesa (2014) apresenta-o assim:
The Alchemist has inspired a devoted following around the world. This story, dazzling
in its powerful simplicity and inspiring wisdom, is about an Andalusian shepherd boy
named Santiago who travels from his homeland in Spain to the Egyptian desert in search
of a treasure buried in the Pyramids.
No one knows what the treasure is, or if Santiago will be able to surmount the obstacles
along the way. But what starts out as a journey to find worldly goods turns into a discovery
of the treasure found within.
Lush, evocative, and deeply humane, his story is an eternal testament to the transforming power of our dreams and the importance of listening to our hearts.

O Alquimista tem por protagonista um pastor andaluz de nome Santiago
(que peregrina às Pirâmides do Egito), referenciável com facilidade ao apóstolo
Santiago, à cidade e, sobretudo, ao Caminho de Santiago, mais sabendo que o
livro trata dumha viagem e que o romance anterior, O Diário dum Mago, tem
o Caminho de Santiago como espaço referencial fundamental. N’O Alquimista há duas referências ao apóstolo Santiago, as duas vinculáveis ao “Santiago
Matamouros”, umha imagem e umha iconografia menos frequentes na atualidade (ainda que seja umha apreciação subjetiva, podemos inferir que é umha
imagem cujo uso resulta pouco atrativo para as autoridades políticas e religiosas
na sua promoção do Caminho de Santiago e de Santiago de Compostela39; ela
39

Também o “Himno a Santiago Apóstol” que é cantado em momentos solenes de celebrações
religiosas na catedral de Santiago não é mui difundido, talvez por similares razões: (“Himno”):
Santo Adalid, Patrón de las Españas,
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praticamente não aparece explicitada em caso nengum) e que, precisamente, é
evocada polo protagonista em duas ocasiões na obra referida, com algum olhar
crítico, na primeira sentido-se “mal e terrivelmente só” vendo as pessoas árabes
num bar que lhe lembram aquelas que via na imagem do santo na igreja da sua
aldeia sob as patas do cavalo; na segunda vendo como inversão de Santiago o
cavaleiro árabe que impacta com ele e tem sob os seus pés com a espada, curva,
alçada, o alquimista ( “O Alquimista”, s.d.).
Progressivamente, Paulo Coelho foi tentando retirar as possibilidades de
receção vingadas para as categorias de ocultismo e esoterismo e aproximá-las
dumha leitura em consonância com a ortodoxia da IC e com algumhas das linhas traçadas polo Papa JP II40. Determinadas atitudes do autor representam e
encenam essa aproximação; ele encontra-se com o Papa, depois de a sua editora
italiana, a Bompiani, ter que submeter os seus livros a especialistas do Vaticano,
“que os analisaram durante dois meses” (Camacho, 1998); a revista Veja recolhia os seus depoimentos: “Como católico, admiro o papa por ter devolvido o
sentido do sagrado à IC. O mundo está passando por uma conscientização da
sua espiritualidade”. Ele destaca esse encontro na sua Biografia on line (“Paulo”,
2007), ao lado das diversas personalidades que têm elogiado a sua obra, em que
as tentativas por aumentar o seu capital simbólico com referências admirativas
Amigo del Señor:
Defiende a tus discípulos queridos,
Protege a tu nación.
Las armas victoriosas del cristiano
Venimos a templar
En el sagrado y encendido fuego
De tu devoto altar.
Firma y segura
Como aquella Columna
Que te entregó la Madre de Jesús,
Será en España
La Santa Fe cristiana,
Bien celestial que nos legaste Tú.
¡Gloria a Santiago,
patrón insigne!
Gratos, tus hijos,
Hoy te bendicen.

40
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A tus plantas postrados te ofrecemos
La prenda más cordial de nuestro amor.
¡Defiende a tus discípulos queridos!
¡Protege a tu nación!
¡Protege a tu nación!.
Maestri salienta que “na literatura coelhista sempre houve uma clara tentativa de fundir as
crenças esotéricas com o cristianismo conservador” (Maestri, 1999: 86); para ele é caraterística
do seu esoterismo a “estreita adesão ao catolicismo romano oficial, despido do seu fundo
ameaçador e moralizador” (ídem, 69).
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pola sua obra a pessoas célebres, diversas e legitimadoras como Cesária Évora
(Morais, 2008: 28), Nagib Mahfouz (Morais, 2008: 54) são percetíveis.
A sua biografia oficial, da autoria de Morais, pretende tracejar um percurso
de índole satanista e ocultista de Coelho (capítulos como “Como prova de
boa-fé Paulo promete ao Demônio não pronunciar nomes de santos nem rezar
por seis meses”; Morais, 2008:284 ss.), ou “Paulo sai das catacumbas jurando
vencer o medo com a fé e derrotar o ódio com o amor” (Morais, 2008: 335 e
ss.), são reveladores; mas também páginas nutridas com intermitências de procura da fé, arrependimento e abraço final do catolicismo por parte de Coelho
(Morais, 2008: 296, 322-323; 441) justo antes do DM (1987), o que faria
deste o seu “primeiro livro” e condicionaria umha leitura catolicista do mesmo.
Mesmo aparece um episódio que bem pode interpretar-se como particular “caminho de Damasco” (“Um facho de luz brilha no campo de concentração de
Dachau: Paulo vive a sua primeira epifania” (Morais, 2008: 415 ss., em especial
420-421), em que aparecem o Jean e o RAM do seu romance como elementos
existentes conetando biograficamente obra e testemunhos.
Em 2001, Coelho escreverá um texto introdutório [(voltará sobre ele com
motivo dos vinte anos, Paulo (s.d.b)] com motivo da comemoração do dia
25 de Julho, “o dia de Santiago de Compostela”, indicando ter feito com a
sua mulher de carro mais umha vez a peregrinação, texto que se incorpora às
edições sucessivas do livro. Nele evoca “uma tarde de julho ou agosto de 1986”
num dos lugares do Caminho, Castrojeriz, em que salienta as suas dúvidas
sobre o sentido do Caminho que está a fazer “cumprindo um ritual de RAM,
uma pequena ordem dentro da Igreja Católica” enfatiza, “sem segredos ou mistérios além da tentativa de compreender a linguagem simbólica do mundo”,
para depois descobrir, da mão do seu Mestre Petrus, que “não existem eleitos.
Todos são escolhidos, se ao invés de se perguntarem ‘o que estou fazendo aqui’,
resolverem fazer qualquer coisa que desperte o entusiasmo no coração. É no
trabalho com entusiasmo que está a porta do paraíso, o amor que transforma,
a escolha que nos leva até Deus”. O sentido fundamental do texto é reforçar
umha leitura teológico-católica do seu livro frente à iniciática ou esotérica:
É esse entusiasmo que nos conecta com O Espírito Santo, e não as centenas, milhares de
leituras dos textos clássicos. É a vontade de acreditar que a vida é um milagre que permite
que os milagres aconteçam, e não os chamados ‘rituais secretos’ ou ‘ordens iniciáticas’. E o
caráter de descoberta espiritual e de refazer a vida, que o impulsa a ser escritor.
Eu queria conhecer os mistérios? Acho que sim, mas o caminho está me ensinando que
não existem mistérios, que – como dizia Jesus Cristo – não há nada oculto que não tenha sido
revelado. Enfim, tudo está acontecendo exatamente ao contrário do que eu esperava.

O texto evidencia as direções da crítica a que DM estava sendo submetido:
o da insinceridade e a farsa e a do esoterismo e o ocultismo [“Durante todos
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estes anos, tenho escutado todo tipo de comentário a respeito de minha peregrinação; desde que a fiz inteiramente de táxi (imagine o preço!41) até que tive
a ajuda secreta de algumas sociedades iniciáticas (imagine a confusão!)]”. E
contesta dando provas de que nem umha cousa (fala da sua “Compostelana”,
certificação que, desde a década de 90, só é dada a quem faz o Caminho por
mais de 100 kilómetros a pé ou montado num animal ou 200 de bicicleta)
nem a outra são verdade, precisando indiretamente a leitura do epílogo, invocando outra vez de forma implícita o seu contributo ao Caminho e mostrando arrependimento por ter utilizado algumhas “metáforas” que induziam
a confusão:
É melhor deixar assim: como Petrus não precisava saber o que faria com minha espada,
os leitores não precisam ter certeza se fiz ou não a peregrinação: desta maneira, buscarão a
experiência pessoal, e não aquilo que eu vivi (ou não?). Fiz a peregrinação apenas umha
vez e mesmo assim, não a fiz por completo; terminei no Cebreiro, e peguei um ônibus até
Santiago de Compostela. Muitas vezes penso nesta ironia; o texto mais conhecido sobre o
Caminho, neste final de milênio, foi escrito por alguém que nunca o fizo até o final. Vi
pelo menos umha profecia ser cumprida; recentemente estive em Foncebadon, e a cidade
está revivendo, com várias construções. Utilizei algumas metáforas em O Diário de um
Mago, que terminaram sendo confundidas como realidade pelos leitores. Me arrependo de
ter colocado parte do ritual do mensageiro, mas jamais mudei um livro depois de publicado, e este não seria a exceção. Paulo Coelho Jardim Massey, Tarbes, França, dia 1 de
junho de 2001.

Esse arrependimento é fulcral: a começar, é umha prova de fidelidade à IC,
porque, em contexto católico, o arrependimento é umha forma de salvação;
manifesta, lembremos que no contexto dessa introdução, que só se deve fazer
umha leitura, em termos religiosos, no quadro do cristianismo e, mais apuradamente, da IC; que ele pode ser responsável doutras, mas sempre de maneira
involuntária e mesmo contra a sua vontade (foi a malícia de uns e o erro de
leitura doutros que a isso conduziu); e que retirar partes do livro (o que não
faz por umha particular coerência) poderia aparecer como um reconhecimento de que as acusações teriam algumha justificação; claro que mantê-las ajuda
a garantir leituras pluridimensionais, entre as quais a ocultista de que tinha
sido acusado e que, talvez, seja umha das principais fontes de achegamento
à sua obra. As últimas edições retiram qualquer indício nesse sentido. Na da
Planeta, de 2010, pode ler-se:
Um apaixonante relato da peregrinação de Paulo Coelho pelo sagrado Caminho de
Santiago. O Diário de um Mago é umha fascinante parábola sobre a necessidade de se
41
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Em concreto, preocupa-se, na biografia oficial, de tentar provar que ele fez efetivamente o CS,
particularmente tentando denunciar a atitude dum taxista que comentava ter levado no seu
carro o Paulo Coelho no CS e, em geral, das que considera mentiras e insídias vertidas sobre a
sua pessoa em relação a isto (Morais, 2008: 458).
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encontrar um caminho na vida e, finalmente, descobrir que o extraordinário está no caminho das pessoas comuns.

De facto, essa leitura mantém-se nas edições mesmas, no conjunto de comentários breves sobre a obra que acompanham essas edições; por exemplo, a 126 ª
da Rocco, 2001, inclui em páginas primeiras depoimentos como este, de ambígua
leitura esotérica, quer seja polos autores ou polos conteúdos: “Longe da idéia do
guru misterioso e enigmático, este mago de hoje... nos mostra como deve ser a
iniciação nos nossos dias.” (Pedro Palao Pons, Karma 7, Espanha); “nesta odisséia
espiritual, Paulo Coelho nos conduz com suavidade, nos mantém atento com seus
episódios, e – quando estamos presos pelo poético misticismo do livro – Coelho
nos atinge em profundidade, através de seus processos de treinamento espiritual”
(Katherine Diehl, Body, Mind & Spirit Magazine, EUA).
Já antes daquela altura de 2010, Coelho utilizava maciçamente trechos da
Bíblia ou preces como esta: “Oh! Maria concebida sem pecado, rogai por nós
que recorremos a Vós. Amém” (Coelho, s.d.); que insere também em edições
posteriores de DM, por exemplo, Coelho, 2010:6. Na morte do Papa JP II,
interpretava o sentimento das pessoas reunidas na Praça de São Pedro como
representando quem queriam agradecer ao falecido (Coelho, s.d.c) por, notese a consonância com o processo de iniciação virado para a comunhão com o
Catolicismo e o protagonismo, como guia, JP II (não outros guias), “ter nos
aberto os olhos para o dom da fé”. Argumento que prolonga e que, dada a
repercussão da sua obra, o converte em potente difusor (apóstolo) dessa fe:
“Obrigado porque, em um momento em que todos se sentiam fracos, o seu
exemplo nos devolveu a força”, a que soma alguns dos valores que ele, Coelho,
afirma promover, na esfera da New Age: “Obrigado por nos lembrar o respeito
ao planeta. ‘Eu beijo a terra como eu beijo as mãos dumha mãe’, foi o que disseste”. E de algumhas das ações, atitudes e discursos do Papa, que se vinculam
diretamente com as ações, atitudes e textos de Paulo Coelho, com que o breve
escrito conclui:
Obrigado por ser peregrino, por ir ao encontro do seu rebanho, que tanto precisava vêlo e escutá-lo dizer “Eu fui até vocês, vocês vieram a mim”.
Obrigado, portanto, por continuar em cada um de nós através de tudo o que nos ensinaste. “Não tenham medo de partir para o desconhecido, caminhem com coragem, fé e
confiança, sabendo que eu estou com vocês”.
Estas são tuas palavras. Nós acreditamos nelas agora mais que nunca e seguiremos
adiante porque nos deste teu próprio exemplo.

A convergência com o discurso e os interesses das instituições internacionais mais relevantes é, igualmente, evidente e singular. Baste indicar que Paulo
Coelho recebeu em 1999 a alta distinção da Medalla de Ouro que outorga o
governo da Galiza; pertence ao Board do Instituto Shimon Peres para a Paz, é
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Conselheiro Especial da UNESCO, com quem colabora (UNESCO, s.d.b e
s.d.c) para “Diálogos Interculturais e convergências espirituais”. Em setembro
de 2007, a ONU nomeou-o “Mensageiro da Paz”, com anúncio feito “durante a cerimônia de comemoração do Dia Internacional da Paz na sede da ONU
em Nova Iorque presidida polo secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon
(“ONU nomeia”, 2007). Através do Instituto Paulo Coelho, financiado exclusivamente polos seus direitos autorais, dá ajuda a pessoas da terceira idade
e crianças carenciadas.
É também “Embaixador da União Europeia para o Diálogo Intercultural
para o ano de 2008” (“A história”, s.d.). Em Morais, 2008: 547 e ss. e 611614 pode ver-se o conjunto de reconhecimentos internacionais, prémios e
volumes de vendas do escritor até esse ano. Na reconstrução bibliográfica dele
feita por Fernando Morais este lembra que, pola sua ação de promotor do Caminho de Santiago, o “governo de Galícia [na realidade, a Câmara Municipal
de Santiago] batizou de ‘Rua Paulo Coelho’ uma das artérias de Santiago de
Compostela, ponto final da peregrinação” (Morais, 2008: 21; também 453454), recebendo a homenagem da Câmara Municipal (Cuiña, 2008).
Paulo Coelho é dos autores brasileiros de todos os tempos o que mais vende e é o único vivo; os exemplares dos seus livros adquirem-se por milhares
em diversas partes do planeta, sendo a sua umha das obras com maior sucesso
de vendas no mundo na atualidade, se compararmos cifras de best-sellers. O
Alquimista, estaria no lugar número 11 ( “List of the Best-selling books”) ou
13, contando a Bíblia e o Corão (Gabrianowski, “The 21 Best-selling Books”)
dos livros mais vendidos de todos os tempos, segundo algumha fonte.
Algumhas consequências deste fenómeno são que, no presente, e provavelmente ainda no imediato futuro, assuntos relacionados com Paulo Coelho conhecem e vão conhecer um relevo relativa e comparativamente grandes tendo em
conta outros/as autores/as brasileiros/as, e que circunstâncias da sua vida geram
determinados atrativos entre fãs, meios ou instituições que dela podam beneficiar; o seu facebook (“Facebook- Paulo Coelho”) , iniciado em 2007, tinha, às
10.30, hora portuguesa de 1 de abril de 2015, 25. 314. 954 “curtidas”, que passaram para 44.460.000 à mesma hora de 3 de outubro de 2019. E, na mesma
hora e dia de 2015, o Twiter @paulocoelho apresentava 9.960.556 seguidores,
que aumentarom para 15.468.359 na hora e dia indicados de 2019.
Coelho mantém, desde há anos um blogue ativo (Outono de 2019); e
criou a “Fundação Paulo Coelho” conjuntamente com a sua mulher, Christina Oiticica, em cuja “Apresentação” podemos apreciar a vontade de presença
e permanência da sua obra e trajetória (“Fundação Paulo Coelho”):
Creio que, se meu trabalho resistir ao tempo, sempre haverá curiosidade em saber como
vivi os dias que me foram dados caminhar na face da terra. Meus manuscritos. Meus
diários. Os recortes de imprensa. As cartas dos leitores. E por aí vai. Portanto, eu e minha
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mulher, a pintora Christina Oiticica, resolvemos criar uma Fundação onde todo este material poderá ser acessado.
Condizente com nosso tempo, entendemos que um local físico não basta - a pesquisa
seria limitada àqueles que podem vir até Genebra, onde estamos instalando a Fundação
Paulo Coelho (abertura em 2014). Assim, decidimos colocar todo o material na nuvem.

Nessa página, em 1 de abril de 2015 havia 44.427 comentários. Em contraste, na alínea de “Teses e Trabalhos” 17 e 6 respetivamente, nengum deles,
tese de doutoramento; apenas três podendo ser consideradas como pré-teses:
umha assimetria eloquente.
Estas três macronarrativas, com independência dos objetivos políticos,
militares ou doutra índole que o Caminho de Santiago tivesse nas suas origens e outros que progressivamente foi ganhando, oferecem esse itinerário
como um percurso para chegar a um santuário onde se encontrariam os restos do Apóstolo Santiago. A essa natureza religiosa da meta, foi, com a passagem do tempo, unindo-se a própria realização do mesmo como elemento
relevante, o que, ligado ao processo religioso, outorga à deslocação um valor em si mesmo, de iniciação ou progresso cara um bem-estar espiritual.
O aumento em determinadas sociedades de práticas desportivas como dar
passeios ou andar de bicicleta, crescente de maneira importante nas últimas
décadas, faz com que ele ganhara também modernamente o caráter dumha
rota de grande percurso. O contato que se produz nele com pessoas e fenómenos de diversa índole faz-lhe também incorporar um sentido cultural,
sensu amplo42, e/ou de interesse pola paisagem e o território. O aumento do
número de pessoas realizando esta prática provoca igualmente um aumento
nas possibilidades de convívio com outros praticantes: o lado de relacionamento social, de espaço de sociabilidade (longe e antitético, ainda que em
ocasiões também complementar, das solitárias procuras espirituais ou doutra índole), talvez o mais oculto ou o menos explícito em textos e relatos,
não deve negligenciar-se, ao menos como hipótese, entre os potenciais conteúdos fortemente motivadores do CS para as pessoas que desejam fazê—lo
ou o realizam realmente. O caráter patrimonial do CS é, igualmente, umha
das linhas de força da sua prática.
Num repasse às páginas web vinculadas ao CS, aos relatos de peregrinos e
às produções sobre ele pode ver-se estas vertentes do Caminho, confirmadas
polas bibliografias compilatórias existentes (De los Reyes Gómez, 2000) e
por disciplinas como a análise do turismo cultural, de guias a romances, de
diários a documentários; o tipo de publicidade e discursos relevantes institucionais e de entidades religiosas, colocam em destaque nessa vertente,
42

Pode ver-se umha interpretação crítica dos usos culturais e, mais genericamente, políticos do
“fenómeno Jacobeu” por parte dos governos galegos em Bermejo Barrera, 2009: 53-65.

85

Elias J. Torres Feijó

quatro direções de diferente longitude e particularidades internas ou graus
de imbricação com as outras mui diversos: cultural/territorial; espiritual;
desportivo (exercício/esforço físico) e convivencial. Isso parece igualmente
mostrar trabalhos de campo e reflexões sobre o tema (cfr. Granero, Ruiz e
García, 2007) e perspetivas reflexivas (Marías, 1999). Num trabalho sobre
o assunto do ponto de vista do turismo cultural, Precedo, Revilla e Míguez (2007: 214) interrogando-se “¿Cuál es hoy el sentido del Camino?”,
indicavam que, a seu ver, “caben, al menos seis respuestas”: “Un Camino
penitencial de peregrinación”; “Una ruta cultural entre el mito, la leyenda y
la historia”, “Una ruta de senderismo de largo recorrido”, “Un Camino esotérico, iniciático”, “Un Camino alternativo en una sociedad materialista y
uniformizada” e “Una moda”. Na realidade, esta última parece ser de índole
diferente às outras, pois não inclui os eventuais conteúdos aplicáveis aos CS
que as outras sim indicam; e o item sexto indica umha motivação genérica
que pode ter acolhida nas outras. Seja como for, entendo que o que se manifesta são as práticas aludidas: desportiva, cultural e espiritual, ficando a que
denomino convivencial subsumida nelas ou insinuada (mesmo na ‘moda’
como pólo de atração).
Convertidas estas conclusões em hipóteses de uso efetivo sobre o CS e da
cidade, e unindo-lhe as desenhadas polos discursos analisados, abre-se todo
um programa de pesquisa, que, em parte, desejamos percorrer aqui; ele pode
sintetizar-se assim:
a) Como condicionam estes discursos e estas fabricações ideológicas os
produtos culturais elaborados que tomam como base ou quadro o CS
ou a cidade?
b) em qual medida eles têm a ver com usos/não usos efetivos do CS e a
cidade, culturais, artísticos, espirituais, desportivos, religiosos, etc.?
c) como o CS e, sobretudo, a cidade (e mui especialmente, o entorno da
catedral) e Galiza (no seu território e nas suas comunidades) são afetados na sua imagem exterior, nos seus costumes e nas suas práticas, nos
seus modos de vida e configuração territorial/espacial, na inter-relação
com esses discursos e práticas derivadas?
Nas páginas que seguem poderemos ver como se refletem narrativas, repertórios e motivações em determinados produtos culturais de alto impacto.
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II.2. Imagens transmitidas em produtos culturais relevantes.
II.2.1. Confusa realidade: Ressemantização, Mediatização, Banalização e Misturação de Géneros em Produtos culturais sobre o Caminho de Santiago43
Este capítulo pretende oferecer a análise de alguns produtos culturais em boa
medida devedores dos discursos analisados no capítulo primeiro. Há modos
diversos em que o espaço geocultural pode ser visto e usado através de produção
cultural. Focarei aqui alguns exemplos vinculados ao Caminho de Santiago,
com atenção particular aos processos de ressemantização e banalização do mesmo e as suas consequências. Utilizarei fundamentalmente três casos de suportes
diferentes, que podem ilustrar alcance e repertórios de alguns produtos culturais
vinculados a este auge: um produto audiovisual, “Demonology”, episódio da
série Criminal Minds; um diário de viagem, Ich bin dann mal weg: meine Reise
auf dem Jakobsweg (2006), na sua versão em espanhol (Bueno me largo, 2009); e
um romance, Tarnished Beauty (2008), na sua versão portuguesa Don peregrino
(2010); eles apresentam em comum serem casos de difusão massiva, mostrando
linhas de fabricação ideológica diversas no grau, alcance e intensidade44, apoiados numha atmosfera de receção propícia ao tipo de repertórios que utilizam, e
onde DM jogara, jogava e joga um papel relevante.
Defino o Caminho de Santiago como umha rota literaturizada. Utilizo
o termo literaturizada e literaturização para aludir a um objeto qualquer ou
um lugar, um território, um espaço ou, no caso e em concreto, um itinerário,
pré-existentes, reelaborados na sua conceção e difundidos através de textos
literários; isto, por contraste com, por exemplo, processos inversos, como espaços ou rotas que derivam da biografia de um autor ou de elementos da sua
obra. Dumha perspetiva mais alargada, podemos falar de ser o CS um objeto
narrativizado: objeto de diversas narrativas, ele é resultado, na sua conceção e
uso, também dos repertórios que sobre ele essas narrativas portam.

43
44

Agradeço particularmente à minha colega Maria Luísa Fernández as sugestões e comentários
feitos, que melhorarom este capítulo.
Um repasse às estatísticas sobre recolha de “Compostelas” na Oficina del Peregrino em
Santiago de Compostela (https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/) é útil para relacionar o
aumento de visitantes procedentes da Alemanha ou dos Estados Unidos, além do Brasil, com
determinados produtos veiculadores de ideias sobre o Caminho de Santiago.
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II.2.1.1. Confusa realidade (com a atmosfera apoiante de O Diário de um Mago
e outros best-sellers de linhas parecidas no contexto geopolítico mundial).
O texto pórtico da recente narrativa (e não só de produtos literários) no âmbito
ficcional sobre o CS quanto ao alargamento da sua influência e gerador de eventuais condicionalismos na receção doutros textos é O Diário de um Mago.
Como vimos, DM é apresentado quase sistematicamente sob coordenadas de procura/transformação individual, conceção religiosa-mística da vida
e aspiração à felicidade, salientando umha massiva leitura do CS como misterioso, iniciático e esotérico, que, já foi dito, o autor tentou ir retirando para
aproximar a receção das linhas de força da Igreja Católica. A abertura de novos
enfrentamentos bélicos, a crise económica de finais da primeira década do
século XXI e, para o caso concreto de Diário de um Mago e os seus efeitos, a
chegada desse novo século, com o seu milenarismo também, e alguns mitos
de civilizações antigas, potenciam um contexto recetor de forte espiritualismo;
em ocasiões, pode igualmente tecer-se nestas leituras um clima apocalíptico
que faz acordar ou impulsionar tendências sociais de volta àquele espiritualismo e que encontram no genericamente denominado ‘mundo oriental’ umha
das suas bases (em ideias como as do karma ou em práticas como a ioga) o
que não deixa de ser umha abertura também para o exotismo ocidentalista em
relação a essas outras religiões e, pola mesma via, para um forte esoterismo.
Alguns acontecimentos de impacto global, como o atentado às Twin Towers
de Nova Iorque, a guerra no Afeganistão ou a denominada Guerra do Golfo,
acentuam o uso e impacto literários de alguns dos materiais aludidos45.
Outros best-sellers coevos, cujo sucesso informa de gostos dominantes e do
seu caráter potencialmente condicionante de receções de textos ou de interpretações de fenómenos históricos, apresentam igualmente elementos de esoterismo, procura espiritual, mistério, ocultação e magia, como elementos fortes do
seu repertório. São os casos de The Purpose Driven Life, de Rick Warren (2002,
30 milhões vendidos; uso como fonte “List of best selling books”) e, antes, o
You Can Heal Your Life, de Louise L. Hay (1984, 35 milhões), títulos já eloquentes da sua índole de autoajuda (como, em ocasiões, também DM é catalogado). Aventura, historicismo, intriga, seitas e conflitos religiosos, são também
palavras-chave de alguns dos romances de maior sucesso editorial nos últimos
anos: The Da Vinci Code, de Dan Brown (2003), seria o principal, com cerca de
45
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Certamente, é pura especulação mas é provável que, em algumhas pessoas, o facto de os
atentados serem identificados com o mundo árabe e o denominado terrorismo islâmico, propicie
a presença negativa do Outro ou se ative a dicotomia cristianismo-islamismo/ocidente-oriente,
presente de maneira implícita ou explícita em vários discursos contemporâneos sobre o CS. No
caso espanhol, essas elaborações podem ter como base os tempos da chamada pola historiografia
espanholista Reconquista, a figura do Santiago Matamouros (que preside ou está presente na
catedral de Santiago ou nos paços do concelho compostelano, por exemplo), de Carlomagno e
do Caminho Francês como franja separadora entre reinos mouros e cristãos.
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80 milhões de exemplares vendidos; um texto próximo quanto ao mistério, à
intriga e às disputas religiosas no quadro medieval, como Il Nome della Rosa de
Umberco Eco (1980), situa-se nos 50 milhões de exemplares vendidos e, nessa
linha, Angels and Demons, de Brown (2000), em 39 milhões. Considerando os
anos 2008 e 2009 (por utilizarmos os dois anos próximos e prévios ao Ano Santo Compostelano de 2010, período de maior mobilização), o exame do volume
de vendas mostra que esse repertório continua (para o caso espanhol, ver “Los
Reyes Midas”; “Falcones y Cercas”; para o dos Estados Unidos da América,
“The New York Times Best Seller list”; para o Brasil, “Livros mais vendidos”,
“Os Livros mais vendidos”); umha análise mais pormenorizada dum âmbito
determinado, o brasileiro, confirma esta tendência (Reimão, 2011); dados mais
globais, também (“Bestselling fiction authors”).
No caso do CS e de SC, alguns acontecimentos contribuirom para alargar
determinadas visões ficcionais sobre SC e o CS. O Codex ganhou atualidade
com o seu roubo, por parte dum trabalhador de longa data da catedral em que
se custodiava, e com a sua posterior recuperação justamente um ano depois
(3 de julho de 2011, 4 de julho de 2012), o que pode reforçar, precisamente,
ressemantizações vinculadas à intriga, à cabala ou ao mistério, com mais ou
menos doses de esoterismo e truculência, acrescidas polas relações entre o Deão
e Arquivista da catedral e o eletricista com serviço nesse tempo autor do roubo
(Codexb). O romance La leyenda del santo oculto publicado polo juiz instrutor
do caso, Vázquez Taín (Vázquez Taín, 2013a), versando sobre o roubo do Codex,
contribui para essa atração (Vázquez Taín, 2013b; “O Roubo”, 2013)46.
A mistura, com diferentes pesos, dos discursos elaborados sobre o CS e SC
com estas tendências romanescas e acontecimentos de alargamento ou impacto mundial pode explicar a bem sucedida receção de determinados produtos.
Neste quadro repertorial, há um outro efeito, resultado dessa amálgama: a
dificuldade de discernimento do que é verdade referenciada ou ficção nos textos. No CS, dado o seu caráter religioso, misterioso, transformador, tudo seria
possível; portanto tudo é crível ou incrível. O próprio caráter das narrativas
do CS tende a fazer aparecer o que se conta como verídico com doses ficcionais e o que se conta ficcionalmente com doses de realidade. Num diário de
viagem ou num texto espiritual(ista) é plausível que aconteça algo assimilável
polo narrador, ou por algumha outra pessoa, a um milagre. A forte tendência
46

Considerando só o período atual até 2013, mais obras de ficção podem ser citadas nesta linha,
como é o caso de El códice del peregrino de José Luis Corral (2012), no âmbito espanhol, e O códice
do Santo lugar (2013) de Pere Tobaruela no âmbito galego. O filme A sinapse do códice (2010)
centra-se na única figura femenina que é nomeada no Codex, Gildeberta de Flandres. A primeira
das obras citadas põe em causa a figura de Jesus tal como aparece na narrativa canonizada pola
Igreja Católica e aponta para um evangelho desconhecido do Apóstolo Santiago, o que o aproxima
do O código da Vinci.

89

Elias J. Torres Feijó

historicista e o uso abundante da notação que se pretende em alguns textos
ficcionais cuja diegese se desenvolve no CS, pode levar quem lê a não ter certezas quanto à existência real de determinados episódios, personagens, lugares,
costumes, etc. Enfim, gerando umha confusa realidade.
Comecemos polo caso dum romance, Tarnished Beauty / Señor Peregrino
/ Don Peregrino. O romance, a produção literária sobre o CS mais habitual,
recentemente, é, nas últimas décadas, predominantemente histórico. Barreda
Ferrer, responsável pola maior biblioteca sobre o CS que conheço, considerava,
já em 2006 (2006: 1), o auge do romance histórico como potencial fator de
incidência neste surto, “un auténtico filón no solo como motivo de inspiración
sino también como generadora de recursos económicos para unos autores que
buscando a veces algunos resquicios históricos o legendarios o reinventando
la historia a mayor provecho del ingenio literario o de las arcas personales”. E,
nesse mesmo ano, a Biblioteca Jacobea afirmava ter contabilizado, e classificado em 21 seções que denominam “Capítulos” diferentes, “2.423 títulos y casi
5000 volúmenes de temática jacobea”, indicando que, não sendo o Capítulo X,
“dedicado a la literatura en general y la novela en particular” dos mais numerosos, constatava que o romance “principalmente ha irrumpido con interés en
los últimos años y a estar de éxito sobre todo en lo que se ha dado en llamar la
novela histórica”. No mesmo espaço, Chao Mata (2006) calculava um progressivo aumento desta classe de textos [o que o censo em curso do Grupo Galabra
(redegalagra.org), recolhendo todas as publicações em espanhol e galego/português desde 2008, confirma]. Chao Mata afirmava (2006:2): “Es preciso por
tanto aguardar a la ‘resurrección’ de finales del siglo XX para encontrarnos con
obras en las que la figura del Apóstol, los peregrinos, las ciudades del Camino,
la historia, la leyenda y el esoterismo sean eje central”. Advertindo que apenas
contabilizam obras publicadas em espanhol (seja esta ou não a língua original)
e que pode haver cruzamentos na sua formulação, Chao propunha umha classificação de romances em quatro grupos: “1.- Novela histórica. Con dos subapartados: Personajes reales como protagonistas/ Protagonistas de ficción con
personajes reales como secundarios; 2.- De tema esotérico; 3.- De ambientación
contemporánea; 4.- Con la ciudad de Compostela como marco principal”. Da
revisão dos títulos (72, bastantes mais da metade da década de oitenta do século
até aquele 2006) e dos conteúdos examinados nesse breve artigo e das quinze
“reseñas bibliográficas” oferecidas pode observar-se que os assuntos de magia,
mistério, intrigas, esoterismo, num quadro histórico predominantemente medieval, são maioria, com releituras e ressemantizações tendentes a reforçar estes
ângulos do CS. Previamente, Chao aludia igualmente a “la más conocida novela
de tema jacobeo”, em que está presente “sobre todo vulgarización y falseamiento
del Camino” (Chao, 2006: 3), referindo-se, claro, a DM.
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No caso dos textos ficcionais, a mistura de planos pode estar mais acentuada ao subordinar a informação histórica e lendária à intriga e à manutenção da estrutura espacial linear vinculada ao CS; isto provoca que eventuais
necessidades narrativas ou já a simples e imotivada desconsideração sobre a
referencialidade do relato quebrem a verdade dele; permite que funcionem
elaborações confusas e irreais que podem ser recebidas como plausíveis no
quadro repertorial de quem lê. E isso tem repercussões no entendimento referencial da cultura. Por exemplo, o caráter ambíguo do CS, no seu plano
real-referencial, entrelaçado com os planos do sobrenatural, o intuitivo e o
espiritual, induz a que funcionem essas elaborações confusas e irreais recebíveis
como plausíveis.
De Tarnished Beauty / Señor Peregrino / Don Peregrino, de Cecilia Samartin, entre as várias versões e traduções do livro, centramo-nos na versão
portuguesa, Don peregrino (Samartin, 2010). Até ao ano 2013, o livro fora traduzido para nove línguas (português, alemão, holandês, italiano, norueguês,
finlandês, sueco, dinamarquês e francês), predominando no título traduzido
a referência a Santiago ou à peregrinação, ausente no original. Em correspondência cruzada com a autora, esta informou-me que Señor Peregrino era o título original e preferencial, mas os editores americanos decidiram substituí-lo.
Indicou-me igualmente que ele estivo na lista dos mais vendidos na Noruega
durante aproximadamente quatro anos (provavelmente, um erro, por meses
ou semanas), e até 2010 vendera por volta dos 300.000 exemplares. Publicado
em 2008, na sua versão em inglês foi escolhido pola Association of American
Publishers (AAP)’s Publishing Latino Voices for America Task Force para a sua
Latino Recommended Reading List (“Cecilia Samartin”). Em Portugal, e sempre segundo a autora, foram impressas três mil cópias. Foi reeditado, com o
título Beleza atormentada, em 2012, pola editora Vogais.
Tarnished beauty apresenta-se, na capa, nas suas edições, como um “international best-seller”; na versão portuguesa mantém-se, traduzido, o texto original
da contracapa, em que se conta a história de Jamilet, mas o título passa a ser
Don Peregrino, transportando o protagonismo para o Caminho de Santiago.
No vídeo de lançamento da versão portuguesa (“Don Peregrino”) aparece o
seguinte texto, tirado, por sua vez, de trechos de críticas recebidas:
[...] O exotismo latino com temas intemporais como o amor, a redenção e as inesperadas
bênçãos da fé e da amizade. Umha jovem marcada pelo destino. Um homem sábio e misterioso. Os seus caminhos cruzam-se numa história de redenção, fé e amor [...]. A grande
mensagem deste maravilhoso livro sobre acreditar em milagres, o poder de contar histórias
e o valor relativo da beleza é a seguinte: somos belos se acreditamos na nossa própria beleza.

O quadro repertorial é marcadamente sentimentalista, iniciático e, apesar
de a diegese desenvolver-se na contemporaneidade, relativamente historicista,
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relacionando-se esta classe de textos com guias e diários de viagem na sua sequencialidade e nas notações que oferece sobre as etapas do CS (por ex. Samartin, 2008: 115). Lendas ou notícias históricas aparecem inseridas na sequência
narrativa dumha das personagens protagonistas, Calderon (sic, o apelido aparece
mal grafado sistematicamente, por Calderón; 143; 253), salientando o fenómeno alargável a bastantes outras obras e que tem a sua matriz no DM: que
a cidade de Santiago apenas funciona como meta e culminação do Caminho
e não como cidade/entidade cultural em si, porque a atenção prestada a ela
é baixa no conjunto da obra e, até, inferior a outros espaços; duas páginas
(2010: 266-7), menos de 1% do texto, e centrada sobretudo na catedral.
A mistura do referencial real, do plausível e da invenção destaca-se também. Sendo obra ficcional, a profusão de dados sobre lugares e de pormenores
sobre o Caminho tende a desenhar umha leitura que proponho definir como
referenciada. E, nessa proposta de verdade, aparecem episódios entendíveis
como verosímeis mas, na realidade, bem pouco prováveis ou até impossíveis.
Com efeito, é inverosímil que um oficial do Exército espanhol percorra, com soldados e por ordem do Governo, o Caminho (Samartin, 2010:
199), mesmo em plena ditadura franquista; é bem estranho que toquem
gaitas de foles como instrumento principal dumha festa na “aldeia” (sic;
segundo a página oficial do concelho, conta com 6.694 habitantes, censo de
2010: “Santo Domingo de la Calzada”) de Santo Domingo de la Calzada
dançando jotas (Samartin, 2010: 151), porque aquele instrumento não é
utilizado naqueles âmbitos nem de modo típico nem é de uso minimamente
popular; ou que haja um duelo com pano de fundo amoroso entre Andrés
e Calderon (Samartin, 2010: 213), que pode lembrar determinados tópicos
impulsionados polo romantismo (“Mitos del Romanticismo”) e associados
a um determinado caráter do ser espanhol (Lucena, 2006), mas inverosímil
na altura em que se produz (a peregrinação de Antonio Calderon teria lugar
na segunda metade do século XX); ou que, imediatamente antes, numha
praça da cidade de Leão, uns músicos toquem, as pessoas dancem e, entre
eles, o capitão do exército espanhol Andrés baile umha giga (dança bem
pouco conhecida e usada no âmbito espanhol) e desafie Calderon a dançar
(Samartin, 2010: 211).
Umha mundivisão de base irracional perpassa a obra. O processo de transformação constituído pola evolução dos protagonistas, Jamilet e Calderon,
iniciático e de tensão crescente (idem: 237), nutre-se do teor místico (idem:
144) e misterioso (idem: 112) à volta deles. Nesse quadro, o milagre aparece
como hipótese plausível: o protagonista, Antonio Calderon, homem de grande experiência e capital cultural, afirma (idem: 282) numha linha de procura
do próprio ser e de autoajuda similar à de Coelho, e em diálogo com a jovem,
também protagonista, Jamilet:
92

Macronarrativas e difusão de ideias sobre Santiago de Compostela em diversos produtos culturais

Quem inventou que os milagres são como magia? [...] E eu sei que quem faz os milagres
somos nós - retorquiu ele, estendendo as mãos para ela. [...] A magia é para os fracos, ao
passo que os milagres nascem da fé, mais nada. [...]
Inspirada pela força das suas palavras e pelo calor das suas mãos, Jamilet compreendeu,
pela primeira vez, exactamente o que ele queria dizer
- Só porque acreditamos que é verdade, torna-se verdade
- Exactamente, e tu tens de escolher as tuas histórias e acreditar nelas com todo o
teu coração e a tua alma - com todo o teu ser.

A mistura de planos é explícita e apresentada como a fórmula eficaz e legitimada de entendimento. O mundo dos milagres tem umha polimórfica e determinante presença, também nas primeiras páginas (vid., por exemplo, página 31). De facto, Jamilet aprende a ler quase magicamente, e, no diálogo com
a mãe a esse respeito, comenta: “O mundo está cheio de milagres, Mamã. Nós
só temos que encontrar o nosso” (Samartin, 2010: 31), aparecendo como hipótese de resolução intuitiva para a protagonista. Da inverosimilhança fazem
parte deslocações espácio-temporais em lapsos inexplicados, como o «caso» de
passar da cidade de Ponferrada ao Monte do Gozo sem solução de continuidade (idem: 265; a distância é de aproximadamente 250 km por estrada); ou
o de quebrar a índole sequencial e linear da narrativa (outra das caraterísticas
habituais destes textos: o forte condicionalismo da direção e do sentido do
Caminho e das suas etapas na estrutura interna e na estrutura externa do relato); por exemplo, páginas atrás desse salto, anuncia-se que as personagens que
fazem o Caminho vão entrar na Galiza (idem: 221; Ponferrada está a uns 50
km da Galiza administrativa).
A confusão de planos é tão manifesta que a história que conta Don Peregrino,
por ele apresentada como real, referencial e sincera (ele é desenhado como um
herói sábio que resgata, física e espiritualmente, Jamilet, umha personagem absolutamente confiável) é posta em causa pola mesma Jamilet (idem: 248); apesar
de que no texto se ofereçam algumhas evidências do contrário (idem: 233). A
realidade pode, explicitamente, aparecer como ultrapassando a ficção: Jamilet, que
costumava inventar histórias, já não tem mais que fazê-lo perante a fascinação que
sente pola história real de Calderon (idem: 233).
Outros produtos de distribuição e impacto massivos não parecem condizer
com conteúdos e objetivos relativos à visibilidade da cultura no Caminho e,
particularmente, a cidade de Santiago. O CS e a cidade são aparentes protagonistas espaciais e culturais do episódio “Demonology” da série “Criminal
Minds”, série de sucesso nos Estados Unidos e em muitos outros espaços. A
série (“Criminal”, s.d.) tinha nos USA na altura umha média de 15 milhões de
espectadores (Montero, Tamara, 2009). Na página oficial informava-se de ela
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ser “una serie de drama criminalístico” estreada a 22 de Setembro de 2005 no
canal de TV, CBS, que
muestra el trabajo diario de una brigada de criminalistas de elite, perteneciente al
FBI. Su principal propósito es analizar exhaustivamente la mente y los comportamientos
de peligrosos asesinos con un único objetivo: anticiparse a sus nuevos movimientos como
criminales.

A classificação é “Género Drama, Criminología, Forenses, Policiaco”. Cada
episódio dura aproximadamente 45 minutos, sendo feitos desde 2005 23 por
cada época. Entre outros meios, é transmitida por CBS, Teletica, Telecinco,
AXN, TV Azteca e UCV.
O Caminho aparece como o cenário de vários crimes, cuja motivação está
diretamente ligada a práticas exorcistas; a CBS oferece esta síntese do episódio na sua página oficial: “The BAU investigates a series of deaths that were
the result of exorcisms. Agent Prentiss has a personal connection to one of
the victims in a series of deaths with religious overtones” (“Criminal”, s.d.,
recaps/417/recaps.php); o diálogo em que aparece o Caminho e Santiago é
este (carregados meus):
- According to my snooping, both Matthew Benton and Thomas Valentine traveled to
Galicia, Spain, over the same week 4 months ago.
- That mean anything to you?
- No.
- I did the quick guidebook thing. There’s a church there, Santiago de Compostela.
It’s visited by over 100.000 religious pilgrims every year.
- Did his parents say anything about him going on a pilgrimage?
- No, the opposite, actually. His mom said his soul was possessed by evil.

Quem dá a informação é Penelope García, “responsable del área tecnológica
del equipo de BAU (Unidad de Análisis de Conducta)”. “Consiguió el trabajo
tras acceder de forma ilegal en la red del FBI”. “Según ella, es capaz de intervenir
en el Pentágono, controlar todos los sistemas informáticos de su país y jugar al
póquer simultáneamente” (“Penélope”, s.d.).
Santiago e o Caminho não voltam a ser aludidos por extenso no episódio:
eles ficam marcados por título e caraterística do crime: exorcismo e demonologia, derivações que encontram o seu vínculo de credibilidade no mundo religioso, esotérico e ocultista que se estava redesenhando sobre CS e SC. Os envolvidos nos crimes, neste episódio, são padres e religiosos católicos.
Na versão em espanhol que foi passada por Telecinco (2009), dobrada (prática não frequente noutros espaços culturais) foi corrigido o erro “pequeño” (La
Voz de Galicia, cfr. Montero, 2009) passando a aludir-se à catedral em “Santiago
de Compostela, Galicia, España”; de resto, observe-se que o nome do padre que
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rege a IC é Miguel del Toro, nome e apelidos identificáveis com determinada
feição da cultura espanhola (Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno...), longe das identificações que sobre Santiago poderiam ser feitas. Del Toro, apelido
hispano, por exemplo, de algum célebre ator nesta altura, faz referência ao animal que mais tem simbolizado a cultura espanhola no mundo e, facilmente, à
prática conhecida como tourada.
Bueno, me largo (2009), é o título em espanhol do original alemão Ich bin
dann mal weg (Piper Verlag GmbH, Munique, 2006), do “exitoso presentador
de la televisión alemana” Hape Kerkeling, que fala “español, italiano, francés,
inglés y holandés”, como consta na lapela, e que recebeu o ITB Buch Awards,
umha das mais importantes feiras turísticas europeias. Na contracapa apresentava-se como livro com “más de 3.000.000 ejemplares vendidos”; foi traduzido no mesmo ano pola Amarilys Editora no Brasil (Volto já!) trasladando ao
português também o subtítulo do original, “Minha viagem pelo Caminho de
Santiago” (“meine Reise auf dem Jakobsweg”), substituído na versão espanhola
polo mais enfático: “El Camino de Santiago, el camino más importante de mi
vida”. O prémio recebido foi por ele ser considerado “el mejor relato literario
de viajes”, segundo a apresentação da lapela: aceitação da misturação da vivência
própria, com o histórico, o lendário, a pura invenção e o iniciático e esotérico
(legitimado polo sistemático caráter espiritualista e de recriação pessoal que se
constrói em torno ao CS) que aparece já no início, transmitindo o autor aspetos
da informação que recolhe para realizar o CS (idem: 25-26). Mais umha prova
dessa confusão é, em ocasiões, a indiferença pola realidade da história ou da
cultura que é manifestada explicitamente por Kerkeling (idem: 40), gerando um
quadro de ambivalência recetiva quanto à verosimilitude e, sobretudo, adotando elementos e perspetivas próprias da narrativa literária convencional (pessoas
como personagens, diálogos, descrições, etc.). Bueno, me largo não é um livro de
ficção, polo contrário, apresenta-se como crónica real e fiel.
Kerkeling, cujo livro (que explicita a influência de textos como o de Coelho
ou Shirley Mc Laine, The Camino, sobre as pessoas para fazerem o CS: Kerkeling, pp. 99, 235) é apresentado por ele como resultado da experiência da “fuerza purificadora del peregrinaje” (contracapa), vai fixando em cada um dos seus
capítulos umha “lección del día”, 42 em total, correspondentes às etapas em que
dividiu a sua viagem e narradas em 401 páginas com algumhas fotografias ilustradoras. As linhas fundamentais do texto são dar informação sobre o percurso
do CS, manifestar o caráter de esforço e repto que ele tem, dar algumhas informações históricas, servir de guia para outras pessoas (mui habitual em textos
sobre o CS) e reflexionar progressivamente sobre a espiritualidade, do CS e dele.
Apliquemos ao texto os parâmetros de cultura que utilizamos para a caraterização repertorial de DM. Assim temos: só em algum caso se alude a idiomas do/
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no CS. A paisagem é proporcionalmente pouco atendida; não existem descrições
artísticas, culturais, identitárias ou gastronómicas sobre lugares, objetos e comunidades (com exceções como as alusões ao património de passagem por Carrión
de los Condes, p. 175, e a mais extensa, a, avulsa, dedicada à catedral de Leão, pp.
242-245; também algumhas lendas, p. 103). Há explícitas alusões ao caráter iniciático e esotérico frente a outros potenciais valores do CS, como na p. 93, transcrevendo um poema escrito num valado de Nájera sobre o sentido do esforço:
¿Por qué soporto el polvo seco en mi boca
el lodo en mis pies doloridos
el azote de la lluvia y el sol ardiente en mi piel?
¿por los hermosos detalles del día?
¿Por la sorpresa?
¿Por la comida? ¿Por la bebida?
No, ¡porque he sido llamado!

E são visitados monumentos e elementos patrimoniais mas poucas vezes é
dada informação com algum pormenor [p. ex., p. 123: “con más razón aún se
alegra la mujer de que este menda quiera admirar la joya de Castildelgado, y me
acompaña al interior. La visita acaba rápidamente frente al altar (…)]”.
A aceitação da mistificação do histórico, o lendário, a pura invenção e o iniciático e esotérico (legitimado, insisto, polo sistemático caráter espiritualista e
de recriação pessoal que se constrói em torno ao CS) aparece no início no livro
de maneira marcada, transmitindo o autor aspetos da informação que recolhe
para realizar o CS (25-26):
Según la leyenda, esta senda se ha considerado un camino de iniciación desde los celtas,
en épocas precristianas. Vetas de savia en la tierra y canales de energía, las llamadas líneas
Ley, se extienden supuestamente a lo largo de godo el trayecto, paralelas a la Vía Láctea,
hasta Santiago de Compostela (campo de la estrella), e incluso hasta Finisterre (fin del
mundo) en la costa atlántica española, lo que antiguamente se conocía como el fin del mundo. Hasta ahora, yo había supuesto que todo nuestro planeta se encontraba de algún modo
paralelo a la Vía Láctea. Pero bueno, ¡también podemos aprender al hacernos mayores!

O CS é aludido numha ocasião como “itinerario cultural europeo” (22); em
todo o caso, a indiferença pola história e pola cultura é manifestada explicitamente polo humorista em trechos como este: “llego a la famosa fuente de Roldán, muy cerca de la frontera española, donde el caballero Roldán se enfrentó
con valentía pero sin éxito a los vascos, ¿o acaso eran los moros?” (40).
A gastronomia, um dos elementos fortes do atual turismo cultural e do turismo pós-moderno (p. ex., Furtado, 2004), aparece mui pouco aludida também.
O autor justifica a sua pouca atenção e interesse por ela, dada a índole austera e
esforçada da peregrinação (p. 217):
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El desayuno de esta mañana ha sido el cénit culinario hasta el momento. Por lo demás,
la comida es bastante mala en todo el camino, no mala en el verdadero sentido de la palabra, pues es un alimento bueno y nutritivo, pero carente de fantasía y preparado con indiferencia. ¿Quizá eso sea lo adecuado para una peregrinación? Así, la comida se convierte
en algo secundario y no la esperas con demasiada ilusión. Aprendes a apreciar un simple
bocadillo. Es una alimentación que te mantiene con fuerzas sin estimular el paladar más
de la cuenta. Al fin y al cabo, es una peregrinación y no un viaje gastronómico.

Kerkeling fala da oferta gastronómica a que ele acede no Caminho (como
um complemento dependente do itinerário), sem preocupar-se por procurar
outra nem interpretá-las em termos culturais. Em termos gerais, a gastronomia
espanhola parece-lhe medíocre e compara-a negativamente com a italiana (p.
81, p. 132). As alusões, positivas ou negativas (mais abundantes) são genéricas e
os pratos quase nunca são descritos. Assim, fala-se de um “exquisito restaurante” (348) de um “buen tinto/vino español” (208, 350) mas sem identificá-los.
Nomeia produtos que consome mas que não qualifica (lulas, 46, café e tarta de
cerejas, 90-91, “dátil con jamón”, 246...) ou que qualifica negativamente. Em
ocasiões faz qualificações, com exemplos reveladores do tom do livro (p. 150):
“todas las raciones tienen una pinta terrible, y ninguno de los platos parece haber pasado por el fregadero [ele e as suas companheiras têm “un hambre auténtica”] “y, oh sorpresa, no sabe tan asqueroso como parece, aunque el olor también
es interesante. Los huevos fritos saben casi como su nombre indica y por tanto son especialmente bienvenidos”. Os almorços são o mais louvado, mas sem
identificação cultural (o seu “mejor desayuno” consistiu em “café, huevos fritos,
tostadas con mantequilla”, p. 199). Produtos e elaborações mais identificáveis
com a cultura gastronómica dos lugares por que passa são mui pouco aludidos e,
quando o são, é de maneira negativa provocando reações adversas, como numha
refeição em Pamplona/Iruña (p. 59):
(...) Así pues, pido una ración de atún con pimientos y un botellín de agua. Pero la
bandeja apesta de lejos a aceite rancio, y al ver el plato, compruebo que luce peor de lo que
sugería el olor. He ahí, ante mis ojos, la coronación del peor arte culinario. El pescado está
gris, no veo los pimientos por ninguna parte y el aceite está definitivamente rancio. No
necesito ni probarlo, me basta con olerlo. Así que me bebo el agua a toda prisa, me levanto
y me largo cojeando. ¡Sin pagar! No lo había hecho nunca. El peregrino que hace un sinpa.
El agua me la he bebido a la salud de la casa, por supuesto. Lo último que necesito en este
momento es una gastritis.

Contendo o parágrafo aludido, aliás, elementos que podemos considerar
propostos como parte da cultura peregrina do Caminho, caso do sinpa.
Em termos identitários/identificadores, para os casos da Galiza e de Santigo
em que estamos interessados47, ela aparece pouco aludida (a identificação do CS
47

Prescindo de elementos identificadores doutras comunidades (realmente raros, na realidade). O
que é realmente abundante é o conjunto de considerações sobre as cousas que (lhe) acontecem
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com Espanha é sistemática e fundamental), e vinculada ao mundo celta. O Zebreiro, primeira vila, fim de jornada e umha das mais aludidas fases do itinerário
( p. ex., Aviva, 2001:224 ss.) é a que centra a sua atenção: “me recuerda a la aldea
de Asterix y Obelix, pues aquí todo es de origen celta. Y la vista panorámica
hacia el verde infinito es impresionante” (367). Paisagisticamente lembra-lhe
a Irlanda (368); envolvendo-a numha atmosfera antiga e medieval, para o que
contribui a sua alusão à lenda do Grial (369). Já antes da entrada na Galiza
administrativa, El Acebo (p. 326, a uns 16 quilómetros de Ponferrada, numha
área de componente cultural e linguístico similar historicamente e, ainda, na
atualidade ao da Galiza) aparece-lhe como um panorama celta.
Alusões a outros aspetos identificáveis com a cultura são poucas: o autor
alude ao uso idiomático dos habitantes do Zebreiro: “La gente de aquí habla
un gallego cerrado, que a veces me suena a portugués y otras a italiano, y los
habitantes más viejos no entienden casi el castellano” (368-369), no quadro
relacional que elabora entre celtismo e medievalismo.
A cidade de Santiago aparece como meta (408) ou destino desportivo (352),
a que não se quer chegar porque a essência da peregrinação é o Caminho mesmo48; são lhe dedicadas, sem ela constituir o centro inteiro das mesmas, 13
páginas (399-411), com informação avulsa, menos de 3 % de todo o livro, sem
existirem nem descrições da cidade nem paragem nela. O órgão e o botafumeiro
da catedral são os elementos patrimoniais que recebem maior atenção.
Mesmo aqueles produtos que, pola sua natureza ou propósito, não se apresentam como ficcionais, caso dos diários de viagem, bebem de similares conceitualizações. Produtos de distribuição e impacto massivos encaminham-se para
as derivações esotéricas, sentimentalistas dos discursos básicos. A imensa maioria com umhas caraterísticas comuns: a ressemantização do CS por essas vias
e, em boa medida, a tendência para negligenciar aspetos da cultura das comunidades; quer seja pola via da deformação, quer seja pola via do esquematismo
ou, ainda, pola pura ausência das mesmas. A forte subordinação da narrativa
aos objetivos temáticos indicados coloca a cultura num lugar secundário. A
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no CS, entre elas salientando os tipos que vai vendo e com quem coincide, por vezes elevando
juízos categóricos (“para los sudamericanos, el Camino es un gran mercado matrimonial. Padres
profundamente católicos envían a sus hijas con la tarea de regresar con un potencial compañero
sentimental”, afirma nas pp. 152-153). Salientam também várias referências à ETA (p. ex., p.
282) ou críticas a hábitos e usos, como o mau trato aos animais na Espanha (pp. 347).
Isto está já explícito desde o início, no prólogo da jornalista e escritora Ruth Toledano, “Como
la vida misma” (“por eso no querías llegar a Santiago, porque la esencia del peregrino es el
camino y en él deseabas quedarte eternamente”) que insiste no caráter iniciático e de alto
esforço da peregrinação (15-16) e que manifesta umha das mais importantes hipóteses que,
para analisarmos as práticas culturais, podemos fixar: a índole iniciática do Caminho, a viagem
como meta em si mesma, opaca precisamente a cidade de destino e, mesmo, pode chegar a se
enfrentar a ela.
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cultura das comunidades, com a exceção, em ocasiões, do património construído, sobretudo religioso, está posta de parte (o caso extremo talvez seja o
“Demonology”). Por sua vez, o esquematismo tende ao tópico e o tópico parte
dumha leitura plausível dumha determinada realidade. A amostra do livro de
Hakening manifesta, ao mesmo tempo, o caráter espiritualista e socializador
do CS; e, também, a tendência a negligenciar aspetos culturais como os presentes em determinadas declarações institucionais, mui possivelmente secundarizados e secundarizáveis, dado o caráter de procura interior dos praticantes
do CS. O livro de Coelho está assente como emanador de toda essa linha
espiritualista, dando umha feição ocultista e esotérica, paralela à iniciática que
parece matriz de muitas práticas e livros posteriores, tanto no seu prolongamento como na sua rejeição. Don Peregrino ou o Enigma de Compostela (este
ainda mais, como veremos) coincidem na invisibilidade e no confusionismo
em relação à cultura das comunidades representando o primeiro umha tendência sentimentalista e o segundo prolongando a linha de intriga, esoterismo
e ocultação.
Bastantes das incongruências e misturas assinaladas corroboram hipóteses
e probabilidades que tivem oportunidade de analisar na abordagem do repertório do Enigma de Compostela, de A. J. Barros, apresentando umha tendência
realmente similar à que aqui anotamos para os outros textos, a que dedico
o capítulo seguinte e que aqui apenas sintetizo no quadro destas exemplificações. Como nele assinalo, o romance apresenta-se como fortemente documentado e historiado (linha em que insiste a sua apresentação na contracapa,
na página da editora ou nos vídeos de lançamento), mas nele a misturação é
extraordinária. As Teses de Doutoramento de María Luísa Fernández (2016)
e de Irene Pichel (esta, em fase final de redação em outubro de 2019, subordinada ao título Literatura sobre Santiago de Compostela y el Camino de Santiago
y turismo: un estudio relacional a través de técnicas de análisis digital), sobre
corpus mais alargados, assim o confirmarom. Tornam-se mais salientes estas
caraterísticas se contrastadas, como no capítulo a seguir, com um exemplo
doutra índole que, intuíamos, é absolutamente minoritário: Frechas de Ouro,
do inglês John Rutherford, pessoa com fortes vínculos familiares e culturais
com a Galiza, que apresenta umha intenção bem diversa, focada no conhecimento da cultura galega, em particular por parte do narrador do texto, ainda
que partilhando com todas as outras obras a mistura genérica que comentei,
entre crónica/guia de viagem e ficção narrativa, a que a própria natureza do
CS parece condicionar.
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II.2.1.2. Um contraste entre interesses culturais e âmbitos recetivos em
dous romances sobre o Caminho de Santiago: Frechas de Ouro e O Enigma
de Compostela
Seleciono, pois, agora, dous romances que nos permitam alicerçar ideias e hipóteses sobre a interação de discursos e práticas e sobre como eles interatuam
na elaboração de textos literários e as eventuais retroalimentações que estes
produzem; romances relevantes segundo os seguintes parâmetros: apresentamse como ficcionais nucleando-se em volta do CS/SC; apresentam importância
qualitativa e/ou quantitativa nos campos literários em que se desenvolvem, são
relativamente recentes (da primeira década do século XXI) e estão elaborados
por autores que escrevem sobre a base do seu alegado conhecimento prático do
CS: um do âmbito galego, As Frechas de Ouro (FO), de John Rutherford, e outro
do brasileiro, O Enigma de Compostela (EC), de A. J. Barros; âmbitos altamente
marcados quanto ao CS: o galego por ser o espaço geocultural que alberga a
catedral-meta; o brasileiro, campo originário de Paulo Coelho com crescente
número de peregrinos, por razões religiosas, no CS (Solla, 2006:148).
FO é um romance publicado originariamente na língua da Galiza e para o
campo literário galego escrito por umha pessoa sem esta nacionalidade originária. O autor é inglês, conhecedor e estudioso da cultura espanhola e galega, responsável desde 1991 do Centro de Estudos galegos da Universidade de Oxford,
onde foi professor desde a década de sessenta de língua e literatura espanholas.
Rutherford comenta ter feito quatro vezes o CS (“La primera vez”).
O EC é o primeiro livro de intriga com volume de vendas importante que
conhecemos publicado no Brasil tendo como quadro central o CS, depois do
DM. Fontes da editora, Geração Editorial, informavam-me que, de setembro
de 2009 a janeiro de 2010, foram vendidos 30.000 exemplares “uma boa marca
para o mercado brasileiro”; e estivo por várias semanas nas listas dos mais vendidos. O seu autor, Ademar J. Barros era, na altura, presidente da Associação de
Confrades e Amigos do Caminho de Santiago, de São Paulo.
Frechas de Ouro oferece um paradoxo recetivo revelador das tendências de
misturação entre realidade e ficção a que a narrativa sobre o CS pode dar lugar:
apresenta-se como umha obra de ficção (inserido, na contracapa, na coleção
“literaria” da editora Galaxia) mas o peso dos referentes reais é tão acentuado
que é legível mais como crónica que como romance, que aumenta quanto maior
conhecimento se tem do autor e da realidade galega, o contrário do que costuma
acontecer em receções heteroculturais, entendendo por estas leituras feitas num
âmbito cultural diferente àquele em que foi produzido originariamente o texto.
Duas são as vozes narrativas: a do narrador principal e a do seu amigo, também inglês, correspondentes aos dous caminhantes. Elas são distinguíveis polo
uso do itálico neste último caso, e, deliberadamente, pola diferente perspetiva
de cada um: o primeiro aplicando um repertório de interpretação nutrido do
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seu conhecimento da realidade galega; o segundo, desde o seu prisma inglês,
tendendo mais à crónica epistolar e mais próxima da informação sobre os lugares, dum pequeno guia patrimonial e histórico (39, 53). O narrador nutre o
seu perfil dum vingado caráter galego e galeguista, e ainda ribadense (10, 93,
197-198, 99, 228; Rutherford tem umha forte ligação familiar e afetiva a Riba
d’Eu: “John Rutherford”), misturado com alguns olhares culturalmente britânicos (por exemplo, a “xungla galega” vista como “catedral gótica”, 96; “as congostras” identificadas com a espiritualidade gótica, 138: estilo central no mundo
inglês muito menos frequente do que o central românico na Galiza ). “O outro”,
assim chamado em ocasiões e em quem a componente espiritual e religiosa está
mais presente (21; 43) olha desde o seu repertório cultural inglês o mundo que
atravessa, embora finalmente caminhe para umha certa simbiose (126) menos
homogeneizante dessa realidade (62), com o repertório do narrador.
FO oferece, fundamentalmente na pena do amigo inglês, lendas ou histórias
ou notícias de património doutras épocas (93, 225, 229), gastronómicas (34,
214), de costumes, de língua (22) e, também, dos albergues ou dos tipos que
encontra (17) e reflexões sobre temas diversos, do cristianismo à civilização passando pola ironia e o humor (cap. I, p. ex.); mas salientam quatro: paisagem e
(organização do) território; modos de vida, idiossincrasias e identidades. Ao negar o narrador desde o princípio (como peregrino, matiza, 66), ser a motivação
da caminhada culminar numha meta (SC), um eventual clímax ligado à chegada ao santuário é desfeito e, consequentemente, é para o conjunto do narrado
que se reclama atenção. Esse incumprimento ou nula importância do que seria
o objetivo final da caminhada contrasta aparentemente com a motivação do
prazer da chegada (145) mas põe de manifesto que as várias motivações ligadas
de finalização (espirituais, desportivas, de repto, etc.) são menores em relação
com os conhecimentos adquiridos ao longo do CS. A cidade só é comentada
no breve capítulo final, “Santiago de Compostela” (243-246), mas é inserida
no quadro cultural da comunidade local galega abordada, em algumha alusão
na crónica do companheiro de viagem e para criticar o uso deturpado de bens
'sagrados' galegos (223).
A viagem iniciática, o rito de passagem, marca genética espiritual do CS,
presente em FO (contracapa; 99), toma umha índole dominantemente cultural, como processo de integração no mundo galego e até como elemento diferencial em relação ao espanhol (17). O narrador sintetiza a sua vocação logo
no início (21), invertendo o sentido habitual de pertença a seitas, utilizado em
várias narrativas sobre o CS, polo de adesão à comunidade galega:
Que duro se fai entrar en Galicia! No meu caso fixeron falta uns trinta anos para ir
desenguedellando os misterios da comunicación ou incomunicación galega e ir inscribíndome
como membro adoptivo, penso, creo, espero, daqueloutra gran sociedade secreta chamada ga-
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leguidade. Aprender a lingua foi o primeiro paso, despois veu o difícil, aprender a entender e
a manexar rodeos, ironías, retrancas, elipses, indirectas, evasivas, vaguidades, ambiguidades,
desvíos, voltas e reviravoltas, repregamentos, circunloquios, pausas, silencios, alzamento de
cellas, chiscadelas de ollos, encollementos de ombros. Dáme igual, depende (…).

O texto está fundado sobre umha dúvida, formulada sem solenidade por
meio dumha afirmação cultural na fraseologia utilizada: “¿E que carallo estou facendo aquí?” (10), para, depois, dedicar as páginas seguintes a glosar
o caráter aventureiro, cultural, misterioso e atraente do CS e da Galiza, como
um programa de ação e de leitura (10, 11), narrado como processo e como
resultado em que ele percebe a si mesmo como sendo mais dessa nação (137).
Salienta o uso de Castela/Espanha como referente de oposição para a Galiza
(178-179; 221; e, até, 222-223, no contraste entre o Santiago mata-mouros e
o mais galego, 222). A atenção aos fenómenos de cultura por parte do narrador
estende-se a elementos vários pertencentes à esfera do galeguismo: ao chegar ao
Berço, território de cultura galega mas administrativamente forâneo, escreve
entrar “na miña Galicia”(22), “quinta provincia galega como din as pintadas”,
utilizando inclusivamente o plural: “nós galegos” (42); identifica elementos
da cultura simbólica, material e imaterial, galega (24; 202;55). A língua (59),
“fonte de garantía da nosa diferenciada identidade”, a paisagem da Galiza
(129), perspetivada como um mecanismo de espiritualidade e próximo de um
Deus em que não se crê (138), ou a gastronomia são igualmente invocadas
como referência e símbolo, mesmo em relação a outros (177-178), o qual
salienta por contraste em ocasiões com o olhar do seu amigo inglês (220). O
valor de autoidentificação com a cultura galega do narrador fica em destaque
polo recurso, vertebrador, a referências ao mundo literário galego, o qual dimensiona a obra de maneira particular: logo da frase inaugural já transcrita,
parafraseia com humor, versos, conhecidos de muitas pessoas na Galiza, do
poema antifranquista Longa Noite de Pedra (1962) de Celso Emilio Ferreiro,
para expressar a dureza do CS; recorre a um esquema dialogal e expressivo
utilizado polo escritor galego Eduardo Blanco Amor no seu romance mais
conhecido, A Esmorga, sobre o sentido do caminho e da sua galeguidade (4042). Utiliza versos de Rosalia de Castro para expressar estados de ânimo e
identidades (102; 189), alude a romances contemporâneos (166) ou a textos
usados como cantigas tradicionais antigas, caso do Romance de D. Gaiferos
de Mormaltán (11, 61, 92-3, 97-98...), peregrino a Santiago. Há também
referências de produtos de língua ou cultura espanholas (166; 59, significativamente sem aquele valor identitário e ainda usados como diferença, caso de
Antonio Machado, 97); e também assomam outros espaços culturais, como o
seu originário, com algumha caricatura de hábitos ingleses (87), música erudita ou pintura espanhola (33).
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A cultura aparece como fórmula perante a deturpação do CS e da Galiza
através dele. O fomento da peregrinação, que para ele é libertação e rebeldia,
também galega, frente a um mundo hostil (223), é questionado, sobretudo o esbanjamento (130), o destroço urbanístico (225), o caráter competitivo/desportivo (43), a banalização (50, 223), espelhada nas reflexões do Pelegrín, mascote
oficial do Xacobeo 93 (campanha promocional que apoiou o aumento exponencial em peregrinos, Graña e Rey, 2000; Santos, 2006), que defende atuações
que o caminhante considera espúrias, alheias aos galegos e só perseguidoras de
um discutível rendimento e umha perniciosa aculturação (134) que esse "arrogante" Pelegrín (132) enforma: o narrador censura “a excesiva modernización e
comercialización do Camiño de Santiago” que poderia estragá-lo, enfrentando
umha resposta do Pelegrín, soberba e irrespeitosa com elementos que conformariam a cultura, a espiritualidade e o ser tradicionais galegos (132). Igualmente,
defende um maior sentido de realidade da prática caminheira, opondo-a a elaborações espiritualistas que pareceriam autossuficientes esquecendo essa própria
realidade, mesmo com alusão crítica a Paulo Coelho (50).
O alvo genérico da sua crítica é o que julga configuração tópica do CS e da
figura do peregrino, que entende acabará como ele e a sua razão de ser, frente a
um olhar mais otimista do colega quanto às bondades ecológicas e económicas
daquele (182). “Amigo do Pelegrín, carallo, traidor aos peregrinos e á peregrinaxe!”, contesta o narrador, que insinua não querer ir a Santiago para não ver
a cidade convertida num banal parque temático (223). À crítica à turistização
e banalização do CS incorpora-se ironicamente o atentado que essa prática
significa para o camponês galego e a sua economia (181).
A confeção do texto como umha experiência pluridimensional leva os protagonistas a pôr em causa mui significativa e conotativamente estruturas lineares
da narrativa sobre o CS (73): o amigo declara não ser possível escrever “unha
boa novela baseada na peregrinación”. “Non existen novelas da peregrinación”,
lemos, “ou ao máximo hai un par delas [previsivelmente O Diário de um Mago
e, dado o contexto inglês, Therapy, de David Lodge] (74). O relativismo discursivo em relação ao CS é sintetizado nas páginas finais: “No Monte do Gozo
[a 6,5 km. da catedral], atopei algo precioso que non buscaba: a conciencia de
que nunca vou atopar o que busco, porque toda meta digna é por isto mesmo
inalcanzable” (239; tb. 246).
O Enigma de Compostela, que tem na capa, sob o título do livro, a sombra
dum monge numha parede de um templo (medieval?) ao lado dumha cruz
pendurada da parede, apresenta similitudes com outros importantes do género, particular e explicitamente publicitado como próximo dos romances de
Dan Brown: enigmas complicados para resolver de base histórica recuada, em
que a Igreja católica costuma estar envolvida, com atmosfera conspirativa; um
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especialista em simbologia; ao lado de intrigas, assassinatos, diversos planos temporais, etc. E com um crime que se instaura como fundador e motivador do interesse da narrativa do EC. A comparação entre o vídeo para a versão em Portugal de
The Lost Simbol (“The Lost Simbol”) e os dous vídeos promocionais utilizados para
EC (Enigma1 e Enigma2) evidenciam a similitude. Em Enigma1 aparece, sobreimpressionada sobre imagens alusivas (entre as quais aos templários, aos papas,
ao mundo satânico e esotérico, etc.): “Fe, heresia, crime e segredos imemoriais se
encontram no Caminho de Santiago”. Em Enigma2: "No Caminho de Santiago
um rastro de crimes por mais de mil anos seitas religiosas, cruzadas… templários,
ações da CIA, grupos terroristas [grupo de, possíveis, talibãs, armados], um livro
surpreendente”. A mistificação é umha das constantes em EC como o enunciado
dos dez livros em que se estrutura revela: “A Via Láctea”; “Os Cátaros”, “O enterro
de César Borgia”; “O tesouro de El Cid”; “Os Templários”; “O segredo de São
Remígio”; “As Cruzadas”; “A Inquisição”, “A última mensagem”; “A Ordem do
Graal”). O texto, na contracapa, em Youtube ou na página da editora, é apresentado insistindo no caráter de pesquisa histórica, “inclusive no Vaticano”, que o sustenta e no facto de o autor ter percorrido o CS, “de 800 quilômetros, quatro vezes,
duas a pé e duas de carro”, definindo o seu mercado potencial: “os leitores de Dan
Brown e (...) as pessoas que fizeram o Caminho”; e na intriga mistificadora “seita
misteriosa assassina padres, freiras e turistas ao longo do caminho” (Enigma3). O
editor, Luiz Fernando Emediato, reitera nas orelhas do volume essa linha, apresentando o texto como resultado dumha duradoura e intensa investigação, reiterando
que o autor “percorreu o Caminho de Santiago quatro vezes, duas de carro e duas
a pé”. A contracapa do livro insiste nessa direção, questionando-se sobre se “o dos
papas” é o “verdadeiro Cristianismo”.
Arte, história e lendas sobre o CS são os parâmetros mais destacados, ao
lado dumha tendência para o guia-crónica (21, 26, 37...). A abundância de informações históricas está fundamentalmente focada à feição erudita que o livro
mostra e à perspetiva dominante sobre o itinerário: um perfil misterioso, mítico,
iniciático e esotérico: forças estranhas (161); recomendações para a prática do
CS mescladas com componentes misteriosas ou esotéricas (39; 182). A natureza
do CS contagia esse caráter místico-misterioso: a peregrinação é qualificada,
mais umha vez, como “difícil e mística” pola protagonista feminina (67). O
Zebreiro, primeiro núcleo importante do CS na Galiza, é classificado como
“um dos pontos mais místicos e emblemáticos do Caminho”, (350). O Diretor
da CIA apresenta um informe explicitamente corroborado polo protagonista:
O senhor sabe que esse trajeto, chamado de Caminho de Compostela, é cheio de lendas,
milagres, tudo misturado com fatos históricos, presença de templários, cruzadas, monastérios, igrejas históricas e albergues, enfim, um conjunto de coisas que fazem desse percurso
um dos mais místicos da humanidade.
Até aí não havia exagero (…).
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Vimos já e podemos verificar neste caso que a subordinação da informação
histórica e lendária à intriga e à manutenção da estrutura espacial linear vinculada ao CS provoca que eventuais necessidades narrativas ou simples desconsideração sobre a referencialidade do relato quebrem a verdade dele: os
caminhantes protagonistas passam dum momento para outro a estar em SC
desde Samos, a mais de 175 km. por estrada; alguns enunciados, até, podem
sugerir algum descuido na cronologia de facto: referindo-se a “todos os estilos
arquitetônicos que se sucederam ao longo dos séculos”, estudados polo Prof.
Brandon, da CIA, ele coloca os romanos (confundido com o ‘românico’?)
depois dos povos que os fizeram desaparecer como império (246); existem
bastantes erros na transcrição de textos em espanhol, já desde as primeiras
ocorrências (19; 43); Libredón, transcrito Liberon, é identificado erroneamente com o Finisterre (37). No vasculhar entre o acreditável como verdadeiro e o
arrumável no inventado, apresenta-se como plausível que “um oficial militar
graduado” (28) ameace com prender por desacato a Maurício por perguntar
a um sacerdote, “autoridade eclesiástica respeitada no meu país”, depois de
acontecido um crime, se “por acaso sabe se o padre Augusto disse alguma
coisa antes de morrer?” (31), que não pode ser lida como verosímil por um
leitor conhecedor da situação política e cultural do Estado espanhol na altura.
Noutro plano, alude-se a umha visita do protagonista à “esplêndida catedral”
de Los Arcos (145) e á catedral de Viana (146) que não têm catedral; fala-se
de que “centenas de milhões, talvez bilhões de pessoas, através dos séculos peregrinaram” a Santiago (39), cifra manifestamente exagerada; na página 195
assistimos à narração dumha missa como se ela fosse de atrás para adiante na
sua sequencialidade.
Enigma de Compostela dedica a SC, de maneira avulsa e como simples
quadro dos acontecimentos, sete páginas (379-385), a que podemos unir algumhas linhas das páginas 409-410, por volta de 2% do total do texto mas,
na prática, umha atenção direta que não ultrapassa o 0,3%, fixada no entorno
imediato da catedral: praça e Portal das Platerias (sic, 409-410), Hostal dos
Reis Católicos, funcionamento do botafumeiro (380, 383), Pórtico e Palácio
de Gelmírez (381) e Praça do Obradoiro, cujo étimo é explicado equivocadamente como composto de obra d’oiro (380); espaços como Ponferrada, nos
capítulos 99 a 100, merecem atenção mais pormenorizada (provável efeito da
atenção dada no DM). Essa ausência de atenção não obedece a razões diegéticas; em termos de objetos e cultura, a Galiza e Santiago são praticamente
inexistentes; o romance vai da página 13 à 464 e a Galiza é mencionada pola
primeira vez na 333; a região de Fisterra (“Fim do Mundo”, 394), prolongamento, mítico também, do CS, é igualmente tratada de passagem nos seus
referentes. A paisagem, a gastronomia (ainda menos referida) ou a arquitetura
105

Elias J. Torres Feijó

dela são relativamente pouco aludidas: menciona-se algumha bebida vendida
como típica (389: queimada).
EC e FO são textos de intenção e confeção diferentes e até opostos: o primeiro utiliza como recurso básico umha conceção místico-esotérica do CS a
que FO só recorre para criticá-la, com dominância naquele da intriga frente à
do conhecimento e da experiência nesta. O iniciático está presente nas duas,
mas em FO para entrar e entender a cultura, a galega neste caso; em EC
para manter a tensão de mistério e ocultação. As duas apresentam estruturas
complexas: FO como reflexo do acúmulo de experiências e conhecimentos,
enquanto a erudição em EC é destinada a alicerçar a importância histórica e
atual do CS como elemento de disputa política e económica e dentro do plano
épico-monológico e esoterista do romance. A dimensão espiritual / religiosa
está sistematicamente presente em EC, frente ao prevalente olhar culturalista e
relativista de FO. Em FO, a atenção está centrada na cultura como ferramenta
de interpretação e uso do mundo que se percorre, com forte valor referencial,
frente ao recurso como bem, como património, que EC manifesta.
O discurso institucional, mesmo o mais culturalista, ou não aparece, ou é
entendido como um conjunto patrimonial vinculado ao mistério e ao esoterismo; ou, então, se revela insuficiente na sua generalidade. Ele está presente
de maneira relativa e não subordinada em FO, enquanto vertebra (em sentido
diverso mas induzido do proclamado pola UNESCO ou a UE e, como os
outros, subordinado à intriga) EC, em amálgama com o esotérico e o católico. A narrativa católica do cristianismo como génese da Europa em época de
disputas internas e lutas anti-islâmicas (para o qual o Santo foi utilizado como
símbolo), cruza-se com as outras duas Macronarrativas e com os repertórios
paralelos atuais ativáveis (especialmente, desde o 11-S e as suas consequências), frente à índole mais globalizante e não dependente do olhar cultural em
FO, que tende igualmente para umha atitude resistente frente, precisamente,
às consequências dessas narrativas ou de alguns dos seus usos. A prática de EC,
mostrando-se exaustiva em determinadas esferas culturais, tende a invisibilizar
boa parte do que é considerado cultura de maneira central e autónoma (costumes, tradições, língua, modos de ser e de vida, etc.).
As duas obras oferecem notas de viagem e crónicas, sobretudo sobre património, manifestando a feição cultural do CS e umha perspetiva externa;
no caso de FO claramente com caráter secundário, transcritas do presumível
diário que “o outro”, de olhar mais distanciado, redige; no de EC integradas
na narrativa sem solução de continuidade, contribuindo para a uniformização
de leitura verosímil do texto.
Em ambas é também comum a quase nula presença da cidade de SC. De
novo, por razões diversas: num caso, para evitar a banalização (é um discurso
para pessoas conhecedoras de SC e, mais em concreto, para galegos) e insistir
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na índole de experiência e conhecimento, geocultural, do CS; no outro porque é o caráter de santuário/meta, sem valor de seu exceto o da (misteriosa)
existência dos restos do Apóstolo, o que se impõe frente a outras considerações
patrimoniais. As duas fazendo desaparecer a cidade frente à eventual crença
de um entendimento cultural e de conjunto da mesma que parece não existir.
Um discurso em que a comunidade local e a sua cultura estão preteridas,
ocultas ou subordinadas a outros interesses [nessa direção vão as Teses de doutoramento citadas de María Luísa Fernández (2016) e Irene Pichel (2020)],
parece estar impondo-se. E ele pode estar incidindo na cidade e na Galiza, nos
seus hábitos, cultura e modos de vida de maneira em casos irreversível, como
a resistência de FO mostra. Para essa direção, e em diferente dimensão, as
três grandes narrativas podem estar contribuindo e manifestam-se, em diverso
grau, conflituosas.
Já vimos os comentários de Barreda Ferrer (2006) e Chao Mata (2006)
sobre a produção literária sobre o Caminho nos inícios de século. Na sua
tese de doutorado, Luísa Fernández Rodríguez abordou vinte romances publicados em espanhol na Espanha em 2010 para explorar, analiticamente,
essas ideias circulantes. Aplicando o método de classificação automática léxico-semântica desenvolvido por Max Reinert (“Alceste”) ao conjunto, esta
foi a classificação obtida.
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E esta a sua proposta de classificação temática em ordem de importância
relativa:
1) Classe 1 ou Vermelho: História / Modos de Vida/ / Espiritualidade-Religião
2) Classe 2 ou Cinzento: Religião-Espiritualidade Paisagem-Organização
Territorial /História
3) Classe 4 ou Azul: Paisagem e Organização / Territorial / Religião / História / Modos de Vida
4) Classe 3 ou Verde: Esoterismo Religião-Espiritualidade / História Modos de Vida
5) Classe 5 ou Violeta: Modos de Vida / Territórios.
Com tudo isso, a cidade está ressemantizada: recebeu novos significados
que substituírom ou obliterarom outros. Essas narrativas colocam Santiago
como meta (até, às vezes, nem mesmo isso, como é o caso dos peregrinos
que vão ao Finisterrae e a ideia de que a peregrinação deve ser concluída
com a visita ao mar do fim da Terra...) ou como lugar essencialmente religioso, esotérico ou espetacularmente medieval. De qualquer forma, o Caminho tornou-se umha ideia quase onipotente na definição da identidade
santiaguesa, obscurecendo outras realidades da cidade, como o seu estatuto
de capital da Galiza, universitária, patrimonial com as suas conseqüências
na atividade social, cultural e económica: e, a longo prazo, talvez na coesão
da comunidade local quebrou um equilíbrio existente entre as dimensões
citadas. Esses macrodiscursos não têm essas outras realidades locais mui presentes. Veja-se, se não, o exemplo de O Diário de um Mago: no prólogo,
assistimos a algumhas coordenadas de repertório na linha das indicadas. Ao
protagonista, a sua esposa conta o que o Mestre da Ordem de RAM ("R de
Rigor, A de Amor, M de Misericórdia. R de Regnum, A de Agnum, M de
Mundi"; Coelho, 2001:6) lhe dissera: "Disse apenas que você procurasse no
mapa da Espanha, umha rota antiga, medieval, conhecida como o Estranho
Caminho de Santiago” (Coelho, 2001:7).
O "Caminho de Santiago" é referido 85 vezes; A cidade é às vezes referida, sempre ligada ao seu senso de meta. E a sua descrição e referências
ocupam menos de 1% do texto. Especificamente, a última página; a do
Epílogo já transcrito.
Se servir de comparação, informo que as formas "Espanha" ou
"espanhol/a" (esta fórmula às vezes referida ao idioma) são usadas 27 vezes;
“Galego/a”, nengumha (“basco”, 4; umha delas referida ao idioma); e “Galícia” duas vezes, no final do texto: “terras da Galícia, onde estava Santiago
de Compostela”, (p 98 de 104); e "Quando deu três horas da tarde eu pisei
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em terras da Galícia, e vi no meu mapa que sobrava apenas umha montanha para completar a travessia daquela etapa (p 99 de 104)". Em resumo, a
Galiza quase não existe; Santiago é umha praça e umha catedral com um
sepulcro, vendedores de lembranças e alguns estudantes com roupas medievais, como o Epílogo informa.
Essa invisibilidade estende-se a muitos outros produtos culturais nos
quais a nossa hipótese pode ser corroborada, como vimos: romances, filmes,
documentários, diários de viagem, etc. Se o caso comentado de "Demonology”, da série Criminal Minds é um caso extremo, produtos mui conhecidos
como The Way estão bem perto das pautas vinculadas às Macronarrativas,
exceto por algumhas imprecisões e exageros. Uso umha síntese das minhas
colegas Luísa Fernández, Marisa del Río e Felisa Rodríguez sobre este filme
(2016):
O filme americano The Way (2010), do realizador Emilio Estévez, trata de um
estadounidense que decide fazer o Caminho de Santiago com umha motivação espiritual. Recolhe, por um lado, várias referências ao idioma, à gastronomia e à fortaleza
da identidade basca (incluindo Navarra no território do País Basco), mas, por outro
lado, tem apenas duas simples menções às diferenças da Galiza: a da bebida “queimada”
e a das construções chamadas palhoças, associadas aos celtas, existentes no Cebreiro.
Misturam-se topónimos galegos e em castelhano e aparece mesmo toponímia incorreta.
A respeito de Santiago de Compostela encontram-se descrições da Praça das Pratarias
e da Azevicharia como ruas onde comprar produtos artesanais e refere-se o polvo, mas
não na qualidade de produto gastronómico típico da Galiza. Os protagonistas utilizam
guias que parecem identificar o Caminho de Santiago com um pacote turístico, embora
no filme os peregrinos sejam tratados como umha “superespécie” de turistas, com umha
missão espiritual (George, 2013).

Nas projeções em algumhas cidades americanas, antes da distribuição, o
diretor Emilio Estévez, filho do protagonista, Martin Sheen, dizia que, nos
inquéritos subsequentes, 97% dos espetadores afirmarom que recomendariam assistir ao filme e quase 90 por cento expressarom interesse em visitar
a Espanha e percorrer o Caminho de Santiago.
E, para continuar com um exemplo americano, isto é o que podemos ler
na contracapa do The Camino. A journey of the Spirit49, livro mais complexo
do que a média, em palavras de Shirley Mc Laine, de busca espiritual e mundo mí(s)tico-esotérico: “[...] For Shirley, the Camino was both an intense
spiritual and physical challenge”. De resto, e na mesma apresentação, surgem referências e condicionantes de leitura bem enquadrados no repertório
central de textos fictivos ou odepóricos sobre o Caminho:
49

The Camino: A Journey of the Spirit, Atria, New York, 2000. É um best-seller, fundamental
também para o entendimento deste tipo de produtos culturais.
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[...] Balancing and negotiating the revelations inspired by the mysterious energy of the
Camino, she endured her exhausting journey to Compostela until it gradually gave way to
a far more universal voyage: that of the soul. Through a range of astonishing and liberating
visions and revelations, Shirley saw into the meaning of the cosmos, including the secrets of
the ancient civilizations of Atlantis and Lemuria, insights into human genesis, the essence
of gender and sexuality, and the true path to higher love.

Em geral, e com exceções como a de FO, a maior parte de produtos relevantes forâneos sobre o CS e SC não se apresenta como contraponto ou contestação às linhas enunciadas nos discursos e grandes narrativas sobre o CS.
Eles falam do Islão e do cristianismo e dos seus enfrentamentos, reforçam o
caráter medieval e simbólico do mesmo, o seu eventual potencial espiritual
e de descoberta; o que, numha determinada conjuntura, faz alimentar o
esoterismo e o mistério; impulsados em muitos casos por umha polémica e
dúvida recorrentes, a de saber se quem ali está enterrado é verdadeiramente
o Apóstolo Santiago, que já vem de longe (ver, por exemplo, Tolrá, 1797)
e, assim não sendo, quem, como e por que inventou a lenda e qual o corpo que ali foi depositado. Os textos, que passam, em geral, ao terreno do
plausível quanto à sua referencialidade, na realidade apoiam-se na celebridade do CS e mostram-se como prolongamentos ou desenvolvimentos do
mesmo. E casos já como O Enigma de Compostela ou “Demonology” podem
roçar a esfera, mais ou menos explícita, de mistérios ocultos no CS, até se
pode mesmo deduzir como mensagem deles, interessadamente ocultos por
essas mesmas instituições.
Diria que essas preterições e essas tendências podem estar incidindo,
crescentemente, na cidade e na Galiza, nos seus hábitos, cultura e modos de
vida, em alguns casos de maneira irreversível, como a resistência de Frechas
de Ouro mostrava já em 2004 (vid. Capítulo seguinte). Para essa direção, e
em diferente dimensão, provavelmente as três grandes narrativas estão contribuindo e manifestam-se, em diverso grau, conflituosas. Essa ocultação ou
preterição parece confirmar-se com análises de campo. Num estudo inserido
no âmbito de pesquisa (Torres e Bello, 2012) do grupo de investigação Galabra, sobre as práticas de consumo material e imaterial de visitantes e peregrinos a Santiago de Compostela, focamos de maneira especial os souvenirs,
entendidos como mercadoria que evidencia um revelador cruzamento entre
o consumo material e o imaterial: o contato cultural que é manifestado
nesse consumo pode ser analisado através da aquisição dos objetos culturais
vendidos em Santiago de Compostela, como umha representação material
da cidade, do Caminho e/ou da cultura galega. Os resultados revelam umha
tendência clara para a banalização e o esquematismo nos modos de olhar
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e usar a cidade e umha importante dose de desinteresse ou ignorância em
relação a bastantes dimensões dos bens culturais de todo o tipo.
Porque estas narrativas tem ou revelam efeitos práticos e reais. Em Santiago de Compostela, podemos estar assistindo a um processo de depredação
e contaminação turísticas derivadas do círculo da oferta e da procura desenhadas por todos estes discursos, que vão fazendo desaparecer a diversidade
comercial e de lazer, o seu uso efetivo por parte da comunidade local e os
hábitos sociais ligados a essas atividades.
Decisões ou promoções das autoridades locais e nacionais ou estatais
podem estar, conscientemente ou não, a reforçar essa deterioração da parte velha, nas suas condições de habitação e habitabilidade. Estudá-los em
profundidade pode ajudar a compreender as dinâmicas geradas e a propor
também fórmulas de sustentabilidade e melhoria económica, cultural, social
e identitária.
II.2.2. Algumhas reflexões sobre literatura, comunidades e turismo. A
literaturização. Um programa de análise de comunidades.
No caso da obra de Coelho e de todas as obras que se seguirom nestes últimos
trinta anos, estamos perante a literaturização e uso modelar dumha rota, em
vários níveis e com diversos efeitos em grupos sociais ou comunidades; na
(progressiva) literaturização dum espaço. A literatura mostra, nestas esferas, o
seu pouso de prestígio: prestígio que projeta sobre os espaço concretos a que
autor e/ou obra se vinculam, e que, por inerência, se transportam ao atrativo
desses espaços e os seus usos consequentes concitando a atenção de pessoas,
leitoras ou não, que desses fenómenos têm notícia; ou estendendo ideias ou
visões utilizadas por pessoas que não necessariamente têm que conhecer a
existência desses textos literários. Porque, certamente, em muitos casos, tanto
está manifestando a literatura o seu prestígio ou, mais alargadamente e noutra
dimensão, o reforço legitimador que ela pode projetar, que muitas pessoas que
visitam esses espaços não tiveram como motivação fundamental o contato
direto com a obra ou a figura do escritor em foco. Analisando alguns casos na
França, conclui Herbert (1996:84)
The case studies showed that for these places the concept of the dedicated artistic or
literary 'pilgrim' found little support. Many kinds of people visit Cabourg, Pont-Aven and
Auvers. They are by no means connoisseurs of literature or art and most have no detailed
knowledge of the writer or artist. The evidence suggests that the large majority gain pleasure
from their visit and although that pleasure derives from various sources, which include the
opportunity to relax, to enjoy good company, to taste the ambience of a place and to 'gaze'
at beautiful scenes, there is also for many the feeling that they have had some contact with
a writer or artist and with the environments which they inhabited. Only minorities visited
these places with a pre-existing sense of meaning or emotional attachment but many may
have gained something of these attributes during their visit.
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Mas, provavelmente, por, no caso de DM, esta obra não aprofundar na cidade e dedicar muita mais atenção ao processo do Caminho, isto não é aplicável
linearmente a Santiago de Compostela e sim, mais, aos lugares por onde o
Caminho passa. Pode calcular-se que, em geral, a literaturização vai atrair visitantes mais exigentes (Herbert, 1996:77); e, provavelmente, com o correlato de
maior poder aquisitivo e maiores despesas); mas não necesariamente50.
Como for, encontramo-nos, assim, perante várias dimensões do literário,
passíveis de serem historiadas e comparadas, com resultados provavelmente
interessantes quanto à trajetória e à vida literária das diversas comunidades,
como também aos processos de elaboração de coesões, identidades e atrativos;
quero assinalar duas, apenas enunciando-as:
a) Dimensão turística da literatura: atribui legitimidade e prestígio e há
afã de desenhar rotas literárias (umha dimensão que, ainda que com
algumha tradição, parece ainda estar por desenvolver-se globalmente
como atrativo turístico e caráter massivo -James, 2013-, e massificador)
b) Dimensão diplomática cultural da literatura: o que ela tem a ver com o
fluxo de pessoas e os olhares e consumos que elas produzem51.
Certamente, as duas dimensões estão, em muitas esferas, realmente unidas
e funcionam conjuntamente. O fenómeno turístico propicia encontros entre
segmentos de comunidades (mais compacto no caso de quem recebe, mais individualizado no caso de quem chegam) e contribui para gerar imagens mútuas
mutuamente elaboradas a respeito da comunidade recetora e da de origem.
O fenómeno do turismo e, mais alargadamente, do interesse por (e da
crença em) o conhecimento d@ Outr@ vinculado à literatura está propiciando mesmo regulações e atribuições de valor institucionais relativamente
novidosas e que, por sua vez, incidem nas relações inter-comunitárias a que
antes me referia. Nos últimos anos, a UNESCO impulsou um programa e
fixou estes critérios para as cidades candidatas à distinção de “cidade de Literatura”, que inclui também agentes envolvidos na atividade literária: (“What

50
51
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No último capítulo teremos oportunidade de mostrar que, ao menos no caso de Santiago de
Compostela, não se produzem correlatos significativos entre despesas e poder aquisitivo.
Joseph Nye, dedicado à ciência política, é considerado o teórico iniciador deste conceito de
“diplomacia cultural”, a partir dos seus estudos de 1990 (American Power, New York, Basic
Books) e 2004 (Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs), em
que pretendia mostrar que os Estados Unidos da América não poderiam manter a sua posição
mundial sobre a base da imposição militar, económica e política, e anotava a necessidade de
recorrer a outras vias de relacionamento, na esfera do atrativo ideológico ou cultural. Neste
sentido, Nye contrapõe o conceito de soft power ao de hard power, que basearia a política exterior
na coerção ou na recompensa, frente às ações pertencentes ao soft power, tendentes a atrair outros
países aos valores ou objetivos do país emissor através da cultura e da persuasão.
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is the Creative Cities Network?”; “Do you have what it takes to become a
UNESCO City f Literature?”).
- Quality, quantity and diversity of publishing in the city
- Quality and quantity of educational programmes focusing on domestic or foreign
literature at primary, secondary and tertiary levels
- Literature, drama and/or poetry playing an important role in the city
- Hosting literary events and festivals which promote domestic and foreign literature;
- Existence of libraries, bookstores and public or private cultural centres which preserve,
promote and disseminate domestic and foreign literature
- Involvement by the publishing sector in translating literary works from diverse national languages and foreign literature
- Active involvement of traditional and new media in promoting literature and strengthening the market for literary products

Como pode ser observado, este tipo de fenómenos coloca-nos também
diante dum conjunto de atividades (as ligadas à vida ou à obra dum escritor)
que manifestam umha relevância económica notável; e, também, em muitos
casos, relacional e identitária, com consequências na comunidade local, positivas ou negativas. Dum ponto de vista genérico, essas atividades podem ser
inseridas no quadro do que, desde há alguns anos, é denominado diplomacia
cultural, no que diz respeito à relação de pessoas pertencentes a comunidades
diferentes que esta classe de atividades propiciam. Lembremos que, neste tipo
de contatos, há vários níveis, complexos e entrecruzados:
a) O imaginário desenvolvido em relação ao conjunto geo-humano vinculado à obra ou à trajetória e biografia do autor.
b) Os usos efetivos a que esse imaginário conduz.
c) A oferta e, em geral, as possibilidades de uso da comunidade local.
Todos estes itens, naturalmente, estão configurados de maneira complexa; na produção de imagens, do que chamei agora imaginário, intervêm a
receção, direta ou indireta, da produção do autor e da sua biografia e trajetória e apresentam diversidade de agentes. Sobre a base de trabalho empírico e
relacional entre diversos corpora (discursos, imagens, práticas das pessoas) é
possível estabelecer comparações de repertórios, capitais e habitus (cfr. Pierre
Bourdieu, 1979) e tentar definir homologias de perfis de setores sociais, culturais, económicos que ajudem a entender os modos de receção e/ou de uso
das ideias veiculadas nos textos, como já indiquei.
Igualmente, noções como o autêntico e o verdadeiro podem ser abordadas. Por exemplo, no contraste entre as visões literárias dos visitantes e
o resultado das suas visitas; ou entre a receção/imaginação do espaço (ou a
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sociedade, ou outros aspetos) através do texto literário e a receção do espaço
mediado ou não polo discurso literário: o verdadeiro de quem visita vs. o
verdadeiro da experiência de leitura, sejam quais forem, (novas) formas de
leitura e de receção que parece razoável e útil atender dentro dos estudos de
literatura e sociedade, no quadro da literatura como processo social, entre
outras cousas polo seu peso na fabricação de ideias e na interpretação do
outro, d@s Outr@s.
São muitos e verdadeiramente variados os casos de uso de textos literários
e escritores por parte de pessoas, agentes ou setores diversos. Umha rota
literária é, entre outras cousas, umha proposta de realidade (primária e/ou
secundária), apelando para a a imaginação realista ou ficcional e um modo,
complexos, de entender a realidade. Em muitos desses casos, os espaços e
as comunidades são ressemantizados e operam transformações nos hábitos
e formas de vida locais; os expostos, com DM à frente, são exemplos disto.
Nos dous, a literatura joga um papel fundamental nessa ressemantização e
ajuda a entender modificações culturais, sociais, económicas e até políticas;
mas, também, permite interpretar e explicar questões relativas às coesões e
aos conflitos; disposições e habitus de utentes, locais e visitantes; elementos
básicos e periféricos que nutrem essas identidades e coesões; resiliências,
resistências e adaptações dominantes. Deste ponto de vista, estudar a comunidade afetada a partir dos repertórios veiculados nos textos e dos seus
usos potenciais e efetivos pode ser umha tarefa verdadeiramente útil; labor
de componente antropológica, turística, sociológica, económica, histórica,
geográfica, urbanística, política, isso tudo, sim, mas labor também de quem
estuda a literatura e, ainda mais e especialmente, de quem entende a literatura como processo social e como parte da cultura.
Entendo que, neste tipo de pesquisas, um valioso programa de autoanálise pode abrir-se, com um programa de perguntas entrelaçadas, entre as
quais aquelas que se referem a seleções e interesses: O que é selecionado (e
o que é preterido) dos textos e das vidas dos autores? Para quem? Que é o
que interessa aos agentes da comunidade transmitir e para quê? Como se
encaixam os repertórios selecionados com os conjuntos repertoriais, identitários e de modos de vida da comunidade local? Como eles são encaixados
polos agentes? Que é o que interessa a quem visita através das propostas que
lhe são feitas utilizando como veículo a literatura? Em que medida o seu olhar sobre a comunidade é reforçado ou modificado? Em que medida podem
estar alicerçando ou transformando a comunidade local?
Os resultados obtidos serão valiosos porque têm incidência na comunidade; certamente, estas perguntas podem ser dirigidas ao conjunto de ideias
e imagens veiculadas através dos textos e dos autores (por exemplo, mediante a distribuição e a tradução); mas a análise do uso do escritor e dos seus
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textos (portanto, como meio e não como fim em si mesmo) permite explicar
determinadas receções, funções atribuídas, funcionamentos sociais associados a textos e autores; e o rol e as leituras que agentes, setores ou o conjunto
das comunidades fazem dos seus autores e textos, o que estas implicam para
a comunidade nas práticas sociais associadas (que se solicitam aos que visitam) e no grau de adequação com os seus modos de vida. Através dele vão
ideias, modos de ser, paisagens, territórios, formas de vida, história, língua,
costumes, gastronomia, etc.: eis a chave da fabricação de ideias a que antes
me referia. E vão transmitidos em determinadas formas com determinados
públicos-alvo e concretos recetores reais.
Há, pois, todo um programa de análise de repertórios que deve incorporar umha forte e rigorosa base empírica, através de trabalho de campo
com pessoas e grupos, mediante entrevistas quantitativas e qualitativas, observações participantes, grupos de discussão, etc., e desenvolvendo processos de classificação e objetivação derivados da Análise de Redes Sociais, da
Análise do Discurso, da mineração de textos e, em geral, de Processamento
de Linguagem Natural, dos corpora verbais utilizados (desde os textos até
aos depoimentos de pessoas entrevistadas); técnicas e procedimentos que
aplicamos na Rede Galabra para obter resultados confiáveis nestes âmbitos
de investigação. Sem dúvida, umha sólida formação em estudos da literatura
e trabalho com textos ficcionais pode ser mui útil para a análise e interpretação das ideias que eles veiculam e as suas potenciais receções.
Doutro ponto de vista, as respostas obtidas apresentam um importante
componente planificador, cujos resultados podem orientar a comunidade
nas suas decisões; as respostas a essas perguntas podem contribuir para explicar dinâmicas sociais que, por exemplo, podam estar afetando a coesão
da comunidade em termos benéficos ou prejudiciais para ela. As pessoas
dedicadas à investigação podem, portanto, divulgar os resultados por meios
acessíveis à comunidade e pensar em transferir e, no caso, aplicar os resultados das suas pesquisas; igualmente, pode abrir-se um espaço de intercâmbio
com membros da comunidade a fim de trabalhar em direções de melhoras
na qualidade de vida das pessoas a partir dos dados e as análises realizadas.
Disciplinas como estas das Ciências Humanas estão necessitadas de pensarse em termos dessa aplicabilidade e de Compromisso Social Investigador:
trabalhar com grupos e comunidades que podam beneficiar da investigação
levada a cabo. Em definitivo, umha proposta de análise da literatura como
meio para produzir conhecimento sobre comunidades, em várias e produtivas dimensões, nas relações entre as sociedades e a sua afetação desde instâncias políticas e institucionais; e umha proposta de trânsito para as investigações na cultura desde os estudos tradicionais de literatura, cujo percurso
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pode oferecer explicações de relevância e interessantes transferências, além
de ferramentas metodológicas de utilidade para a pesquisa nestes âmbitos.
II.2.3. Umha nova narrativa sobre Santiago, com repercussões sociais.
No final dos anos 80, umha nova narrativa começou a fazer sentir os seus
efeitos em Santiago de Compostela e na Galiza em geral, e o tipo e número
de turistas começarom a variar drasticamente. 1993 é o ano crucial: ano em
que um novo discurso sobre a cidade e o seu significado se impunha, promovido polo Governo da Xunta de Galicia e apoiado pola Câmara Municipal
da cidade de Santiago de Compostela: o Caminho para Santiago, Santiago,
como meta do Caminho. Para umha cidade de aproximadamente 100.000
habitantes, naquele ano santo, a mudança que a chegada de peregrinos gerava
era qualitativa e quantitativa importante.
Atualmente, o turismo de peregrinação pode estar significando, dado o
incremento de peregrinos, 30% dos visitantes de Santiago52 (na nossa amostra, de 2013 a 2014, é de 25%). Concentra-se, sobretudo, nos meses de abril
a outubro, com os seus picos nos dous meses completos de verão. A cidade
continua em todos estes anos a manter um número aproximado de 100.000
habitantes, que chega a 150.000 com a sua área metropolitana; a população
do núcleo da parte antiga, que é o mais e quase exclusivamente visitado
(com importantes diferenças dentro dela, como veremos) não excede 5.000.
Ou seja, considerando apenas os peregrinos, há 3 peregrinos por habitante;
mas, se considerarmos apenas a Zona Velha, esse número aumenta para
60 por habitante anualmente. Nos meses de verão, a média excede 10 peregrinos por habitante da parte antiga. A configuração de Santiago como
objetivo do Caminho determina grande parte do conhecimento da cidade
no mundo. Nem todos são peregrinos/as em Santiago. Mas muitos dos que
visitam Santiago o fazem com base na internacionalização dessa ideia de
peregrino.
Aquela promoção tinha as ancoragens nas expetativas narrativas geradas
anos antes pola Igreja Católica e pola UNESCO. A elas juntaria-se, polo seu
crescente impacto, O Diário de Um Mago. Nelas, essa promoção tinha a sua
base direta e inevitável: ao vincular a Cidade ao Caminho, era inevitável (provavelmente, desejável para as autoridades) que ela estivesse ligada às suas raízes
e motivações: um itinerário do período medieval de caráter religioso cristãocatólico e espiritual que encontraria a sua justificativa na chegada à Catedral
de Santiago. O Caminho e a sua razão de ser, Santiago Apóstolo, também
estavam ligados à luta contra os muçulmanos que ocupavam grande parte da
52
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Dados de 2018 cifravam em 1,3 milhões as pernoitas em Santiago: https://www.elcorreogallego.
es/galicia/ecg/galicia-consigue-2018-segundo-mejor-dato-historico-pernoctaciones/
idEdicion-2019-02-05/idNoticia-1163664.
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Península; e foi nutrindo-se por um património construído, fundamentalmente religioso (especialmente igrejas e mosteiros) e assistencial (albergues,
abrigos e hospitais), parte do qual chegou aos nossos dias. Esses elementos
forom aqueles promovidos, com alcance internacional, por essas duas instituições, às quais a União Europeia aderiu. As programações sucederom-se sob
o pretexto do Caminho a Santiago de Compostela, especialmente nos Anos
Santos, mas o fenómeno de Santiago meta de peregrinação sempre foi o substrato. Isso foi interiorizado tanto externamente como na própria comunidade
local. Os dados de visitantes anteriores a 1993 são eloquentes para verificar
o que não temos acreditado no trabalho de campo da época: que o Caminho
de Santiago e a Peregrinação eram insignificantes no mundo de Santiago até
aquela data; e, se me permitem substituir os dados polas perceções, como
habitante de Santiago que observa a cidade desde os meados dos anos setenta
e dialoga com muitas pessoas nela residentes, podo garantir que o Caminho
não fazia parte, polo menos nas décadas de setenta e oitenta, dum sentimento
de identidade coletiva compostelano e, muito menos, galego. Ou seja, essa
identidade foi fabricada mui rapidamente, atingindo, segundo dados da nossa
investigação (vid. nota 54 para a Ficha Técnica) e numha escala de 1 a 8, a
cifra incontestável de 7,26 (com a população jovem na liderança) quando os
compostelanos são questionados se o Caminho faz parte da identidade de
Santiago; e apenas baixa 0,45 pontos se perguntados se faz parte da identidade
galega: 6,81.
Em geral, a distorção provocada por usos de textos descontextualizados
produz o que podemos denominar de banalizações literárias do espaço e da
comunidade. Estudar todo este conjunto e como ele foi e é construído pode
chegar a ser um conhecimento valioso e permitir orientações e planeamento
mais eficazes para as comunidades. Para o caso do Caminho de Santiago e a
sua relação com imagens e práticas culturais efetivas sobre a cidade de Santiago de Compostela, trabalhamos na Rede Galabra sobre um corpus extenso
e significativo: todos os livros (desde romances a guias turísticos), produtos
audiovisuais e blogues centrados no Caminho de Santiago/Santiago de Compostela publicados (ou reeditados, em formatos publicamente acessíveis) no
âmbito brasileiro, galego, espanhol e português desde 2008. E, no período de
março de 2013 a abril de 2014, a equipa impulsou um observatório diário
próprio que incluiu a realização de inquéritos quantitativos e entrevistas qualitativas, para permitir conhecer as práticas efetivas das pessoas e compará-las
com os discursos e narrativas sobre o CS/SC, procurando verificar ou não
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as hipóteses deduzíveis aqui53, alguns de cujos resultados serão mostrados na
Terceira e Quarta parte deste volume.

53
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Um trabalho que, em outubro de 2019 foi já completado pola gravação e codificação de todo o
trabalho de campo realizado, parte de cujos resultados nucleia um projeto expositivo ao longo
de 2019 e 2020 em colaboração com o Concelho de Santiago. Esta é a ficha técnica (https://
redegalabra.org/wp-content/uploads/2019/06/ExpoWEB_GalCasEn_PaineisDEF_maio2019.
pdf, p. 4) que sintetiza este trabalho:
“FICHA TÉCNICA CRÉDITOS
Coordenación xeral do Proxecto expositivo: Discursos, imaxes e prácticas culturais sobre Santiago
de Compostela como meta dos Camiños de Santiago Elias J. Torres Feijó [Galabra-USC] e Marisa
del Rio [Galabra-USC]
Comisariado xeral da exposición A Cidade, o Camiño e Nós Felisa Rodríguez Prado [GalabraUSC] e Emilio Carral Vilariño [Galabra-USC]
Comisariado exposicións temáticas: A cidade e quen a habita: Zósimo López Pena [UNIR] e
Irene Pichel Iglesias [Galabra-USC]; A cidade e quen a visita: Carlos Pazos-Justo [UMinho] e
Raquel Bello Vázquez [UniRitter]; A cidade e os seus espazos comerciais: Álvaro Iriarte Sanromán
[UMinho] e Roberto S+amartim [UdC]
Tipo de inquérito realizado: Persoal con cuestionario estruturado
Nivel de confianza: 95 %; p = q = 0,5
Procedemento de mostraxe: De conveniencia
Ámbito xeográfico: Santiago de Compostela
Catalogados: 559 libros 211 webs 90 audiovisuais Universo: Visitantes procedentes da Galiza,
resto do Estado, Portugal e o Brasil (maior volume de visitantes da UE e de fóra da UE en 2008
[Fonte: CETUR]. Populación: Infinita (>100.000)
Erro da mostraxe: ± 2,15 %
Datas: De marzo de 2013 a marzo de 2014
Residentes en Santiago de Compostela ou en concellos limítrofes (Teo e Ames).
Populación: Infinita (>100.000)
Erro da mostraxe: ± 3,2 %
Datas: Segundo semestre de 2014 a maio de 2015
Actividade económica e comercial en Santiago de Compostela
Populación (Cadro de mostraxe): 4.096
Erro da mostraxe: ± 4,6 %
Datas: Abril e maio de 2015
Tamaño da mostraxe: Inquéritos Visitantes 2.081 inquéritos válidos Galiza: 398 Resto do
Estado: 878 Portugal: 408 Brasil: 396; Inquéritos locais 929 inquéritos válidos Santiago: 684
Teo: 104 Ames: 101; Inquéritos actividade económica e comercial 410 inquéritos válidos
Entrevistas cualitativas: Entrevistas a visitantes: 271 Galiza: 56 Resto do Estado: 100 Portugal:
56 Brasil: 59; Entrevistas a persoas peregrinas: 34 de Porto Alegre (Brasil); 6 grupos de conversa
con populación local
Inquéritos de control para comprobar tendencias (2018) 155 visitantes 50 habitantes 50 comercios”
Podem ter mais informação em https://redegalabra.org/exposicion-a-cidade-o-camino-e-nos.

TERCEIRA PARTE
Narrativas, efeitos e homologias nas
práticas culturais.

Na parte anterior deste volume, pudemos verificar as linhas de força fundamentais das grandes narrativas sobre o
Caminho de Santiago e Santiago de Compostela e como
elas servem de sustento aos repertórios de produtos culturais de relevo relativos às mesmas matérias. Esta parte
está dedicada à análise de algumhas práticas culturais de
visitantes em Santiago de Compostela que podem ser correlacionadas, em termos de homologia, com as narrativas
anteriormente analisadas.

III.1

EFEITOS DA OBRA E DA TRAJETÓRIA DE
PAULO COELHO COMO FABRICADOR DE
IDEIAS. CONFIGURAÇÃO DAS VISÕES SOBRE
ESPAÇOS E GRUPOS GEOCULTURAIS
Perspetivada como possibilidade de influenciar em visões e pontos de vista
das pessoas e das comunidades, a literatura, como é sabido, apresenta muitas
ideias, a que estudiosos da imagologia e da literatura comparada têm dado
atenção; ideias que se convertem em hipóteses para um trabalho empírico e
contrastador. Das várias vertentes possíveis, quero insistir aqui naquelas que
afetam diretamente comunidades nos usos ou nas configurações das mesmas;
mais em concreto em efeitos ou informações que alguns textos de Paulo Coelho apresentam para as comunidades que foca e para a sua comunidade de
origem. Ainda mais em concreto, o vinculado ao Caminho de Santiago.
Verificamos parágrafos atrás o potencial alargado que a obra de Coelho
apresenta. Com O Diário de um Mago e outras atuações diversas posteriores,
Paulo Coelho converteu-se provavelmente num dos obreiros fundamentais da
ideia atual (finais do século XX, inícios do século XXI) do Caminho de Santiago e de Santiago de Compostela; ou, mais certeiramente, a sua obra pode
relacionar-se com visões e práticas que pessoas têm em relação a Santiago de
Compostela e aos Caminhos a Santiago.
Vamos ver os dados. Observemos as seguintes Tabela I e Figura I, com os Anos
Santos das últimas décadas em destaque e as cifras de peregrinos a Santiago tomando como fonte o Jacobeo.net e o perfil de peregrino por ele usado:
ANOS

PEREGRINOS

ANOS

PEREGRINOS

ANOS PEREGRINOS

1970

68

1986

1.801

2002

68.952

1971

451

1987

2.905

2003

74.614

1972

67

1988

3.501

2004

179.944

1973

37

1989

5.760

2005

93.924
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ANOS

PEREGRINOS

ANOS

PEREGRINOS

ANOS PEREGRINOS

1974

108

1990

4.918

2006

100.377

1975

74

1991

7.274

2007

114.026

1976

243

1992

9.764

2008

125.141

1977

31

1993

99.436

2009

145.877

1978

13

1994

15.863

2010

272.135

1979

231

1995

19.821

2011

183.366

1980

209

1996

23.218

2012

192.488

1981

299

1997

25.179

2013

215.880

1982

1.868

1998

30.126

2014

237.882

1983

146

1999

154.613

2015

262.447

1984

423

2000

55.004

2016

277.854

1985

690

2001

61.418

2017

301.036

2018
(15 de
octubre)

300.000

Tabela I. Número total de peregrin@s de 1970 a 2018

Figura I. Evolução temporal dos peregrinos a Santiago (1970-2013).
Fonte: Elaboração própria a partir de dados Jacobeo.net.
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Como pode verificar-se, o Caminho é, no que diz respeito a tempos recentes, um fenómeno importante desde 1993. Os peregrinos não pareciam
representar na década de noventa e inícios de 2000 mais de 10% das pessoas
visitantes à cidade, mas configuravam e configuram, condicionavam e condicionam crescente e fortemente a imagem dela e as práticas culturais associadas
a essa imagem (Bello Vázquez, 2015). Na nota que acompanha as edições de
DM desde 2001, “Quinze anos depois...”, (“Coelho, 2001a e 2001b), Paulo
Coelho mostrava-se, como vimos, artífice do auge da peregrinação e até do
desenvolvimento de áreas por onde este passa.
Provavelmente, Coelho tinha razão; não temos dados que nos permitam
estabelecer um histórico de visitantes do Brasil a Santiago mas os que temos
dos últimos anos apresentam um peso relativamente importante. O turismo
brasileiro em Santiago crescia naqueles anos. Vejamos os dados relativos ao
último Ano Santo e os dous posteriores:

Total mundial

2010

2011

2012

Brasil

Brasil

Brasil

Viajantes

Pernoitas

Viajantes

Pernoitas

Viajantes

Pernoitas

6.651

10.451

12.539

18.638

13.993

19.638

704.108

1.430.184

544.311

1.142.474

539.551

1.064.961

0,94

0,73

2,30

1,63

2,59

1,84

% Brasil

Tabela II. Viajantes do Brasil e pernoitas em Santiago de Compostela (2010-2012). Fonte: “Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (Establecimientos hoteleros). Datos definitivos 2010, 2011. Datos provisionales 2012” (dados solicitados ao INE espanhol em 2013).

E conservava, em conjunto, o peso maior dentro do mundo americano,
ainda que os USA começavam a situar-se por cima desde o último dos anos
(2012) considerado:
Continente
americano

Ano 2008

Ano 2009

Ano 2010

Ano 2011

Ano 2012

Total América

6,1%

6,3%

9,4%

7,4%

11,1%

Brasil

2,2%

1,6%

4,4%

2,5%

2,8%

México

0,8%

0,6%

0,9%

0,8%

0,8%

Estados Unidos

0,6%

1,4%

0,8%

0,9%

2,9%

Argentina

1,0%

0,6%

0,8%

0,6%

1,4%

Resto da América

1,5%

2,1%

2,5%

2,6%

3,2%

Tabela III. Viajantes do Brasil a Santiago de Compostela (percentagens 2008-2012).
Fonte: ESTUDO DEMANDA TURÍSTICA SANTIAGO DE COMPOSTELA. CETUR.
Valores percentuais sobre o total de visitantes de Santiago.
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Quanto à peregrinagem, Brasil também se destaca nos últimos dez anos,
tendo quase chegado a representar 20% do total do continente americano
(ainda que, para o conjunto, se observa o crescente peso dos países anglosaxônicos, nomeadamente USA e Alemanha):
DADOS ABSOLUTOS
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BRASIL

1.439

1.163

1.172

1.395

1.365

1.248

2.121

1.983

2.229

2.431

TOTAL

179.944

93.924

100.379

114.026

125.141

145.848

272.135

183.362

192.488

215.864

AMERICA

7.757

6.072

6.226

7.211

7.420

8.272

13.379

11.961

16.176

21.053

TOTAL EXCETO U.E.

10.096

8.598

9.155

11.440

12.637

13.740

20.356

19.885

26.501

33.130

PERCENTAGENS DE PEREGRINAS/OS BRASILEIRAS/OS
BRASIL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL

0,80

1,24

1,17

1,22

1,09

0,86

0,78

1,08

1,16

1,13

AMERICA

18,55

19,15

18,82

19,35

18,40

15,09

15,85

16,58

13,78

11,55

TOTAL EXCETO U.E.

14,25

13,53

12,80

12,19

10,80

9,08

10,42

9,97

8,41

7,34

Tabela IV. Comparativa de peregrin@s do Brasil a Santiago de Compostela (2004-2013.
Valores absolutos e percentagens). Fonte: Elaboração própria a partir de dados da “Oficina
del Peregrino” – Arzobispado de Santiago de Compostela peregrinossantiago.es/esp/
servicios-al-peregrino/informes-estadísticos/.

Segundo os nossos dados, indiciários, existe umha convergência notável entre
a interpretação do Caminho e de Santiago de Compostela feita polos visitantes
do Brasil e as ideias veiculadas por Paulo Coelho nas suas intervenções e textos.
Quer dizer-se, o repertório de DM que antes sintetizamos condiz em boa medida
com as visões e as práticas culturais das pessoas procedentes do Brasil visitantes
de Santiago de Compostela (vid. alguns dados nas maquetas dos projetos expositivos do Galabra: https://redegalabra.org/exposicion-a-cidade-o-camino-e-nos/).
Paulo Coelho reivindica o seu papel como decisivo na afluência de peregrinos ao
Caminho, vinculando naturalmente as distinções recebidas pola Câmara Municipal e o Governo galego com a sua promoção do itinerário, promoção que
reitera, como vimos, no prólogo de DM “Quinze [Vinte] anos depois...”.
E, em geral, essa convergência da linha de Coelho com o discurso e os interesses de instituições internacionais relevantes é, igualmente, evidente e singular. Coelho, como assinalámos, possui muitas distinções e responsabilidades
institucionais ligadas ao labor assistencial e, noutros casos, ao Caminho.
Certamente, Paulo Coelho prolonga em várias dos seus produtos e das suas
ações os vínculos com o Caminho de Santiago, por exemplo através da reutilização da simbologia associada ao itinerário. Ele usa imagens referidas à peregrinação em vários dos seus empreendimentos e atividades. A sua visita a Santiago
124

Narrativas, efeitos e homologias nas práticas culturais.

antes referida é umha delas. No seu blogue oficial, na alínea “A Minha Vida em
750 GB”, alude à criação do Instituto Paulo Coelho (“Instituto Paulo Coelho”),
“uma instituição sem fins lucrativos, financiada exclusivamente pelos direitos
autorais do escritor [“A idéia central não é fazer caridade, mas dar oportunidade
as camadas menos favorecidas e excluídas da sociedade brasileira. Desta maneira, o Instituto concentra sua verba em: a) Infância/ b) Terceira Idade”], publicando umha fotografia dele com crianças com umha capa curta imitando a que
é usada como emblemática dos peregrinos a Santiago54 e com umha concha de
vieira, símbolo da peregrinação jacobeia (“A Minha vida”). Os usos e divulgação
das suas ideias sobre o Caminho são diversos e espalham-se por documentários
(caso do dvd da Revista Viagem, editada pola Abril, “Paulo Coelho e o Caminho
de Santiago”), entrevistas (“Paulo Coelho: Minha busca espiritual passa por um
questionamento diário”) e outros blogues, como o de um alberguista brasileiro
no denominado Caminho Francês que garante transmitir a Coelho as mensagens das pessoas a ele dirigidas via o blogue (“Albergue de peregrinos”).
Sempre no âmbito da relação com o Caminho de Santiago, as suas ações
públicas ou semi-públicas a ele ou à cidade vinculadas continuam gerando
impacto: a sua chegada à cidade de Santiago de Compostela para celebração
dumha festa privada com motivo do dia que a Igreja Católica dedica ao S.
José e dumha promessa que a sua mãe fizera ao santo mobiliza os meios informativos da Galiza (por exemplo, “Paulo Coelho visitará”), da Espanha (“El
Camino, una y no más”) e do Brasil (“Ana Maria Braga se encontra”).
De igual modo que em espaços da cidade podem encontrar-se referências
e estátuas dos Papas João Paulo II e Bento XVI, que visitaram a cidade nas
últimas décadas, como também às distinções outorgadas pola UNESCO e
pola UE, há signos visíveis em Santiago comemorando o autor brasileiro e
expressões políticas e institucionais de reconhecimento. É o caso da rua a ele
dedicada, com que se pretendia reconhecer o seu “intenso labor” de divulgação e promoção de Santiago de Compostela e do Caminho através das suas
obras (“El escritor brasileño Paulo Coelho”), tendo lugar o ato de abertura da
via no dia 23 de junho, em cuja noite é tradição na Galiza a celebração de ritos
de passagem ao solstício de verão, com fogueiras e atividades, algumhas vinculáveis a cerimónias e crenças pagãs, o qual era destacado polo próprio escritor
em algumha entrevista (“La calle Paulo Coelho de Santiago”).
O aproveitamento político e institucional que acabo de expor implica o
entendimento de que elementos do repertório de Coelho são vistos como
positivos para os interesses políticos de quem outorgou essas distinções,
naturalmente.
O fenómeno que O Diário de um Mago e Paulo Coelho representam tem
muitas outras dimensões; ele provoca novas e diretas dinâmicas de atividade
54

O mesmo tipo de capa que a usada por João Paulo II em 1982.
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literária; no corpus brasileiro delimitado para os nossos projetos de investigação
(desde 2008), e, como indica Carmen Villarino (2015), selecionando “aquelas
obras que, na classificação das editoras, apareciam como obras de ficção55 (romances) etiquetadas como “Literatura Brasileira” ou “Literatura Nacional” (portanto, não tratando aqui qualquer outro texto traduzido nem narrativas breves
ou outras temáticas como relatos de viagens e aventura, não ficção, espiritualidade, turismo-guias de viagem, livros de arquitetura, de história, etc.)”, registam-se,
ao menos, O enigma de Compostela, de A.J. Barros, editado em 2009 na Geração
Editorial, de São Paulo e O Descaminho de Santiago, de Sílvio Piresh, publicado
em 2010 na Editora Limiar de São Paulo, além das reedições de O Diário de um
mago, publicado inicialmente em 1987, a que podemos somar umha trilogia genericamente intitulada Os Cavaleiros de Santiago, em três volumes (Conspiração,
2007; Salvatierra, 2008; O Templário, 2009), publicado pola Editora Corifeu, do
Rio de Janeiro, todas vinculáveis ao repertório de DM.
Além do literário, a obra de Coelho atua também como referência para
visitantes brasileiros à Galiza. Mas não só. Seguidamente damos dados totais
e por países à pergunta “Viu ou leu algum livro/filme sobre o Caminho/Santiago de Compostela?” (1.3.2.4):
% dentro de País
País
Viu ou leu algum
livro / filme sobre o
Caminho / Santiago de Compostela?

Total

GZ

ES

PT

BR

Total

Não

30,7%

42,4%

43,1%

29,8%

37,9%

Sim

49,5%

40,8%

32,6%

53,3%

43,2%

Não lembra

0,3%

0,1%

-

0,3%

0,1%

NR

19,6%

16,7%

24,3%

16,7%

18,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela V. Viu ou leu algum livro / filme sobre o Caminho / Santiago de Compostela?*País
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Como tentei mostrar, convém lembrar que muitos textos sobre o Caminho de Santiago (o qual
pode ser estendido a textos que falam de experiências pessoais ou de acontecimentos que têm
como referente um espaço conhecido e reconhecido apresentados como autobiográficos ou reais)
levam o leitor para importantes confusões. No caso que nos ocupa, ao tratar-se de experiências
em que a religião e o sobrenatural perpassam a própria natureza dos elementos referenciais,
o que pode ser oferecido como verdade ou como ficção não é facilmente distinguível. Assim,
romances tendem a ser elaborados e a receber-se como manifestações verdadeiras; e relatos de
viagem oferecem acasos inexplicáveis ou milagres aos seus leitores. O caso de O Diário de um
Mago é para muitos deles um exemplo relevante do que é lido como verdade apresentando-se,
ambiguamente, entre o ficcional e o (auto-)biográfico. Estes fenómenos de mistura de planos
foram comentados interessantemente como um continuum por Daniels e Rycroft (1993) a
propósito de perspetivas antropológicas e diversos géneros narrativos.
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E estes são os resultados considerando apenas já os dados de quem respondeu afirmativamente e indicam o consumo de diferentes tipos de produtos
culturais; oferecemos já, para o caso que nos ocupa, os dados separados do
corpus ficcional (em que se insere a obra de Coelho) e o peso que a obra de
Coelho ocupa neles:
País
GZ

ES

PT

BR

Total

LIVROS Total

58

121

46

130

355

Ficção

38

79

29

111

257

12

35

21

104

172

O Diário de um Mago

8

21

13

48

90

O Alquimista e outros

4

14

8

56

82

Doutros autores

26

44

8

7

85

20

42

17

19

98

Guias turísticos

12

30

6

11

59

Outros

8

12

11

8

39

AUDIOVISUAIS Total

141

225

70

78

514

Ficção

104

146

54

43

347

Filmes

104

146

54

43

347

Não ficção

37

79

16

35

167

Reportagens

22

41

9

18

90

Documentários e tv

15

38

7

17

77

199

346

116

208

869

De Paulo Coelho

Não ficção

Total

Tabela VI. Respostas Afirmativas a Viu ou leu algum livro/filme
sobre o Caminho / Santiago de Compostela*País.

E esta é a mesma tabela se considerarmos a resposta genérica “séries” como
ficção audiovisual:
País
GZ

ES

PT

BR

Total

LIVROS Total

58

121

46

130

355

Ficção

38

79

29

111

257

12

35

21

104

172

De Paulo Coelho
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GZ

ES

PT

BR

Total

O Diário de um Mago

8

21

13

48

90

O Alquimista e outros

4

14

8

56

82

Doutros autores

26

44

8

7

85

20

42

17

19

98

Guias turísticos

12

30

6

11

59

Outros

8

12

11

8

39

AUDIOVISUAIS Total

142

235

71

79

527

Ficção

104

146

54

43

347

104

146

54

43

347

1

10

1

1

13

37

79

16

35

167

Reportagens

22

41

9

18

90

Documentários e tv

15

38

7

17

77

200

356

117

209

882

Não ficção

Filmes
Series TV
Não ficção

Total

Tabela VI.1. Respostas Afirmativas a Viu ou leu algum livro/filme sobre o Caminho / Santiago
de Compostela*País. Audiovisual como ficção. Fonte : Elaboração do Grupo Galabra
País
GZ

ES

PT

BR

Total

Livros

38

79

29

111

257

Filmes

104

146

54

43

347

Reportagens

22

41

9

18

90

Documentários e tv

15

38

7

17

77

Outros

8

12

11

8

39

Tabela VII. Número de livros/filmes sobre o Caminho/Santiago
de Compostela mencionados*País.

Graficamente; no total e por países, temos:
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Total
350
347
300

250

257

200

150

100
90

77

50
39
0
Livros

Filmes

Reportagens

Documentários e TV

Outros

Figura II Número de livros/filmes sobre o Caminho / Santiago de Compostela mencionados*País

Brasil
120
111
100

80

60

40

43

20
18

17
8

0
Livros

Filmes

Reportagens

Documentários e TV

Outros

Figura III Número de livros/filmes sobre o Caminho / Santiago de Compostela mencionados*Brasil
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Portugal
60
54

50

40

30
29
20

10
9

11
7

0
Livros

Filmes

Reportagens

Documentários e TV

Outros

Figura IV Número de livros/filmes sobre o Caminho / Santiago de Compostela mencionados*Portugal

Espanha
160
146

140
120
100
80
79
60
40

41

38

20
12
0
Livros

Filmes

Reportagens

Documentários e TV

Outros

Figura V. Número de livros/filmes sobre o Caminho / Santiago de Compostela mencionados*Espanha
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Galiza
120

104

100

80

60

40
38
20

22
15
8

0
Livros

Filmes

Reportagens

Documentários e TV

Outros

Figura VI. Número de livros/filmes sobre o Caminho / Santiago de Compostela mencionados*Galiza

E este é o número de referências a Paulo Coelho e ao conjunto de restantes
autor@s nos livros de ficção:
País
GZ

ES

PT

BR

Total

Paulo Coelho

12

35

21

104

172

Outros autores

26

44

8

7

85

Total

38

79

29

111

257

Tabela VIII Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*País

O que nos dá a seguinte proporção:
País
GZ

ES

PT

BR

Total

Paulo Coelho

0,31578947

0,44303797

0,72413793

0,93693694

0,6692607

Outros autores

0,68421053

0,55696203

0,27586207

0,06306306

0,3307393

1

1

1

1

1

Total

Tabela IX. Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*País. Proporções
Fonte : Elaboração do Grupo Galabra
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Graficamente:

Total

33,10%

66,90%

Paulo Coelho

Outros Autores

Figura VII. Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*País. Proporções.

Por países:

Brasil

6,3%

93,7%

Paulo Coelho

Outros Autores

Figura VIII. Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*Brasil. Proporções.
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Portugal

27,6%

72,4%

Paulo Coelho

Outros Autores

Figura IX. Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*Portugal. Proporções.

Espanha

44,3%
55,7%

Paulo Coelho

Outros Autores

Figura X. Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*Espanha. Proporções.
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Galiza

31,6%

68,4%

Paulo Coelho

Outros Autores

Figura XI. Livros de ficção. Referências a Paulo Coelho e restantes autor@s*Galiza. Proporções.
Fonte : Elaboração do Grupo Galabra

Repare-se que, à pergunta sobre se lerom ou virom algum livro/filme sobre
o Caminho/Santiago de Compostela, as pessoas citam, em algum caso, mais
dumha referência. E note-se que, com independência da confiabilidade ou
não da resposta (e isto, mesmo tendo em conta que, para algumhas pessoas,
afirmar a leitura de Coelho pode ser entendida como mostra de baixo capital
cultural, por determinadas elites considerarem os seus textos secundarizados,
atribuindo-lhes a consideração de baixa qualidade, dada a índole de best-seller
e popular, a que as elites literárias são refratárias como mecanismo de defesa
das suas posições56) o facto significativo é que ele está presente esmagadoramente como referência para as pessoas do Brasil.
56
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Cfr. Filho (1999) ou Andrade (2004). A wikipédia também recolhia estas críticas e outras
informações a este respeito, numha alínea sobre Paulo Coelho intitulada “Crítica” (“Paulo
Coelho”) na sua versão espanhola:
A pesar de su éxito de ventas, es considerado por un sector de la crítica como un autor
menor [nota-de-rodapé: Renée, Diana (22 de agosto de 2007). «Múltiple y polémico, Paulo
Coelho cumple 60 años». Argentina: Perfil. Consultado el 10 de febrero de 2011], debido
principalmente a la simpleza de sus construcciones gramaticales, tomados, en su mayoría, de
textos antiguos como la Biblia, Las mil y una noches, el Mahábharata y el Ramayana. Para
algunos, El alquimista sería una versión extendida de Historia de dos que soñaron, un cuento
de Jorge Luis Borges, quien sí anota al pie: «Tomado de Las mil y una noches». El ensayista y
doctor en literatura Janilto Andrade publicó un libro titulado Por que não ler Paulo Coelho [notade-rodapé: Andrade, 2004], en el que hace una crítica nada generosa de El alquimista. Apunta
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E é que a obra de Coelho pesou e pesa muito: perguntados os visitantes
objeto das nossas entrevistas se eles lerom algum romance ou virom um filme
sobre o Caminho ou Santiago, derom o nome de Paulo Coelho 55,1% % das
pessoas que citam livros (Tabela XI). Se, em alguns casos, essa referência pode
não significar conhecimento explícito, a referência expressa de O Diário de um
Mago significa um maior grau de familiaridade. Do conjunto citado, O Diário
de um Mago responde por 25,35% dos livros indicados; 110,35 de livros e filmes, constituindo 4,9% da amostra total. Se levarmos em conta que isso pode
envolver algum tipo de conhecimento direto e, acima de tudo, que as ideias ali
expostas podem circular de maneiras diferentes sem que a leitura do livro seja
a sua fonte direta, podemos deduzir que há um peso importante de Coelho e
a sua obra nas referências sobre Santiago e o Caminho. No âmbito da ficção,
66,9% das pessoas que citam livros, citam Paulo Coelho. Naturalmente, a
incidência está concentrada em pessoas do Brasil, 93,7 %. Mas 72,4% das
alusões vêm de Portugal e 44,3% do estado espanhol. O 31,6% da Galiza
mostra umha maior diversidade. Coelho e seu livro são conhecidos... Quase
10% menciona-o explicitamente quando perguntado se eles leram um livro
ou viram um filme sobre Santiago ou o Caminho. A percentagem é alta, mas
destaca-se mais se levarmos em conta que, em termos de capital cultural e simbólico legítimo, declamar a leitura de um best-seller, assumido como esotérico
e de autoajuda e considerado no campo da produção restrita como de menor
qualidade, como vimos em capítulos anteriores, é mais difícil.
Vejamos, finalmente, estas tabelas para termos umha ideia mais aproximada do que a obra de Paulo Coelho representa. Comecemos por lembrar que
existe umha maioria de pessoas que viu filmes ou leu livros sobre Santiago de
Compostela e o Caminho (Tabela V), com percentagens que superam 50%
no caso do Brasil, o que indica umha procura deste âmbito mui ligada ao
fenómeno jacobeu; ou que se aproximam muito dessa cifra, caso da Galiza, o
qual se explica ambientalmente (inseridas num espaço em que a questão do
Caminho está crescentemente presente). Estas cifras provavelmente indicam
também um tipo de visitante mais diversificado no caso português quanto
a las contradicciones, los personajes mal construidos, en definitiva, a la falta de coherencia
[nota-de-rodapé: «Livro critica Paulo Coelho» /hipervínculo a http://www.bonde.com.br/?id_
bonde=1-2--13-20050104/ (en portugués). Londrina, Paraná, Brasil: Bonde (4 de enero de
2005). Consultado el 11 de febrero de 2011]. Clandestino Menéndez, en su libro Cuadernos
críticos, hablando sobre El alquimista, hace mención a la falta de sentido del humor del autor y
critica el hecho de que Coelho esté convencido de saber verdades [nota-de-rodapé: Clandestino
Menéndez (2005). Cuadernos críticos: Madrid: Literaturas Comunicación, p. 228] Asimismo el
autor colombiano Héctor Abad Faciolince publicó un artículo, titulado “¿Por qué es tan malo
Paulo Coelho?” en el que criticaba, principalmente, la estructura simplista de la mayor parte de
la producción literaria de Coelho, comparándola con las estructuras descritas en el estudio sobre
las formas canónicas del cuento infantil llevado a cabo por Vladimir Propp [nota-de-rodapé:
Esther Gloria (2004).Paulo Coelho: Los senderos del peregrino (en español). Madrid, España: Ojos
de Papel Ediciones SL.ISBN 8496138089. Consultado el 11 de febrero de 2011].
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às suas procuras, em relação aos outros grupos e não diferenças de capitais
económico ou cultural. Outros meios citados (documentários, séries, guias de
viagem, etc.) não oferecem dados quantitativamente significativos, exceto o
16,1% de visitantes procedentes de Portugal que manifestam ter consultado
páginas web ou vídeos na internet.
O caso brasileiro volta a destacar porque é através de livros, provavelmente
usados como fonte documental, que o seu conhecimento de Santiago ou a
Galiza destes produtos culturais:
% dentro de País
País

Livros

GZ

ES

PT

BR

Total

-

74,0%

70,3%

65,3%

35,6%

62,5%

+

26,0%

29,7%

34,7%

64,4%

37,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Tabela X Livros*País

Neste quadro de situação, a presença de Paulo Coelho é alta em todos os
âmbitos geo-humanos analisados:
% dentro de País
País

Paulo Coelho
Total

GZ

ES

PT

BR

Total

-

74,5%

65,0%

51,2%

14,8%

44,9%

+

25,5%

35,0%

48,8%

85,2%

55,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela XI Paulo Coelho*País

Repare-se que, se na Galiza Coelho foi distinguido e publicitado e atinge
25,5% de conhecimento, esses números são ultrapassados nos outros casos,
revelando ser um fenómeno de forte magnitude e projeção, esmagadora no
caso brasileiro. Este fenómeno pode entender-se melhor se contrastarmos com
os outros livros mais citados. Asensi, autora de Iacobus (2000), um best-seller
espanhol, fica mui aquém do conhecimento de Coelho, mesmo no âmbito
espanhol. Kerkeling apresenta menções ainda mais baixas:
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% dentro de País
País

Matilde Asensi

GZ

ES

PT

BR

Total

-

97,9%

86,0%

100,0%

100,0%

95,2%

+

2,1%

14,0%

-

-

4,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Tabela XII Matilde Asensi*País
% dentro de País
País

Hape Kerkeling

GZ

ES

PT

BR

Total

-

97,9%

96,0%

100,0%

99,2%

98,1%

+

2,1%

4,0%

-

0,8%

1,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Tabela XIII Hape Kerkeling*País

Superadas polas de Suso de Toro, fundamentalmente no caso galego:
% dentro de País
País

Suso de Toro

GZ

ES

PT

BR

Total

-

80,9%

99,0%

97,7%

100,0%

96,5%

+

19,1%

1,0%

2,3%

-

3,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Tabela XIV Suso de Toro*País

Já de maneira menos destacada, aparecnoutras referências que indicam
umha certa diversidade, exceto, mais umha vez, no caso brasileiro,
% dentro de País
País

Outros
Total

GZ

ES

PT

BR

Total

-

36,2%

42,0%

39,5%

82,0%

56,4%

+

63,8%

58,0%

60,5%

18,0%

43,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela XV Outros*País
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Os dados permitem-nos traçar um perfil das pessoas que aludem a O Diário de um Mago como conhecimento prévio que pode ser facilmente aproximado, polo menos como hipótese, do seu leitor em geral: um pouco mais de
mulheres que de homens, entre 30 e 50 anos cerca de 45% (jovens não leem
-tanto- Paulo Coelho ...); e, esmagadoramente, com estudos superiores: 42%,
com renda económica ligeiramente acima da média da amostra.
Dou estes dados por vários motivos. O primeiro é porque é possível estabelecer perfis sociodemográficos das pessoas e cruzá-las com suas práticas; e porque é
possível, consequentemente, estabelecer homologias entre repertórios de textos
ou outros produtos e práticas culturais, que permitem, por sua vez, estabelecer
perfis sociodemográficos dos consumidores. Há mais repercussões e motivos,
mas quero apenas citar mais um: ir ao encontro de alguns preconceitos existentes sobre o tipo de leitores que certos textos e certos autores têm...
Coelho invoca o seu texto como principal referência do Caminho, a partir
do prólogo já referenciado que acrescentou a O Diário de um Mago em 2001,
“Quinze anos depois...”. De modo mais ou menos direto, o texto e a atividade
de Coelho como primeiro e principal promotor da realização do Caminho de
Santiago para brasileiros é plural e vai desde o estabelecimento de pessoas do
Brasil como alberguistas e hospitaleiros, sobretudo no Caminho Francês (crescente nos inícios do século XXI; cfr. Paz;), até ao número mesmo de pessoas do
Brasil que realizam o Caminho de Santiago ou ao surto de entidades vinculadas
ao Caminho e ao Apóstolo, casos, por exemplo, da ACASARGS Associação de
Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado de Rio Grande do
Sul ou da Confraria do Apóstolo Santiago, do Rio de Janeiro). Em 2018, associações brasileiras do Caminho de Santiago realizavam em Salvador o seu IX
Encontro (“Las Asociaciones de Brasil”). Em 2014, o Caminho de Sto. Antônio
da Patrulha foi credenciado polo Governo galego como o primeiro caminho
preparatório oficial no Rio Grande do Sul para treino do Caminho de Santiago
(“Santo Antônio da Patrulha inaugura”).
O vínculo de Coelho não fica polo Caminho a Santiago. Com independência de influências diretas ou não, facto é que a sua elaboração em relação com o
Caminho pode ter tido e estar tendo efeitos igualmente nos espaços (públicos)
do Brasil, ao ter sido Coelho o grande vulgarizador moderno no seu país de
origem: o narrador de O Diário de um Mago afirma ter feito previamente peregrinação ao Santuário de Aparecida do Norte, no Brasil (10)57 antes de vir fazer
57
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As rotas de peregrinação habituais no Brasil e as novas que têm surgido (ou se têm reformulado)
à raiz do que podemos chamar “o modelo do Caminho de Santiago” merecem umha análise
mais pormenorizada que não procede neste trabalho. Vid., para a questão, Carneiro, 2004; Steil/
Carneiro, 2008; Toniol, 2011. Convém assinalar que algumha especialização dos Caminhos
brasileiros pode ser anotada em função do repertório dominante no caminho de Santiago; o
da Luz mais virado para o lado telúrico, esotérico, de autoajuda; o da Fé religioso; o Caminho
do Sol, o pioneiro desta classe, apresenta-se como treino (também para realizar o Caminho de
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o CS (Caminho de Santiago), de onde trouxe umha imagem sobre umhas conchas (10) que acabará por deixar no túmulo do Apóstolo Santiago, como se nos
narra no significativo “Epílogo: Santiago de Compostela”, na última página do
romance (104): em 2003 nasceu no Brasil o Caminho da fé, “inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela (Espanha)”, “criado para dar estrutura
às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio [“Caminho da Fé”]. “A idéia
da sua criação ocorreu após um dos organizadores percorrer por duas vezes o
conhecido caminho espanhol. Imbuído do propósito de criar algo semelhante
no Brasil, convidou alguns amigos aos quais expôs seus planos, tendo recebido
pronta acolhida dos mesmos”. Em diferentes pontos do Brasil foram constituídas
associações de peregrinos vinculados ao Caminho de Santiago (“Links interessantes”). Em 2006 foi criada a Associação Brasileira dos Amigos do Caminho
da Luz, cuja inspiração é também a do Caminho de Santiago (chegam a usar a
mesma sinalética de setas amarelas; vid. “Caminho da Luz”), “uma rota de peregrinação de aproximadamente 200 km que pode ser percorrida a pé em 7, 8 ou
9 dias”.
III.1.1. Um exemplo de banalização e ressemantização através da distribuição dumha ideia
O vínculo com parte das Macronarrativas que sustentam a entrada dessas
ideias e produtos parece claro para nós: medievalismo, raízes cristãs europeias,
militarismo e luta anti-islâmica, que convergem na obra de Coelho (cuja capa
original era a dumha cruz de Santiago), banhada em esoterismo e mistério.
Por exemplo, nas páginas de 92 a 95 do DM58 é descrito um ritual que se relaciona com os templários acontecendo na antiga capela do no castelo, este sim,
templário, de Ponferrada (fora da Galiza administrativa), onde, além disso,
se celebra umha festa templária desde o ano 2000 (“La asociación saluda”)
são realizados noutros lugares próximos, como o que realiza em Manjarín59 o
hospitaleiro Tomás Martínez (“Tomás Martínez”); um mundo, o templário,
aliás, quase aderido, como inerente ao Caminho, ao quotidiano de muitos
peregrinos (“Mochileiros”), práticas que meios de divulgação massiva como
a Wikipédia ecoam: “O escritor Paulo Coelho, em sua obra O Diário de um
Mago (1987), descreve a cerimônia de iniciação de um cavaleiro templário em
nossos dias, na capela deste antigo castelo” (“Castelo de Ponferrada”). E, até,
ao aparecimento de alguns souvenirs (e o souvenir tem potência identitária,

58
59

Santiago; “Caminho do Sol”); os “Passos de Anchieta” insiste mais do que os outros no caráter
patrimonial da rota (“Passos de Anchieta”)
Cito pola edição em linha: http://clubedasbruxas.webcindario.com/O_Diario_de_um_Mago.pdf.
Vid., por exemplo, Gláucia e “Noche Templaria, na Bibliografia.

139

Elias J. Torres Feijó

Figura XII. As 50 palavras-chave de O Diário de um mago.
Fonte: (software ABCya!) Fernández e Samartim (2016)

além do seu impacto económico) em lojas de Santiago de Compostela, caso
de figuras representando soldados Templários60.
Santiago nunca foi umha cidade templária; aqui não parecem ter acontecido
episódios, ao menos de importância, ligados a essa ordem. Não há evidências
de forte presença, como sim há noutros lugares da Galiza como O Burgo/A
Corunha, ou Vigo. A cidadania compostelana nunca se identificou com ela e,
provavelmente, essa cidadania nem a conhecia com algum pormenor até recentemente. Em O Diário de um Mago o mundo dos Templários é referido vinte e
umha vezes, muito mais que as duas, lembremos alusões à Galiza. Entre as 50
palavras-chave da obra (Figura XII), contabilizadas polo método Reinert, estão
“Sumo Sacerdote”, “Tradição”, “Cavaleiros”, “Bom Combate”, “Estranho Caminho de Santiago”, “Práticas de RAM”, “Mensageiro”, “demónio”, “cruzado”...
Um mundo medieval e esotérico dumha história que, atemporal, parece ocorrer
nos tempos contemporâneos...

60
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Ponferrada, e o ritual que ali é celebrado n’O Diário de um Mago, apresentam um protagonismo
importante no romance, superior ao de Santiago de Compostela.
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Observemos agora a seguinte sequência: pessoas vestidas com o hábito templário peregrinam a Santiago (2007), na Figura XIII; e souvenirs de estatuetas
dos cavaleiros templários vendidas desde 2014 em Santiago, Figura XIV.

Figura XIII. pessoas vestidas com o hábito templário peregrinam a Santiago (2007).
Fonte: “Los templarios también peregrinan a Santiago”; (foto El Correo Gallego,
24/03/2007)

Figura Figura XIV Souvenirs de estatuetas dos cavaleiros templários.
Fonte: elaboração de Fernández e Samartim (2016)
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A ressemantização, a mudança e reorientação de significados é tão poderosa que nem mesmo quem os vende conhece sua motivação; foi o que comerciantes entrevistados disserom quando perguntamos a eles sobre o sentido
da venda: “No lo sé pero tienen mucho éxito. Los vendemos desde el verano
pasado y la gente los compra mucho, siendo los españoles los que más preguntan por ellos y los llevan” (declaração oral dumha lojista dumha tenda de
souvenirs na Rua Do Vilar, 15/04/2014). “Lo siento, la verdad es que me pillas, porque empezamos a venderlas hace un mes. Me animé a cogerlas porque
vi que otras tiendas próximas las tenían y el proveedor, que es casi el mismo
para todos, me dijo que estaban gustando mucho. Alguna relación habrá, pero
yo la desconozco” (declaração oral dumha lojista doutra tenda de souvenirs na
Rua Do Vilar, 15/04/2014).
As três macronarrativas oferecem aspetos relacionados com este processo, concretizados de maneira mais nítida no DM, numha sequência que podemos sintetizar assim (Figura XV):

Figura XV: O mundo templário das três macronarrativas.
Fonte: Diapositivos elaborados por María Luísa Fernández para a representação
deste fenómeno em conferências e comunicações de membros da equipa dos projetos.

O processo de introdução do mundo templário na comunidade local, através desta ressemantização e banalização, com as suas implicações, é um caso,
menor, do troianismo a que nos referimos nas primeiras partes deste livro.
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III.2. Transformações em Santiago de Compostela em função do
Caminho de Santiago
III.2.1. Introdução: evolução da caraterização da cidade e da população de Santiago de Compostela.
Nas páginas antecedentes, vimos alguns dos repertórios dominantes sobre o Caminho e Santiago. Santiago é umha cidade que se está transformando e, em
vários sentidos e sobretudo na denominada Zona Velha, deteriorando (com perdas de população, reconversão e perda do comércio de proximidade, ocupação
massiva de espaços por parte de visitantes e correlativamente, abandono desses
espaços por parte da população local, como terei oportunidade de mostrar...).
Há importantes homologias que podem ser propostas entre a escassa e confusa
atenção dada a Santiago e à sua comunidade local nos tipos de narrativas analisadas e essas circunstâncias, incluindo mesmo o tipo e quantidade de consumos.
Alguns destes aspetos são o objeto da seguinte parte deste volume.
A particularidade que Santiago manifesta é a presença de milhões de visitantes (turistas, congressistas, estudantes estrangeiros e emigrantes temporários de menos dum ano de estadia, etc61.) por ano62, numha proporção de
habitantes/visitantes mui relevante em comparação com outros fenómenos
turísticos. Isto implica um forte contato entre a comunidade local e as pessoas
visitantes (tomados como conjuntos, não individualmente) dando lugar a um
relacionamento sobre a base dumha série de códigos produto de consensos ou
equívocos arredor desse sócio-espaço de contato.
É consensual entender por “parte antiga” ou “zona velha”, “cidade velha”,
“centro histórico” ou “casco histórico” de Santiago de Compostela, a conhecida como a “Amêndoa”, um conjunto urbano delimitado polas antigas
61

62

Lembro que o conceito que utilizo aqui de “visitante” é levemente diferente ao comummente
usado nos estudos turísticos, e, em concreto, nas análises sobre Santiago de Compostela (
CETUR, 2009, por exemplo), que não considera, por caso, as pessoas que viajam para realizar
atividades remuneradas e estabelece categorias entre pernoitas e não pernoitas na cidade.
É o que indicam estatísticas oficiais desde finais da última década do século XX (Santos, 1999;
AA.VV., 2004). Xosé Santos (2006:145) afirmava chegar a 1.300.000 o número de pessoas que
pernoitava em Santiago e por volta de 3.000.000 o de visitantes que não se alojava na cidade,
cifra que pode chegar a duplicar em Ano Santo, o que mostra a relevância do denominado em
ocasiões “fenómeno jacobeu”. Como indica Raquel Bello (2015)
“
More important, the ratio of tourists per inhabitant for the period 2009–2011, according
to García Vázquez (2013, 10) was 635,100 tourists (excluding excursionists) for every 100
inhabitants. The global figures for Galiza and Spain (a global destination itself for international
tourism) are respectively 125,700 and 173,400 for every 100 locals. Considering the steady
increasing of figures for pilgrims during the last three decades, we could expect all those figures
to increase in the next years. Just for comparison, the official statistics for Barcelona for 2013
registered 7,551,766 tourists for a city with 1,611,822 inhabitants”.
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muralhas, cujo traçado pode ser percebido no Mapa I tomando como referência a catedral.

Mapa I. Área urbana de Santiago. Fonte: Elaboração própria a partir de Google earth.

Como foi indicado, o perfil de Santiago de Compostela (é esta caraterização
comum nas definições das pessoas dedicadas à investigação sobre a matéria; vid.
Santos Solla, 2006; Precedo Ledo, 2007; García Vázquez 2013) pode ser delineado como o dumha cidade universitária, religiosa e cultural, capital política da Galiza, cabeceira comarcal e meta dos Caminhos de Santiago. Os aludidos trabalhos
aprofundam, como vimos, esse perfil, que pode ser fixado em três níveis:
a) o historicamente constituído, ligado à catedral e santuário do Apóstolo
Santiago, Sé arcebispal, terceiro lugar de peregrinação do catolicismo
(depois de Roma e Jerusalém) e ao caráter centenário da sua universidade (que data de finais do século XV, 1495);
b) capital político-administrativa da Galiza, sede do Parlamento e do Governo autónomos, desde 1981;
c) cidade meta de peregrinação massiva, desde inícios da década de 90 do
século XX.
Do ponto de vista que aqui venho utilizando, estes itens são também consensuais na sua existência e significado em relação a Santiago de Compostela.
144
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O contido em a) como identidade primária; o contido em b) e c), como secundária, apoiado o último numha identidade primária secundarizada historicamente. O perfil indicado na alínea b) está constituído por um novo item que se
aditou ao conjunto indicado em a) sem alterar substantivamente a identidade
citadina. Mas o impulso dado ao fenómeno indicado na alínea c), quebra, desde
a década de noventa do século XX, o eventual equilíbrio prévio: o dumha cidade
historicamente interpretada como universitária, de alargado património cultural
material, incluindo o da Igreja católica, com a catedral, e centro religioso. Com
efeito, a política turística que nos inícios da década de 90 do passado século começa a ser desenvolvida, tanto por parte do governo galego como de instituições
locais (com especial destaque para a Câmara Municipal), centrada no Caminho
de Santiago, em boa parte alimentada/baseada nos discursos da Igreja Católica,
da UNESCO e da UE e, menos, d’ O Diário de um Mago, alicerçarom certos
sentidos da peregrinação e de Santiago (Novello et alii, 2013), gerando um espaço organizacional desse turismo específico (cfr. xacobeo.es).
Segundo os dados existentes (Santos, 2006), as pessoas peregrinas não
constituíam, nos inícios do século XXI, mais de 10% do total de turistas, mas
resulta evidente, por pura observação (orientação da oferta comercial, de restauração e de alojamento) e por acompanhamento dos meios de comunicação
locais, que o mundo da peregrinação e do Caminho está constituindo um
elemento fundamental na moderna interpretação da cidade.
Santiago de Compostela tem umha população mais ou menos estabilizada
nos últimos vinte e cinco63 anos num número de habitantes por volta dos
95.00064, (vid. Tabela I), com umha variação, nos últimos dez anos de que
existem dados, pouco significativa (Tabela I.1.). Esta população estabilizou-se,
aproximadamente, nos inícios da década de oitenta, a partir da qual (Gráfica
I), as variações são menos fortes que em períodos anteriores (Tabela II), tendo,
aliás, presente as variações que as diferenças da índole dos dados (de direito e
de facto) nos oferecem.
Ano

População de Santiago

1991

87.807

-

-

19951

94.057/ 103.874
(de facto)

-

-

-

1996

93.672

-

-

-0,09

63
64

Taxa variação Variação acumulada

Variação acumulada desde 1996

O presente capítulo toma como referência ad quem do seu âmbito temporal de abrangência o
ano 2013. Segundo dados do INE, a população de Santiago de Compostela era de 96.405
Todos os dados e as Tabelas de população, exceto indicação contrária, são de elaboração própria
tendo sempre como fonte a Revisão do Padrão Contínuo de habitantes, Censo de população
1991. INE, www.ine.es
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Ano

População de Santiago

19972

-

-

-

0,08

1998

93.584

-0,09

8,38

0,25

1999

93.745

0,17

8,55

0,31

2000

93.903

0,17

8,72

0,42

2001

93.381

-0,56

8,17

-1,43

2002

93.273

-0,12

8,05

-1,47

2003

92.339

-1,00

7,05

-0,80

2004

92.298

-0,04

7,01

-0,22

2005

92.919

0,67

7,68

0,05

2006

93.458

0,58

8,26

0,72

2007

93.712

0,27

8,53

1,52

2008

94.339

0,67

9,20

1,24

2009

95.092

0,80

10,00

1,64

2010

94.824

-0,28

9,72

2,13

2011

95.207

0,40

10,12

2,52

2012

95.671

0,49

10,61

2,61

2013

96.041

0,39

10,99

1
2

Taxa variação Variação acumulada

Variação acumulada desde 1996

Os dados correspondentes ao ano 1995 são tambén referidos à população de facto. Fonte:
Aldrey Vázquez, J.A. e Formigo Couceiro, J.: (1999).
A revisão do Censo foi realizada com data de 1 de janeiro de cada ano, exceto o de 1996, feita
a 1 de maio. No ano 1997, não se realizou esta revisão.

Tabela I. População e variação populacional de habitantes de direito de Santiago. 1991-201365.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes, Censo de população 1991. INE, www.ine.es
Variação média 1991-2013

9,38

Variação média 1991-2001

6,35

Variação média 2001-2011

1,96

Tabela I.1. Variação de População de Santiago nas últimas décadas.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes, Censo de
população 1991. INE, www.ine.es

65
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A revisão do Censo foi realizada com data de 1 de janeiro de cada ano, exceto o de 1996, feita
a 1 de maio. No ano 1997, nao se realizou esta revisão.
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Ano

População de Santiago

Taxa variação

Variação acumulada

1900

24.120

-

-

1910

24.637

2,14

2,14

1920

25.870

5,00

7,15

1930

38.270

47,93

55,08

1940

49.191

28,54

83,62

1950

55.553

12,93

96,55

1960

57.165

2,90

99,45

1970

70.893

24,01

123,47

1981

93.695

32,16

155,63

1991

105.851

12,97

168,60

Tabela II. População e variação populacional de facto de Santiago. 1900-1991.
Fonte: Elaboração própria a partir da população de facto. Séries históricas de população INE,
www.ine.es
População de Santiago de Compostela. 1991-2013
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Gráfica I. Santiago. Evolução populacional 1991-2013. Fonte: Elaboração própria a partir da
Revisão do Padrão contínuo de habitantes, Censo de população 1991. INE, www.ine.es

A população de facto de Santiago de Compostela, a partir dos dados de
1991 (vid. Tabela II; Gráfica I) e dos dados do ano 1995 (Aldrey et alii),
pode calcular-se em aproximadamente mais 10.000 habitantes, número em
que é significativa a população estudantil universitária [carecemos de quantificação exata: a matrícula na atualidade é duns 25.000 estudantes em média
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nos campus da cidade (“USC en cifras”), a maioria dos quais procedentes
de diversas povoações da Galiza, incluindo Santiago (por sua vez, portanto,
incluídos na população de direito)] e umha crescente área de influência, metropolitana, duns 75.000 habitantes nos concelhos próximos, destacando-se o
de Ames66, com mais de 30.000 pessoas (vid. e cfr. Tabela III, Tabela III.1., e
Tabela IV; e Gráfica II67). Nas nossas análises, por observação e entrevistas de
campo, podemos considerar que, polo menos metade da população de Ames
e, em geral, o crescimento populacional desta pequena área metropolitana
compostelana é fruto da atividade na cidade e, para determinados efeitos populacionais, polo menos metade dos 30.000 habitantes de Ames apresentam
vínculo quotidiano com Santiago de Compostela68.
Ano

População de Ames

Taxa variação

Variação acumulada

1950

9.425

-

-

1960

9.597

1,82

1,82

1970

9.833

2,46

4,28

1981

9.166

-6,78

-2,50

1991

9.864

7,62

5,12

Tabela III. População de facto e variação populacional de Ames. 1950-1991,
Fonte: Elaboração própria a partir da população de facto. Séries históricas de população INE,
www.ine.es.
Ano

População de Ames

Taxa variação

Variação acumulada

1900

7.097

-

-

1910

7.271

2,45

2,45

1920

7.334

0,87

3,32

1930

7.602

3,65

6,97

1940

9.153

20,40

27,37

1950

9.425

2,97

30,35

1960

9.597

1,82

32,17

1970

9.833

2,46

34,63

66
67
68
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O presente capítulo toma como referência ad quem do seu âmbito temporal de abrangência o
ano 2013. Segundo dados do INE, a população de Ames no ano 2018 era de 31.278.
Damos os dados mais significativos disponíveis como mostra dessa evolução.
Pense-se só: a média do sentimento de compostelanidade que apresenta a população de Santiago
de Compostela é, segundo os nossos dados, de 6,50 sobre 8, que baixa a 6,36 contando no
conjunto a população de Ames e Teo. Ames e Teo sentem-se bastantes compostelanos: Ames
5,73 e Teo 6,26 sobre 8.
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Ano

População de Ames

Taxa variação

Variação acumulada

1981

9.166

-6,78

27,85

1991

9.864

7,62

35,46

Tabela III.1. População de facto e variação populacional de Ames.1900-1991.
Fonte: Elaboração própria a partir da população de facto. Séries históricas de população INE,
www.ine.es
Ano

População de Ames

Taxa Variação

Variação acumulada

1991

10.011

-

-

1996

13.288

32,73

32,73

1997

-

-

-

1998

14.189

6,78

39,51

1999

15.318

7,96

47,47

2000

16.549

8,04

55,51

2001

17.737

7,18

62,69

2002

18.788

5,93

68,61

2003

20.016

6,54

75,15

2004

20.840

4,12

79,26

2005

22.228

6,66

85,92

2006

23.219

4,46

90,38

2007

24.553

5,75

96,13

2008

25.818

5,15

101,28

2009

26.983

4,51

105,79

2010

27.900

3,40

109,19

2011

28.852

3,41

112,60

2012

29.331

1,66

114,26

2013

29.689

1,22

115,48

Tabela IV. População de direito e variação populacional de Ames.1991-2013.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes e Censo de
população 1991. INE, www.ine.es
Variação 1991-2013

196,56

Variação 1991-2001

77,18

Variação 2001-2011

62,67

Tabela IV.1. Variação de População de Ames nas últimas décadas.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes e Censo de
população 1991. INE, www.ine.es
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Gráfica II. População de Ames. 1991-2013.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes e Censo de
população 1991. INE, www.ine.es

III.2.2. A Abordagem dos Efeitos Sobre Determinados Usos e Espaços da Cidade
III.2.2.1. Exemplificação de Usos de Parâmetros: Mostral (Gastronomia e
Espaços) e Censal (Atividade Comercial e Habitantes na Zona Antiga de
Santiago de Compostela)
No âmbito dos nossos projetos, a partir de experiências prévias, baseadas fundamentalmente em entrevistas e observação, em diversos momentos (Cortizas
Leira, 2008; Mayer Mayer, 2008; Garcia González 2008; e Torres Feijó e Bello
Vázquez, 2011, este último, um conjunto de 36 inquéritos a comerciantes e
72 a visitantes), forom elaborados 9 parâmetros de classificação referidos ao
conceito “cultura”, utilizados no processo de tratamento dos dados recolhidos,
para a classificação das respostas registadas a perguntas abertas. Os itens são os
seguintes: Espaço/Paisagem, História, Hábitos/Costumes (Sub-alínea Gastronomia), Identidade, Língua, Afetividade, Espiritualidade, Nada, Desconhecimento. Sobre estes parâmetros e já com resultados concretos de entrevistas (as
correspondentes ao primeiro trimestre do observatório) Bello Vázquez (2015)
formulou, através da análise fatorial, perfis de cada um dos quatro âmbitos
nacionalitários do corpus, “shed a new light of the connections between the
academic and economic profile of visitors and the images they carry on with
them”. Bello Vázquez conseguiu estabelecer correlações entre âmbitos e interesses, ao tomar em consideração as respostas das pessoas a um variado leque de questões relativas ao seu orçamento diário durante a viagem, aos seus
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consumos culturais e às suas imagens, prévias e no momento da entrevista,
referente à cidade69. Assim, obtemos (Bello Vázquez, 2015):
strong ideas present on both sets of corpus: spirituality, religion, identity, language as
culture major elements; the massive presence of the cathedral and, secondarily, the trail as
the most relevant images on the town of Santiago; the variation on the knowledge and,
possibly, the interest on knowing the town of Santiago, depending on the closeness felt by
visitors (geographical, cultural) and on the socio-political characteristics of the relations
between their background community and the Galician community, among others”.

Ao lado destes dados, de natureza mostral, há alguns indicadores a usar
doutra índole, censal (procedentes do recontamento de todos os casos passíveis de integrar a população objeto de estudo) em que salientam, do nosso ponto de vista e com relação aos objetivos do projeto, dous: a atividade
comercial e o número de habitantes/residentes, diretamente vinculados à
sustentabilidade da comunidade e à sua coesão, no quadro geral da mesma.
Aqui ofereceremos brevemente um exemplo de alguns usos destes parâmetros
mostrais, exemplificando com dados referidos à gastronomia, e formularemos
algumhas reflexões referentes ao número de habitantes da parte antiga e à sua
atividade comercial, e potenciais inter-relações entre elas.
Os consumos de produtos gastronómicos permitem conhecer perfis de visitantes e procuras relativas às identidades locais e, igualmente, motivações ou
usos e perspetivas culturais dessas pessoas. A gastronomia funciona como um
dos instrumentos construtores da identidade da sociedade atual (Richards,
2002; Mak et alii, 2012; Hillel et alii, 2013) e dos imaginários a respeito
dumha comunidade determinada. Convém apenas anotar que, no âmbito do
nosso projeto, depois dumha primeira análise de perguntas acerca do processo
de decisão da viagem (Martínez Vila, 2014) sobre um corpus de 322 pessoas
entrevistadas, concluíamos que o atrativo gastronómico galego se encontrava
“invisibilizado” nas populações extra-galegas analisadas (espanhóis, brasileiros e portugueses), coincidentes com aqueles visitantes menos próximos da
realidade cultural galega e mais próximos de (e, provavelmente, mais condicionados por) o discurso das grandes narrativas sobre Santiago e o Caminho.
Mas, atenção: umha cousa é a motivação declarada e outra diferente a atração
declarada, como mais para a frente veremos.

69

Para satisfazer os objetivos de análise vinculados a este corpus, é estratégico o desenvolvimento de
um catalogador ou base de dados que nos permite gerir, analisar e disponibilizar publicamente
a informação, cuja quantidade precisa de procedimentos de classificação e análise para a sua
compreensão. A função desta ferramenta é permitir a classificação e a análise quantitativoqualitativa, relacional e textual (porque permite acrescentar os textos integrais) do corpus
documental e a sua redução para poder compará-lo com o segundo volume de corpus composto
por entrevistas realizadas a visitantes reais à cidade de Santiago de Compostela (Samartim
López-Iglésias, 2015).
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As procuras do consumo gastronómico na cidade por parte das pessoas
visitantes condicionam o uso e o conhecimento da mesma e das formas em
que funciona a comunidade local. A grande pressão turística sobre certos espaços localizados numha superfície mui limitada tem umha correlação com os
consumos gastronómicos realizados na cidade. Os lugares de comida situados
nas zonas turísticas parecem receber umha quantidade de pessoas visitantes
muitíssimo maior em comparação com aqueles estabelecimentos situados fora
da parte histórica da cidade (mais de 85% do total). Por outro lado, é provável
que a oferta se tenha alterado enormemente nos anos que vão desde 1993 até
hoje (2019) por causa do tipo e do grande crescimento do turismo chegado à
cidade. É o caso da Rua do Franco, por exemplo, um lugar de ócio habitual,
tanto de população residente como da não residente, concentrando umha
grande parte de tabernas e locais de venda de vinho cuja vitalidade era intensa. Hoje, a Rua do Franco concentra umha parte de oferta gastronómica da
cidade, juntamente com a Rua da Rainha, em que existe um grande número
de restaurantes cuja afluência principal é turística com drástica diminuição da
presença local. A sua localização (porta de entrada da cidade histórica e proximidade da catedral) talvez tenha influído na sua configuração atual. Trata-se
dumha rua cujo recenseamento era, segundo dados de 2013, de apenas 54
habitantes, e que conta com 21 restaurantes no site tripadvisor.com (2014;
vid. Martínez Vila, 2014). Se tivermos em conta a rua da Porta Faxeira, imediatamente próxima a ela e de dimensões reduzidas, este número crescia nesse
ano até 25 estabelecimentos e continua crescendo até à atualidade (33 a dia 3
de novembro de 2019, só na Rua do Franco).
Esta situação parece ser reforçada polo próprio discurso institucional: se
considerarmos determinados mecanismos de promoção turística como a campanha “Galicia: Camino de Santiago”, de TurGalicia, apenas umha das sete
rotas ali apresentadas previa a possibilidade de comer fora das ruas da parte
histórica de Santiago de Compostela, aludindo à existência de “restaurantes de
autor” na cidade, mas de maneira pouco específica e sem sugerir nengum. No
sítio web de TurGalicia, no que se refere à epígrafe “Onde comer em Santiago
de Compostela” (“Onde comer”) também aparecia em destaque a Rua do
Franco e a da Rainha. Apareciam, aliás, como alternativas, outras ruas, todas
elas na Amêndoa de Santiago de Compostela ou mui próximas dela. Toda a
pressão turística que sofre esta superfície, aparece também em termos de consumos gastronómicos.
Quanto aos consumos efetivos, Martínez Vila conclui que se verifica umha
falta de correspondência entre os setores produtivos de maior importância
no âmbito alimentar galego e os consumos efetivos na cidade. Em muitos
casos, deteta-se desconhecimento sobre a gastronomia local (a qual manifesta
umha hierarquia de interesses por parte de visitantes). Com a única exceção
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do marisco, os produtos consumidos são de custo médio-baixo e de singela
preparação.
O conceito de comida rápida, elaborado inicialmente para pessoas com
pouco tempo, é consumido também em forma de fast food local por pessoas
que estão em períodos de lazer. Estamos diante dum tipo de turismo que
apresenta um possível tipo de acesso à autenticidade de maneira teatralizada,
similar aos comportamentos descritos por MacCannell (1976). É necessário
perguntar-se como se constrói o que se apresenta como autêntico ou não e até
que ponto isso tem correlação com o que a comunidade vive como tal. Tem a
ver com o que o turista percebe que é autêntico: é oferecer experiências para
que as pessoas podam voltar aos seus lugares de origem com a sensação de que
os produtos consumidos forom o mais típico, o mais autêntico que podiam
chegar a consumir. Porém, é preciso identificar correspondências ou diferenças
entre as perceções do turista e as do local.
De resto, a falta de correspondência entre a classe de ofertas e as dietas
locais fazem com que, nestes espaços, a oferta se esquematize e reduza a uns
quantos pratos, com consequências no mercado local, na sua variedade e diversidade, e na menor demanda de qualificação na elaboração de produtos,
que pode repercutir-se nos postos de trabalho de cozinha, pesca e venda de
produtos nos mercados locais, por exemplo. A seguir aprofunda-se na interrelação entre gastronomia, cultura, turismo e comércio local na comunidade
santiaguesa.
III.2.2.1.1. Inter-relação entre gastronomia, cultura, turismo e comércio
local em Santiago de Compostela70
Segue nestas páginas um trabalho conjunto elaborado polas pessoas indicadas
dedicado à análise da inter-relação entre gastronomia, cultura, turismo e comércio local. Para isso, em primeiro lugar aproximaremo-nos da bacia alimentar de Santiago, que ocupa, como veremos, umha posição central na oferta de
produtos locais de qualidade, de tal modo que se cumpre relativamente bem
o princípio de que a produção e o consumo estejam próximos. Em segundo
lugar, veremos que, da análise da demanda dos visitantes que se deslocam
à cidade, e da perceção deles a respeito do papel da gastronomia na oferta
70

Pareceu-me adequado e oportuno, na sequência dos conteúdos deste volume, dedicar um
capítulo específico a estas questções, pola sua evidente relevância para os diversos ângulos ocm
que aqui é tratada a relação visitante-local no caso de Santiago de Compostela. Sendo de autoria
coletiva (Emilio Carral V., X. Carlos Carreira, Breogão M. Vila e Elias Torres Feijó), neste caso
opto por transcrever sem nengum tipo de modificação (exceto ortográfica, em algum caso)
o trabalho do mesmo título publicado nas Atas do III Seminário “Alimentos e manifestações
culturais tradicionais” e II Simpósio internacional “Alimentação e cultura: tradição e inovação na
produção e consumo de alimentos. Manuel Luís Tibério; Ana Alexandra Marta-Costa; Xerardo
Pereiro; Ana Barros; Sônia Menezes (orgs); Vila Real, UTAD, pp. 263-280.
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turística, e quanto à importância da oferta de produtos de qualidade na área
de influência, se conclui que está a ser implantado um sistema que permite
ao comerciante umha rápida elaboração de produtos e ao visitante cumprir as
suas expetativas consumindo alimentos que se lhe apresentam como locais,
mas que têm escassa conexão com a realidade cultural e com a gastronomia e
com a produção local.
III.2.2.1.1.1.- Introdução
A gastronomia tem vindo a levantar-se como um dos instrumentos criadores
de identidade mais fortes na sociedade de finais do século XX e inícios do
século XXI (Richards, 2002; Mak et alii, 2012; Hillel et alii , 2013). Deste
modo, através das imagens gastronómicas existentes a respeito dumha comunidade, consolidam-se determinadas ideias que vão necessariamente ter umha
repercussão em termos do entendimento dessa comunidade e das maneiras de
relacionamento com ela.
O discurso gastronómico constitui um aparelho social através do qual é
construída a ligação entre lugar e comunidade, pois permite que umha coletividade crie vínculos com os produtos que ela própria produz. A gastronomia
funciona de maneira simbólica, tal como muitos outros elementos, em forma
dumha representação da sua história e dos modos de vida da comunidade. É o
meio definitivo para a sustentabilidade dumha comunidade, porque lhe permite legitimar-se, traduzindo (alegoricamente) a sua ligação histórica com o
seu território, numha ordem declaradamente hereditária, onde terra e cultura
estão colocados como umha entidade única e inseparável (Hillel et alii, 2013).
Nos últimos anos, a relação entre gastronomia e turismo tem vindo a crescer e a se aproximar cada vez mais: a culinária tem vindo a se converter, aliás,
num elemento chave da experiência turística e os seus utentes são um mercado
importante para a cozinha regional e local (Richards, 2002). Segundo Richards (2003), um dos grandes problemas do turismo consumidor de cultura
é que, polo facto de se tratar dum mercado novo e em crescimento, conduz a
um incremento da competição/concorrência entre atrações que focalizam os
seus objetivos nos mesmos visitantes. Os turistas costumam estar interessados,
de maneira crescente, por experiências de consumo provenientes da cultura
local, mas a presença deles implica determinados riscos para essa cultura, se
o citado consumo provocar umha reinvenção da mesma tendo como objetivo
único a satisfação dos interesses da indústria turística (Martins Ramos, 1999).
Perante estas consequências da organização social da sociedade pós-moderna, a cozinha dum lugar pode oferecer experiências vinculadas significativamente a espaços, revelando-se como umha das áreas de autenticidade que
podem ser desfrutadas com relativa facilidade por turistas de qualquer procedência. De facto, turismos cultural e gastronómico tendem a estar ligados
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estreitamente e a acontecer em grupos socioeconómicos similares e que compartilham interesses. Mas mesmo aqueles turistas que não mostrarom interesse inicial pola gastronomia admitem que a sua experiência com a culinária
do lugar pode levá-los a repetir destino (Sparks et alii, 2004: 61). No caso
de Portugal e da Espanha, por exemplo, mais de 40% dos turistas indicarom
que a gastronomia do lugar visitado foi muita importante na sua experiência
turística (Richards, 2001: 2).
Assim sendo, a gastronomia funciona como um dos mecanismos usados
polas pessoas para conformar as suas opiniões e os seus discursos a respeito
dos lugares visitados de da experiência vivida. Daí que, nas sociedades pósmodernas, para além continuar a ser umha importante via de formação da
identidade, tenha vindo a se converter numha parte incontornável do consumo e numha vivência central do turista. Os contatos com as experiências
culinárias oferecidas são, em potência, um motivo para considerar um lugar
turisticamente atrativo; mas isto só parece conseguir-se saciando o visitante
com produtos que podam chegar a ser considerar autênticos, o que liga, como
já foi apontado, comida, lugar e comunidade.
Porém, a experiência do autêntico parece ser um conceito negociado, afetando fatores provenientes do lado da demanda e da oferta. O que é autêntico
para a população dum lugar pode não corresponder com a imagem turística
e em muitos casos os hábitos de consumo entre comunidade de acolhida e
visitante não coincidem. Do Department of Hotel and Tourism Management
(Hillel et alii, 2013) aludem à autenticidade como umha avaliação que provém dos relacionamentos entre turistas e os objetos culturais, enquanto Beer
(2008, apud Hillel et alii, 2013) insiste no seu caráter negociado quando defende que o que é autêntico é o que ambos têm concordado que o seja, mesmo
fora da sua zona de contato.
Doutra perspetiva, cabe salientar que existem diversos movimentos e estudos que frisam a importância de que produtores e consumidores estejam tão
próximos como posssível. A agroecologia considera que a soberania alimentar
e as produções destinadas ao comércio local devem ser priorizadas. O movimento "Slow Food", fundado em 1986 por Carlo Petrini, postula que todas
as pessoas podam ter acesso e desfrutar dumha comida que seja boa para elas
mesmas e para o planeta. O seu conceito de comida (Slow Food: asociación
internacional, 2015) baseia-se em três princípios interrelacionados: que seja
boa (sadia, saborosa e de qualidade), limpa (que não danifique o meio ambiente) e justa (nos preços ao consumo e à produção).
Tim Lang (2006) desenvolveu, por sua vez, o conceito de “Food miles”
como indicador do desenvolvimento sustentável, a fim de pôr em evidência os
custos diretos sociais, ambientais e económicos do transporte dos alimentos,
que se encontram habitualmente ocultos aos olhos do/as consumidores/as.
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A definição de comercialização local admite várias interpretações, de acordo
com o contexto, o país, o entorno, os grupos sociais e mesmo o tipo de produtos. Por exemplo, um queijo é mais facilmente transportável sem deterioração
a umha distância maior do que os tomates ou as frutas sazonais já maduras.
O termo “local” pode ser entendido como a localidade e o seu contorno
mais imediato, que no caso da Galiza se associa à comarca natural. Numha
outra perspetiva, o mercado de proximidade costuma ser identificado com
umha área que se estende até 100 quilómetros, no máximo. Assim, Zumkehr
e Campbell (2015) utilizam raios de 50 e 100 milhas para analisar as bacias
alimentares, no seu estudo sobre o potencial dos cultivos locais para cobrir a
demanda de alimentos nos Estados Unidos.
Como ficou dito, os nossos objetivos aqui centravam-se em analisar a interrelação entre gastronomia, cultura, turismo e comércio local numha cidade,
Santiago de Compostela, caraterizada por duas importantes peculiaridades:
por um lado, ser a meta final do Caminho de Santiago e um destacado destino
turístico; por outro lado, ser o centro dumha comarca ou bacia alimentar com
capacidade suficiente para satisfazer as necessidades de consumo da sua população, sob critérios de comércio de proximidade ou mesmo “slow food”.
Para atingir os dous objetivos parcelares enumerados na alínea anterior forom utilizadas duas metodologias diferentes. Para a análise da bacia alimentar
realizou-se um balanço entre a produção da mesma e o consumo dos seus habitantes: a produção foi estabelecida a partir dos dados da superfície dedicada
a cada cultivo (que se encontram desglossados ao nível comarcal), tirados de
duas fontes - o mais recente censo agrário (INE, 2009) e o Inquérito de Superfície e Rendimento de Cultivos mais atual (ESYRCE, 2014); o consumo
de alimentos por pessoa foi estabelecido a partir da base de dados de consumo
nos lares do Ministério da Agricultura (Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, 2011 ).
III.2.2.1.1.2.- Produção e consumo de alimentos
III.2.2.1.1.2.1.-A bacia alimentar de Santiago. Balanço entre produção e consumo dos seus habitantes
Na Tabela nº 1 aparece a percentagem de necessidades de consumo das pessoas que habitam na comarca de Santiago que podem ser atendidas com aquilo que é produzido localmente. Observa-se que a comarca só não produz de
modo suficiente no caso dos cereais, do vinho, da carne de ovino e duns poucos produtos de horta, estando a maioria das necessidades preenchidas com a
produção local.
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Comarca

Raio (Km)
50

100

Fruitas

363%

33%

36%

Carne bovino

327%

66%

81%

Batatas

179%

105%

92%

Produtos
Hortícolas

164%

187%

155%

Castanhas

141%

168%

223%

Lacticínios

139%

546%

456%

Trigo

17%

13%

20%

Vinho

14%

448%

478%

Carne ovino

5%

2%

3%

Comarca

Feijões verdes

1.558%

Aboborinhas

540%

Couves

503%

Legumes de folha

394%

Outros legumes

365%

Pimentos

355%

Tomates

190%

Cebolas

169%

Alfaces/ Chicórias

157%

Cenouras

42%

Alhos

31%

Raio (Km)
50

100

Tabela nº 1. Percentagem de consumo das habitantes da bacia alimentar de Santiago de
Compostela que pode ser atendido com os alimentos produzidos nela.

Alargando a bacia alimentar às comarcas situadas num raio de 50 ou mesmo de 100 quilómetros, a situação não apresenta diferenças substanciais, embora poda indicar-se que se vai tornando mais deficitária fundamentalmente
em fruitas, carne de bovino e batatas, ao mesmo tempo que apresenta mais
excedentes de castanhas, de lacticínios e, sobretudo, de vinho.
Parece, portanto, que para atingir o objetivo da autossuficiência será preciso mudar usos na superfície agrária da comarca e da sua bacia alimentar, quer
no raio de 50 km, quer no de 100 km., aumentando a extensão destinada a
produzir cereais, fruita e carne (sobretudo ovino), provavelmente através da
redução da superfície destinada à criação de vacas leiteiras.
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III.2.2.1.1.2.- Produção e consumo de alimentos
III.2.2.1.1.2.1. As produções de qualidade na bacia alimentar
Na tabela nº 2 refletem-se as produções de qualidade com Indicação Geográfica Protegida (IGP) produzidas na Galiza.
Observa-se que, deste ponto de vista, a situação de Santiago Compostela
pode ser considerada central, pois embora dentre as produções com zona geográfica delimitada apenas duas se encontrem dentro da comarca de Santiago,
mais de 70 % do total se situam num raio de 100 Km; cabe ainda assinalar
que praticamente todo os produtos com IGP não associados a umha área geográfica concreta são ou podem ser produzidos na comarca de Santiago ou no
seu entorno mais imediato.
Em resumo, em Santiago encontram-se produtos de proximidade e qualidade facilmente e, além disso, em abundância e com diversidade (vinho,
queijo, hortaliças, batatas, carnes e produtos cárneos, mel, etc.).
III.2.2.1.1.2.2. A comercialização
Com exceção do leite líquido, dumha parte dos produtos cárneos e duns poucos
produtos de horta, os alimentos produzidos destinam-se em grande medida ao
autoconsumo. Os excedentes – e somente nalguns casos a totalidade da produção
–costumam ser vendidos em circuitos curtos e de proximidade. É isso que acontece com o queijo, as hortaliças, as batatas ou a fruita, por exemplo.
Com área geográfica delimitada e localizada
Comarca

Raio de 50 Km

Raio de
100 Km

Ribeira Sacra

não

não

sim

Rias Baixas

não

parcial

sim

Monterrei

não

não

não

Ribeiro

não

não

sim

Comarca

Raio de 50 Km

Raio de
100 Km

não

não

não

Arçua-Ulhoa

não

parcial

sim

Zebreiro

não

não

não

São Simão da Costa

não

não

sim

Vinhos

Val d'Orras
Queijos
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Hortaliças e batatas
Fava de Lourençá

não

não

não

Batata da Galiza

não

parcial

parcial

Pimento de Herbão

não

sim

sim

Pimento do Couto

não

não

sim

Grelos da Galiza

sim

sim

sim

Pimento de Oimbra

não

não

não

Pimento da Arnoia

não

não

sim

não

não

sim

si

si

si

Outros
Pão de Cea
Torta de Santiago

Sem área geográfica delimitada mas com possibilidades de produção
Comarca

Raio de 50 Km

Raio de
100 Km

Pernil

sim

sim

sim

Vitela galega

sim

sim

sim

Agricultura ecológica

sim

sim

sim

sim

sim

Aguardente da Galiza
Queijo “Tetilla”

sim

sim

sim

Mel da Galiza

sim

sim

sim

Castanha da Galiza

sim

sim

sim

Tabela nº 2.- Produção com IGP no entorno de Santiago de Compostela

A comercialização é feita de diversos modos: através da venda direta – que
pode observar-se com a existência de pontos situados nas margens das estradas
disponibilizando grelos, p.ex. –; por meio da criação de grupos de consumo
– até ao momento pouco significativos em termos quantitativos, mas importantes do ponto de vista qualitativo – ou, na mesma linha, fomentando a
criação de mercados de produtos ecológicos e de proximidade com a iniciativa
de grupos de produtores/as tanto na própia cidade de Santiago (p.ex. Belvis)
como na comarca (p.ex. Teo, Bertamiráns) ou no entorno mais próximo (p.ex.
Foro Ecológico do Barbança).
Talvez um dos aspetos a destacar no caso de Santiago e o seu entorno
seja que, apesar da desaparição das feiras, continuam a conservar-se alguns
dos mercados locais tradicionais mais vivos de Galiza. Um exemplo disso é o
própio Mercado Central de Santiago – conhecido em castelhano como “Plaza
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de Abastos” – , mas também merecem referência os mercados tradicionais de
Padrão, Carvalho ou Melide (no raio de 50 km) e os de Betanços ou Monterroso (no raio de 100 km).
Resumindo: de acordo com a perspetiva que estamos a aplicar, pode afirmar-se que Santiago de Compostela, a comarca e o seu entorno mais próximo
são um exemplo relativamente interessante de soberania alimentar ou de sistema onde se cumpre bastante bem o princípio de que a produção e o consumo
se encontrem à menor distância possível (importante para a agroecologia e a
sustentabilidade). Do mesmo modo, cabe sublinhar que Santiago ocupa um
lugar central no referente aos produtos de qualidade con IGP. Finalmente,
importa destacar que ainda conserva a vitalidade de vários mercados locais.
Tudo isto configura um sistema interessante como exemplo ou referente
– mesmo que seja imperfeito – a respeito daquilo que é conveniente para o
presente e no qual importa apostar rumo ao futuro.
A seguir, trata-se de observar de que modo é percebida essa realidade por parte do turismo, como a avalia e como se insere nela, impactando quer de modo
positivo, quer negativo, tanto do ponto de vista económico como do cultural.
III.2.2.1.1.3.- Análise da perceção e demandas das visitantes que se
deslocam a Santiago
Para proceder a fazer esta análise, parte-se dum inquérito a visitantes – entendidos como pessoas que entram à cidade com umha periodicidade superior
a quinze dias – aplicado através da realização de entrevistas quantitativas e
qualitativas, lembramos que forom entrevistados visitantes dos seguintes quatro âmbitos: Galiza, Espanha, Portugal e Brasil71. Para os efeitos que aqui
interessam, do total de perguntas do inquérito forom escolhidas aquelas que
fazem referência à perceção dos visitantes a respeito da gastronomia e também
as relativas ao tipo de produto que procuram.
III.2.2.1.1.3.1. Motivações da viagem
Segundo os resultados que nos oferecem os dados recolhidos na primeira seleção
de entrevistas, a gastronomia conta com escassa relevância no que se refere às
motivações das viagens em qualquer um dos (quatro) grupos analisados.
As motivações dos quatro grupos diferem entre si ( Tabela nº 3 ). O grupo
de espanhóis é conformado de maneira maioritária por pessoas cujo desejo
principal é fazer turismo ou estar de férias. Para os galegos, o principal motivo,
a muita distância do resto, são as razões familiares ou pessoais. Para os portugueses, o motivo cuja relevância é maior é de fazer turismo ou estar de férias.

71
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Tabela nº 3.- A gastronomia como motivo da viagem

No grupo brasileiro, com algumha distância a respeito do resto, as motivações
principais da visita a Santiago de Compostela são as religiosas.
III.2.2.1.1.3.2.- Atrativo da Galiza
Estes dados contrastam com aqueles obtidos a partir da análise dumha outra
pergunta relacionada com a Galiza. Se atendermos às respostas obtidas na
pergunta sobre o atrativo da Galiza, a gastronomia joga um papel completamente diferente, pois passa das últimas posições de relevância para as
primeiras, exceto para a comunidade brasileira ( Tabela nº 4 ). Os resultados
obtidos falam, de maneira geral, de que a gastronomia conta com umha importância elevada no que se refere aos atrativos percebidos, especialmente no
que se refere à comunidade espanhola, ainda que os elementos relacionados
com a natureza pareçam incidir como aqueles que são criadores de maior
atrativo da Galiza.

Tabela nº 4.- Importância da gastronomia nos atrativos percebidos.
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Parece existir umha correlação entre gastronomia e desconhecimento do
atrativo da Galiza. Os resultados indicam que quanto maior é o desconhecimento, menor é o peso atribuído à gastronomia no imaginário do atrativo.
Esta situação permite-nos estabelecer a hipótese de que a maior conhecimento
e atração pola comunidade galega, maior será o peso da gastronomia nos elementos atraentes do lugar visitado. Deste jeito, como podemos ver na gráfica
nº 1, os elementos gastronómicos perdem importância na medida em que
aumenta o desconhecimento do atrativo da comunidade:

Gráfica nº 1 .- Correlação entre gastronomia e desconhecimento do atrativo da Galiza.

III.2.2.1.1.3.3.- Consumos
Com as análises anteriormente descritas podemos ter umha ideia de como
funciona o imaginário da Galiza a respeito da Gastronomia. Resta saber se
esse imaginário se traduz ou não (e sobretudo, como o faz) em consumos (e
em quais). O estabelecimento de relações entre imaginários e práticas resulta
essencial para conhecer como está funcionando realmente a construção das práticas culturais dum determinado lugar, ao mesmo tempo que permite saber se as
imagens criadas sobre ele se correspondem ou não com os consumos.
Os três consumos principais dos visitantes à cidade de Santiago de Compostela são os de polvo (14,69%), empanada (7,76%) e o genérico marisco
(6,12%). A soma destes três produtos chega até 28,57%, representando o polvo o dobro do consumo do segundo produto mais consumido. Estão seguidos
polo caldo (4,90%), a torta de Santiago (4,08%), a vieira (3,67%), as sandes
(3,27%) e as lulas (2,86%). Os 53,23% restantes estão constituídos por 73
itens diferentes de menor frequência de consumo e que não chegam a 3% do
total, o que indica umha alta variedade de produtos com consumos reduzidos.
No caso dos visitantes portugueses, o produto mais consumido é a Torta
de Santiago, com 12,99% do total, seguida polo polvo (11,69%), a paelha
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(6,49%), empanada (5,19%), pimentos de Padrão (3,90%), tortilha (3,90%)
e marisco (2,60%). Os 53,25% restantes apresentam trinta e seis produtos
diferentes de consumo reduzido.
O principal consumo brasileiro é o da Torta de Santiago, que atinge os
15,24% do total, representando mais do dobro do marisco (7,62%), situado em segundo lugar. O polvo (6,67%) e o caldo (4,76%) fecham a lista de
produtos galegos. Com esta mesma última percentagem aparecem a salada
e a pizza, que não são identificáveis com a cultura galega, mas que também
contam com representatividade na lista dos produtos mais consumidos polos
brasileiros. O resto deles, que representam 56,19%, é composto por 44 itens
de consumo inferior a 4%.
III.2.2.1.1.4. Considerações finais.
O imaginário gastronómico a respeito da Galiza parece sustentado principalmente por dous produtos: o marisco e o polvo. As intenções maioritárias dos
turistas provenientes dos grupos analisados revelam umha ocorrência significativa de ambos os elementos, embora não se correspondam com um consumo efetivo deles. Esta situação é especialmente relevante no grupo espanhol,
mas apresenta um comportamento geral nos três grupos: marisco e polvo representam 44,07% do total das intenções para os espanhóis, 32,43% para os
portugueses e 25,92% no caso brasileiro.
Verifica-se a existência de dificuldade de identificação da gastronomia galega para portugueses e brasileiros, que a associam com elementos provenientes
doutros lugares do Estado Espanhol. Assim, ambas as comunidades de visitantes, manifestam umha significativa intenção de consumo de paelha, simbólica
da culinária espanhola. Esta situação pode ser indicativa dum conhecimento
baixo da especificidade da gastronomia galega, talvez apontando para o faito
de que umha parte significativa do conhecimento que esses grupos possuem
é construída a partir da ligação com as referências culturais provenientes da
imagem de Espanha. Nesta situação, é lógico que não exista identificação com
a realidade do entorno mais local, com os produtos e com o funcionamento
da bacia alimentar de Santiago de Compostela.
Verifica-se umha falta de correspondência entre os setores produtivos de
maior importância e os consumos efetivos na cidade. Segundo os dados do
Instituto Galego de Estadística (IGE, 2013), o produto principal das pescas
galegas - muito por cima do rodovalho ou da truita – é o mexilhão; de faito, a
Galiza é - juntamente com o Chile e a China - umha das principais produtoras
mundiais de mexilhão. Porém, o consumo deste produto em restaurantes não
apresenta percentagens significativas em nengumha das quatro comunidades
analisadas (desde a não aparição nos consumos dos brasileiros, passando polos
1,21% dos espanhóis até aos 2,6 % dos portugueses).
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Verifica-se que a correspondência entre os consumos turísticos em restaurantes e a dieta local e a produção da bacia alimentar de Santiago de Compostela é praticamente inexistente. Assim, os peixes e as carnes são ausências
relevantes nos consumos dos visitantes, sobretudo porque se trata dos elementos mais presentes na dieta da população local (Xunta de Galicia, 2008:
12-13) e para os quais há umha maior capacidade de produção nesta bacia
alimentar. Neste sentido, podemos estimar que apenas um terço dos produtos
consumidos nos restaurantes compostelanos polos turistas têm origem na bacia alimentar de Santiago, ainda que esta – conforme ficou provado – tenha
capacidade para produzir o quanto baste para satisfazer este consumo, em termos gerais (com as exceções anteriormente assinalada: cereais, carne de ovino
e certos produtos de horta).
Nos restaurantes não parece existir um aproveitamento dos produtos com
denominação de origem protegida ou com indicação geográfica protegida, apesar da posição central de Santiago relativamente a esta produção (assinalada em
3.1.2.) e ainda que o consumo deste tipo de produtos por parte dos turistas se
situe entre 12% e 22% do total. Por outro lado, não se deteta a correspondência
das ementas oferecidas com a dieta atlântica, que se baseia fundamentalmente
num abundante consumo de peixes, legumes e hortaliças.
Os visitantes brasileiros e os portugueses parecem os mais permeáveis à
oferta in situ gastronómica da cidade. Para estas duas comunidades - ainda
que, de novo, de maneira mais significativa no caso da brasileira -, a Torta de
Santiago é o produto de maior consumo. Estão, provavelmente, influenciados
pola quantidade de trabalhadores que a oferece nas portas das lojas, em pontos
estratégicos, usando umha técnica de venda que não parece aplicar-se com
idêntico esforço para outros produtos locais de qualidade produzidos nesta
bacia alimentar (queijos, vinhos, grelos, pimentos, mel ou aguardente, por
exemplo).
Com a única exceção do marisco, os produtos consumidos são de custo
médio-baixo e de preparo simples. Neste sentido, os restaurantes contam com
a possibilidade de que os produtos com consumos mais elevados, tais como
o polvo, a empanada, os pimentos de Padrão, a tortilha, a Torta de Santiago
ou caldo galego, estejam prontos num tempo relativamente curto, o que permite ao mesmo tempo oferecer um serviço eficaz e atrair o maior número de
clientes. Trata-se dum conceito que, ainda mantendo alguns dos princípios de
fast food, o redesenha, já que não se oferecem produtos cuja origem seja não
marcada (por exemplo, hambúrguer, batata frita ou salada), mas aqueles que
possibilitam ao visitante à cidade usufruir dumha experiência que poda considerar genuinamente local. Este sistema permite ao mesmo tempo que o comerciante faga umha rápida elaboração de produtos e que o visitante cumpra
as suas expetativas ao consumir produtos que se lhe apresentam como locais,
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mas que, na verdade, se encontram escassamente conetados com a realidade
cultural, da gastronomia e da produção local.
III.2.2.1.1.2. Turismo e visitantes: identidades e espaços públicos em
Santiago de Compostela
III.2.2.1.1.2. 1. Espaço público e identidade
Os espaços públicos são âmbito de convergência de narrativas, afetos, identidades e comunidades. Às vezes, mui vulneráveis à mudança quantitativa ou
qualitativa desses elementos convergentes.
O conflito relativo a umha atividade que ocupa espaços públicos e tende
a influenciar a identidade local, geralmente para modificá-la, é quase inerente
e proporcional ao crescimento quantitativo do turismo e, sobretudo, ao tipo
de turismo. Santiago de Compostela é um exemplo disso; e manifesta-se nas
opiniões dos seus habitantes: 60% da população, como um todo, está satisfeita com o tipo de turista; mas 28%, não, segundo os nossos dados72 (podem
ser consultados em https://redegalabra.org/exposicion-a-cidade-o-camino-enos). Quando descemos para a situação por bairros e áreas da cidade, vemos
que a satisfação aumenta nas áreas mais afastadas do núcleo da atividade turística e diminui nas áreas sobre-expostas. ‘Lógico’, pensarão. Certamente, mas
com matizes. Se considerarmos a Zona Velha de Santiago como núcleo, os
números coincidem bastante com os gerais. Mas se formos a um bairro localizado extra muros adjacente à cidade antiga ainda que já sen valor estatístico
robusto, os números atingem 50% a favor e 50% contra o tipo de turista: e
aqui é relativamente fácil saber de que tipo de turista se trata: o peregrino.
Porque neste bairro, S. Pedro, um dos mais conhecidos e presentes da cidade,
passa o Caminho Francês, pouco antes de entrar na Zona Velha intra muros.
Sob outro ponto de vista, índices claramente abaixo da média da rejeição
do tipo de turista em alguns bairros fazem-nos pensar que existem expetativas
de benefício: é o caso do bairro de Conxo, em controvérsia nos últimos anos
polos lugares exatos por onde passaria o eventual antigo Caminho Português,
que está experimentando o maior aumento relativo de peregrinos. A disputa
é estabelecida com o bairro da Choupana/Santa Marta, onde atualmente o
peregrino passa e onde registramos a segunda maior taxa de rejeição depois
de S. Pedro73 (ainda que provavelmente, neste caso, fundamentalmente por
tratar-se dum bairro com muitas novas vivendas no núcleo de Santa Marta
72
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Estes dados e os seguintes podem ser consultados em linha em https://redegalabra.org/
exposicion-a-cidade-o-camino-e-nos, onde se incluem os catálogos completos das exposições
de alguns resultados das investigações levadas a cabo polo Grupo Galabra em colaboração com
o Concelho de Santiago, ao longo do ano 2019 e prolongando-se no ano 2020.
Choupana 37,5%, Santa Marta 47,5%.
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de perfil do denominado setor criativo -docentes, profissões liberais, etc.). De
resto, a rejeição aumenta 5 pontos nos setores da população ativa em geral
(entre 30 e 65 anos) e é proporcional ao maior tempo de permanência em
Santiago de Compostela: ou seja, de quem conheceu outro Santiago de Compostela não modificado pola nova narrativa: o Caminho. À pergunta de se o
seu modo de vida mudou devido à chegada dos visitantes, dos vinte e cinco
bairros/Zonas considerados, três destacam-se, com números, sobre 8, de 3,45
(S. Pedro), 3,78 (A Choupana) e Zona Velha (3,90): os mais afetados pola
nova narrativa (com o matiz indicado de Santa Marta74). Umha narrativa que
também tem os seus detalhes: onde há quem vê a entrada de novas ideias,
gentes, que enriquecem as suas vidas, outros acreditam que isso é prejudicial.
Deixo um apontamento identitário que não desenvolvemos suficientemente
na sua análise e é delicado: assim como não há correlação significativa entre
o sentimento de pertencer a Santiago ou Galiza e as opiniões sobre turismo,
o sentimento de espanholidade tem umha correlação significativa, embora
fraca (quanto maior a identificação com a Espanha, menor a perceção de que
o turismo modifica as suas vidas. Vid. Catálogo em https://redegalabra.org/
exposicion-a-cidade-o-camino-e-nos75).
Em suma, acredito que esses dados nos permitem intuir como o turismo
pode ser um aliado ou umha ameaça para a comunidade local como um todo
ou para setores dela. Lembro, agora, a nossa hipótese de partida: a invisibilidade
da comunidade local e da sua cultura que essas grandes narrativas carregavam e
a que dariam origem. Neste capítulo aludirei a elas, a alguns exemplos de produtos culturais de grande alcance ligados repertorialmente a essas macronarrativas
e à análise de algumhas práticas culturais que, entendemos, se relacionam ou
são homólogas a essas narrativas e produtos. Adianto umha conclusão relevante para nós, mas não sei se modesta ou sem importância: a matriz dos usos e
significados da cidade reside, polo menos em casos como em Santiago, nessas
tais macronarrativas; o que implica que, se se desejar modificar usos, práticas
e significados, deve incidir-se também nas macronarrativas e no seu alcance...
74
75
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No agregado Choupana/Santa Marta o Caminho Português passa pola Choupana, 3,78 sobre 8
na preferência doutro tipo de turista. Santa Marta (2,35) situa-se por baixo da média (2,67).
Na fase iniciada em 2017, “Narrativas, usos e consumo de visitantes como aliados ou ameaças
ao bem-estar da comunidade local: o caso de Santiago de Compostela”, realizamos um trabalho
de campo para verificar se as tendências extraídas em 2013- 2015 se mantinham (e tudo aponta
para que sim ou, mesmo, para o agravamento de sinais prejudiciais) e trabalhamos em paralelo
na preparação do corpus e das técnicas analíticas: trabalhamos também com os produtos textuais
e audiovisuais de cada umha das 4 populações indicadas, publicadas ou divulgadas desde 2008
(mais de 1.000: páginas da web, documentários, filmes, textos literários, guias turísticos, diários
de viagem ...). Em 2019 entramos no doce momento de divulgação e trabalho com a cidadania
e as entidades locais que o desejem através de exposições, reuniões etc., (redegalabra.org/ https://
pt-br.facebook.com/RedeGalabra/) dentro do conceito de Compromisso Social Investigador
que desenvolvemos no último capítulo com algum exemplo.
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III.2.2.1.1.2. 2. As práticas de habitantes e visitantes em relação aos
espaços da cidade.
Partimos da base de que, em termos de aliança, existem elementos que podem
motivar um melhor relacionamento entre visitantes e habitantes: por exemplo, o tempo de permanência tende a diversificar mais o uso de espaços ou a
realização de atividades, exceto casos específicos ou determinações específicas
do motivo da visita; implica um maior uso dos serviços locais, incluindo alojamento e restauração, mas também a oferta cultural, comercial ou o passeio.
Essas atividades parecem resultar numha melhor qualidade das práticas das
pessoas visitantes no que diz respeito ao conhecimento e intercâmbio com a
comunidade local. Maior duração pode significar maior diversidade no uso
dos espaços, reduzindo a saturação de determinados locais. Por exemplo, nos
nossos dados, ao vincular os lugares visitados com a duração da visita, dos
dous mais frequentados, a catedral (2,95/8) fica abaixo da média (3,40/8) e a
Zona Velha, mais extensa, acima (3,50/8).
Parece claro que o conhecimento prévio ou o desejo de conhecer aspetos da
cultura ou dos modos de vida locais podem aumentar a qualidade da visita. E que
as pessoas que revelam não ter conhecimento prévio são mais vulneráveis a ofertas
mais estereotipadas; o tipo de conhecimento prévio possuído também pode orientar as práticas na cidade: se, por exemplo, aspetos da gastronomia local são conhecidos e isso é bem valorizado, a pessoa visitante pode tender a guiar-se por esse
aspeto mais facilmente do que aqueles que não o conhecem ou cujas motivações
não incluem aspetos do conhecimento local. Esse conhecimento prévio pode ser
medido através de alguns indicadores: é possível tipificar umha receção mais estereotipada e passiva dumha mais ativa, entendendo pola primeira aquela relativa a
elementos que estão com certa assiduidade presente nos meios de comunicação de
massas (políticos ativos relevantes, clubes de futebol, cantores de grande projeção
internacional...) da comunidade recetora e, por ativa, a que implica ação e/ou
vontade da pessoa recetora, ao não aparecerem nesse âmbito de receção massiva
os elementos que conhece (artistas ou escritores; manifestações da cultura popular, cientistas, paisagens menos acessíveis através da publicidade em massa, etc.).
Também podemos calcular que as receções passivas estão relacionadas com umha
visão estereotipada que não envolve interesse em aspetos da vida comunitária local
e pode gerar mais facilmente saturação ou despesas para a cidade (por exemplo,
limpeza ou segurança) com retorno pequeno ou zero que não compense em termos materiais o acolhimento. Mas há mais: este tipo de relacionamento ou nãorelacionamento pode induzir a um mal-entendido ou umha interpretação errada
da vida local e podem gerar-se conversões importantes em setores desta que, por
sua vez, afetem as identidades locais ou os seus modos de vida; e produzir perdas
de coesão. Vou explicar-me com alguns exemplos: não identificar Santiago como
um espaço e umha comunidade que possui língua própria além do espanhol pode
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forçar umha maior espanholização de certas formas de comunicação; a falha em
identificá-la como parte dumha comunidade que produz certos alimentos ou formas culinárias pode levar ao desaparecimento progressivo dos modos de restauração local e produção comarcal; não compreendê-la em diversas dimensões da
cultura, pode conduzir a saturar espaços que são expropriados daquela comunidade, na prática, com a cumplicidade dos agentes locais.
III.2.2.1.1.2. 3. Espaços públicos: identidade emblemática, afetiva e usos.

Mapa I. As Zonas da cidade. Exposição “A cidade e quen a habita”. Curadores: Zósimo López e
Roberto Samartim.

Perguntamos aos habitantes de Santiago quais eles consideravam os lugares
mais santiagueses, os seus prediletos e aqueles que, fora da sua atividade profissional, usavam mais. A pergunta busca saber em quais espaços a identidade
coletiva de Santiago se concentra para o conjunto da comunidade formal ou
emblemática própria da identidade construída interna e externamente); afetividade identitária (identidade interna) e uso real (utilitária). A resposta podia
incluir até três menções:
Emblemática

Afetiva

Utilitária

Zona Velha

44,6%

39,0%

37,4%

Catedral

37,8%

7,5%

0,1%

Alameda

29,1%

22,5%

10,1%
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Emblemática

Afetiva

Utilitária

Obradoiro

24,3%

8,3%

0,3%

Entorno da catedral

10,5%

9,5%

1,2%

Quintã

9,9%

8,9%

0,3%

Mercado

7,6%

3,6%

1,5%

Zona Nova

6,8%

5,2%

15,9%

Campus

6,8%

6,1%

3,6%

Rua do Franco

6,5%

4,3%

1,6%

Bonaval

6,4%

9,8%

2,3%

Tabela I. Espaços mais emblemáticos, queridos e utilizados polas pessoas habitantes de Santiago de Compostela.

Temos que a Zona Velha (= a Amêndoa, na nossa consideração) como um
todo centraliza a identidade formal, umha identidade que apresenta um alto
grau de consenso: 82,7% das pessoas acreditam que os seus concidadãos pensam como eles; apenas 7% não acreditam (mas também referem maioritariamente os lugares mais citados), com 10,3 NS / NR; a Zona Velha é seguida
pola catedral e pola Alameda, esta fora, embora adjacente à Zona Velha; a
Praça do Obradoiro e a Quintã não ficam mui longe do “entorno da catedral”,
umha categoria genérica com as suas várias praças e ruas adjacentes. Chamo
a atenção para o Mercado; isto é, o ponto de venda de alimentos tradicionais
por excelência; e para a Rua do Franco, o já aludido tradicional ponto de encontro e rua de vinhos para residentes e estudantes em Santiago em tempos
não mui distantes. A identidade formal de Santiago concentra-se, portanto,
no seu património histórico, em termos de espaços. E aparece o Campus Universitário, ainda que fundamentalmente como um espaço recreativo de Santiago e não tanto como umha representação da universidade, embora implicitamente o seja. Umha macro-construção recente, na qual forom investidos
centenas de milhões de euros, e que pretendia ser emblemática da cidade e da
Galiza, a Cidade da Cultura, apresenta um modesto 1,9% das menções como
um espaço mais santiaguês; em uso, 1,2%; na afetividade, 0,5%
Como já pode ser verificado, quando perguntados os santiagueses sobre os
seus espaços favoritos (ou seja, onde fica a sua identidade afetiva), as cousas
mudam; e muito: a Zona Velha permanece em primeiro lugar; a Alameda vai
para o segundo lugar. Os arredores da catedral e a Praça da Quintã seguemnas, de longe; e emergem Bonaval (um parque com convento, o Museu do
Povo Galego e o Panteão dos Galegos Ilustres, ao pé do bairro histórico de
S. Pedro). A catedral e o Obradoiro, os dous lugares que, adiantemos, concentram o maior número de turistas e que fora da cidade são consideradas
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a parte emblemática e caraterística desta, cede muitas posições e diminuem
consideravelmente. Se cruzarmos a identidade coletiva atribuída e a individual afetiva, podemos determinar claramente que a Zona Velha e a Alameda
são os dous grandes espaços da identidade de Compostela; não há interseção
na interpretação de visitantes e locais, como veremos; as macronarrativas, as
imagens e ideias veiculadas, as práticas culturais das pessoas afastam-se daquilo que é mais valioso para o povo de Santiago. Repare-se nos Parques e zonas
verdes, cujo desenvolvimento foi realizado ao mesmo tempo em que a promoção do Caminho de Santiago foi intensificada, e conjunto ao qual Alameda
e Bonaval também pertencem:
Emblemática

Afetiva

Utilitária

Zona Velha

39,0%

44,6%

37,4%

Alameda

22,5%

29,1%

10,1%

Parques e zonas verdes

14,9%

4,8%

15,9%

Bonaval

9,8%

6,4%

2,3%

Entorno da catedral

9,5%

10,5%

1,2%

Quintã

8,9%

9,9%

0,3%

Resto de la ciudad

8,3%

3,7%

7,8%

Obradoiro

8,3%

24,3%

0,3%

Catedral

7,5%

37,8%

0,1%

Campus

6,1%

6,8%

3,6%

S. Pedro

5,3%

4,4%

3,1%

Zona Nova

5,2%

6,8%

15,9%

Rua do Franco

4,3%

6,5%

1,6%

Tabela II. Espaços mais queridos, emblemáticos e utilizados polas pessoas habitantes de Santiago de Compostela.

Exceto à “Zona Velha”, que mantém um alto nível de uso, ainda que esse
percentual diminua um pouco em relação aos anteriores, a visita aos lugares
emblemáticos é muito menor. “Zona Velha” possui umha referência espacial
mui grande (pelo menos 7 quilómetros quadrados na sua versão mais reduzida); também espaços amplos diminuem muito seu uso, em casos porque esse
uso tem um caráter esporádico ou foi substituído por outros similares (como
a Alameda polos novos parques da cidade). O caso da Rua do Franco deve ser
destacado; a sua atração afetiva diminui em relação à sua posição identitária
coletiva; mas o seu uso (esse sim, no passado, muito mais intenso, como ainda o refletem identidades e afetos) está próximo do desaparecimento. Quase
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ninguém vai às praças de Obradoiro e Quintã; mas se no primeiro caso é lógico porque é local de passagem, no segundo é relevante, porque era um espaço
de jogos infantis e de encontro e entretenimento para jovens e idosos, sentados nos seus bancos e degraus de pedra; atualmente, é um local mui visitado
por turistas (sobretudo em Ano Santo: ali está a Porta Santa de acesso ritual ao
templo nesse tempo) e onde consomem nas amplas esplanadas dos cafés ali
instalados. A catedral, que mantinha algum valor afetivo, não é visitada por
quase nengumha pessoa de Santiago.
Assim, não é difícil interpretar que a comunidade local cedeu ou tivo que
ceder espaço aos visitantes: os mais próximos da Catedral, meta do Caminho;
e a própria catedral. Não é exagero dizer que a catedral não pertence ao povo
de Santiago. E que a comunidade fabricou, num espaço de tempo semelhante
ao da fabricação identitária do Caminho, novos locais de afeto identitário, ligados ao uso (que é umha forte forma de reforço afetivo e identitário): os Parques e as Zonas Verdes, que se unirom à singular Alameda nos últimos trinta
anos, e que ocupa o terceiro lugar nos afetos identitários santiagueses; e neles
parece intuir-se umha certa substituição identitária e, até, umha preservação
defensiva contra a invasão doutros lugares que, até recentemente, podiam desempenhar um papel semelhante em termos de recreação...
E os visitantes, quais são os lugares deles?
Parece-nos claro que as macronarrativas definirom os usos genéricos da
cidade com base nas ideias-força criadas: nengum interesse pola comunidade local, pouco polo seu património construído além dos mais relacionados
à ideia- força do Caminho. O comportamento dos visitantes em geral e as
homologias que podem ser estabelecidas com os diversos produtos literários,
guias ou audiovisuais isso corrobora. Vamos ver a perspetiva dos visitantes em
contraste com identidades e usos locais (Tabela III). Para isso, utilizo as respostas a esta pergunta, no conjunto do nosso trabalho de campo: P211.Que
lugares da cidade já visitarom ou pensam visitar?
Visitantes

Emblemática

Afetiva

Utilitária

Catedral

35,9%

37,8%

7,5%

0,1%

Zona Velha

34,4%

44,6%

39,0%

37,4%

Entorno da catedral

23,2%

10,5%

9,5%

1,2%

Obradoiro

21,5%

24,3%

8,3%

0,3%

Alameda

12,3%

29,1%

22,5%

10,1%

Outros

8,6%

2,2%

2,4%

5,0%

Ns

7,9%

0,1%

0,0%

2,3%
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Visitantes

Emblemática

Afetiva

Utilitária

Mercado

6,4%

7,6%

3,6%

1,5%

Zona Nova

6,0%

6,8%

5,2%

15,9%

Rua do Franco

5,8%

6,5%

4,3%

1,6%

Museus

5,0%

0,0%

0,2%

1,1%

Parques e zonas verdes

3,9%

4,8%

14,9%

15,9%

Rua Do Vilar

3,5%

3,3%

3,1%

0,8%

Nr

3,2%

0,2%

2,2%

10,4%

Tabela III. Espaços usados por Visitantes e mais queridos, emblemáticos e utilizados polas pessoas habitantes de Santiago de Compostela.

A catedral e a Zona Velha são os dous lugares mais indicados. O segundo
apresenta um alto grau de sintonia e interseção entre habitantes e visitantes;
o primeiro, exatamente o oposto. O contraste destaca várias cousas que já poderiam ser intuídas no exame anterior: a tendência para dissociar, em alguns
casos polo menos, entre umha identidade mais formal e outra mais afetiva.
Em certas situações, a formal pode atuar como proteção da segunda. Consequentemente, o visitante conhece o templo, mas o seu uso e publicidade
expulsarom as pessoas e boa parte dos seus afetos... Isso é melhor observado
se levarmos em consideração o que chamo "entorno da catedral", que não é
já um templo com a sua conotação de complexo religioso, mas um conjunto
espacial: é o terceiro espaço mais visitado polos turistas, mas um dos menos
utilizados polo povo de Santiago, embora atribuam algum peso à sua identidade formal e afetiva. Ainda mais revelador é o caso da Praça do Obradoiro, a
praça a que a fachada barroca mais conhecida da catedral dá nome... E, porque tratei isso antes, paro por um momento no caso da Rua do Franco (parte
do conjunto da Zona Velha), para enfatizar como está caindo em desuso local,
também por causa do aumento no uso de visitantes. Franco/Rainha é umha
área usada principalmente para restauração. Os visitantes comem e bebem
nas áreas mais próximas da Catedral, principalmente por esse motivo e não
polas atrações gastronómicas que parecem destacar clientes da restauração em
Santiago (se é que vale a pena dizer: dos 20 restaurantes ou cafés mais valorizados no tripadvisor no ano 2019, apenas 2 estão no eixo Franco-Rainha e
que, em alguns destes, de maneira notável e, em geral, há mais interseção com
a comunidade local que no conjunto dos restaurantes destas ruas); o lugar por
excelência para o povo de Santiago deixou de existir e quase não há interseção
entre moradores e visitantes; visto do ponto de vista utilitário e identitário, foi
entregue pola comunidade local aos turistas.
Mas as cousas podem ir além: a presença limitada de afetividade em relação à catedral e, em geral, a progressiva perda de afeto que o seu ambiente,
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influenciado por ela, também pode estar apontando para os seus agentes mais
importantes: a Igreja Católica e, especificamente, o arcebispado. Ou para
agentes turísticos em geral. E mostra que, se o turista procurar elementos da
comunidade local ou a comunidade mesma nesses locais, pouco será encontrado. E, se ele não os procurar, é que para ele a comunidade local é invisível
ou indiferente, como ocorre nas macrorrarrativas e em quase todas as histórias
que lhes estão associadas.
A visita aos museus não é alta em porcentagem, o que também revela que o
conhecimento da cidade ou dos seus recursos patrimoniais por meio das suas
exposições é de pouco interesse para o visitante; trabalhos desse tipo também
podem mostrar como esses continentes não desfrutam de apreciação prioritária ou identificação coletiva dos habitantes da cidade...
Por fim, refiro-me ao caso de S. Pedro. Estas são as percentagens desse lugar
como emblemático, afetivo, utilitário e frequentado por visitantes.
Visitantes

Emblemática

Afetiva

Utilitária

35,9%

37,8%

7,5%

0,1%

Tabela IV. Zona de S. Pedro usada por Visitantes e mais emblemática, querida e utilizada polas pessoas habitantes de Santiago de Compostela.

O lugar por onde passam polo menos 200.000 visitantes por ano, que fazem
o Caminho Francês, mas cujo espaço e comunidade não parecem ser objeto de
atenção ou retenção para eles; e, sobretudo, foi visitado mas não elevado a categoria minimamente relevante ...
Na Tabela V, é possível observar melhor as diferenças de uso entre visitantes
e habitantes e calcular os potenciais de planeamento que são abertos:
Utilitária (locais)

Visitantes

Diferença (Loc.-Visit.)

Parques e zonas verdes

15,9%

3,9%

12,0%

Zona Nova

15,9%

6,0%

10,0%

Nr

10,4%

3,2%

7,2%

Centros Comerciais

7,3%

1,3%

6,0%

Resto da cidade

7,8%

2,1%

5,6%

Zonas de hotelaria (genérico)

4,4%

0,3%

4,1%

Bares e cafetarias

4,7%

1,2%

3,5%

Zona Velha

37,4%

34,4%

2,9%

Espaços e instalações desportivas

3,1%

0,3%

2,9%

S. Pedro

3,1%

0,7%

2,4%
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Utilitária (locais)

Visitantes

Diferença (Loc.-Visit.)

Bibliotecas

2,5%

0,2%

2,3%

Campus

3,6%

1,5%

2,1%

Salas de concertos, teatros e cinemas

2,0%

0,1%

1,9%

Zonas de lazer e de
passeio (genérico)

2,3%

0,5%

1,7%

Quase não usa a cidade no lazer

1,3%

-

1,3%

Eixo Preguntoiro-Orfas

1,1%

0,3%

0,7%

Belvis

1,3%

0,7%

0,6%

Bonaval

2,3%

1,7%

0,6%

Tendas e zonas comerciais (genérico)

1,5%

0,9%

0,6%

Toda a cidade

1,0%

0,7%

0,3%

Faculdades

0,5%

0,7%

-0,2%

Resto da Amêndoa

1,4%

1,6%

-0,2%

Cidade da Cultura

1,2%

1,4%

-0,2%

Praça do Toural

0,2%

0,5%

-0,3%

Proximidades da Zona Velha

2,0%

2,6%

-0,6%

Nengum em especial

0,6%

1,6%

-1,0%

Rua Nova

0,5%

1,5%

-1,0%

Praça de Cervantes

0,6%

1,7%

-1,1%

Alameda

10,1%

12,3%

-2,2%

Quintã

0,3%

3,1%

-2,8%

Rua Do Vilar

0,8%

3,5%

-2,8%

Outros

5,0%

8,6%

-3,7%

Museus

1,1%

5,0%

-3,9%

Rua do Franco

1,6%

5,8%

-4,2%

Mercado

1,5%

6,4%

-4,9%

Ns

2,3%

7,9%

-5,6%

Obradoiro

0,3%

21,5%

-21,2%

Entorno da catedral

1,2%

23,2%

-22,0%

Catedral

0,1%

35,9%

-35,8%

Tabela V. Diferenças no uso de espaços entre Visitantes e Locais. Santiago de Compostela.
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Agora, podemos oferecer a conclusão já em termos genéricos: se o visitante procura entender a comunidade local ou aspetos dela; e se a visita é feita
pensando que são visitados lugares de importância para o povo de Santiago,
os dados refletem que a maior distância existe precisamente no considerado
emblema de Santiago e concretização da viagem: a catedral, um lugar, por
outro lado, principal noutras épocas para o culto católico local. A catedral não
é já quase usada (o número de católicos praticantes em Santiago é contado
em milhares); e como lugar de afeto, está longe doutros. No lado oposto, os
Parques e Zonas Verdes, dezenas de quilómetros quadrados são inexistentes
na menção de visitantes e queridos e utilizados pola comunidade local (Tabela
VI), evidência dumha rápida construção afetiva dos habitantes que funciona à
margem dos visitantes.
Emblemática

Afetiva

Emblemática

Utilitária

Parques e zonas verdes

14,9%

4,8%

15,9%

Tabela VI. Parques e Zonas Verdes: Afetividade, Emblema e uso
para as pessoas habitantes de Santiago de Compostela.

III.2.2.1.1.2.4. Espaços, usos e consumos e conhecimento prévio da
comunidade local
Escrevim que umha das nossas hipóteses é que o conhecimento prévio da comunidade manifesta interesse em aspetos dela em relação à sua ausência. Para
este capítulo, definimos três perfis: conhecimento prévio baixo, médio e alto,
utilizando como parâmetro a menção de artistas ou escritores nas perguntas a
seguir do nosso inquérito:
P.2.7.1 Sabia algumha cousa de AQUI antes de vir?
P.2.7.2 Conhece algum nome ou algo da cultura da Galiza?
P.2.9 Conhece algo sobre gastronomia, algum artista, escritor, pessoa famosa,
músico, atleta
Cruzadas com a P229. Informou-se da oferta por algum meio?
Os agregados geram umha escala de 0 a 6 pontos. Agrupamo-los da seguinte forma:
De 0 a 2: Baixo conhecimento prévio.
De 3 a 4 Médio conhecimento prévio
De 5 a 6: Alto conhecimento prévio
Pessoas que têm um conhecimento prévio baixo da cidade, além das referências que circulam derivadas das Macronarrativas, são mais vulneráveis aos efeitos
(de qualquer tipo) destas, porque são as ideias que circulam cada vez mais esmagadoramente. É de se perguntar se outros tipos de conhecimento podem influenciar
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as práticas das pessoas na cidade, porque isso teria um alto valor de planeamento.
Em suma, podemos afirmar que, quanto ao conhecimento prévio,
a) Sociodemograficamente: não existe umha relação mui significativa com
sexo, educação ou renda, em geral.
b) Pessoas jubiladas e estudantes são os setores com menos conhecimento
prévio.
c) A familiaridade com o destino gera mais conhecimento prévio, em geral, logicamente; note-se que, nos âmbitos de procedência analisados
(e sempre a traço grosso), os portugueses sabem pouco e os brasileiros
pouco se preocupam em conhecer a comunidade local; aqueles provavelmente, entre outras cousas, por um óbvio espírito de fronteira (a ideia
de que, por estar perto, o vizinho é bem conhecido); estes, porque as
suas motivações não os levam a esse conhecimento.
d) O conhecimento prévio está sim vinculado à visita a mais espaços e à
realização de mais atividades culturais, visita a museus, etc. Nos nossos
dados, a estadia em número de dias é semelhante aos outros setores de
conhecimento prévio médio e baixo, mas é muito mais homogênea; isto
é, comparado às médias de estadia dos demais setores com desvios mui
altos, tende homogeneamente a ser de 3 dias; nos outros casos, a média é
resultado de estadias de entre poucas horas e muitos dias (evidenciando,
este último tipo de permanências a índole não turística de muitas delas),
sem grande homogeneidade, portanto. O conhecimento prévio não implica maior duração da estadia mas sim umha duração mais estável.
e) É especificamente no consumo que o conhecimento prévio afastado das
Macronarrativas é mais relevante: pessoas com maior conhecimento
prévio fazem um consumo mais alto (em alimentos e bebidas e na compra de produtos alimentares) do que o resto e média. O gasto médio
é muito maior entre as pessoas mais informadas. Vamos ver os dados:
% dentro de Conhecimento prévio (3 cat.)

Tinham ou têm
previsto comer
ou beber algo
em Santiago
Total

Baixo

Médio

Alto

Total

Não

19,3%

11,8%

14,9%

15,2%

Sim

49,8%

65,1%

56,9%

58,0%

NS

1,5%

1,2%

1,1%

1,3%

NR

29,4%

21,9%

27,1%

25,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela VII. Conhecimento prévio da comunidade local santiaguesa (3 categorias)
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Se, como dissemos, a visita a determinados lugares e a mais lugares é um
índice dumha visita de maior aliança com a comunidade, podemos observar
que pessoas com maior conhecimento visitam mais. E, em geral, retêm mais
nomes, o qual é indicador de maior atenção e interesse.
Alto

Baixo

Dif (alto-Baixo)

Obradoiro

28,3%

16,3%

12,0%

Rua do Franco

11,4%

3,3%

8,1%

Mercado

11,4%

3,7%

7,8%

Entorno da catedral

27,1%

19,5%

7,6%

Quintã

7,8%

1,0%

6,8%

Zona Nova

9,6%

3,1%

6,5%

Alameda

14,5%

8,7%

5,8%

Zona Velha

38,0%

32,9%

5,1%

Catedral

39,2%

34,1%

5,1%

Rua Do Vilar

6,6%

1,9%

4,7%

Museus

7,8%

3,1%

4,7%

Outros

10,8%

6,6%

4,2%

Praça de Cervantes

4,2%

0,7%

3,5%

Resto da cidade

3,6%

0,9%

2,7%

Campus

3,0%

0,5%

2,5%

Parques e zonas verdes

6,0%

3,7%

2,4%

Centros Comerciais

2,4%

0,3%

2,1%

Rua Nova

2,4%

0,5%

1,9%

S. Pedro

1,8%

0,2%

1,6%

Bonaval

2,4%

1,0%

1,4%

Toda a cidade

1,8%

0,5%

1,3%

Nengum em especial

3,0%

1,7%

1,3%

Salas de concertos, teatros e cinemas

1,2%

0,0%

1,2%

Proximidades da Zona Velha

2,4%

1,2%

1,2%

Praça do Toural

1,2%

0,3%

0,9%

Eixo Preguntoiro-Orfas

1,2%

0,3%

0,9%

Tendas e zonas comerciais (genérico)

1,2%

0,7%

0,5%

Cidade da Cultura

1,2%

0,7%

0,5%
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Utilitária
(locais)

Visitantes

Diferença
(Loc.-Visit.)

Zonas de hostelaria (genérico)

0,6%

0,2%

0,4%

Belvis

0,6%

0,3%

0,3%

Bibliotecas

0,0%

0,0%

0,0%

Resto da Amêndoa

0,6%

0,7%

-0,1%

Faculdades

0,6%

0,7%

-0,1%

Zonas de lazer e de passeio (genérico)

0,6%

0,9%

-0,3%

Bares e cafetarias

0,6%

1,0%

-0,4%

Espaços e instalações desportivas

0,0%

0,7%

-0,7%

Nr

1,2%

6,1%

-4,9%

Ns

2,4%

9,9%

-7,5%

Tabela VIII. Diferencial Conhecimento prévio da comunidade local santiaguesa (2 cat.).

III.2.2.1.1.2.5. Umha nota sobre o consumo gastronómico
Não quero deixar de colocar mesmo que brevemente umha nota sobre o consumo gastronómico, interessante para os nossos propósitos: constitui um relato preexistente e não nuclear das macronarrativas que comentamos e pode
ser sintetizado em que na Galiza se come um bom produto (especialmente do
mar) e barato para alguns bolsos ...: perguntemo-nos primeiramente: o que os
visitantes de Santiago consomem?
Nesse ponto, quero lembrar a minha trama argumental: se os macrodiscursos e as suas imagens e ideias dependentes não incentivam aspetos da comunidade local, ela tende a se tornar invisível. Ou a ressemantizar-se e banalizarse... Mas, também deve ser lembrado, o que é umha ameaça pode abrir umha
oportunidade, se a produção local for transferida para a restauração local...
Selecionamos para esta questão a pergunta P. 2151. Tinha ou tem previsto
comer ou beber algumha cousa em Santiago?
Para começar, notemos (Tabela IX) que a percentagem de NS/NR nestas perguntas do nosso inquérito é alta. Até 25% Não parece mui especulativo indicar que muitas das pessoas perguntadas provavelmente não
consumirom ou não tinham intenção de consumir; ou, ao menos, não se
preocupavam com isso... E mais de 15% explicitamente respondem que
não consumirão nada.
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% dentro de Conhecimento prévio (3 cat.)
Tinha ou
tem previsto comer
ou beber
algumha
cousa em
Stgo?
Total

CA

ES

PT

BR

NR

Não

12,0%

10,6%

25,5%

14,4%

0,0%

15,2%

Sim

63,2%

61,6%

52,0%

55,8%

0,0%

58,0%

NS

0,0%

0,9%

1,7%

2,0%

0,0%

1,3%

NR

24,8%

26,8%

20,8%

27,8%

100,0%

25,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela IX. Tinha ou tem previsto comer ou beber algumha cousa em Santiago?*País.

Levando em consideração que a ingestão de alimentos é umha necessidade
diária, e que, quem pode, a realiza várias vezes ao dia, os dados revelam que
um grande número de pessoas não passa muito tempo na cidade ou simplesmente não consome nela gastronomia; e se esse é um importante indicativo
de gasto, pode-se deduzir que a visita dumha grande percentagem de pessoas
não compensa ...
Mas há surpresas ...
As pessoas que afirmam gastar mais na cidade são brasileiras (mostro aqui
as despesas desagregadas da Catalunha76; a pergunta corespondente, com dados desagregados que aqui não utilizamos, é P.2.18. Despesas na cidade de
Santiago de Compostela.
Informe: Gastos na cidade de Santiago de Compostela
País

Média

N

Desviação estándar

CA

185,094

112

243,9092

ES

134,323

606

170,9556

PT

73,825

323

91,3930

BR

238,878

298

1195,5853

Total

147,245

1339

583,7989

Como explicar isso? Sem dúvida polas Macronarrativas: elas gastam em
alojamentos (ligados em muitos casos à realização do Caminho), mas, em parte, em certos souvenirs ligados a essas macronarrativas que compram nas lojas
76

Deixo este dado sobre Catalunha porque assim foi utilizado na conferência ditada na Universitat
Pompeu Fabra. Sem valor estatístico extraordinariamente sólido, a desagregação de dados
por comunidades do Estado espanhol permite ter indícios relevantes de comportamentos e
expetativas sobre a cidade.
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ao redor da catedral que antes se dedicavam ao comércio local ... Entrar aqui
para definir se isso produz umha aliança maior ou não com a comunidade é delicado e é, cautelarmente, como um alerta para poder trabalhar na definição de
indicadores ...; mas, se o número de lojas é estável e a sua orientação comercial
varia, é manifesto que diminui o comércio de proximidade de uso local.
A culinária é mui pouco explícita como motivo da viagem. Mas as cousas
mudam e a alusão à gastronomia aumenta consideravelmente quando perguntadas, com respostas abertas, sobre as atrações da Galiza. De facto, perguntadas as pessoas visitantes o primeiro que lhes vinha à cabeça em relação à
Galiza, 28% peregrinas e 66% visitantes sem relação com procuras religiosas
(42% espanholas, 20% portuguesas, 20% brasileiras e 19% galegas) indicarom a gastronomia, 42% do total. E 24% expressarom um relacionamento
mais específico, vinculado à gastronomia pola cultura de Galiza. No total, 775
pessoas da mostra explicitarom a sua preferência durante a visita por atividades de comida e bebida. Por preferências alimentares, 25% das opções forom
sobre mariscos, 23% polvo, 16% de comidas típicas e 15% de carne e peixe
(Carral, Carreira e Del Río, 2018).
Os números são claros; mas sobre o que são eloquentes? Sobre que esse
aspeto da comunidade local importa menos quanto maior distância do conhecimento existe, entendendo por essa distância a coexistência mais ou menos
diária com esse discurso. A oferta gastronómica, em locais de grande presença
turística, é vital para muitos setores da economia e identidade locais. Alguns
exemplos: se certos produtos produzidos na região não são consumidos, isso
resulta no empobrecimento direto das pessoas que os produzem e dos seus
territórios; e das suas respetivas comunidades. Se a oferta é reduzida quantitativamente, e se ela se concentra nessa espécie de fast food galego (polvo, empanada, caldo são pratos de rápida elaboração ou facilmente reaquecidos; de
facto, é notável o número de cafés dedicados à venda destes produtos...) isso
implica umha redução da culinária especializada; se o peixe não é consumido,
afeta a cadeia local e regional de captura e mercado: aos empregos, desde a
pesca e o mercado de peixes até a restauração...
Foi visto o contraste entre a produção agrícola de Santiago e comarca e o
seu consumo por parte dos visitantes e como os resultados mostram umha
distância extraordinária entre eles. Num trabalho conjunto dos colegas de Galabra, o ecólogo Emilio Carral e a economista María Luísa del Río, concluíam
(Carral & Del Río, 2018):
This first results indicates that we are in need of work hardly in change the food offers to
visitors, if we want use their demands as a weapon for spread Galiza sociocultural identity
and promote food production by a more sustainable point of view (proximity agriculture
production and foodshed concepts).
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Estes resultados indicam que quem desejar usar as suas demandas como
um instrumento para espalhar a identidade sociocultural da Galiza e promover a produção de alimentos de um ponto de vista mais sustentável (produção
de proximidade agrícola, por exemplo) deverá trabalhar muito para mudar as
ofertas de alimentos para os visitantes. Porque esses resultados indicam que
quanto maior o desconhecimento, menor o peso atribuído à gastronomia no
imaginário da atratividade. E esta situação permite estabelecer a hipótese de
que quanto maior conhecimento e atração da comunidade galega, maior o
peso da gastronomia nos elementos atrativos do local visitado. Os elementos
gastronómicos perdem importância à medida que aumenta o desconhecimento sobre a atratividade da comunidade. Ou, para focar as cousas nos termos
que estou usando: as ideias vinculadas às macronarrativas não geram atração
ou interesse pola expressão mais eloquente dumha comunidade: o que ela
produz e come ... E, para aquele objetivo, outras narrativas são precisas.
III.2.2.1.1.2. 6. E um pequeno apontamento sobre gastos:
Sabe-se que formuladores de políticas, agentes económicos e muitas pessoas
em geral tendem a identificar turismo de qualidade com gastos. Não é o nosso
caso, e estamos trabalhando há algum tempo para determinar indicadores de
qualidade da visita, precisamente nos termos de aliança ou ameaça em que nos
estamos movendo. É claro que os gastos podem ser um fator, mas não o único
nem bom em si ... Os gastos são umha questão crucial, mas não apenas em
termos da lucratividade comercial que pode ter para determinados setores da
cidade. A despesa também pode indicar aspetos da qualidade da visita, se tiver
como objetivo atividades não prejudiciais para o espaço ou para a identidade
local. É um assunto que nos interessa muito, porque encontramos que, em
Santiago de Compostela, polo menos, o capital económico ou cultural das
pessoas não determina o tipo de atividade ou os gastos por pessoa; É a motivação (derivada da imagem ou da expetativa da visita), que a condiciona. E
isto é determinante.
Vejam-se alguns resultados (vid. Catálogo da exposição A cidade, o camiño
e nós. https://redegalabra.org/exposicion-a-cidade-o-camino-e-nos):
a) Se umha das primeiras imagens de Santiago que os visitantes têm é a
gente da cidade, os gastos em lazer são multiplicados por 10
b) Se um dos motivos essenciais da visita for passear, os gastos em lazer
multiplicam-se por 40
c) Se umha das primeiras cousas que o visitante indicar como motivo de sua
visita for a universidade, o gasto em alojamento será multiplicado por 20.
d) Se um dos elementos essenciais da visita é a gastronomia, os gastos em
cultura são multiplicados por 4.
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Observe-se que, em todos esses casos, examinados pola nossa colega Marisa del Río, as variantes se referem diretamente a aspetos que definem traços
da comunidade: a sua gastronomia, a sua universidade, o passeio polas ruas
(umha maneira de conhecer lugares e pessoas da cidade), diretamente, a gente.
Mas há mais; o tipo de correspondência que ela maneja permite que conclua
algo realmente importante já enunciado: que as caraterísticas socioeconómicas
ou de capital cultural legítimo não mostram efeitos significativos nos gastos.
Ou seja, o perfil dumha pessoa com um alto nível económico ou educacional não tem correlato numha proporcional maior despesa. E sim, como se
pode ver, as imagens ou motivações anteriores; e essas despesas produzem-se
em aspetos ligados a elementos da comunidade local. As imagens alteram os
padrões de gastos. Porque são os visitantes que não estão ligados exclusiva ou
fundamentalmente às macronarrativas e sim a outros que gastam mais e geram
umha aliança maior com a comunidade local. E isso tem igualmente efeitos,
chamemo-los agora para nos entendermos, teórico-metodológicos: eles levamnos a pensar que devemos incorporar metodologias alternativas, de natureza
qualitativa e quantitativa, e abordar outros campos que não são propriamente
econométricos para entender, neste caso, o uso do dinheiro.
III.2.2.1.1.3. Breve reflexão sobre visitantes como aliados ou
ameaças para a comunidade local
Chegando à parte final deste capítulo, quero voltar sobre algumhas reflexões colocadas ao início deste volume: as narrativas que geram comunidades, modos de
vê-las, usos etc. Foi o meu propósito oferecer dados procedentes de várias fontes de
informação e consideração, de várias técnicas e procedimentos de análise, para poder
oferecer um resultado simples dumha variedade de corpus e fontes diversas.
A questão dos lugares, dos espaços públicos da comunidade não tem apenas a ver com a cidade e sua comunidade; nem mesmo com um planeamento
que distribua melhor as pessoas que visitam a cidade e evite saturações ou
exclusões (reconhecendo a complexidade social e económica dessa questão).
Pode permitir a emergência e distribuição da produção local em sentido amplo, da recuperação e expansão do seu espectro. E a canalização de necessidades ou possibilidades através das oportunidades que o conhecimento desses
elementos pode facilitar.
Além dos benefícios ou prejuízos materiais diretos da atividade turística,
a questão da identidade e modos de vida, que se cruza com os espaços públicos, é crucial. E é complexa: entre a interseção e a separação. A interseção
pode aumentar a qualidade do relacionamento e do conhecimento mútuo,
embora poda acabar afetando o uso dos espaços por parte dos locais se eles se
saturarem; a separação implica a transferência de espaços pola comunidade a
visitantes (e comerciantes), a sua perda por parte deles.
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III.2.2.1.1.4. População e atividade comercial na parte antiga no
quadro local e da relação visitante-local 1993-2013.
Como consequência dos processos assinalados, determinadas áreas centrais do
espaço compostelano estão conhecendo umha profunda transformação nos
últimos 25 anos, com incidência em setores como a vivenda ou o comércio.
Sobretudo as mais próximas da catedral, resultado do auge da peregrinação e
dos (alguns novos, outros ressemantizados, outros privilegiados ou ainda outro preteridos) significados de espaços ou elementos patrimoniais.
Para examinar aspetos da rotura do equilíbrio no perfil da cidade antes
da década de noventa do século passado, vamos recorrer a dados próprios e,
também, tomando como fontes os dous meios locais de comunicação escritos
de maior difusão na cidade77, como indício de preocupações e relevância social
dos processos aqui em foco. Note-se que o principal fator de mudança que detetamos tem a ver com a relação e o relacionamento exterior: com a elaboração
dum novo discurso dirigido ao exterior cujas consequências internas estão por
avaliar mas temos indícios de que podem estar pondo em risco a coesão78.
Esta rotura, segundo os nossos dados e observações, pode concretizar-se em,
entre outras, a perda de população na parte antiga, como veremos, e na transformação comercial. Neste capítulo considero fundamentalmente dados do período 1993-2013, para avaliarmos a evolução nos vinte anos subsequentes a 1993.
Carecemos de estudos específicos ou publicações oficiais (ou desconhecemolas, ao menos) sobre a situação do comércio e mesmo a habitação na parte antiga
de Santiago nos últimos anos; de todas as maneiras, podemos apresentar alguns
dados e consequentes reflexões a partir das informações apresentadas por diversas
entidades perante os meios de comunicação locais. E elas coincidem em assinalar
que, apesar de planos específicos e importante investimento económico, a parte
antiga perde comércio de proximidade e habitantes. Em finais do ano 2014, fontes
da administração municipal manifestavam que (“Más flexibilidad en la rehabilitación”; “Muchos locales comerciales de proximidad han desaparecido”) o processo
de desaparecimento do comércio de proximidade, apesar de um incremento notável de locais comerciais entre 1993 e 2013, é relevante. Segundo essas fontes, em
1993 havia 2.313 locais e em 2013 2.348. Em 1993, havia 697 estabelecimentos
vazios; em 2013 711: estas cifras permanecem, pois, estáveis. O que tem mudado
77

78

Os dous meios escritos que oferecem maior informação diária e de maior audiência na área
compostelana são El Correo Gallego (vendido conjuntamente com o jornal El Mundo) e La Voz
de Galicia, através da sua edição de Santiago, como pode deduzir-se dos dados do EGM (Estudio
General de Medios http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html) e da OJD
(Oficina de Justificación de la Difusión http://www.introl.es/ ), as duas entidades fundamentais
existentes no Estado Espanhol para a medição de audiência dos meios. Os resultados e as suas
análises dessas entidades medidoras costumam gerar controvérsias na avaliação (“Se desploman
las ventas”) ou elaboração da notícia (“La Voz es el periódico gallego que más crece”) mas não
afetam à consideração aqui selecionada.
Este é um assunto que aparece com certa assiduidade na imprensa local e nacional galega.
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é a classe de negócio: segundo a informação, deixarom de existir muitos comércios de proximidade (padarias, mercearias e supermercados, sapatarias, ferragens,
etc.) e multiplicarom-se os vinculados ao turismo e, particularmente, ao souvenir.
Quanto à população, os dados variam segundo as fontes e a delimitação que é feita
da parte antiga. Os nossos dados, tirados do censo oficial de habitantes da cidade,
e circunscritos à Amêndoa compostelana (vid Tabela I e Gráfica 1), revelam que o
número de habitantes nessa área está reduzir79.
Á1) 1507801001 ÁREA DO MERCADO RUAS PREGUNTOI RO, S. PAIO DE ANTEALTARES, PRAÇA DA QUINTÃ
2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

637

680

696

689

709

686

694

665

664

654

645

Á2) 1507802001 ÁREA DA PRAÇA DE CERVANTES, S. ROQUE, PORTA DA PENA
2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

947

1076

1074

1066

1046

1004

987

967

972

980

956

Á3) 1507804001 AREA DA RUA FONTE SANTO ANTÓNIO, MAÇARELOS, E DAS
RUAS DOS POXIGOS
2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1162

1280

1276

1279

1258

1294

1341

1321

1357

1268

1252

Á4) 1507805001 ÁREA DAS RUAS DO FRANCO-VILAR-NOVA, S. CLEMENTE
2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1005

1069

1077

1087

1063

1068

1020

955

928

937

946

3751

4105

4123

4121

4076

4052

4042

3908

3921

3839

3799

Tabela I: Evolução demográfica das Seções Censais do Centro Histórico. Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes e Censo de população 2001. INE, www.ine.es

Com efeito, constata-se, nos últimos treze anos, umha tendência geral à
baixa, ainda que dentro dum comportamento estável do número de habitantes na área (numha perda que não chega a 1.5%). Mas das quatro subzonas
consideradas (o núcleo substantivo da Amêndoa), desde 2001, só perde população a mais próxima à catedral, a mais “turistificada” (a Á4); e fá-lo em
79
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Num dos momentos de maior número de estudantes da USC na cidade, nos inícios da década
de noventa, Lois González (1994) calculava entre 1.500 e 1.700 o número de residentes de facto
na parte antiga da cidade (com um conceito mais alargado da zona antiga, não circunscrito à
Amêndoa) , cifra que, pensamos, deve estar agora bem diminuída por causa do descenso no
número de estudantes, pola existência de meios de mobilidade sensivelmente mais rápidos e
acessíveis que fazem com que as pessoas se desloquem diariamente desde diversos pontos da
Galiza a Santiago e polo aumento da oferta de "andares turísticos".
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mais de 5% e em mais de 10% em relação ao momento de maior número de
habitantes, 2006. Em termos gerais, as cifras indicam que a tendência à baixa
se produziu sobretudo nos últimos anos. Ainda em termos mais genéricos,
notemos a perda quantitativa (e, provavelmente, com estes fenómenos, qualitativa) do peso da população do centro histórico na cidade, que não ultrapassa
4% do censo total; se considerarmos a percentagem de crescimento da área
metropolitana nos últimos anos, essas cifras diminuem ainda mais: baste apenas considerar a soma da população de Ames e de Santiago de Compostela
(vid. Tabela II, sem considerarmos os aproximadamente 50.000 habitantes
dos outros concelhos limítrofes que apresentam comportamentos similares
aos de Ames em relação a Santiago).

Percentagem da popuTaxa de valação do centro históriação relativa
rico em relação ao toda parte antiga
tal de Santiago e Ames

Habitantes
centro histórico

População
total de Santiago e Ames

2001

3.751

111.118

3,38

2004

4.105

113.138

3,63

1,82

2005

4.123

115.147

3,58

1,78

2006

4.121

116.677

3,53

1,33

2007

4.076

118.265

3,45

1,36

2008

4.052

120.157

3,37

1,60

2009

4.042

122.075

3,31

1,60

2010

3.908

122.724

3,18

0,53

2011

3.921

124.059

3,16

1,09

2012

3.839

125.002

3,07

0,76

2013

3.799

125.730

3,02

0,58

Tabela II Percentagem de Habitantes do Centro Histórico* Santiago/Ames 2001-2013.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes e Censo de população 2001. INE, www.ine.es

A perda de população na parte antiga não é um fenómeno novo em Santiago de Compostela. A partir, particularmente, do desenvolvimento da atividade universitária e de serviços públicos na cidade, desde a década de sessenta
assiste-se a umha progressiva deslocação de habitação e serviços para outras
áreas, nomeadamente o denominado popularmente “Ensanche” da cidade,
avenidas novas abertas ou fortemente remodeladas nas décadas de sessenta, setenta e oitenta. Formigo e Aldrey (1999: 8), com dados de 1995, indicavam já
algumhas caraterísticas da população da parte antiga em relação ao conjunto
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Gráfica 1. Evolução demográfica das seções censais do centro histórico 2011-2013.
Fonte: Elaboração própria a partir da Revisão do Padrão contínuo de habitantes e Censo de população 2001. INE, www.ine.es

da cidade que se continuam conservando na atualidade. A parte histórica teria
perdido já entre 1965 e 1995 50% do seu número de habitantes (passando
de 8.856 para 4.342, e significando, assim, 13,94% do total de habitantes de
Santiago em 1965 e 4,2 em 1995, sublinhando os autores como causa o retrocesso da natalidade e a fecundidade e o notável envelhecimento da população,
a deterioração das moradias e a falta nelas das “comodidades propias” das
construções modernas. Esse envelhecimento (vid. Tabelas IX e X) tem lugar,
aliás, num contexto no qual a Galiza apresenta dados que a situam à frente
do processo de envelhecimento demográfico mais forte do Estado Espanhol e
da Europa desde há anos (Martínez Rogel; INE, 2010; Observatório, 2010;
IGE) e com estagnação ou até leve perda de habitantes, também afetando a
Santiago, o que implica incapacidade de renovação populacional forte (Tabelas III e IV).
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PARTE ANTIGA

RESTO DE MUNICÍPIO DE SANTIAGO

TOTAL SANTIAGO

2010

27,53

24,09

24,24

2011

27,49

24,52

24,64

2012

27,92

24,95

25,07
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2013

27,67

25,50

25,59

2014

27,94

26,08

26,15

Tabela III. Evolução (2010-2014) da taxa de envelhecimento (maiores de 60 anos) da
população da parte antiga, do resto do Concelho e do total de Santiago. Fonte: Elaboração própria a partir do Padrão contínuo de habitantes, INE (www.ine.es)

PARTE ANTIGA

RESTO DE MUNICÍPIO DE SANTIAGO

TOTAL SANTIAGO

2010

21,11

18,02

18,15

2011

21,40

18,44

18,57

2012

22,30

18,80

18,95

2013

22,35

19,23

19,35

2014

22,63

19,76

19,87

Tabela IV. Evolução (2010-2014) da taxa de envelhecimento (maiores de 65 anos) da
população da parte antiga, do resto do Concelho e do total de Santiago. Fonte: Elaboração própria a partir do Padrão contínuo de habitantes, INE (www.ine.es)

Em geral, diversas fontes coincidem em sublinhar o descenso do número de
habitantes nesta área. Citando fontes oficiais, El Correo Gallego indicava que
a zona antiga (no seu sentido mais alargado80) teria perdido 3.000 habitantes
entre finais de noventa e 2013 (“Más flexibilidad en la rehabilitación”). La Voz
de Galicia informava dias mais tarde de que (“La acción del Consorcio no impide”) “a tenor de los últimos datos que obran en poder de la Administración
compostelana, entre 1993 y el 2013 se constata un descenso de la población
en 1.226 personas. Es decir, hay un 9,75 % menos de residentes” desde 1993
(12.567). Segundo este jornal, em 1993 existiam no centro histórico 2.660
prédios residenciais e um total de 6.971 vivendas. Em 2015, contabilizam-se
2.900 prédios (11,27 % mais) e 7.575 vivendas (8,7 % mais). Incrementos
devidos à construção em áreas livres da parte histórica, particularmente a sua
periferia81. O periódico citado indicava: “Según fuentes administrativas, se ha
producido una sustitución de habitantes originales hace unos años por gente
con dinero, pero en estos últimos años ni siquiera compran los potentados”, o
qual apontaria para umha gentrificação de cujo alcance não temos constância
80
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Em geral, o conceito de Zona Antiga ou sinónimos nunca é precisado, fora do que é denominado
Amêndoa. Pode incluir, por exemplo, o bairro de S. Pedro ou não. Mas essa consideração não
afeta me excesso os dados porque interessa mais a evolução percentual que se produz e que
inclui, em todos os casos, obviamente, a Amêndoa.
Umha política que fizo crescer a pequena área metropolitana de Santiago de Compostela, como
podemos verificar no exemplo de Ames
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nem verificação bastantes mas sobre a qual podemos intuir efeitos a mui curto
prazo perniciosos, alguns dos quais já na atualidade bem presentes.
Nos últimos tempos, à ameaça para a coesão social destes fenómenos,
está unindo-se com crescente impacto a proliferação de ‘andares turísticos’
na cidade, em que vivendas que antes eram destinadas ao aluguer a pessoas
e famílias em geral e, particularmente, ao setor estudantil, estão agora sendo
dedicados ao aluguer a visitantes esporádicos, porque o rendimento é maior e
o investimento em recursos menor (“Cunde la alerta” ). Na parte antiga, em
meados do ano 2019 autoridades afirmavam existir 250 andares registrados
como turísticos, cifra que não era preocupante para as autoridades autonómicas (“Solo hay 250 pisos turísticos”); mas em novembro de 2019 as agências
imobiliarias afirmavam haver ao menos 2.400 deste tipo de alojamentos, metade, afirmavam, de toda a oferta em aluguer (“Las inmobiliarias polemizan
con Bugallo”). E, se a isso acrescentarmos o número de vivendas com esse uso
não registadas e andares originariamente vivendas destinadas agora a albergues, residenciais e outros usos hoteleiros, estamos perante umha percentagem
importante relativamente ao número de prédios total da Zona Velha. E isso
está tendo efeitos, negativos, em todas as dimensões sociais que vimos analisando. O estudantil é um setor que poderá ver-se particularmente afetado por
esta contração e potencial aumento de preços da oferta de andares (“Los pisos
turísticos aumentan”). Este setor, aliás, dada a sua presença quotidiana na
cidade, que historicamente tem condicionado a conformação da vida cidadã
em Santiago, pode ir sendo obrigado a deslocar-se a outras zonas (“La bolsa
de vivienda”), num fenómeno especulativo e gentrificador que, sem dúvida,
tem e ainda terá consequências lesivas para a vida citadina, económica e socialmente, e a sua coesão social.
Provavelmente, exista algum tipo de relacionamento entre o descenso da
população e o tipo de negócios referido. Sempre segundo a informação do La
Voz de Galicia (“La acción del Consorcio no impide”), especialistas na matéria
apontam para o crescente número de visitantes “que se traducen en avidez
de negocio y en expectativas de conversión del uso de vivienda en residencial
colectivo o apartamentos turísticos”. “Eso sirve para albergar visitantes, pero
no residentes”, concluem (idem). O impacto negativo dos ruídos na parte antiga também influiria nesta situação, com o qual a própria política municipal
é diretamente apontada. Especialistas também identificam a falta de políticas
de incentivação residencial na área das vivendas desocupadas ou abandonadas
e o facto de que o Plano Geral da cidade desse “vía libre” a 38.000 vivendas
na periferia em vez de concentrar esforços em regenerar o centro urbano (e
não apenas o histórico), como propiciadoras do novo contexto na zona antiga
da cidade. Isto tudo está presente mesmo nas próprias esferas governamentais
que contribuirom para impulsar esta classe de turismo e de visitantes. Nessa
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linha, no assinalado ano de 1993 começou a atuar o Consorcio de Santiago
(“Consorcio de Santiago”), órgão executor do Real Padroado da Cidade de
Santiago, (“Real Padroado do Consorcio”), cujo objetivo é:
desenvolver políticas de recuperación urbana, de actualización de infraestruturas e
equipamentos e de recuperación do espazo público. Todo iso baixo a convicción de que a
conservación e posta en valor do patrimonio histórico de Santiago de Compostela pode ser
o motor da transformación contemporánea da cidade. Xunto a estas accións, o Consorcio
da cidade de Santiago de Compostela promove políticas de acción cultural e de estudo e
interpretación da historia da cidade e do fenómeno xacobeo. O compromiso cooperativo das
administracións implicadas no Consorcio da cidade de Santiago de Compostela responde o
obxectivo e oportunidade de articular, no noroeste da península ibérica e en consonancia
co carácter europeísta do fenómeno xacobeo, un proxecto urbano de fortalecemento social,
cultural e turístico para a capital de Galicia.

O Consorcio, apesar dum investimento, segundo as referidas fontes, de 60
milhões de euros, e dum ingente trabalho nesta linha, reconhecido internacionalmente (“Zona histórica”), “con el objetivo de rehabilitar y revitalizar el
casco histórico, es decir, de asentar y acrecentar el vecindario”, não conseguiu
o resultado almejado. O governo autárquico afirmaba em 2014 marcar-se
como objetivo a recuperação da (“O alcalde de Santiago marca a revitalización) “función primordialmente residencial’ y también ‘la diversidad de usos
y actividades” da área. O presidente da Câmara Municipal afirmava, naquele
novembro de 2014, que resultava “imprescindible evitar que el casco histórico
acabe por convertirse en un mero decorado urbano”82, acrescentando o dado
de em 1995 haver 8,6% de vivendas vazias na zona histórica, sendo treze anos
mais tarde de 13,3%, com mais de mil casas desabitadas. Entre as medidas
enunciada polo autarca, o jornal reproduzia as suas palavras no sentido de
procurar umha conjugação “equilibrada de residencia, comercio, oferta cultural e de ocio e equipamentos, integrando o comercio de pequena dimensión e
a oferta hostaleira e de ocio" e no de “controlar la saturación de determinados
tipos de comercios, pensados exclusivamente para turistas, potenciando en
cambio el comercio de proximidad”. A complexidade de problemas, prováveis
causas da deterioração e perda de habitantes e comércios, opções e alternativas
sobre a parte antiga evidenciava-se, assim, nos objetivos fixados polo presidente da Câmara, ao referir-se também a controlar o número de estabelecimentos
destinados à hostalaria e à proteção frente ao excesso de ruído noturno, “garantindo así mellores niveis de habitabilidade”; igualmente, aludia ao reforço
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Estudos sobre a matéria incidem neste aspeto. Genericamente, Gigirey (2003:94), a propósito
do turismo cultural e o uso da catedral por parte das pessoas visitantes, valorizava que “los
turistas culturales 'generales' (o de masa) parecen por tanto competir por, más que compartir,
el acceso y uso de lugares culturales con los residentes”, alertando para a necessidade dumha
“planificación cuidadosa y una atención rigurosa a las capacidades de carga social” “para evitar
la consiguiente transformación de monumentos vivos en escenarios”.
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da dimensão pedonal, ao controlo do trânsito pesado, à modernização de serviços básicos e à reabilitação interior dos prédios, invocando a necessidade
de flexibilizar a normativa no que não afetasse os elementos estruturais. Por
sua vez, as palavras da vereadora responsável polo Plano de Gestão incidiam
nessa complexidade e, ainda, em necessidades consensuais, ao salientar que o
Plano procura encaixar a regulação urbanística com as atividades económicas
e comerciais, a mobilidade ou o turismo, com mecanismos de planificação e
programação e com procedimentos de participação e de avaliação”.
III.2.2.1.1.4.1. A transformação comercial e a perda de população da Zona antiga. Efeitos na interseção e na sustentabilidade
identitária
III.2.2.1.1.4.1.1. A transformação comercial. O caso da Rua Do Vilar
Certamente, a cidade antiga está sofrendo umha transformação comercial
importante; progressivamente marcada polo desaparecimento en aumento de
lojas de serviço exclusivo ou fundamentalmente local; está-se verificando o
abandono de atividades comerciais e relacionais que dotavam de sentido a
atividade comunitária; o comércio e o ócio da parte antiga estão sendo substituídos por ofertas a visitantes e progressivo desaparecimento de possibilidades
para os habitantes da cidade, que pode ser exemplificado através do acontecido, entre 2002 e 2012, com a Rua Do Vilar, a rua com maior entidade em
prédios de vivendas e locais comerciais das mais próximas da catedral; entre
esses anos fecharom, entre outras, duas livrarias, duas lojas de brinquedos,
umha joalharia, um cinema (fundado em 1948) e umha loja de cerâmica popular; também um “Bazar” antigo, “Bazar del Villar”, aberto em 1865, dedicado a brinquedos fundamentalmente, foi reconvertido em loja de souvenirs
e, em novembro de 2919, anunciava o seu definitivo desaparecimento, argumentando a falta de crianças e famílias no entorno e o preço dum aluguer cujo
pagamento não seria rentável (“Bazar de Villar cierra su última juguetería”);
nengum destes perfis de oferta comercial conheceu novas incorporações, exceto umha livraria, vinculada à editora católica San Pablo (“San Pablo”), com
umha linha de negócio de livro católico ou sobre a religião católica e o Caminho de Santiago, nos inícios, mas progressivamente mais abrangente. Entre
os novos negócios desse período cabe destacar duas Fundações Culturais com
atividade expositiva (umha delas, hoje, de abertura ao público intermitente),
três negócios de hospedagem e restauração, um posto de turismo do Norte
de Portugal, um serviço de transporte para envios “Consigna del Peregrino”,
um posto de informação da RENFE e várias lojas de souvenirs, a maior parte
no entorno da Oficina del Peregrino, antes de ela se trasladar para a rua das
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Carretas, nos finais do ano 2015 (motivando o traslado do posto da RENFE;
por exemplo). Os estabelecimentos mais antigos da zona em 2014 existentes
dão conta dumha atividade comunitária local progressivamente perdida ou
substituída: umha chapelaria, Iglesias, (1912), “Fotos Arturo” (1937), “Fotos Sandine” (inícios do 1900), “Papelería-souvenirs Docobo”, antes “bazar”,
(desde 1950 com o proprietário atual, mas de existência anterior), a loja de
roupa “Confecciones Riande” (1930), o Café Negreira “O Pataca”(1951, fechado em 2018), o Café-Bar Ideal Azul (1970, reconvertido em loja de embuchados em 2018), a “Mercería Algui” (1948), o Café Casino (1876; aberto
ao público em 2002, antes só para associados), a joaiaria Mayer (1830) e a
“Confitería La Mora” (1929)83.
O observado parece indicar, aliás, umha tendência crescente e generalizada
à parte antiga da cidade; comparando (Gráfica 2; Tabela V) apenas os últimos
três anos de evolução, entre o verão de 2011 e o de 2014, e considerando
alguns setores comerciais nitidamente ou fundamentalmente vinculáveis à
atividade local ou à turística, constatamos que é o que denominamos “Outro comércio” (têxtil, farmácia, alimentação, livrarias, quiosque, restaurantes,
brinquedos, loja de móveis), vinculado à proximidade com o habitante onde
se produz umha maior variação, negativa; e que a esfera de souvenirs continua
crescendo; e que mesmo cresce também o número de locais em locação ou
fechados; e não parece que aumente o benefício económico e se alargue a sua
distribuição84.

83
84

Cfr. Cores Trasmonte (2003); através deste livro pode contrastar-se, em geral, a situação na
primeira década do século XXI nesta rua.
O presente estudo não analisa questões económicas; não estamos em condições de abordar o
benefício económico e a sua distribuição. Pode pensar-se que a nova promoção turística está
beneficiando economicamente a Santiago; igualmente, haveria que considerar quem realmente
está beneficiando dessa situação e se outras circunstâncias poderiam ser mais beneficiosas e
sustentáveis. Os dados são confusos e, num contexto de crise, há fenómenos mais difíceis de
interpretar. O estudo mais recente que inclui dados e reflexões sobre a zona (García Vázquez,
2013) nega a existência dum benefício económico alargado e largamente distribuído.
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Gráfica 2. Baixos comerciais da Rua Do Vilar. Números 1-6985. Comparativa 2011-2014.
2011

2014

Artesanato e Joalharia

10

8

Atividades financeiras e de seguros (bancos, seguros)

2

2

Outras at.empresariais (fotografia)

2

2

Outro comércio (têxtil, farmácia, alimentação, livrarias, quiosque, restaurante, loja de brinquedos, loja de móveis)

16

11

Outros (estabelecimentos fechados, em aluguer, etc.)

1

7

Restauração

12

9

Salas de exposição

3

3

Sedes institucionais (entre elas, escritórios de turismo)

6

7

Serviços pessoais (cabeleiraria)

1

1

Souvenirs

15

17

Tabela VI. Locais térreos comerciais. Rua do Vilar, centro histórico. Números 1-69.
Comparação 2011-2014
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Na realidade, esta Rua prolonga-se até ao número 81; mas foi apenas estudada até ao número
69 por ser a parte central da mesma, que decorre entre a Praça das Pratarias e a do Toural.
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A atividade comercial parece, pois, um claro indicador da quebra do equilíbrio a que aludimos, salientando-se ainda mais no conjunto de fatores evolutivos da parte antiga quanto à sua singularidade; com efeito, Formigo e Aldrey
(1999) indicavam, na síntese do seu trabalho, que, nesse período, se conservou “a orientación socioprofesional dos seus moradores, vinculada a actividades terciarias, especialmente as relacionadas cos servicios sociais, que definen
a tradicional funcionalidade compostelá: sanitaria, universitaria, administrativa, relixiosa e comercial”, acrescentando: “paralelamente, experimentouse
unha presencia crecente, nesta área da cidade, do comercio privado e das institucións públicas, respetando e reutilizando as vellas tipoloxías históricas para
a súa actividade”. Quer dizer-se, tendo lugar em décadas passadas a perda de
população que aqui estamos analisando, a parte antiga mantinha, até aos anos
noventa, um tipo de atividade que refletia o equilíbrio que, agora, parece estar
quebrando-se, ligando-se diretamente com a promoção turística desenvolvida
desde os inícios da década de noventa, que, como vimos, também é reconhecido pola administração local. Umha atividade e um equilíbrio que, pensamos,
pode estar fugindo à própria análise de alguns investigadores. Gigirey lembra
(2003:85) que autores como Maiztegui Oñate e Areitio Bertolín (1996) ou
Richards, 1996) consideram que foi a peregrinação o que “puso las bases del
turismo cultural en la ciudad”, afirmação só plausível se se restringir aos últimos anos e não ao tipo de turismo que visitava a cidade antes do impulso promotor da peregrinação dos últimos anos86. Na actualidade de finais de 2019, a
deterioração nos termos antes expressos continua. O jornal La Voz de Galicia
indicava que mais dum terço dos locais desta rua estavam fechados, que o
aluguer não baixava de 2.000 euros e que os negócios de hotelaria e souvenirs
eram já clara maioria (“Más de un tercio de los locales”).

86

Convém esclarecer que, na realidade, e mais em concreto, Richards (1996:11) alude ao Caminho
de Santiago como criação medieval que será usada depois para o turismo cultural, da mesma
maneira que fazem Maiztegui-Oñate e Areitio Bertolín (1996:199), e não exatamente a que a
existência atual do turismo cultural na cidade se deva ao Caminho como construto histórico
e, menos, como atual “base” do turismo cultural na cidade. Os nossos dados indicam que bem
polo contrário e que a invisibilidade da cultura é um elemento forte derivado do Caminho e as
suas implicações na cidade. De resto, com dados dos meados da década de 90 (portanto, com
anos andados desde o fenómeno turístico do Ano Santo de 1993), era destacado por analistas
como Rey e Ramil (2000) que o turismo rural, e, incipientemente, o de congressos e o da
saúde eram elementos de atração turística (que, aliás, podiam contribuir para quebrar a forte
estacionalização do turismo na Galiza no seu conjunto); e que (2000:16), com base na Análisis
estadístico del turismo en Galicia (TURGALICIA , 1997), “la mayoría de los turistas encuestados
ya conocían Galicia y los principales motivos del viaje son conocer y disfrutar de su entorno y
costumbres y los vínculos familiares o de amistad”.
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III.2.2.1.1.4.1.2. Perda de população e de comércio de proximidade na parte antiga da cidade.
Constata-se a diminuição da população residente na zona antiga, fundamentalmente nas áreas mais vinculadas a essas transformações comerciais e nos
espaços mais emblemáticos da cidade; igualmente, está-se a produzir um incremento de vivendas vazias; o censo populacional da Amêndoa baixou em
quase 8% em menos de dez anos (2005-2013), passando de 4.123 para 3.799,
quando a população total da cidade se mantivo relativamente estável ou ascendente se considerarmos a área metropolitana que de facto faz boa parte da sua
vida em Santiago. O denominado popularmente “Decreto Boyer” (“Decreto
Boyer”), aludindo ao Ministro que o impulsou, Miguel Boyer, em 1985, suprimia com caráter geral87, no seu artigo 9, a obrigatoriedade da prorrogação
dos contratos celebrados a partir da data de entrada em vigor do Decreto (9
e maio de 1985); a Ley 29/1994, de “de Arrendamientos Urbanos” (“Ley de
Arrendamientos Urbanos”) fixou no dia 1 de janeiro de 2015, sempre com caráter geral (a exceção mais relevante é a dos casos de estabelecimentos comerciais em que continue como responsável do negócio a pessoa titular original
do contrato ou a sua cônjuge, em cuja circunstância o contrato mantém-se até
ao falecimento ou reforma da tal pessoa titular), a liberalização de alugueres,
fosse qual fosse a data da sua assinatura. Parecia opinião comum que isto ia
ainda contribuir mais para o desaparecimento do comércio tradicional e de
proximidade (“El fin de alquileres de renta antigua”).
Por outro lado, havendo menos população residente nesta área (e, reitero,
num quadro em que aumenta o número de vivendas vazias e dumha população que se conserva estável e ainda aumenta se considerarmos a área metropolitana), é mais provável que diminuam tanto a procura comercial como as
relações sociais e o uso quotidiano do espaço público por parte do conjunto
da população compostelana; e isso redunde na perda de qualidade do espaço
no seu conjunto ao não ter utentes suficientes que podam mantê-lo e/ou estejam interessadas em mantê-lo. Sem querermos estabelecer nengumha relação
sistemática direta nem de causa-efeito entre transformação comercial e perda
de população na parte antiga, o facto é que essa diminuição coincide, em
números absolutos e relativos, com essa quebra de oferta para a sociedade
local, que afeta a atividade comercial de proximidade e de necessidade básica:
alimentação, vestuário, etc.). A acessibilidade e proximidade para as pessoas
é um dos fatores decisivos para a atividade comercial em pequena escala que
nutre a parte antiga da cidade; a sua perda é perda também das possibilidades
de manter a atividade social quotidiana nesses espaços; e essa perda, não substituída por outras atividades locais, de lazer por exemplo, mas por atividades
87
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vinculadas ao turismo e ao visitante, incide na perda de espaços e possibilidades por parte da comunidade local e pode implicar também tensões comunitárias. Isso acontece não apenas com setores cidadãos da comunidade (sem
termos estudos sobre isto, podemos afirmar, por observação quotidiana e pola
opinião de pessoas, que há espaços, sobretudo entre maio e outubro, cada vez
menos usados polas pessoas locais perante o aumento do volume de visitantes;
vários estabelecimentos da parte antiga (sobretudo os vinculados ao alojamento e à restauração ou venda de produtos alimentares a turistas88) encerram
durante vários meses no inverno (em ocasiões as gerências fazendo contratos
temporários às pessoas trabalhadoras evitando o período de encerramento),
o qual conduz a produzir verdadeiros espaços vazios e sem uso, ao não haver
presença de visitantes nem as pessoas locais sentirem-se convocadas a esses espaços destinados fundamentalmente a turistas. As possibilidades de uso desses
espaços por parte de determinados coletivos (desde grupos de manifestantes a
associações cívicas para a venda de produtos para os seus projetos) apresenta
limitações; a ocupação dum prédio significativo do ponto de vista da oferta
comercial e cultural como o referido cinema, Yago, por parte sobretudo de
coletivos de jovens que desenvolvem nesse período de ocupação programação
cultural é um outro índice do que estamos afirmando (“Ocupan en Santiago
el antiguo cine”), mas também com pessoas e entidades envolvidas na própria
oferta comercial. Assim, os responsáveis de restaurantes da rua de restauração
mais emblemática, a rua do Franco, estavam, em 2014, realizando ações e
constituindo-se em associação (2014) com que afirmavam pretender recuperar o público compostelano sendo críticos com decisões do governo municipal
ao que acusava de fomentar projetos de “concorrência desleal” (“Hosteleros
del Franco se unen para hacer la rúa más atractiva”). Um dos impulsores da
associação citada era José Manuel Otero, presidente dumha das duas seções
da “Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago y Comarca”, a de
“Hospedaje” (a outra é a de “Restauración”) cujas diretivas estão enfrentadas
(“Restauración acusa a Hospedaje”; “Hostelería resta valor al aluvión de bajas)
Entretanto, cabe indicar que, nas nossas análises, aparece um fenómeno
que podemos denominar sobredimensionalização patrimonial da sustentabilidade, consistente em as pessoas atribuírem a um âmbito (neste caso, a parte
antiga de Santiago de Compostela), umha fortaleza para a sua continuidade superior ao que na realidade tem; esta sobrepatrimonialização, percetível em algumha das notícias anteriores (em que ruas fundamentais da parte
antiga apresentam umha deterioração de usos e de relacionamento comercial local crescente), pode ser percebida por outros indicadores e sintomas:
88

Segundo cálculos de algum responsável de hotéis, podendo chegar a 50% do total da oferta na
cidade (“Los hoteleros da cidade auguran”).
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neste sentido, é significativo o facto de aparecerem nas nossas entrevistas não
poucas pessoas visitantes que acertem na atribuição a Santiago de Compostela dum número de habitantes em torno das 100.000 pessoas e, no entanto, errem (também as próprias residentes na cidade) quando são perguntadas
polo número de habitantes que calculam para a Amêndoa da cidade, em que
aparecem bastantes respostas que colocam cifras bem superiores às 4.000 de
direito e (calculamos, proporcionalmente), não mais de 6.000 de facto que,
aproximadamente, a Amêndoa tem. Estas apreciações mantêm-se igualmente
em pessoas que dão cifras mui superiores ou inferiores (mais de 200.000 menos de 50.000) ao número de habitantes da cidade, com percentagens que,
maioritariamente (quando é dada umha resposta, porque em muitos casos a
pergunta não é respondida), ultrapassam 20% do total quanto à proporção
cidade antiga-conjunto da cidade. E é igualmente significativo que, entre as
opções oferecidas de “muito”, “bastante”, “pouco”, “nada” no que diz respeito
a quanto consideram que a parte antiga está habitada, “bastante” seja a fórmula escolhida de preferência. A monumentalidade e a extensão não se correspondem com a habitabilidade: mais um efeito da espetacularização.
III.2.2.1.1.4.1.3. A perda de interseção e a sustentabilidade identitária.
Nos termos em que vimos trabalhando e no que diz respeito à sustentabilidade identitária e à coesão, repare-se que os dados que oferecemos mostram
umha perda progressiva do que propunha denominar “interseção” o espaço
ou o uso de espaços ou usos compartilhados entre locais e visitantes), considerando, ao menos como hipótese, que, quanto maior for essa interseção, maior
sustentabilidade identitária haverá89; a interseção seria um sintoma de estabilidade, entre locais e visitantes: no caso de Santiago, a parte antiga, e, fundamentalmente, a Rua Do Vilar, perde joalharias e livrarias, estabelecimentos
potencialmente fortemente intersetivos e outros de proximidade que podem
vir a sê-lo, caso da única sala de cinema (que programava nos últimos tempos
teatro infantil e de marionetas) nessa rua90 sem surgirnoutras substitutivas (de
facto, na cidade, em novembro de 2014 apenas havia salas de cinema com
exibição periódica comercial no mais recente Centro Comercial, denominado
‘As Cancelas’, situado a mais de 2 kilómetros de distância, na periferia da área
89

90

196

Certamente, pode aparecer outro processo de (falso) equilíbrio entre locais e visitantes,
consistentes em que aqueles acabem por ceder determinados espaços da cidade e/ou épocas
(fundamentalmente, o verão) a, sobretudo, turistas e atividades diretamente vinculadas, para
preservarem e sustentarem precisamente a sua identidade, os seus modos de ver e atuar em
espaços e âmbitos em que aqueles não penetram, ao menos massivamente.
O desaparecimento de serviços como cinemas em partes históricas ou centrais das cidades e a
sua deslocação para grandes centros comerciais parece um fenómeno comum a bastantes cidades
ocidentais. O que queremos sublinhar em todo o caso é que, neste caso, ele faz parte da perda
de serviços de proximidade que fazem mais vulneráveis essas zonas históricas.

Narrativas, efeitos e homologias nas práticas culturais.

urbana de Santiago), e o único setor que cresce é o de souvenirs, mesmo provocando a reconversão de lojas de artesanato ou joalharia ou substituindo antigos negócios como a livraria Gali, a mais antiga da Galiza, fundada em 1872,
por umha loja de souvenirs propriedade do, desde 2005, presidente dumha
associação de comerciantes da zona histórica, Compostela Monumental; um
processo este, aliás, que provocou controvérsia urbanística e sobre a qualidade
da oferta comercial no espaço da antiga livraria (“Precintan un local en obras”;
“Nota de prensa aclaratoria”).
E essa perda de interseção produz-se mesmo nos espaços ocupados periodicamente por turistas e residentes e que constituem o núcleo da atual atração
turística como identidade compostelana, caso da catedral, incluso considerando pessoas peregrinas por razões religiosas [sendo conveniente, aliás, salientar
que estudiosos como Murray e Graham (1997) ou Santos (2002) não detetam
comportamentos significativamente diferentes entre pessoas turistas em geral
e peregrinas em particular]. É verdadeiramente elucidativa dessa falta de interseção a conclusão a que chega Gigirey (2003: 94): “los usuarios religiosos
locales en Santiago se ven a sí mismos y a los turistas en la catedral como
dos colectivos separados e inmiscibles”, acrescentando que os vários grupos
analisados coincidem em ajustar de forma consciente o seu comportamento
quanto às visitas ao templo para evitarem os turistas. O autor sugere que não
deveriam ser implementadas políticas “dirigidas a mezclar los grupos de turistas y residentes dentro de la catedral, puesto que se correría el riesgo de alienar
a los residentes religiosos”, o qual reforça o caráter quase estrutural dessa falta
de interseção com a classe e número de turistas e de usos atuais.
Em geral, se pudermos considerar que a frequência e tipo de uso (quotidiano, de proximidade, não deteriorador...) estão ligados à conservação e
mantenimento de espaços públicos e serviços dumha determinada área, para
o caso da parte antiga de Santiago o risco continua aumentando com a perda
de habitantes nela. Com efeito, o número de habitantes da parte antiga parece incidir diretamente em todas as dimensões de usos; mesmo naqueles que
dão razão de ser à atividade turística promovida na atualidade. A catedral é o
espaço central da promoção turística vinculada aos Caminhos de Santiago e
o número de habitantes da cidade utentes periódicos da catedral para serviços
religiosos estava, nos inícios da década de 2000, perto de 70% do total (Gigirey, 2003: 89), mais em concreto, mulheres de idade avançada, nascidas em
Santiago e com residência na cidade durantes períodos amplos. Mais de dous
terços da amostra elaborada por Gigirey não estão ligados economicamente ao
turismo e não passam férias fora da cidade de modo regular. De facto, são as
pessoas vindas doutros lugares as mais ligadas ao turismo e as que proporcionalmente menos visitam a catedral.
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Portanto, o mundo local está crescentemente cedendo espaços e usos a visitantes e aos diretos ou indiretos usos comerciais deles, quer seja por saturação
produto da presença massiva de turistas em relação a locais (cuja temporalidade provoca, e não paradoxalmente, espaços vazios em determinados períodos),
quer seja por umha oferta que sentem dizer-lhe menos respeito.
E, neste quadro de situação, à equipa de pesquisa, como serviço público
universitário, apresentavam-se dous desafios tão importantes como complexos: a transferência de resultados para a planificação; e o trabalho conjunto
com os setores afetados ou envolvidos, a começar polo conjunto social, que
denominamos Compromisso Social Investigador, sem perder a independência. A “Coda” da continuação refere alguns primeiros passos nesse sentido.
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CODA:
Integração de CSI na planificação da investigação: primeiros passos com comerciantes

IV.1

RAZÕES DA PROPOSTA DE COMPROMISSO
SOCIAL INVESTIGADOR
Antes de entrar em análise do assunto enunciado, queria dedicar algumhas
linhas ao desenvolvimento do conceito de Compromisso Social Investigador a
que me referim de passagem noutros capítulos prévios deste volume.
Entendemos polo Compromisso Social Investigador (CSI) o compromisso
de compartilhar resultados dumha investigação e explicação de processos para
obtê-los com o âmbito de pessoas que é objeto da investigação e/ou dos setores sociais potencialmente interessados nesses resultados ou afetados por eles.
Genericamente, podemos definir o CSI como o compromisso que umha entidade dedicada à pesquisa adquire em relação às comunidades potencialmente
interessadas ou afetadas pola sua pesquisa. Falamos de análise e explicação de
resultados para nos referirmos a ações destinadas a compreender as perguntas
investigadoras e os seus objetivos, os processos de obtenção de resultados e as
informações derivadas delas.
A equipa de investigação também pode avançar os efeitos que espera com
base nas informações obtidas e/ou colaborar com determinados setores para
melhorar os aspetos do seu desempenho. Entendemos que essas são áreas
complicadas nas quais o grupo deve sempre manter o seu estatuto de pesquisa
independente e não confundi-lo com a legítima ação social, individual, dos
seus membros em relação a ele. O grupo deve entender que ele não é um
agente de decisão no espaço público nem intervém como tal e assim nele. A
nossa ética como grupo de pesquisa baseia-se na conceção de serviço público
da investigação, na prestação de contas do uso de recursos públicos, no contributo para a melhoria das condições de vida em termos de sustentabilidade
e extensão do bem-estar e na promoção de emprego decente e de atividades
económicas na sociedade para impedir que as investigações constituam monopólios de conhecimento ou concorrência desleal.
O grupo deve preocupar-se em fazer conjeturas ou previsões se o considerar apropriado para atender aos objetivos fornecidos. Se o grupo faz e divulga essas conjeturas ou previsões, deve especificar claramente a sua natureza e
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caráter, tentando determinar o grau de interpretação e subjetividade que as
nutre, auto-analisando e, eventualmente, explicando os seus interesses como
grupo e dos seus membros como pessoas sociais.
A disposição à aplicação dos resultados aos processos de melhoria concretos não deve ser separada da abertura do espaço conjunto para análise e explicação dos resultados. Essa aplicação pode ser feita de várias maneiras: através
do trabalho conjunto do grupo com o setor ou setores em jogo; relatórios ou
estudos para entidades, públicas ou privadas; projeto de pesquisa conjunto
com entidades; transferência de resultados para empresas interessadas ou trabalhadoras autónomas; desenvolvimento de empresas spin-off (para a aplicabilidade dos resultados, nas quais o grupo se constitui no departamento de
I+D+i da empresa por encomenda desta) e trabalho por conta própria do próprio grupo para o desenvolvimento profissional da aplicação dos resultados;
colaboração com outros grupos, acolhimento de pesquisadores ou estagiários
ou doutros grupos e de empresas, etc.
O CSI pode incluir outras dimensões que não serão exemplificadas aqui.
Em particular, pode entender a seleção das suas perguntas compartilhadas
socialmente, derivada ou atendendo a demandas sociais, sempre que tiver capacidade e recursos para fazê-lo.
O CSI não deve ser confundido com Responsabilidade na Prática de Pesquisa (princípios éticos de ação) ou com Responsabilidade Social Corporativa
(princípios éticos dumha instituição ad intra e ad extra: fontes de financiamento, transparência na contratação e financiamento, discriminação positiva, etc.)
Nem deve ser identificado ou limitado à disseminação de resultados polos meios
de comunicação de massa ou redes sociais. O CSI implica, do nosso ponto de
vista, também um contato ativo específico com pessoas ou entidades.
O CSI deve ser incluído como pergunta processual na definição da pergunta investigadora e do projeto de pesquisa. É possível que nem toda a pergunta
ou nem todo o projeto envolva CSI ou que não poda reverter nos setores afetados, colaboradores ou potencialmente interessados (por exemplo, trabalho
com turistas ocasionais), mas a pesquisadora ou o grupo devem interrogar-se
sobre isso, conhecendo e incluindo a dimensão temporal, espacial e de todos
os tipos de recursos que o grupo destinará/poderá destinar para o CSI que
define. Da mesma forma, pode incluir entidades interessadas nos resultados e,
inclusive, financiadoras do processo, sempre entendendo que a independência
e a confiabilidade dos resultados devem ser as suas principais premissas. Nesse
processo, deve tentar garantir que as informações cheguem a todos os setores potencialmente afetados ou interessados; deve definir prioridades sobre
o que considerar os seus interlocutores porque o tempo de dedicação profissional é limitado e o reconhecimento profissional do CSI pouco ou nulo até
ao momento. O grupo deve dotar-se de mecanismos de desenvolvimento da
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transferência e de debate de resultados, mesmo à custa de possíveis problemas
de coesão nele.
Entendemos o CSI, então, como um processo permanente, com diferentes graus, fases e interlocutores. Consideramos que, além de ensino, investigação, promoção do auto-emprego de estudantes ou pesquisadores (chamada
comum e, às vezes equivocamente, empreendedorismo), o CSI (e o Compromisso Social no processo de Ensino-Aprendizagem), deve constituir umha das
missões fundamentais do ensino superior, pola própria natureza do senso da
pesquisa (conhecer para melhorar a vida das pessoas) por, no caso, trabalhar
com recursos públicos e por poder oferecer alternativas de atividade social e/
ou profissional não dependentes de eventuais interesses que atuem contra os
princípios estabelecidos acima. A transferência de conhecimentos e resultados produzidos pola universidade pode ter diversas funcionalidades, tanto no
campo social quanto no cultural e profissional. E deve ser objeto de promoção
e divulgação de resultados, tanto nos meios de comunicação massivos como
nos especializados91. Acreditamos, por exemplo, que a assessoria a empresas
públicas e privadas é umha linha de trabalho interessante, pois aborda o empreendedorismo do ponto de vista do autoemprego, de pequenas empresas
e de desenvolvimento profissional em várias dimensões: a incorporação de
sinergias entre universidades e empresas e os processos de transferência: spinoffs, aqui, mas amplamente entendido como transferência entre Universidade
e Empresas; possibilidade de rentabilizar a pesquisa pola sua capacidade de
criar emprego; oportunidades de inovar através do relacionamento com as
esferas de pesquisa; e, por último, mas não menos importante (embora subjetivamente expressando-me), a provisão de recursos para impedir a aniquilação de profissionais por grandes corporações ou a falta de possibilidades de
desenvolvimento empresarial, ou para evitar depender de grandes tendências
transnacionais ou apresentar altas taxas de vulnerabilidade ao mercado.
O CSI não é proposto como um tipo de pesquisa; mas antes, como postulado necessário intrínseco à pesquisa, em geral, nas ciências sociais. Além disso, a necessidade de voltar sobre os setores sociais envolvidos ou interessados
nos resultados durante o processo de investigação, a fim de contrastar esses
resultados com os seus pontos de vista, pode dar lugar a umha nova e tripla
abordagem de pesquisa: umha abordagem baseada nas explicações fornecidas
por esses setores e o próprio grupo de investigação sobre os resultados obtidos
91

Não temos conhecimento de nengum estudo realizado sob esse ponto de vista. No entanto,
existe umha bibliografia útil para esse objetivo sobre a participação / falta de participação de
residentes nos processos de planeamento (Stenseke, 2009; Eshliki, S. & Kaboudi, M., 2012;
ver também a recente revisão de Hatipoglu et alii, 2014 , sobre turismo sustentável); e também
existem estudos que analisam novas formas de participação (Viren, P.P., et al , 2015).
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e as questões a serem desenvolvidas no futuro; sobre o potencial envolvimento
desses setores noutras etapas da investigação; e na focagem das diferentes maneiras de aplicar os resultados, a fim de melhorar certos aspetos do assunto sob
investigação (por exemplo, os mecanismos de coesão social ou as mudanças na
imagem da cidade como vista de fora). Vamos dar um exemplo: as nossas pesquisas visam descobrir o impacto dos visitantes na sustentabilidade e afetividade identitárias na comunidade local de Santiago de Compostela, bem como
as reações desencadeadas por esses visitantes entre os membros da referida comunidade local. Umha análise cooperativa pode levar a certas conclusões que
envolvam novas linhas de trabalho (relacionadas, por exemplo, a atividades
comerciais específicas ou a reconversão de determinadas atividades comerciais; o uso pretendido de determinados espaços públicos polos membros da
comunidade; ou as decisões desses membros que gostariam de fazer sobre essas
questões). Além disso, empreender novas linhas de trabalho pode significar o
envolvimento de associações comunitárias no processo, como observadoras
ou participantes (em entrevistas, por exemplo). Certos setores comerciais podem querer trabalhar com o grupo ou cooperar com ele e com o Concelho, a
fim de elaborar um plano para desenvolver ideias e medidas específicas para
ampliar o conjunto de imagens de Santiago transmitidas ao mundo exterior;
e até mesmo umha empresa spin-off pode ser criada para fornecer orientação
nesse sentido.
Assim, a introdução do CSI envolve algumha incerteza sobre o futuro do
plano de investigação, considerando os resultados obtidos, pois se pressupõe
que as novas linhas de trabalho não dependem, exclusivamente, da avaliação
do grupo; mesmo sendo o grupo que deve tomar a decisão final sobre as novas linhas de pesquisa a serem adotadas. Portanto, estaríamos diante dumha
incerteza controlada como um ativo valioso no processo de pesquisa. Um componente essencial desse ativo valioso seria o estabelecimento transparente de
prioridades (em cooperação, se possível), considerando o compromisso do
grupo com os setores com os quais trabalha. O futuro dessa linha de trabalho
é igualmente difícil de determinar. Ao fazer um acompanhamento, esperamos
estabelecer as possibilidades e limites do CSI, conforme aplicado no contexto
do nosso projeto e na atividade do nosso grupo.
IV.2 O Planeamento do CSI com o setor comercial no âmbito dos
projetos sobre o Caminho de Santiago
Este capítulo apresenta reflexões sobre os primeiros passos dados polo nosso
grupo para descobrir o grau de interesse em nosso projeto de pesquisa e os
interesses específicos de determinados setores (principalmente comerciantes)
em relação aos seus resultados.
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No âmbito do nosso grupo de pesquisa, Galabra, trabalhamos na transferência e aplicação de resultados de várias maneiras, através de palestras informativas,
apresentação de resultados fora do campo académico, entrevistas nos meios, reportagens, preparação de materiais e assessoria a entidades públicas e privadas ...
Voltamos remeter para a página e facebook do grupo (redegalabra.org e https://
es-la.facebook.com/RedeGalabra/) a quem desejar mais informação.
Sendo que a nossa linha de trabalho é, polo menos no nosso entorno, nova,
genericamente, precisávamos saber várias cousas:
a) O grau e o tipo de interesse que o CSI , como o formulamos, pode ter
na sociedade e nos setores que definimos
b) O grau e o tipo de interesse que o CSI, tal como por nós formulado,
pode ter na sociedade e nos setores que delimitamos
c) A disposição dos setores considerados para conhecer os resultados da
investigação
d) A disposição desses setores de analisar conjuntamente os resultados que
alcançamos
e) A disposição de aplicar as conclusões da análise em os seus campos e, em
caso afirmativo, em que sentido.
A primeira questão fundamental que surgiu foi como selecionar os nossos
parceiros e interlocutores, de acordo com os critérios mencionados acima, e
como planear a nossa ação. O nosso primeiro objetivo do processo é divulgar
o tipo de trabalho que fazemos para os setores potencialmente interessados,
em duas fases: transmitir a nossa posição sobre a relação entre investigação e
setores potencialmente interessados ou afetados: CSI; concretizar esse CSI na
esfera do projeto mencionado acima.
No caso em questão, temos quatro esferas de relacionamento possível com
sujeitos agrupáveis como este:
a) O campo político: administrações públicas. Formações políticas de partidos e sindicatos.
b) O campo de atividade económica: associações e entidades privadas de
natureza profissional (de comerciantes e guias turísticos a associações de
arquitetos ou economistas)
c) O campo social e cultural: grupos sociais ou culturais e entidades ou
associações não-governamentais de representação ou cidadania.
d) O campo académico: as entidades de ensino e/ou pesquisa interessadas.
Falamos de entidades, mas também devemos levar em consideração os indivíduos como tais em cada caso. Entendemos que os campos b) e c)92 são
92

Nessa mesma altura, iniciamos um frutífero relacionamento com entidades de vizinhança de mui
diversos bairros e zoas da cidade, ainda em curso. Dele daremos conta em publicações específicas.
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as prioridades no momento. As entidades incluídas nas áreas a) e d) constituem setores objetivamente interessados; também subjetivamente: isso foi
afirmado em alguns casos quando, ao formular nossa candidatura ao projeto,
eles queriam ingressar como EPOs93: no nosso caso, entidades vinculadas ao
campo académico e institucional comercial, cultural e político). Nesse sentido, ou conhecem a natureza da nossa pesquisa ou conhecem ou trabalham
com questões e estimativas do mesmo tipo e não será necessário expor o tipo
de trabalho concreto que desenvolvemos e a nossa proposta de CSI pode ser
apresentada na sequência da comunicação dos resultados. Além disso, partimos do facto de que o acesso às informações deles é muito maior do que o das
entidades consideradas prioritárias.
A segunda decisão importante que tomamos no processo foi quando, como
e o que comunicar em relação ao CSI e ao nosso projeto. Achamos apropriado
apresentar o nosso conceito de CSI num estágio suficientemente avançado do
projeto, que pode ser indicativo do que fazemos e dos nossos objetivos. No
projeto, depois de quase quatro anos de trabalho conjunto e naquela altura
(primavera de 2015), desenvolvemos bastante as hipóteses, bases metodológicas e instrumentais (vid, por exemplo, Samartim, 2015; Bello, 2015a), e o
trabalho de campo estava quase completo, mas não totalmente processado;
e fora já testado bastante na comparação entre alguns aspetos relacionados
aos vários corpus existentes (Rodríguez Prado, 2015; Villarino, 2015; Bello,
2015a e 2015b). Estávamos, portanto, em posição de apresentar o sentido do
projeto, mostrar alguns resultados parciais, a título de exemplo, e, eventualmente, conhecer a resposta e o eventual interesse, numha primeira fase, dos
nossos parceiros94.

93
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Como estabelecido nos editais do Plan Nacional de Investigación espanhol, as chamadas Entidades
Promotoras Observadoras (EPO) são empresas e entidades espanholas ou estrangeiras, privadas
ou públicas que, depois de se familiarizarem com os objetivos do projeto de pesquisa, declaram
explicitamente a sua disposição para apoiar o projecto através da cooperação ou da participação
ativa no trabalho; eles podem até cooperar fornecendo apoio financeiro, pessoal, serviços ou de
qualquer outra forma que considerem adequada, apoiando o grupo de pesquisa e colaborando
na implementação do projeto e na capitalização e transmissão dos seus resultados em revistas
especializadas, exposições, etc.
Viriam depois muitas mais ações, nos anos posteriores, até culminar no projeto expositivo e
divulgador de 2019. .
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IV. 2.1 Conceção do futuro trabalho conjunto com comerciantes. Primeiras fases do planeamento
IV.2.1.1 Encontro com associações empresariais
IV.2.1.1.1. Processo de informações e contatos para representantes de
associações comerciais e profissionais locais, com atividade em Santiago de Compostela.
Dentro das entidades incluídas em b) e c), selecionamos, no primeiro caso,
associações de comerciantes e, em geral, de todos os tipos de atividades económicas privadas direta ou indiretamente relacionadas aos visitantes. No segundo caso, decidimos selecionar as associações de bairro como entidades não
governamentais que funcionam como representantes da sociedade como um
todo (não setorialmente, como umha associação cultural, por exemplo).
O que exporei nas seguintes páginas é umha síntese das valorizações e
expetativas das entidades empresariais convocadas ao processo relativo aos
primeiros contatos com comerciantes. Era o nosso objetivo poder orientar
a partir dessas reações os passos a dar futuramente, no quadro do nosso CSI.
Começamos esta ação nos finais do inverno de 2015, cujo processo iria
desenvolver-se fundamentalmetne nos meses de março e abril. Dirigimo-nos
à Câmara de Comércio, como entidade a que estariam associadas todas as
associações a contatar para nos fornecerem endereços electrónicos. A estas e a
outras que identificaríamos posteriormente, em número de 21, enviamos um
e-correio indicando: 1) os objetivos gerais do projeto de pesquisa; 2) corpus
utilizado; 3) finalidades da reunião e 4) dados sobre o local e a hora da reunião95. No curso destas comunicações, verificamos que 2 não existiam mais
95

Esta é a comunicação integral que foi enviada:
“Prezada Sra/Sr.
diríxome a V. como coordenador do grupo de investigación Galabra da Universidade
de Santiago de Compostela; neste Grupo estudamos as imaxes que existen de Santiago de
Compostela (sobre todo en función do Camiño de Santiago) no exterior e como iso repercute
no uso da cidade e nos consumos que nela se producen. Para iso, entrevistamos a persoas
santiaguesas, galegas, españolas e procedentes do Brasil e de Portugal (o país extra-comunitario
e comunitario dos cales, en 2008, ano de arranque do noso corpus de estudo, máis visitantes
viñan á cidade).
Con este motivo, no grupo queremos abrir unha liña de contacto con sectores diversos
sectores da cidade para
-dar a coñecer o que facemos
- saber se están interesados no noso traballo
-saber se estarían interesados en analizar connosco os resultados e ver qué aplicación
poden ter para mellorar as condicións de vida na cidade
- recoller ideas ou críticas para traballos futuros
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(ACOTES e Asociación de Comerciantes del Barrio de San Pedro), prova da
fraqueza associativa deste âmbito.
IV.2.1.1.1.2. A reunião
Todas as associações profissionais das quais obtemos feedback expressam interesse em ser informadas das próximas reuniões. Mas finalmente 4 são as entidades que finamente participarom no encontro: Proxecto en Rede, Cámara de
Comercio de Santiago, Asociación de Restauradores del Franco e Asociación
de guías turísticos de Galicia. Sintetizo a descrição que delas mesmas as pessoas representantes fizerom:
Cámara de Comercio de Santiago. O Segundo Decreto Real, ou seu censo, é
baseado na seção primeira das pessoas físicas e jurídicas presentes, e não no Diretório de Imposto de Actividade Económica localizado na área sul da província,
que inclui 32 municípios. Em 31 de dezembro de 2014, possuíam 28.711 associadas, duas das quais 13.246 são empresas jurídicas. No concelho de Santiago,
os associados são 11.340, dos quais 4.840 são pessoas físicas (autónomas).
Asociación Profesional de Guías Turísticos. Agrupa os guias profissionais
da Galiza e, consequentemente, de Santiago de Compostela.
Asociación de Restauradores da Rúa do Franco. Pequena associação cuja
intenção é dinamizar esta rua emblemática da cidade, gerar um interlocutor
"real" válido para se dirigir à Administração. Associação apenas de restaurantes, com arredor de 12 a 15 associados. Cindida da Asociación de Hostelería,
de cuja seção de Hospedaje (a outra é Restauración) era dirigente o atual
presidente daquela.
Proxecto em Rede. Empresas dedicadas ao comércio ou ao setor serviços de
Santiago de Compostela e comarca. 31 associados. Motivação geral; oferecer
informações e assessoria às mesmas empresas (em termos de subsídios, incentivos fiscais, concursos) e facilitar a publicidade dos associados.
Nela, explicámos o que entendemos por CSI e o papel que nela jogam
associações profissionais e de vizinhança) e, em seguida, foi apresentando o
projeto de pesquisa (objetivos, corpus, EPOs, equipa de trabalho, histórico
do projeto, ferramentas utilizadas, análises anteriores feitas, exemplificação da
E para iso, pareceunos o máis adecuado comezar polas asociacións veciñais e comerciantes, neste
segundo e concreto caso, como entidades representantes da actividade comercial e económica
de Santiago de Compostela.
Para dar conta disto, queremos convidar , a V. ou, se non puider, a quen a asociación estimar
oportuno, a asistir a un encontro de membros do Grupo de investigación con representantes
da Cámara de Comercio e das asociacións de comerciantes, que terá lugar na Sala de Xuntas
da Facultade de Filosofía (na Praza de Mazarelos) o próximo día 6 de abril, ás 20.00 horas. O
encontro durará até as 21.30
Agradecemos moito a súa disposición e o seu tempo
Cordialmente”.
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ligação entre discursos dominantes e práticas socioculturais associadas a esses
discursos e conclusões provisórias do estudo).
Reações:
Vários aspetos chamarom a atenção das entidades nossas interlocutoras.
Em geral, os resultados forom apreciados como valiosos, interessando-se em
casos por questões teórico-metodológicas e dando importância às disparidades
entre a imagem que se pretende projetar no exterior, na qual o património
construído desempenha um papel relevante, e aquela que os visitantes entrevistados têm. Da mesma forma, o representante da Câmara comentou a
relevância da geração de empresas spin-off, especialmente na “área de Humanidades”, resultado de projetos de pesquisa universitária, e expressou o apoio a
estas iniciativas “primeiro porque, enfim, aumentamos a atividade económica
ou contribuímos a aumentar a atividade económica, pero segundo, e o mais
importante, é que contribuimos também a que os projctos de investigação,
ademais dos informes, enfim, do que se obtenha deles, conseguimos que haja
umha continuitade através dessas spin-off que se desenrolam.”
O presidente da Associação de Restauração Rua do Franco [ARRF], salientou a componente planificadora deste tipo de estudos na cidade que ““ajudam
a ter umha visão mais ajustada da situação concreta”, notando que “em muitas
ocasiões, tomamos decisões por arrebatos”. Nesta linha manifestou-se o presidente da Asociación Profesional de Guias Turísticos de Galicia (APGTG),
enunciando dilemas relacionados ao planeamento do turismo: “Porque, enfim,
a questão é onde se pode incidir e como se pode trabalhar para modificar esta
imagem” e comentando a relevância doutros produtos culturais ligados ao Caminho de Santiago em diferentes países que provocarom aumento no número
de visitantes e a necessidade de termos dados comparativos com outras cidades
da Espanha e Portugal. O representante do Proxecto em Rede (PeR) era, nesta
linha, ainda mais incisivo: valorizando positivamente o estudo e declarando estarem interessados nos resultados, afirmava: “A investigação está mui bem pero
o ideal é sacar-lhe algum proveito, polo menos a comunidade e a cidade, então
os resultados claro que...é o mais interessante”.
Essa componente levou também a interessar-se polo conhecimento que a
Administração, sobretudo a local, tinha destes resultados. O representante do
PeR enfatizou que a local era a Administração à qual cidadãos e empresas vão
para buscar informações de diferentes tipos (“nós desde o comércio, que é o
que realmente representamos, o comércio e o serviço das empresas de Santiago, onde mais nos chamam assessoras e falamos é com a Administração. Então,
se eles sabem cousas, podem ajudar ao comércio e aos serviços. Nós podemos
dizer à Administração mira, queremos que faledes ou queremos que saibades
esta informação. Pero sim que vejo mui imporante que eles saibam...”. Na
mesma linha, o presidente da ARRF comentou o pouco conhecimento que,
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a seu juízo e em matéria da sua competência, posssuíam muitos dos representantes escolhidos polos cidadãos, carentes também dum “projeto de país...”:
“a Administração pode ter, pode ter conhecimento porque pode pagar, pero o
grande problema que estamos tendo nós, a sociedade, baixo o meu ponto de
vista, que estou metido numha associação mui importante, com empresarios,
digamos, com certa relevância, é que os nossos representantes não se inteiram
do que passa”.
Alguns dos participantes insistirom em conhecer a opinião do grupo de investigação e as suas reflexões ao respeito, o que o Grupo não fez e explicou, guiado
polos protocolos de atuação que se derivam do seu conceito de CSI. O representante da ARRF declarava: “O que não queredes dizer me dá que é o máis...o que
tem mais substancia, claro”, com o que o da APGTG concordava.
Todas as entidades participantes mostrarom interesse e interesses na investigação: no campo teórico e metodológico do trabalho e a sua vinculação com
a criação de emprego (por parte da Cámara), um interesse na divulgação dos
resultados e a sua relevância e as críticas à administração polo que é considerado falta de competência (Asociación de Restauración), interesse no planeamento e intervenção no processo (Asociación de Guías) e na aplicabilidade e
colaboração com a Administração (EnRede).
O Grupo respondeu que, nas suas expetativas, estava o desenvolvimento de
todo um projeto de divulgação e contatos co entidades políticas, associativas
e setoriais para dar a conhecer resultados desta investigação quando estes estiverem prontos. Isto viria acontecer só quatro anos mais tarde, com o projeto,
fruto dum protocolo entre a Câmara Municipal e a USC, A Cidade, o Camiño e
nós a que nos temos referido (vid. https://redegalabra.org/exposicion-a-cidadeo-camino-e-nos/ e https://pt-br.facebook.com/RedeGalabra/)
A equipa de investigação avaliou positivamente os resultados do encontro.
Perante as ausências, considerou que falhara em transmitir a importância do
seu trabalho aos seus interlocutores que talvez não o considerarom importante
o suficiente; detetava umha atitude de expetativa cautelosa (aqueles que não
assistem demonstravam interesse em continuar informados) e, às vezes, umha
certa distância; também, algumha tendência para a setorização em relação
ao curso da atividade económica na cidade (que levava algumha asosciação a
identificar o interesse da mostra só em termos de repercussão turística direta
e a não sentir-se consequentemente interpelada). Constatava-se um pouco de
desativação ou falta de pulso associativo (caso de associações desaparecidas96
ou com dificuldades para assistir). Entre os participantes, estes representavam
setores profissionais variados, embora em número baixo (exceto a Câmara
96
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Entre outras circunstâncias acontecidas entre 2015 e 2019 em relação a este estado de cousas
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abrangente da cidade em setembro de 2019: “La asociación de Comercio Punto Compostela”)
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e a Asociación de Guías pola sua própria natureza; a representatividade real
dos ausentes era desconhecida). A importância atribuída à ação da administração e a relativa insatisfação com o turismo atual eram evidentes. A reação
e receção dadas ao trabalho e os seus objetivos forom consideradas positivas.
A necessidade dum plano de ação claro a seguir era detetada. E, igualmente,
a falta de espaço público e estruturas institucionais para participação no planeamento da cidade (como no caso de associações civis); e, portanto, também
no planeamento do turismo (cfr. Hatipoglu, B. et alii, 2014, para conclusões
semelhantes na região da Trácia).
IV.2.1.2. Entrevista a comerciantes sobre CSI
Dentro do projeto, no trabalho de campo destinado a conhecer as perspetivas
de comerciantes e empresárias/os de Santiago de Compostela sobre os seus
negócios, a cidade e os visitantes97, com entrevista de cerca de 25 a 30 minutos
97

AMOSTRA DA POPULAÇÃO
Universo da População. Utiliza-se, para identificar o universo de referência, em primeiro lugar,
e umha fonte secundária completa, a operação estatística oficial denominada Directorio de
Empresas e Unidades Locais, realizada polo Instituto Galego de Estatística (IGE); na sua
elaboração, as seguintes fontes de informação: principalmente o censo resultante do IAE
(Imposto sobre Atividades Económicas), independentemente de estar isento de pagamento;
além disso, o Registro Mercantil e o Registro de Cuentas de Contribución e Afiliación a la
Seguridad Social.
Universo: 4004 estabelecimentos. O censo comercial relacionado direta ou indiretamente
ao fenómeno turístico é selecionado a partir do censo municipal em 1 de janeiro de 2012.
Posteriormente, usamos umha fonte primária direta, embora parcial, para verificar possíveis
alterações nos dados e deficiências do registro usado em relação à distribuição zonal e alocação
de atividades.
Atividades selecionadas:
Oficinas mecânicas
Peças de automóvel
Venda de motas
Venda a retalho sem especialidade
Venda a retalho de alimentos
Postos de gasolina
Venda a retalho de TIC
Venda a retalho Fogar
Venda a retalho Lazer e leitura
Venda a retalho Vestido
Venda a retalho ambulante
Atividades postais
Mensagens privadas
Hotéis e similares
Apartamentos e similares
Parques de Campismo
Pensões e albergues
Restaurantes
Catering
Bares
Agencias de viagens
Outros serviços relacionados ao turismo
Serviços pessoais (cabeleireiro/A, etc.)
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de duração em média, forom incluídas 3 perguntas (oferecendo umha escala
de 1 8 para mostrar seu acordo ou desacordo), na esfera do CSI:
CSI 1: P78. Depois das perguntas formuladas, que grau de confiança esses tipos
de estudos oferecem?
CSI 2: P79. Gostaria de trabalhar em conjunto na análise dos resultados deste
estudo (com outros comerciantes, pesquisadores?)
CSI 3: Q80. Após a sua colaboração, estaria disposto a ter em conta os resultados obtidos no desempenho da sua atividade?
Com estes resultados (obtidos entre março e abril de 2015, excluindo as
duas semanas anteriores à Semana Santa (2 a 5 de abril) e esta, para evitar a
realização de entrevistas em umha fase marcada por expetativas - positivas ou
negativas - turísticas -, foi possível estabelecer alguns cruzamentos de dados que
buscam conhecer tendências sobre a atitude das pessoas entrevistadas em relação
ao projeto e quanto ao seu eventual interesse nos resultados e na análise conjunta. Oferecemos apenas alguns cruzamentos de dados como exemplo.
O objetivo deles é saber qual é a atitude dos responsáveis dos estabelecimentos em relação a esse tipo de estudo e a sua disposição para a análise
conjunta. O nosso grupo não era particularmente conhecido na cidade e,
em geral, apresentando-se como membros da USC, as pessoas tendem a nos
identificar como (pessoas da) "Universidade". A primeira e a terceira questões
abordam a confiança: se eles acreditam que os dados obtidos valem para algo/
para eles. A terceira é realmente a questão-chave sobre o CSI : a vontade de
analisar os resultados conjuntamente, o que implica, de maneira decisiva, um
espaço de encontro (e para colaboração/cooperação comum e compartilhada:
mundo comercial-univesidade). A confiança nos resultados mede a confiabilidade nos agentes/universidade e a sua perceção do que fazem; a vontade de
levar em conta os resultados mostra a utilidade sentida; a vontade de trabalhar
conjuntamente, a coesão percebida desde o setor económico.

Classificação própria, baseada na taxonomia denominada CNAE 2009 (Código Nacional de
Actividades Económicas).
Método estratificado de amostragem não proposicional. A seleção não proporcional é escolhida
para sobre-representar as áreas de maior afluxo turístico que, a priori, poderiam ter maior
variabilidade em relação aos tópicos de interesse do estudo. Estratos definidos por zonas
(delimitadas de acordo com a influência turística diversificada no território municipal) e
atividade (ver classificação anterior). Atribuição aos pesquisadores de pontos para a recolha de
dados e seleção aleatória da unidade última de amostragem.
Entrevista presencial administrada polo pesquisador, aplicando umha dinâmica de até 5 tentativas
em diferentes dias e horários até que o número de entrevistas seja alcançada para cada unidade
potencial selecionada inicialmente
Tamanho da amostra 410. Margem de erro = ± 4,7%. Nível de confiança de 95,5% (dous sigmas)
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As perguntas forom feitas no final do questionário, quando a pessoa entrevistada já podia ter umha ideia clara do teor do estudo. Em nengum caso
foi solicitada a razão da resposta, de modo a não violentar a pessoa diante
de perguntas sensíveis em relação ao interlocutor, cuja formulação poderia
afetar negativamente a abordagem das outras duas e, assim, evitar respostas
“socially undesirable” (cfr. Smith, 1967; para umha revisão, Steenkamp et alii,
2009). O entrevistador devia registrar numha nota (“comentários adicionais”)
dados de interesse da maneira como as respostas forom/não forom dadas. O
importante, para nós e nesta fase, era conhecer a disposição e a atitude mais
do que as suas possíveis razões. Em geral, sobre 8, usamos a faixa 1 a 2 como
altamente refratária e 7 a 8 como altamente concordante. Para esta exposição,
recorremos a recodificações agrupadas em dous grupos (1 a 4; 5 a 8) e a tabelas
de contingências para umha melhor apreciação das tendências em jogo.
IV.2.1.2.1. Variáveis que informam sobre as origens dos tipos de clientela na cidade e a “simpatia” em relação ao tipo de turista
Trabalhamos aqui com 36598 entrevistas destinadas a proprietários ou gerentes
de estabelecimentos. Das várias perguntas feitas, selecionamos aquelas relacionadas ao tipo de clientela, a atitude em relação ao turista / visitante e as
relacionadas à participação em umha associação profissional ou cívica.
Classificamos o tipo de clientela em termos de origem em cinco tipos (percentagens da distirbuição do universo nestes tipos na Tabela 1):
CLIENTES ESPORÁDICOS LOCAIS - mais de 80% dos clientes são
visitantes.
MAIORITARIAMENTE VISITANTES maioria dos visitantes - entre 60%
e 80% dos clientes são visitantes
MISTURA DE CLIENTES E VISITANTES LOCAIS - entre 40% e 60%
são clientes moradores ou visitantes.
MAIORITARIAMENTE LOCAIS- entre 20% e 40% são clientes visitantes.
CLIENTES VISITANTES DA CIDADE ESPORÁDICOS - menos de
20% dos clientes são visitantes.
TIPO DE CLIENTELA QUE FREQUENTA
Percentagem
Frequência Percentagem
O ESTABELECIMENTO
acumulada
Clientes locais esporádicos

6

1,6

1,6

Maioritariamente visitantes

26

7,1

8,7

Mistura de visitantes e locais

88

24

32,7

Maioritariamente locais

190

51,8

84,5

98

As que na altura e na atualidade estavam feitas para ser apresentadas no VI Critical Tourisme
Conference.
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Visitantes esporádicos

50

13,6

98,1

Outros

7

1,9

100

Tabela 1.

O primeiro dado relevante a esse respeito é que 32,7% dos estabelecimentos monstram umha dependência média-alta deles, e 8, 7% do total, umha
dependência extrema
A segunda é que, como pode ser visto (Tabela 299), em conjunto, os setores
económicos analisados apresentam umha visão fortemente favorável ao turismo, com apenas 14,2% em posições desfavoráveis (1 a 4, embora, nesse caso,
com um peso de alta refração importante).

Válidos

Perdidos
Total

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

1

30

8,2

8,2

8,2

2

7

1,9

1,9

10,1

3

7

1,9

1,9

12,1

4

8

2,2

2,2

14,2

5

42

11,4

11,5

25,8

6

72

19,6

19,7

45,5

7

88

24,0

24,1

69,6

8

111

30,2

30,4

100,0

Total

365

99,5

100,0

Sistema

2

,5

367

100,0
Tábela 2

99
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Deve-se enfatizar que nos referimos a um tipo de atividade potencialmente relacionada, mesmo
que minimamente, aos visitantes, e não a umha atividade em si; e, portanto, se a atividade
económica tem ou não a ver com visitantes, é irrelevante para essa análise.
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IV.2.1.2.1.1. Confiança e potencial aplicabilidade dos resultados.
Disposição para análise conjunta
Vejamos os seguintes gráficos que refletem as respostas obtidas:

Válidos

Perdidos

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

1

34

9,3

9,4

9,4

2

15

4,1

4,2

13,6

3

22

6,0

6,1

19,7

4

49

13,4

13,6

33,3

5

58

15,8

16,1

49,4

6

72

19,6

20,0

69,4

7

47

12,8

13,1

82,5

8

63

17,2

17,5

100,0

Total

360

98,1

100,0

Sistema

7

1,9

367

100,0

Total

Tabela III Confiança neste tipo de esudos. Frequência/Percentagem/Percentagem Valida Percentagem acumulada

Válidos

Perdidos
Total

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

1

128

34,9

35,4

35,4

2

37

10,1

10,2

45,6

3

24

6,5

6,6

52,2

4

38

10,4

10,5

62,7

5

41

11,2

11,3

74,0

6

27

7,4

7,5

81,5

7

21

5,7

5,8

87,3
100,0

8

46

12,5

12,7

Total

362

98,6

100,0

Sistema

5

1,4

367

100,0

Tabela IV. Disposição a trabalhar em conjunto na análise dos resultados.
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Válidos

Perdidos
Total

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

1

71

19,3

19,8

19,8

2

15

4,1

4,2

24,0

3

10

2,7

2,8

26,8

4

30

8,2

8,4

35,2

5

36

9,8

10,1

45,3

6

38

10,4

10,6

55,9

7

43

11,7

12,0

67,9
100,0

8

115

31,3

32,1

Total

358

97,5

100,0

Sistema

9

2,5

367

100,0

Tabela V. Disposição a tomar em consideração estes resultados na sua atividade.

A confiança nesse tipo de estudo (Tabela III) é de 66,7% (5 a 8) e a não
confiança em 33,3% (1 a 4) apresentando a menor polarização nas posições;
a falta de vontade de aplicar os resultados sobe para 35,2% e mostra posições
claramente confrontadas (Tabela IV).
A disposição de trabalhar em conjunto nos resultados é baixa e possui alta
polarização com umha refração verdadeiramente importante (Tabela IV);
sendo a resposta mais repetida, 35,4%, a mais negativa e superior ao setor
claramente oposto: apresenta de 1 a 3, 52,2%; 62,7% de 1 a 4. Em termos
de planeamento, o grupo de pesquisa deve levar em consideração essa forte
distância, pois manifesta não apenas distanciamento, mas também, provavelmente, desconfiança em relação aos seus potenciais interlocutores. A questão
da confiança pode ser interpretada em duas dimensões: a confiabilidade dos
resultados desses estudos e/ou a utilidade e sentido deles (entendendo por “sentido”, também, a linha possível a ser seguida por determinadas instâncias, públicas ou privadas, com base nos resultados). Isso parece ser corroborado polo
índice de recusas claras para levar em consideração os resultados (Tabela V);
encontramos 26,6% dos responsáveis por estabelecimentos que preferem ficar
de fora desse tipo de estudos e resultados. Também é importante ter em mente
que o questionário concentra parte da sua atenção no turismo, que convida os
entrevistados a pensar que a questão do turismo está em jogo e se concentra
nas expetativas do turismo, o que leva a quem tem clientela local a se sentir
distante ou não interpelado polo estudo. Isso pode estar implicando que a
atividade comercial centrada no local não se sente interpelada pola marcha da
cidade ou que o turismo não é um fator relevante na sua experiência na cidade;
216
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que existe, portanto, umha secessão de interesses, na qual a atividade comercial
não é vivida como própria, não se sente concernido polo conjunto da cidade;
algo semelhante ao que foi detetado no processo de contato com associações.
O pólo oposto em termos de confiança é de 56,7% (5 a 8), embora a cota mais
disposta a confiar (de 6 a 8, 40, 1%) caia para 30,6% (7 e 8); o número de pessoas no polo refratário é menor (33,3%, de 1 a 4; 1 a 3, 19,7%; 1 e 2, 13,6%)
do que as dispostas à sua aplicação (Tabela V, 35,2% de 1 a 4; 1 a 3, 26,8%; 1
e 2, 24%). Na prática, o desejo de ficar de fora parece ainda maior.
IV.2.1.2.1.2. O CSI e as variáveis relacionadas à opinião e dependência do visitante/turista hoje
Queremos oferecer agora algumhas informações sobre o CSI cruzando-o com
o tipo de clientela de cada estabelecimento e a opinião dos responsáveis polos
estabelecimentos sobre o tipo de turista.
Para facilitar a visualização e o tratamento dos dados, recodificamos as variáveis CSI em a favor (5-8: 1,00 nas Tabelas) e contra (1-4: ,00 nas Tabelas) e
reduzimos os tipos de clientela em 3 grupos; Orientado ao turismo (CLIENTES LOCAIS ESPORÁDICOS MAIS VISITANTES, Grupo 1), misto
(COMBINAÇÃO QUASI IGUALITÁRIA ENTRE CLIENTES LOCAIS E
VISITANTES, Grupo 2) e orientado para o público local (MAIORITARIAMENTE LOCAIS E VISITANTES ESPORÁDICOS, Grupo 3).
Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

,00

120

32,7

33,3

33,3

Válidos

1,00

240

65,4

66,7

100,0

Total

360

98,1

100,0

Perdidos

Sistema

7

1,9

367

100,0

Total

Tabela VI. Recodificação respostas relativas à confiança no estudo

Válidos
Perdidos
Total

Frequência

Percentagem

227

61,9

62,7

62,7

33,3

135

36,8

37,3

100,0

100,0

362

98,6

100,0

5

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

1,4
367

100,0
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Tableta VII. Recodificação respostas relativas à disponibilidade de trabalho conjunto

Válidos
Perdidos

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

,00

126

34,3

35,2

35,2

1,00

232

63,2

64,8

100,0

Total

358

97,5

100,0

Sistema

Total

9

2,5

367

100,0

Tabela VIII. Recodificação respostas relativas à aplicação de resultados posterior à análise conjunta
Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

32

8,7

8,9

8,9

Grupo 2,00

88

24,0

24,4

33,3

Grupo 3,00

240

65,4

66,7

100,0

Total

360

98,1

100,0

Sistema

7

1,9

367

100,0

Grupo 1,00
Válidos

Perdidos
Total

Tabela IX. Recodificação de respostas relativas ao tipo de clientela del estabelecimento na atualidade em geral
Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

,00

52

14,2

14,2

14,2

Válidos

1,00

3

85,3

85,8

100,0

Total

365

99,5

100,0

Perdidos

Sistema

2

,5

367

100,0

Total

Tabela X. “Simpatia” polo tipo de turista.
tipo_clientela_recod
,00
Válidos
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Total

1,00

2,00

3,00

43,3%

27,9%

34,0%

33,3%

1,00

56,7%

72,1%

66,0%

66,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Coda: Integração de CSI na planificação da investigação: primeiros passos com comerciantes

Tabela XI. Entre confiança neste tipo de estudos e tipo de clientela
aplic_result_act_recod

,00
Conf_est_
recod
1,00

Total

Total

,00

1,00

Recontagem

60

56

116

% dentro de
conf_est_recod

51,7%

48,3%

100,0%

Recuento

64

173

237

% dentro de
conf_est_recod

27,0%

73,0%

100,0%

Recontagem

124

229

353

% dentro de
conf_est_recod

35,1%

64,9%

100,0%

Tabela XII Confiança no estudo * Disposição a tomar em consideração estes resultados na sua atividade

Assim, observamos que confiança vs. desconfiança (Tabela VI) se situa em
dous terços, 65,4%, versus um terço, 32,7%, das pessoas entrevistadas e em termos semelhantes a tomada em consideração dos resultados (64,8 % vs. 35,2%).
Há umha tendência para a correlação entre confiança e aplicabilidade (Tabela
XII): daqueles que afirmam ter um grau de confiança relativamente baixo; deles
48,3% estão dispostos a levar em consideração os resultados nas suas atividades;
daqueles que mostram alta confiança, é de 73%. Os dados indicam que falta de
confiança não é motivo para quase metade desse grupo não aplicar os resultados.
Seria útil saber sob quais condições, é claro; mas indica um contingente considerável que podemos considerar à expetativa (certamente, algo mui semelhante
às respostas obtidas polas associações que indicarom não poder comparecer à
reunião). Não há correlação total entre confiança e eventual aplicabilidade, o
que torna as respostas favoráveis para levar os resultados em consideração enganosas e provavelmente mais desconfiantes do que se poderia pensar. O pólo
de desconfiança (Tabela VI: 1 a 4, 33,3%) apresenta números semelhantes à
não aplicação (Tabela VIII: 35,2%) no seu conjunto; mas, examinando mais
parcialmente os dados, verifica-se que a alta confiança nesse tipo de estudo (7 e
8) ascende a 31,6% (13,1 + 17,5) enqueanto as taxas altas de aplicabilidade chegam a 43% (7 e 8, 11,7 e 31,3%, sendo 8 a resposta mais repetida, quase o dobro da resposta mais favorável à confiança: 17,2%). Parece haver umha atitude
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preventiva (potencialmente ter em consideração, por se acaso, que logicamente
não implica a aplicabilidade dos resultados)100.
A “orientação geral (ou mista) com opinião favorável” destaca como perfil de
estabelecimento com maior probabilidade de aplicar os resultados, enquanto o
menor é o daqueles orientados a clientes locais com opinião desfavorável; este
último é, segundo a amostra, tendencialmente o pequeno comércio local: em
Santiago de Compostela, o núcleo fundamental dos estabelecimentos (comerciais) é constituído polo chamado pequeno comércio (mais próprio, em geral,
do comércio de proximidade, porque é o que é mais voltado para os locais):
76,1% em comparação com empresas maiores (entre 20 e 50 trabalhadores) que
dependem mais de clientes de fora da cidade e comarca [Vid: IGE, “Empresas
con actividade en Galicia segundo actividade principal (grupos CNAE 2009) e
condición xurídica”, http://www.ige.eu].
Em relação às caraterísticas gerais da amostra (quanto ao tamanho da empresa
e tipo de clientela), 74,7% da amostra possui menos de 5 trabalhadores, 65,4%
um tipo prioritário de clientela local, seguido por 24 % de clientela mista.
aplic_result_act_recod
aplic_result_
act_recod
Total

Total

1,00

2,00

3,00

,00

48,4%

20,5%

39,2%

35,3%

1,00

51,6%

79,5%

60,8%

64,70%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela XII. Tabela de contingência aplic_result_act_recod * tipo_clientela_recod entre
Disposição a tomar em consideração estes resultados na sua atividade e tipo de clientela

Talvez encontremos aqui um setor que apresenta maiores expetativas de mudança e eventual melhoria (79,5%101). A sua tendência permite colocar os outros dous setores como dous pólos opostos e determinados nos seus potenciais
clientes. O misto pode esperar um reforço dum dos dous tipos de clientela ou
de ambos, sem entrarmos agora, na nossa avaliação, para especular sobre umha
mudança nos subtipos de clientes de cada um dos dous tipos.
Contudo, a simpatia polo tipo de turista (observe-se: não apenas polo fenómeno turístico em abstrato, mas polo turismo específico que visita Santiago) é
mui alta. Sob esse prisma, quanto à amostra, poderemos arriscar que qualquer
estudo sobre o fenómeno do turismo é relativamente dispensável para todos
100

101
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A “atitude cautelosa” funciona como um tópico relacionado ao caráter galego e é mui comum
entre o povo galego (“Unha vintena de persoeiros”); considerando-o como um sinal de
insegurança na tomada de decisões, ver Gondar, 1999; como sinal de indecisão, Lamas, 2004).
Outros dados, que não mostramos para não complexizar mais esta exposição, como a evolução
e as expetativas sobre o seu negócio, assim também o indicam.

Coda: Integração de CSI na planificação da investigação: primeiros passos com comerciantes

os setores económicos considerados: o turismo não é, com exceção de 14,2%
(Tabelas II e X), um problema nem na sua existência, nem no seu número nem
no seu tipo. Talvez isso resulte da falta dum debate político, polo menos até
aquele momento (abril de 2015), sobre esta questão e sobre a criação - através
dos meios de comunicação de massa - dumha opinião pública e de um discurso
público em favor do turismo.
Os dados parecem corroborar isso ser um motivo importante: quando se trata de mostrar disponibilidade ao trabalho conjunto (ou seja, a potencialmente
sentir essa necessidade, por qualquer motivo relacionado à sua oferta comercial,
a dedicar tempo à análise dos resultados em eventual benefício próprio, que
verificaria, em grande parte, umha confiança real e umha eventual aplicabilidade; e a compartilhá-lo com o grupo de pesquisa universitário, o que poderia
implicar confiança ou empatia em relação a este), os resultados mostram um panorama mui desfavorável. Nele a confiança e a disponibilidade para a aplicação
não são fortes o suficiente para que os entrevistados dediquem tempo a isso (Fig
1; Tabelas IV e VII). O percentual de disposição real (considerando, mesmo, 6
a 8), é de 25,5%, o que não compensa a negatividade do pólo 1 (35,4%), e que,
se atendermos à maior disposição (7 e 8), não atinge o quinto dos responsáveis
polos estabelecimentos: Tabela IV.
Tudo isso implica que os responsáveis da atividade económica de Santiago analisada monstram, em conjunto, umha baixa disposição e confiança em relação a
esse tipo de estudo e, provavelmente, aos seus autores e à instituição (universidade)
de onde provêm (o que torna preciso estudar o grau de confiança e prestígio que a
instituição tem para a comunidade, fora, agora, do nosso alcance).
IV.2.1.2.1.3.1. Tipo de clientela, orientação e andamento do negócio e disposição
Como foi observado, a “Orientação geral com opinião favorável sobre o tipo
de turista que visita a cidade atualmente” destaca-se como um perfil de estabelecimento com maior probabilidade de aplicar os resultados (enquanto que no
conjunto da amostra os valores mais positivos representam 63,2% em relação ao
total de entrevistados; no caso de estabelecimentos mistos, o percentual de valores positivos é de 80,8%), enquanto os mais reticentes são, antes de tudo, aqueles orientados a clientes locais com opinião desfavorável (os valores negativos da
amostra incorporam 34,3% dos valores registrados, neste caso a proporção de
respostas reticentes a aplicar os resultados sobe para 51,4%102), seguidos polos
102

Assim, dada a baixa quantidade de empresas orientadas para o turismo com umha opinião
desfavorável (2) e de empresas com orientação geral e umha opinião desfavorável sobre o tipo
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estabelecimentos orientados a visitantes e com opinião favorável (registrando
44,85% de respostas opostas a levar em conta os resultados da análise conjunta
nas suas práticas comerciais diárias).
A eventual bondade do CSI oferecido polo nosso grupo deve enfrentar um
meio que não está mui disposto a se relacionar com a produção de resultados e
análises da universidade neste âmbito. Dada a natureza exaustiva da pesquisa e a
presença de perguntas específicas sobre atitudes e perspetivas, parece indicar que
o problema não é o objeto do estudo; polo contrário, devemos pensar numha
atividade, a universitária, que opera numha cidade de mais ou menos 100.000
habitantes, com cerca de 4.250 trabalhadores diretos e cerca de 27.000 estudantes (vid “USC en cifras”), a maioria galega e muitos compostelanos ou da
comarca, que é vista polo setor comercial, em particular, como situada fora dos
seus interesses em relação à a sua atividade investigadora.
Em geral, o leque de confiança no estudo é de 33,3% (1 a 4) vs. 66,7% (5 a
8). Aqueles com umha clientela mista apresentam maior confiança nesse tipo de
estudo, com 72,1% vs. 27,9%, enquanto os mais reticentes a esse tipo de estudo
são aqueles ou mais focados no turismo (34% contra vs. 66% a favor) ou mais
focados na clientela local (43,3% contra vs. 56,7% a favor).
Ou seja, tendencialmente e a partir da amostra, observa-se que os estabelecimentos mais focados na atividade turística são menos propensos a 'interferências'
e aqueles que não sentem necessidade de saber como as cousas funcionam, polo
menos tal como nós as estudamos vendo o estudo como algo alheio e não como
umha forma de eventual deteção de problemas e oportunidade de consequentes
mudanças. Isso pode ter a ver com um contexto no qual podem ser percebidas
críticas à atividade turística, como a banalização da cidade e a sua imagem que
um estudo pode verificar ou com a certeza de que elas são descartáveis porque
do modo em que estão estão indo bem. E esses setores, de grande dependência
turística. compartilham, tendencialmente, a relutância com os mais contrários:
aqueles que têm maior peso da clientela local que visitante (embora lembremos
o pequeno volume de dados que temos neste caso): provavelmente aqueles que
se sentem estranhos ao fenômeno turístico e que podem considerar que esses
estudos buscam apenas reforçar essa dimensão, interpretando-os em um continuum da administração pública (em que incluiriam a universidade como parte
ou aliada disso) e das suas políticas favorecedoras do turismo (podemos afirmar,
sem risco de erro, que mais de nove em cada dez artigos publicados nos meios
de comunicação escrita diários neste anos apresentavam declarações favoráveis à
prática do turismo na cidade). A universidade é considerada um organismo que
trabalha na mesma direção que as administrações públicas de natureza política.
de turista que visita a cidade atualmente (8), incluir esses dados no estudo parece bastante
desnecessário e complicaria a consideração geral dos dados.
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A nossa hipótese é de que o clima de euforia em relação ao turismo em Santiago
e, mais especificamente, ao ligado ao Caminho de Santiago, em meio da crise
económica, estava e está na raiz dessa desconfiança. A universidade estaria sendo
vista não como umha entidade independente, mas como um legitimador e até
mesmo um defensor das políticas públicas do governo. Aqueles que trabalham
principalmente com/para a comunidade local são os mais reticentes a práticas de
trabalho conjunto ou à confiabilidade/interferência de resultados provindos da
universidade: para eles, a universidade pode ser vista como um problema e provavelmente como um agente favorecendo políticas contrárias aos seus interesses.
Normalmente, estudos turísticos são projetados ou, polo menos, percebidos,
para "melhorar o turismo" ...
O facto é que parece não haver conexão entre a universidade e a sociedade
nesse domínio. Existe, portanto, um problema que leva à necessidade dumha
resolução prévia de relacionamentos: estabelecer redes funcionais que apoiem a
transferência de resultados para a sociedade, não apenas pensada na economia
e na melhoria da empregabilidade da comunidade local, mas como um catalisador e co-desenvolvedor de soluções para problemas presentes na sociedade,
no espaço social e não como puro transmissor de conhecimento. O grupo deve
tentar transformar esse problema numha oportunidade, transmitindo a confiabilidade do seu trabalho e a confiabilidade do trabalho conjunto.
IV.2.1.2.1.3.2. Participação associativa e participação cidadã nos
responsáveis dos estabelecimentos
Consideremos agora duas perguntas dirigidas aos comerciantes sobre a sua
eventual pertença a algumha associação:
P45A. Pertence a empresa a algumha associacção?
Se sim, qual o nome?
P76A. Grau de participação comunitária LOCAL ou GALEGA
76B. FORMA DE PARTICIPACIÓN S/N
S/N
ACT
PAS
2.PARTICIPAÇÃO PASSIVA (assistencia passiva,
doador, associado)
3.PARTICIPAÇÃO ATIVA (militante, voluntário)
6.OUTROS
No caso de 6.OUTROS, indicar_____________________________
76C.Rol na entidade :____________________________________
76D.Tipo de org.: Associação/Partido político/ONG/Outros
Estes são os resultados:
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Válidos

Perdidos

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

Sim

66

18,0

18,2

18,2

Não

294

80,1

81,2

99,4
100,0

NS/NR

2

,5

,6

Total

362

98,6

100,0

Sistema

5

1,4

367

100,0

Total

Tabela XIV

Válidos

Perdidos
Total

Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

Sim

96

26,2

26,5

26,5

Não

244

66,5

67,4

93,9
100,0

NS

22

6,0

6,1

Total

362

98,6

100,0

Sistema

5

1,4

367

100,0
Tabela XV

Os resultados oferecem outro facto significativo (Tabela XV): um número
importante de estabelecimentos (67,4%) não pertence a nengumha associação.
Dentro deles, o grupo menos associado é o voltado principalmente para a
clientela local. E parece que o grupo de estabelecimentos com maior número
de clientes estrangeiros também está relativamente mais associado, talvez porque entendam apresentar um conjunto de interesses mais compacto e estarem
mais sujeitos a variações dependentes da política de turismo.
Por outro lado, detetamos que pertencer ou não a umha associação não
é significativo nos resultados obtidos nas três perguntas do CSI formuladas.
Esse baixo índice associativo leva a questionar o grau de representatividade
real das associações dos comerciantes que estamos abordando; e, talvez, mostre umha falta de vigor que explica parcialmente o interesse/desinteresse e as
presenças/ausências que o processo de contato e reunião com associações mostrou103. Por outro lado, parece que podemos trabalhar com a hipótese de que
103
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Os dados referentes às associações comunitárias são semelhantes: existem poucas associações
comunitárias na cidade e a sua força também é reduzida, embora não pareça tanto inicialmente.

Coda: Integração de CSI na planificação da investigação: primeiros passos com comerciantes

o setor de hospedagem participa dum número maior e abrange mais tipos de
redes do que o setor de retalho ou pequeno comércio (Viren, 2015 )
O baixo índice associativo(26,5%) é outro fator de oportunidade, não sem
risco: o grupo deve pensar nas suas estratégias de transmissão e parece claro
que deve apostar em contato direto para fortalecer a confiabilidade e a confiabilidade. O recurso às entidades associativas existentes não parece suficiente
nem eficaz o suficiente. Ao mesmo tempo, a atividade do grupo pode dar
lugar a novos contextos associativos, nos quais o grupo não deve intervir.
Esta questão redunda no segundo problema fundamental que devemos enfrentar, juntamente com o da fiabilidade e a confiabilidade: a geração de espaços
conjuntos. Sabemos, por exemplo, que, daqueles que demonstram maior interesse em participar conjuntamente da análise dos dados, 91,7% (Tabela XVI)
também estariam mais dispostos a aplicar os resultados na sua atividade.
Quanto ao interesse compartilhado nos assuntos da cidade ou do país,
setoriais ou não, manifestado através da pertença a umha associação fora do
campo profissional, isso permite observar que são pessoas com participação
ativa na comunidade por meio de coletivos as mais inclinadas a confiar nos
resultados (Tabela XVI):
_Dispo. Aplic. result

,00
Contagem

Válidos
1,00

Total

Total

,00

1,00

114

108

222

51,4%

48,6%

100,0%

11

121

132

8,3%

91,7%

100,0%

125

229

354

35,3%

64,7%

100,0%

Tabela XIV. Tabela de Contingência. Recodificação respostas relativas à disponibilidade de
trabalho conjunto * e Disposição a tomar em consideração estes resultados na sua atividade

Se o grupo escolhesse esse caminho, o mais fácil em relação à confiança e à
confiabilidade, o problema persistiria na geração do espaço conjunto, inclusive físico e relativo ao processo: como, onde, quem se reunir?
Conclusivamente, pensamos que a participação em associações funciona
bem como índice de compromisso e identidade ou com a comunidade local
(cfr, Richards, 2007, para o caso de Barcelona). Quanto ao interesse comum
em questões relativas à cidade ou ao país (setorial ou não), comprovado pola
participação em associações não profissionais, é baixo (Tabela XIV) e isso mostra (Tabela XVII) que as pessoas que jogam um papel ativo na comunidade
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estão mais inclinadas a confiar nos resultados obtidos (nesse sentido, Stenseke
-2009- mostra conclusões semelhantes para casos suecos: umha atmosfera de
confiança é essencial para a participação).
CSI1
Participação comunitária LOCAL ou GALEGA
conf_est_recod CONFIANÇA
ESTUDO
RECODIFICADA

Total

Sim

Não

,00

23,1%

35,6%

1,00

76,9%

64,4%

100,0%

66,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

NS/NR
33,2%

Tabela XVII. Tabela de contingencia conf_est_recod * participação comunitária local ou galega confiança no estudo conjunto recodificada e participação comunitária do responsável

E para o trabalho de análise conjunta, sendo o item em que pontuam bastante superior à média:
CSI2
Participação comunitária LOCAL ou GALEGA
disp_trab_
conj_recod
DISPOSIÇÃO AO
TRABALHO CONJUNTO
RECODIFICADA

Total

Smi

Não

,00

50,8%

65,3%

1,00

49,2%

34,7%

100,0%

37,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

NS/NR
62,5%

TABELA XVIII de contingência disp_trab_conj_recod * Participação comunitária local ou
galega disposição ao trabalho conjunto recodificada e participação comunitária do responsável

Válidos

Perdidos
Total
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Frequência

Percentagem

Percentagem
válida

Percentagem
acumulada

,00

227

61,9

62,7

62,7

1,00

135

36,8

37,3

100,0

Total

362

98,6

100,0

Sistema

5

1,4

Sistema

5

1,4

367

100,0

Coda: Integração de CSI na planificação da investigação: primeiros passos com comerciantes

Mas esses números mudam e equilibram-se em termos de aplicabilidade
(Tabela XIX) de participantes ativos na comunidade quanto a se aplicariam/
não aplicariam os resultados (38,1%/61,9%) versus 35,3%/64,7% de participantes não ativos), emergindo novamente a nossa suspeita dessa posição
preventiva de muitas das pessoas entrevistadas, especialmente as menos participativas que emergem fortemente aqui nessa posição de cautela.
Participação comunitária LOCAL ou GALEGA
aplic_result_act_recod APLICAÇÃO
RESULTADOS
RECODIFICADA
Total

Total

Smi

Não

,00

38,1%

35,3%

NS/NR

1,00

61,9%

64,7%

100,0%

64,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

35,7%

Tabela XIX. Tabela de contingência aplic_result_act_recod * Participação comunitária LOCAL ou GALEGA APLICAÇÃO RESULTADOS RECODIFICADA E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

IV.2.2 A deteção de problemas de sustentabilidade e intervenção num
contexto que não é favorável a essa intervenção.
Reservamos um espaço final para formular umha questão relativa à deteção
por nós de possíveis problemas na cidade de coesão social e sustentabilidade
identitária, alguns deles diretamente ligados à atividade turística que não aparecem como problema nos dados do nosso trabalho de campo. Lembre-se que
o turismo não é para o setor comercial, com exceção de 14,2%, um problema
nem na sua existência, nem em número nem em tipo.
Os dados coletados apontam para umha concentração da atividade comercial em relação ao turismo em determinadas áreas da cidade mui interessadas
em promovê-lo. Da mesma forma, há umha tendência para maior indiferença em
relação ao futuro em relação a esse tipo de atividade comercial noutras áreas da
cidade, que parecem não considerar oferecer potencial comercial aos visitantes.
Lidamos com dados que indicam que o número de estabelecimentos comerciais na parte antiga da cidade, a 'mais turística', permaneceu estável nos
últimos anos, alterando o tipo de dedicação, no sentido de aumentar a oferta
aos visitantes e diminuir o comércio de proximidade. Essa manutenção no número pode estar indicando umha proporção entre oferta comercial e clientela
e, portanto, indicando que foi o tipo de clientela que mudou. A cidade conheceu transformações populacionais nos últimos anos, como vimos. O número
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de habitantes da parte antiga tende a diminuir e envelhecer; estendeu-se de maneira importante às áreas periféricas do núcleo central e forom abertos centros
comerciais nalgumhas dessas áreas. O peso relativo dos habitantes da cidade
velha na população de Santiago e a sua área metropolitana caiu para aproximadamente 3%. Apesar de um notável investimento económico na construção de
reabilitação e assistência habitacional na parte antiga, o número de casas vazias
aumentou nos últimos anos. Parte, polo menos, dessa área (especialmente a
mais determinada polo turismo), não parece sustentável em termos locais no
futuro: não há pessoas suficientes para ocupar e manter as vivendas. Apesar
do investimento feito polo Consórcio da cidade e dum ingente trabalho nesta
linha, reconhecido internacionalmente ("Zona Histórica"), “con el objetivo
de rehabilitar y revitalizar el casco histórico, es decir, de asentar y acrecentar el
vecindario”, esse resultado não foi alcançado.
Tudo parece indicar, então, que a parte antiga, especialmente a mais afetada
pola atividade turística, despovoa-se e a sua atividade mista de visitantes e locais está sendo substituída por umha forte atividade de visitantes. A ausência
de interseção está aumentando.
Social e politicamente, o debate parece concentrar-se na recuperação do
comércio de proximidade e da área residencial na parte antiga. Porém, os
dados indicam que a recuperação dos habitantes não surtiu efeito com as
políticas atuais e que, provavelmente, não há muito espaço para mais estabelecimentos comerciais, dada a estabilidade historicamente mantida nesse
aspeto, que pode atrair população104. Por outro lado, também parece claro que
existem espaços para uso preferencial ou quase exclusivo de turistas e atividade comercial, especialmente nas áreas mais próximas à catedral; isto é, umha
tendência de transferir alguns espaços do mundo local para o mundo visitante
e para os comerciantes que operam com eles105.
IV.2.3. Conclusões e questões para o planeamento do CSI :
O trabalho realizado até agora mostrou-nos, acima de tudo, problemas cuja
dimensão não tínhamos:

104

105
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Mas há outros fatores a serem levados em consideração: acessibilidade (uso de veículos ou
garagens, por exemplo), o preço da moradia (depois de ter consultado alguns agentes
imobiliários, ficamos surpresos ao descobrir que poderia ser de até 30% superior ao preço da
vivenda- em condições similares - noutras áreas centrais da cidade). Assim, em 12 de maio de
2015, realizamos umha pesquisa aleatória em dous portais imobiliários espanhóis líderes (www.
elidealista.com e www.enalquiler.com), comparando áreas na Cidade Nova e na Cidade Velha,
e observamos que -em condições similares de espaço e de confortabilidade- na Cidade Velha, o
custo da habitação é 27,9% mais do que na Nova.
Quem revisar a imprensa diária relativa à cidade, poderá verificar que as controvésias continuam
e com força crescente daquela altura à atualidade da publicação deste volume.

Coda: Integração de CSI na planificação da investigação: primeiros passos com comerciantes

a) A opinião favorável ao turismo e ao seu tipo: pensamos que o tipo de
turismo e a atividade económica gerada na cidade é prejudicial em algumhas dimensões; mas a grande maioria acredita que é bom e as pessoas mais reticentes em relação ao turismo sentem-se alheias ao processo
e à situação da cidade a esse respeito. O elemento desmobilizador pode
demonstrar a perceção de falta de proximidade física com o ambiente
mais influenciado polo turismo e ser outro exemplo da falta de sentido
comunitário e de carência de salvaguarda do interesse comum em relação às formas capitalistas modernas. O turismo será umha maneira de
exaltar os benefícios de certa lógica mercantilista típica da economia de
mercado, como é entendida contemporaneamente, que promove umha
posição em relação ao turismo positiva, porque facilita o desfrute de
nossa liberdade de escolha e circulação (reduzida, por outro lado, aos
países ocidentais, e alguns asiáticos, fundamentalmente)?
b) A existência, do ponto de vista da coesão social, dumha possível lacuna
entre setores de pólos opostos (+ - turismo), ambos coincidentes por
serem os mais relutantes ao tipo de estudo e cooperação formulados.
Podemos interpretar que a atividade com pessoas residentes contribui
para umha maior sustentabilidade da coesão e da sustentabilidade identitária, ao atuar em espaços locais, promovendo a relação entre locais e
ocupação de espaços públicos.
c) A universidade é vista como aliada da promoção do turismo. Ao mesmo
tempo, parece haver algumha situação defensiva por parte dos setores
comerciais fortemente envolvidos no turismo.
d) Enfrentamos climas de desconfiança relativamente altos; e debuxa-se
substancialmente um panorama de expetativa cautelosa por parte dos
nossos potenciais interlocutores.
e) O baixo nível associativo converte as associações de comerciantes (exceto
a Cámara de Comercio e algumha pequena setorial) em interlocutores
fracos para os nossos objetivos. Não temos interlocução associativa forte.
Vislumbram-se oportunidades: a interlocução mantida com as associações
e o seu desejo unânime de continuar trabalhando juntos; a existência de altos
níveis de confiança e também de disposição para o trabalho conjunto. A própria
existência da expetativa de muitos entrevistados, desde a desconfiança é umha
oportunidade. Particularmente, a alta percentagem de negócio misto existente
também é umha oportunidade para fortalecer a coesão social: certamente, é
possível avançar no aprofundamento dum modelo o mais interseccional possível (de facto e de compreensão geral da cidade), que tente reduzir as distâncias
que parecem existir entre o tipo de turista e o comércio local e que gere maior
consciência do espaço público compartilhado e aberto a toda a sociedade.
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E coloca-se-nos algum interrogante, sério, dependendo das posições da
análise investigativa e da não intervenção como agentes, sobre as quais devemos refletir. Assim, por exemplo, existem várias alternativas, incluindo:
a) deixar as cousas como estão e que a sociedade e o livre mercado sejam
quem determinem usos e possibilidades
b) agir insistindo na promoção da habitabilidade na parte antiga, incentivando, para o caso em apreço, o comércio de proximidade nela
c) propor umha mudança no discurso, na oferta comercial da cidade e na
oferta turística da cidade.
E também questões doutra natureza: Com quem nos reunimos? Será o
suficiente com um espaço relativamente neutro (não sabemos até que ponto)
como a Cámara de Comercio? Mas não podemos conhecer todas as pessoas
... Tentamos nos encontrar, polo menos inicialmente, com aquelas associações
que expressarom interesse previamente? Mas isso tem riscos na interpretação
da nossa ação e pode enviesar a nossa atuação ...
E, em termos de planeamento e dedicação em nosso trabalho, a nossa disponibilidade para trabalhar em conjunto com os setores sociais deve ser um
elemento decisivo para a ação do grupo no CSI ? Na nossa opinião, sim; mas
quanto tempo e prioridade podemos dedicar a isso?106
Apesar da natureza complementar das perguntas dedicadas à análise do
Compromisso Social Investigador, as conclusões tiradas da análise dos resultados convidam a pensar que um estudo temático detalhado deve conter umha
medição mais complexa e exaustiva das atitudes: 1) em relação à pesquisa; 2)
a vontade de participar da análise de pesquisas como sujeitos ativos e 3) a disposição para implementar os resultados obtidos. Quaisquer propostas futuras
devem repensar o uso doutros tipos de escalas ou declarações postuladas em
positivas e negativas, para tentar equilibrar as respostas e evitar o claro viés
em direção a respostas positivas (viés de aquiescência e conveniência social)
que também afeta as questões relacionadas ao posicionamento ideológico em
relação ao fenômeno turístico.

106
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Para complementar o nosso conhecimento, optamos, fundamentalmente, por abrir o diálogo
com entidades comerciais e comerciantes, selecionados tentando refletir o leque de opções,
independentemente do peso da sua representação através de Mesas Redondas vinculadas ao
projeto expositivo de 2019. Celebrarom-se em concreto três mesas neste sentido: "Comerciantes,
restaurantes e produtores agrícolas" (https://pt-br.facebook.com/events/402274753963265/);
“Comércio Singular da Zona Velha” (https://pt-br.facebook.com/events/2401479556738526/)
e “Atividade comercial” (https://pt-br.facebook.com/events/2392141547513411/, nos dias 5, 6
e 13 de junho de 2019 respetivamente, a última na Cámara de Comercio. E estudamos, agora,
os passos a seguir com contatos diretos na medida das possibilidades da Equipa de Investigação.

V.
REFLEXÕES FINAIS SOBRE O CAMINHO
EM SANTIAGO: TROINAIZAÇÃO
E CAMINHIZAÇÃO?
No conjunto de 72 entrevistas qualitativas a visitantes de lojas na parte antiga
da cidade de Santiago de Compostela em torno da catedral (o ícone da cidade
absolutamente principal), realizadas entre finais de 2010 e inícios de 2011,
detetámos (Torres Feijó; Bello Vázquez, 2011)) que eles/as tinham umha visão
de Santiago como mais patrimonial antes do que depois da sua visita e umha
ideia da cidade como mais religiosa ou vinculada à peregrinação depois do que
antes da visita. Certamente, essa ideia só se produziu por aquisição estando
em contato direto com a própria oferta santiaguesa. E detetávamos já um crescente processo de caminhização da cidade, por exemplo na oferta em estabelecimentos comerciais, com o aumento de produtos vinculados ao Caminho, o
que revelava o aumento de peregrin@s mas mui provavelmente, evidenciando
de modo mais global esse processo de caminhização da cidade e da identidade
local, apagando ou preterindo outras dimensões dela (por exemplo, também
os produtos vinculados à universidade diminuem); o aparecimento de produtos que antes não estavam no mercado e na oferta em Santiago como as
aludidas figuras de soldados templários, que pode ser vinculado com o auge
do medievalismo e historicismo misturado com o esoterismo e esferas de mistério, eram mais umha evidência disto107.
Em casos como o de Santiago é provável que estejamos perante um fenómeno, complexo, de substituição ou transformação do hábitat local, de
troianização, aqui com cumplicidades locais e com consequências na coesão,
caminhando, neste caso, para o que coloquialmente é conhecido como parques temáticos e que D. MacCanell (1976) denominou com precisão “staged
107

Este exemplo da venda de produtos relacionados com o mundo templário aponta, em termos
alargados, para o uso de indicadores valiosos para apreciar processos culturais segundo a
emergência, fortaleza ou fraqueza, e, em geral, segundo as transformações da oferta e da procura
comercial.
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authenticity”, facto que as próprias autoridades locais reconhecem (“Más flexibilidad”); um processo que parece apresentar pouca capacidade de resistência: as pessoas locais são umha população envelhecida e em retirada, em geral
com pouca capacidade de ação e dificilmente enfrentável ao poder dos novos
interesses de alguns comerciantes; as condições de habitabilidade e acessibilidade não são as mesmas que em áreas da cidade com preços de vivenda similares e elementos que são considerados próprios de conforto na atualidade
(garagens próximos, elevadores), além de falta de diversidade comercial bastante pode que estejam influenciando a atração de novas pessoas residentes.
Por outro lado, o aumento da presença de visitantes satura o hábitat local e
faz difícil a convivência. E provavelmente o tipo de turismo e a oferta a ele
dirigida estejam provocando também esse abandono e esta transformação,
dessa substituição do hábitat local por estranhamento ou alheamento por mercantilização. E, na sua afetação identitária, um provável processo de perda
de sustentabilidade e de défices na esfera afetiva da comunidade local. Com
efeito, a parte antiga de Santiago, e, mais apuradamente, a área próxima da
catedral, não é um bairro degradado, deteriorado ou em ruínas; ele é, aliás,
o bairro fundamental das razões de ser e identidades da cidade, ao albergar o
seu principal património material e simbólico e também das suas fortalezas
em termos de atração, histórica e presentemente constituídas: a universidade,
com a Reitoria e outras áreas do governo e dos serviços universitários, a Biblioteca Geral, o Arquivo Universitário, a Igreja da Universidade (na atualidade
não utilizada para serviços religiosos), as Faculdades de Geografia, História e
Arte, Filosofia e Medicina; e a Igreja, com a catedral à frente, e várias igrejas e
mosteiros, todos ocupando prédios de alto valor patrimonial; os dous, eixos da
atividade citadina compostelana, as duas dando como resultado um património material notável do ponto de vista intensivo e extensivo no que costumam
ser os cânones ocidentais; e a isto unindo-se os Paços do Concelho, museus,
hotéis, etc., de igualmente alto valor patrimonial construído.
Na prática, é um processo de colonização de espaços que afeta as atividades
quotidianas das pessoas e que acaba por lesar os usos públicos dos espaços em
que se insere e a afetividade deles.
A sustentabilidade identitária de Santiago de Compostela estava baseada,
já foi dito, no equilíbrio entre várias faces da cidade que, com diferente peso,
conviviam numha relativa estabilidade. A vida económica, social e cultural da
cidade pivotava sobre elas, de base primária: cidade universitária, patrimonial,
cultural, religiosa. Alguns elementos mais a nutriam e ainda a nutrem, como
umha forte componente primária rural do concelho e a condição de cabeceira
de comarca da cidade, e outras, secundárias, como hospitais e serviços médicos, crescente número de serviços administrativos como sede do Governo
galego... ou capital da Galiza (administrativamente de facto desde os inícios
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da década de oitenta do século passado). Ao longo do tempo, as hierarquias
forom mudando e as tensões existirom, mas a cidade conservou espaços, costumes e usos de modo relativamente permanente e as suas ampliações, ao
menos nos últimos tempos, até às primeiras décadas de 2000, se acomodarom à própria evolução de modo consolidado. Baste, como exemplo, o
crescimento da cidade a partir da década de sessenta paralelo ao aumento na
altura do número de estudantes e faculdades da USC na cidade. Os novos
hospitais ou o aumento de funcionariado e serviços desde a instauração da
Comunidade Autónoma da Galiza também não parecem ter alterado essa
coesão. Mas o fenómeno turístico apoiado na promoção dos Caminhos de
Santiago e o denominado Xacobeo, sim; e, por exemplo, a cidade patrimonial ou estudantil, parecem em retrocesso sensível. Mostramos a sua afetação
em termos mais evidentes, como o caso dos espaços e, mesmo, menos, como
o caso da gastronomia local. Sem dúvida, são fenómenos relacionados com
o aumento do preço da vivenda (com novas controvérsias, como o caso dos
denominados ‘andares turísticos’ e novos sistemas de alojamento, a que a
cidade parece mostrar pouca resiliência) a perda de peso, diversidade e número do comércio local ou de habitantes em determinadas Zonas (a Zona
Velha à cabeça), o tipo de consumos... E relacionados também com novos
usos, espaços, produto, estes sim, da resiliência e adaptabilidade das pessoas
habitantes do concelho mas à custa de perdas significativas, que evidenciam
fraquezas de elementos identitários e funcionais cuja consistência está ainda
por ver.
A consequência é umha cidade com ameaças na sua sustentabilidade e
na sua coesão que não pareciam, ao menos até agora, mui percetíveis aos
olhos da população em geral e dos seus agentes em particular (com exceções,
crescentes, no âmbito político, social e económico, que aqui não analisamos
mas que o simples acompanhamento da imprensa relativa à cidade pode
proporcionar: posições políticas, criação de novas associações comerciais,
crise da vivenda e tensões sociais, etc. Vid, por exemplo: “Compostela Aberta advierte” ou “Choque de intereses”, por citar casos recentes, de 2019).
E as causas, entre outras que não são objeto deste livro (do ponto de vista
económico e da planificação económica, da evolução social ou do planeamento urbanístico, por exemplo), prendem-se com as narrativas elaboradas
sobre a cidade na década de oitenta do século XX e os seus usos, massivos, preterindo outros, no âmbito da publicidade turística: veicularom-se
umhas imagens e não outras, promocionarom-se uns eventuais recursos e
não outros, olhou-se e operou-se na cidade com uns relatos dominantes
obviando ou secundarizando outros. Com benefícios e prejuízos para segundo que setores, certamente; mas oferecendo um quadro de situação com
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fraquezas e vulnerabilidades que podem ainda ser suscetíveis de correção ou
aprofundamento.
Resta-nos, entre outras, umha pergunta: por que os visitantes precisam
preocupar-se com a comunidade local? Não há razão para isso, quando o
visitante vem conhecer parte de um património histórico, a comer ou por
motivos religiosos ou espirituais e mais nada. E é verdade. Não encontro
motivos para torná-lo essencial, exceto de índole ética ou de eventual satisfação pessoal. Mais: os motivos que podem ser invocados podem parecer
extravagantes ou ridículos. E é até possível que setores da comunidade local
não tenham interesse em serem conhecidos nas suas várias caraterísticas108.
Mas pode ser que esse tipo de visitante seja conveniente para setores da comunidade local, em termos de sustentabilidade dos seus espaços ou modos
de vida. E esta atue para difundir e até para impor certas regras de uso: para
delinear o tipo de visitantes que quer acolher. E pode ser também que haja
visitantes que, tendo outras motivações, a partir delas conheçam mais e melhor outros aspetos109; como, igualmente, é possível que as pessoas interessadas em aspetos patrimoniais ou religiosos acabem entendendo melhor o que
veem e usam quando conhecem a comunidade que lhe deu e dá sentido, e a
torna compreensível. Em resumo, a busca de maior qualidade definível no
perfil que denominei "A viageira Ítaca", "The Ithaca Traveller".
Quando partires em viagem para Ítaca

De todos os modos, convém indicar que, num trabalho de campo realizado nos finais de 2018 e
inícios de 2019, à procura de indicadores para definir, do ponto de vista local, o que seria umha
visita de indicadores, um dos resultados mais importantes tem a ver com que as pessoas locais
reclamam e disponibilizam-se para um maior contato com as pessoas visitantes.
68 pessoas procedentes de fora de Santiago asistentes à exposição "A Cidade, o Camiño e nós"
em algum momento responderom ao nosso inquérito sobre a mesma. Os resultados mostram
que o desejo de entender a cidade do ponto de vista dos locais é relevante (escala de 1 a 8, sendo
1 mínimo e 8 máximo de acordo).

108
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Estatísticos

Turismo
modifica a
sua visita

Caminho faz
parte da
identidade
de Compostela

Tivo muito contato
com as
pessoas de
Santiago

Gostaria
conversar
mais com
habitantes

Prefere
centrar-se
na visita
que tinha
prevista

Gostaria
frequentar
lugares
frequentados por
pessaos de
Santiago

Interessalhe mais a
visita que
tinha programada

Esta
exposição
pode mudar a sua
perceção

Válido

67

70

71

69

57

68

58

68

Perdidos

6

3

2

4

16

5

15

5

Média

4,99

6,94

5,25

6,25

4,18

6,91

3,98

4,82

Mediana

5,00

8,00

6,00

7,00

4,00

7,00

4,00

5,00

Desvio
padrão

2,06

1,70

2,27

1,89

2,20

1,47

2,13

2,30

Mínimo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

Máximo

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

N

234

Reflexões Finais sobre o Caminho em Santiago: troinaização e caminhização?

faz votos para que seja longo o caminho,
pleno de aventuras, pleno de conhecimentos.

O principal problema do turismo é a sua indiferença polo destino. A invisibilidade de tudo o que não constitui o motivo específico da sua visita; do seu
uso. Se houver interesse por ele, é mais possível que a visita beneficie visitantes
e moradores locais; que o visitante se sinta mais satisfeito ao usar e consumir o
que é próprio da vida comunitária local e, portanto, também esta pode manter e aumentar a sua qualidade de vida, os seus modos de vida, a sua coesão;
e que, mesmo e finalmente, os mui debatidos conceitos de autenticidade ou
identidade podam surgir com menos dificuldade de discernimento.
entrarás em portos vistos pela primeira vez; para em mercados fenícios
e adquire as belas mercadorias,
nácares e corais, âmbares e ébanos
e perfumes voluptuosos de toda espécie,
e a maior quantidade possível de voluptuosos perfumes;
vai a numerosas cidades egípcias,
aprende, aprende sem cessar dos instruídos.

A vida local, em todas as suas dimensões, está em jogo. Nesta esfera,
parece vital poder analisar quais discursos existem sobre esse destino e como
eles circulam e influenciam. Isso permitirá que eles sejam usados para o benefício da comunidade local ou incidir neles; ou tentar desenvolver outros
alternativos. É fundamental conhecer como a comunidade lida com a sua
identificação, afeto ou rejeição dos espaços públicos e a sua perspetiva em
relação ao visitante é chave, juntamente com o conhecimento e uso que o
visitante faz da cidade, que depende, circularmente, das narrativas que lhe
chegarem. Umha alternativa é criar macronarrativas diferentes, que revertam os efeitos perversos daqueles que funcionam de maneira central. Isso
pode acontecer porque os seus agentes ou autores os modificam; mas não
parece provável e, além disso, provavelmente também seria ineficaz. Difícil e
complexamente, a questão pode ser que a própria comunidade local desenvolva novas narrativas de si mesma e comece a espalhá-las entre os visitantes;
com base nos seus consensos e interesses. Neste caso, umha das mais eficazes
macronarrativas reside na atitude mesma da comunidade local. A sua atitude pode ser umha das mais potentes macronarrativas110.
110

Novas narrativas, aliás, que deverão, no possível, saber matizar-se em função dos comportamentos
dos diversos contingentes de visitantes. Veja-se, por exemplo, o uso de espaços das pessoas
procedentes da Catalunha no quadro do contingente procedente do conjunto do estado espanhol,
sem contar a Galiza: estas estão mais próximas que a média de alguns dos indicadores mais
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confiáveis que podemos usar da aliança entre visitante e habitante: frequentam lugares menos
saturados (cor castanha) ou menos valorizados na afetividade santiaguesa comparativamente
(azul) e mais aqueles que mostram um melhor conhecimento da cidade ou onde descansa a atual
afetividade santiaguesa (em verde).
Tabela I. Espaços visitados por pessoas da Catalunha* Total
CA

Total

Catedral

34,5%

35,9%

Zona Velha

47,1%

34,4%

Entorno da catedral

20,2%

23,2%

Obradoiro

21,0%

21,5%

Alameda

12,6%

12,3%

Otros

10,9%

8,6%

Ns

6,7%

7,9%

Mercado

10,9%

6,4%

Zona Nova

6,7%

6,0%

Rua do Franco

2,5%

5,8%

Museus

4,2%

5,0%

Parques e zonas verdes

5,9%

3,9%

Rua Do Vilar

2,5%

3,5%

Nr

4,2%

3,2%

Quintã

4,2%

3,1%

Proximidades da Zona Velha

3,4%

2,6%

Resto da cidade

3,4%

2,1%

Praça de Cervantes

0,8%

1,7%

Bonaval

2,5%

1,7%

Resto da Amêndoa

1,7%

1,6%

Nengum em especial

0,8%

1,6%

Rua Nova

0,8%

1,5%

Campus

1,7%

1,5%

Cidade da Cultura

0,8%

1,4%

Centros Comerciais

0,8%

1,3%

Bares e cafetarias

2,5%

1,2%

Tendas e zonas comerciais (genérico)
S. Pedro
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0,9%
1,7%

0,7%

Faculdades

0,7%

Belvis

0,7%

Toda a cidade

0,7%

Praça do Toural

0,5%

Zonas de lazer e passeio (genérico)

0,5%

Reflexões Finais sobre o Caminho em Santiago: troinaização e caminhização?

Para nós, com isto tudo, um panorama impressionante da pesquisa transdisciplinar foi aberto e aberto para dar umha resposta unificada a perguntas
que envolvem grande complexidade. Na Rede Galabra, e no projeto que incentivou as análises anteriores, encontramo-nos com satisfação e maior eficiência
pessoas da biologia, antropologia, economia ou lingüística, dos estudos da
literatura e da cultura. Mas não terá razão de ser nem estará consumado sem
a comunidade local. Por isso, anos atrás, iniciamos contatos com associações
de bairro e comerciantes para saber se o que estávamos investigando era do
seu interesse. Atualmente, estamos numha nova fase: a divulgação e análise
de resultados conjuntos. Isso basicamente significa compartilhar a análise das
pessoas e a nossa análise e ver que novas questões de pesquisa podem surgir
para o nosso trabalho, sem comprometer a nossa autonomia nem a nossa
ética coletiva; e sem perder de vista que somos um serviço público. Além
de publicações de vários tipos, começamos a elaborar, com apoio financeiro
e logístico da Câmara Municipal (mas sem a sua intervenção política nos
conteúdos e focagens), o aludido conjunto de exposições com formatos que
permitem sua rápida e fácil exibição nos locais desejados: dos espaços públicos, aos centros sócio-culturais e cívicos; esse conjunto leva consigo outros de
atividades paralelas e notícias, encontros e contatos, tudo o qual será objeto de
publicações específicas de análise por parte da Equipa de Investigação de Galabra responsável por estes projetos (rede galabra.com e https://es-es.facebook.
com/RedeGalabra/)111, incluindo os catálogos das mesmas e as ações paralelas
desenvolvidas e os impactos; e acreditamos que procedimentos como estes,
podem contribuir para o conhecimento de como as comunidade são, como o
são na sua diversidade e complexidade e como são vistas e usadas por pessoas
próprias e visitantes.
Certamente, pode-se temer que, com tais procedimentos, a Caixa de Pandora seja aberta. Esperemos que assim seja, e para bem.

Eixo Preguntoiro-Orfas

111

0,8%

0,3%

Zonas de hotelaria (genérico)

0,3%

Espaços e instalações desportivas

0,3%

Bibliotecas

0,2%

Salas de concertos, teatros e cinemas

0,1%

A primeira fase (fundamentalmente, exposição central, na Alameda da cidade, e mesas redondas,
no Liceu Rosalia de Castro) concluiu en julho de 2019. Em outubro de 2019 começou a
itinerância polos centros sócio-culturais das três exposições temáticas: “A cidade e os seus
espazos comerciais”; “A cidade e quen a habita” e “A cidade e quen a visita”.
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