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(UdC-USC, Corunha-Compostela, 24-25 de janeiro de 2019)

SESSÃO 1

24 de janeiro de 2019.

Faculdade de Filologia / Universidade da Corunha [UdC]

Sala de Graus

10:00h: Receção e Abertura (Representantes da Rede Galabra e autoridades académicas)

10:30h-12:00h: Conferência de Abertura: “Soluciones cuestionables o maladaptación”

(Itamar Even-Zohar, Universidade de Tel Aviv)

Resumo:

Un importante principio na vida individual e colectiva dos animais, incluídos os seres humanos,
como sostido polos investigadores da evolución cultural, é copiar solucións observadas noutros
animais. Este principio ás veces leva ao que eles chaman "maladaptación". Diagnostícase cando
ocorre un indiscutíbel dano. Non obstante, polo menos nas vidas dos seres humanos, se de feito
causan danos non parece obvio de inmediato, é dicir, por polo menos unha xeración e, polo
tanto, non está claro se as solucións adoptadas son adecuadas ou non. Suxiro chamar a estas
solucións "cuestionábeis". Propoño discutir dende esta perspectiva situacións en que a creación
de tales identidades colectivas (etnias, pobos, nacións e estados) parece ser o resultado dunha
mala adaptación dunha solución xa feita, que adoita ser inadecuada ou irrelevante.

Sala 2.1

12.30h-13:15h:  Ponência  Convidada:  “Presentación  dos  proxectos  de  ILLA,  Grupo  de

Investigación Lingüística e Literaria Galega da UDC”

(Laura Tato Fontaíña, UdC)

Resumo

Neste relatorio preséntanse os proxectos de investigación do Grupo ILLA, que se articulan en
torno a catro eixos:  a web “Universo Cantigas” (https://universocantigas.gal/) recolle todo o
traballo  xerado  en  torno  aos  Estudos  Medievais;  a  Revista  Galega  de  Filoloxía
(http://illa.udc.es/rgf/)  que  reune   os  estudos  sobre  Gramática  e  Lingua  de  Calidade;  a
Biblioteca-Arquivo  Teatral   “Francisco  Pillado  Mayor”
(http://illa.udc.es/biblioteca_arquivo_pillado ) onde están os resultados dos Estudos Teatrais e,
finalmente, a investigación sobre os Estudos Literarios Contemporáneos  que mostrará como
exemplo do seu traballo as webs  “A produción editorial na Galiza na época franquista (1936-
1975)” (http://ediciongalizafranquista.udc.gal/)  e “Cronoloxía da literatura galega (1801-1900)”
(http://croliga.udc.es/#2).

https://universocantigas.gal/
http://ediciongalizafranquista.udc.gal/
http://illa.udc.es/biblioteca_arquivo_pillado
http://illa.udc.es/rgf/
http://croliga.udc.es/#2
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13:15h-14:15h: Comunicações

“Um mestre da periferia: como a ficção de Machado de Assis entra no campo literário de

língua inglesa”

(Márlio Barcellos, USC)

Resumo

A comunicação apesenta uma análise da circulação transnacional da obra de Machado de Assis,
questionando  como  um autor  canonizado  de  uma  literatura  considerada  periférica,  como  a
brasileira, pode ultrapassar os limites de sua língua e ter acesso ao mundo literário global. A
partir de uma perspectiva que considera os diversos níveis do campo transnacional em que as
obras circulam, toma-se como caso de estudo as traduções de romances e contos de Machado de
Assis  para  línguas  consideradas  centrais,  com ênfase  para  as  traduções  em língua  inglesa,
publicadas nos EUA e na Inglaterra. O principal objetivo do trabalho é examinar os mecanismos
por meio dos quais a obra machadiana supera os obstáculos encontrados no espaço internacional
e acessa o campo literário de língua inglesa. A argumentação que se pretende desenvolver é a de
que o acesso da ficção de Machado de Assis ao campo literário anglófono pode ser mais bem
compreendido  como  parte  do  funcionamento  do  campo  global  de  tradução,  caracterizado
primeiramente por trocas desiguais entre grupos linguísticos e países que dispõem de recursos
desigualmente distribuídos (Casanova, 2002). O estudo especifica os obstáculos encontrados em
três níveis, conforme indicam Heilbron e Sapiro (2007 e 2015): o da estrutura do espaço das
trocas culturais internacionais; o do funcionamento do campo de publicação, considerando o
tipo de capital adquirido no campo nacional de origem e a posição dos editores no campo de
produção; e, por último, o da seleção, importação e recepção das traduções no país de destino. A
abordagem adotada contribui para uma compreensão sociológica de como a obra de Machado
de  Assis,  canonizada  em seu  campo  literário  nacional,  mas  escrita  em uma  língua  e  uma
literatura consideradas periféricas, podem entrar em centros internacionais dominantes, como o
inglês, mostrando que editoras universitárias e independentes, ao lado de tradutores e críticos
literários, orientados ao reconhecimento simbólico e literário das obras, jogam um papel crucial
na tradução e na consagração específica da ficção de Machado de Assis no campo literário de
língua inglesa.

“Construções autorais no Brasil atual”

(Franciele Queiroz da Silva, UFU/USC)

Resumo

Este  trabalho  pretende  apresentar  aspectos  da  pesquisa  para  a  Tese,  em fase  inicial,  sobre
Processos  e  mecanismos  para  a  profissionalização  e  a  internacionalização  de  escritores
brasileiros no séc. XXI. Os objetivos da pesquisa pretendem conhecer como se constrói um
nome,  uma  autoria  literária  que seja  considerada  profissional  no sistema  literário  brasileiro
atual; assim como observar de que modo processos recentes de internacionalização têm efeitos
nas  dinâmicas  do  sistema  literário  a  nível  nacional  em  relação,  também,  aos  produtores
literários. Partimos das propostas sistêmicas de Itamar Even-Zohar e das teorias de campo de
Pierre Bourdieu.
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“Pesquisa, docência e orientação: reflexões a partir de uma migração Norte-Sul”

(Raquel Bello Vázquez, UniRitter)

Resumo

A apresentação recolhe uma série de reflexões elaboradas durante os últimos cinco anos a partir
da minha transferência de uma universidade pública europeia para uma universidade particular
no Brasil.

As diferenças de perfis do estudantado dos vários níveis (graduação, mestrado e doutorado)
apresentam desafios e necessidades diferenciados e, sobretudo, uma reflexão sobre a função
esperável  como professora  e  orientadora  no  contexto  de  um ensino  superior,  por  um lado,
crescentemente mercantilizado e precarizado e, por outro, incipientemente mais diverso.

Sala 2.1

15.30h-17.00h: Comunicações

“Estudos literários e  capitalismo pós-fordista: elementos  para o debate e propostas  de

análise”

(Cristina Martinez Tejero. Centro de Estudos Comparatistas, Universidade de Lisboa)

Resumo

A cultura situa-se como um instrumento principal nas sociedades pós-fordistas, onde a perda da
produçom material,  especialmente  visível  em Ocidente,  derivou  no  apogeu  da  propriedade
intelectual  como  referente  da  atividade  económica,  tal  como  é  visível  nos  ámbitos  do
entretimento, da cultura e do saber/conhecimento. Estes som também domínios centrais para a
produçom  e  transmissom  de  valores  ideológicos  na  contemporaneidade,  nuns  níveis  que,
segundo a minha hipótese, som inéditos em épocas históricas prévias.

Na  sequência  destes  condicionantes,  esta  comunicaçom  pretende  colocar  várias  questons
pungentes sobre o feito literário – Som relevantes os estudos literários hoje? Que novos papéis
assume a literatura? Como mudou funcionamento do campo literário e em que medida há novas
funçons  sociais  associadas?  Mudárom os  discursos  sobre  a  leitura,  a  literatura  e/ou  a  sua
releváncia social?  –; todo isto sem deixar de lado o quadro globalizador e neoliberal imperantes
assim como os eventuais condicionantes impostos polos referentes nacionais (existentes, nom
existentes, desejados ou negados). A intervençom terá por base o desenho dum estudo de caso
que pretende contrastar estas tendências e ideias nos casos galego e português atuais.
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“Sustentabilidade investigadora e resiliência académica. Esboço para uma autoanálise”

(Roberto Samartim. UdC)

Resumo

Após a apresentação de conceitos resultado de reflexões produzidas no seio da Rede Galabra
sobre os sentidos e a prática investigadora, tais como “responsabilidade social investigadora”
(Torres Feijó 2015), “sustentabilidade investigadora” e “resiliência académica” (Samartim 2016
e 2018) – conceitos ligados à ética, a capacidade de carga individual e coletiva, e a relação com
o meio natural e social das comunidades envolvidas no trabalho investigador -, são analisados e
discutidos  os  resultados  de  um  inquérito  com  que  visamos  conhecer  a  origem  social,  as
condições laborais e a posição na academia, o uso e distribuição do tempo, a produtividade
individual e coletiva, a captação e o investimento de recursos, ou as expetativas e a satisfação
pessoal e profissional durante o ano 2018 das pessoas que conformam a Rede Galabra.

A partir da informação tirada com este método, pretendemos realizar um primeiro balanço e
ponto de situação da sustentabilidade da atividade investigadora da Rede Galabra, e também
colocarmos para o debate coletivo e colaborativo, em última instância, a relação entre o trabalho
e a vida.

“Investigação na universidade: espaço aberto para integrar a quem queira investigar”

(Elias J. Torres Feijó, USC)

Resumo

A presente proposta visa tentar quebrar algumhas crenças e práticas próprias do nosso métier,
quase  intrínsecas  a  ele  e  situa-se  na  sequência  de  desenvolvimento  do  que  denominamos
Compromisso Social Investigador. Propõe-se que os grupos tenham capacidade para integrar
outras pessoas ou entidades como colaboradoras ou co-partícipes do trabalho investigador. E
que, igualmente, tenham iniciativa de proposta a pessoas ou entidades cujos interesses sejam
convergentes com os das equipas estavelmente constituídas no âmbito universitário com Pessoal
Docente e Investigador nas universidades ou centros de investigação.

Essa  integração  pode  funcionar  a  diversos  níveis:  desde  propostas  de  trabalho,  apoio  ou
colaboração em investigações até integração, formal ou não, em equipas investigadoras. Nem
quer ser umha proposta demagógica (no sentido de que  no povo descansa a sabedoria) nem
ornamental ou de que isto seja ocasional ou esporádico, ficando ao acaso a sua implementação.
Pessoas que podem contribuir com experiências vontades ou saberes para as nossas perguntas e
desenvolvimentos  investigadores;  entidades  que  se  fazem  perguntas  valiosas  para  as  suas
comunidades, pessoas que desenvolvem ou desenvolverom trabalho académico e que querem
continuá-lo na medida das suas possibilidades e do seu tempo são alguns dos casos que, acho,
devem estar na esfera dum caminho como este.

17.30h-19:30h: Debate: “Responsabilidade e Investigação em Ciências da Cultura”

(Coord. Raquel Bello Vázquez)
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SESSÃO 2

25 de janeiro de 2019.

Faculdade de Filologia / Universidade de Santiago de Compostela [USC]

Sala B.03

9.30 h-11.00h: Ponência Convidada: “Heritage for whom? How people in Israel react to the
revival of the Olive Heritage”

(Rakefet Sela-Sheffy, Universidade de Tel Aviv)

Resumo

The cultivation of olive trees and products, a traditional agricultural sector in the Mediterranean
Basin, is recognized as an icon of Mediterranean cultures, Israel is no exception. Despite the
declining economic prevalence in the previous centuries, it  is strongly promoted today as a
heritage object, regaining cultural and economic value. In this presentation, I ask how people in
the country react to this thriving industry. My contention is that this depends on the value they
attach, if at all, to olive trees and products as identity resources, in terms of claiming who they
are, who they want to be and who they are not. As in other Mediterranean countries, notably in
the Levant, in Israel awareness of this heritage contention is mobilized to the ethnic-national
conflict – that between Jewish and Palestinian citizens. Yet, restricting attention in this pilot
study to Jewish Israeli population alone, I ask how olive heritage stirs an identity and status
contests between them, and to what extent the national element plays  a role in it. Based on
analysis of dozens of online comments to reports about the rising (mainly Jewish sector) olive
industry  in  the  country,  I  show  how  the  commenters  claim  advantage  and  create  social
distinctions  by  relating  to  olive  heritage,  wavering  between  embracing  its  local  canonical
images, on the one hand, and reflecting aspirations to modernity and globalization, on the other.

11.30h-12.15h: Ponência Convidada: “Reconfiguraciones de la imagen del héroe en el cine
cubano. Ernesto «Che» Guevara”

(Astrid Santana Fernández de Castro. Universidad de la Habana)

Resumo

En el cine cubano –tanto de ficción como documental- ha dominado una tendencia de “registro
y  comentario”  de  la  realidad  que  ilustra  la  manera  en  la  que  se  van  operando  las
representaciones de determinados temas y figuras, según los contextos y los discursos que los
atraviesan. En este sentido, consideramos pertinente un estudio, en términos de representación,
sobre el  discurso del arte, que potencia la construcción de imágenes y propone una pluralidad
del relato histórico.  Aquí nos ocuparemos de analizar las representaciones que se hacen de la
figura  del  Che,  en  tanto  héroe  que  se  configura  a  través  del  discurso  y  sus  asignaciones
simbólicas,  operadas  por  el  registro estético del  cine,  en diálogo con los  contextos  y otros
modos visuales y literarios de representación de su imagen. Los filmes en los que se apoya esta
cartografía breve han sido realizados por directores cubanos que parten de diferentes estilos y
diferentes  circuitos  de  divulgación,  pero  que  comparten,  en  primera  instancia  al  menos,  el
mismo horizonte de recepción: un público conocedor de la historia oficial cubana, que es capaz
de establecer un diálogo entre el perfil del héroe construido en los libros de texto y los medios
de comunicación, y el perfil del héroe propuesto desde el discurso estético.
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12.15h-14h: Comunicações:

“Silvio Rodríguez: clasificación temática da súa obra”

(Leticia Carrera Pérez, USC)

Resumo

Na presente comunicación, parte da tese doutoral titulada “Silvio Rodríguez: contra la 
cristalización del gusto y de las ideas”, preténdese amosar un novo modo de etiquetaxe de 
textos, neste caso, poéticos.

Utilizando o corpus publicado en formato audio polo cantautor e considerado polo mesmo como
discografía principal, leváronse a cabo dúas formas de etiquexe: a primeira, a partir dunha 
lectura dos textos por parte das investigadoras, pretendendo que esta non fose interpretativa; a 
segunda, a partir dun inquérito realizado a un grupo de estudantes de Filoloxía, que colocaron 
etiquetas a un corpus reducido de textos desde o cal, cunha clasificación supervisada, se 
puideron etiquetar os restantes textos que formaban parte do corpus.

Tras  codificar  ambas  clasificacións,  consideráronse  como  robustas  aquelas  etiquetas  que
coincidiron nos dous procesos, permitíndonos isto realizar unha clasificación temática da obra
de Silvio Rodríguez e unha posterior comparación da mesma co campo histórico e social da
Cuba na que foi publicada.

“Uma aproximação ao estudo da literatura moçambicana. Quem a estuda e o que?”

(Helena González do Val, USC)

Resumo

Mediante  unha  compilação  bibliográfica  que  inclui  trabalhos  que  tratam  a  literatura
moçambicana desde o ano da sua independência, em 1975, até 2017, a intenção do trabalho é
aproximar-se a quem e desde onde se estuda esta literatura, assim como que óticas se adotam.
Para isso, contamos com uma base de dados que inclui o nome do/a autor/a, a instituição à qual
pertencem, as editoras ou instituições que os/as publicam, um resumo da publicação e cinco
palavras chave. 

O interesse do trabalho pode radicar,  tendo em conta a condição de Moçambique como ex-
colónia  portuguesa,  em escalrecer  perspetivas  que  desde  diferentes  contextos  geográficos  e
institucionais funcionam à hora de falar da literatura moçambicana. Ralizarão-se assim, a apartir
das informações contidas na bases de dados, estatísticas que nos aproximem a ditas perspetivas
e contextos, e que implicações têm no nível sociocultural.
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“Compostela literaria, Compostela turística”

(Irene Pichel Iglesias, USC)

Resumo

Este traballo investiga o uso do espazo de Santiago de Compostela realizado polos visitantes,
segundo  dados  dos  inquéritos  realizados  por  GALABRA,  en  relación  ao  uso  literario  dos
mesmos nun corpus que inclúe todos os romances (29) sobre o Camiño de Santiago e a cidade
publicados en español no ano 2014.  Os primeiros resultados amosan que non existe correlación
entre o consumo literario con interese por visitar determinados espazos, salvo para o caso das
zonas verdes. Unha primeira exploración dos romances permite comprobar que, contrariamente
á tendencia medievalista de anos previos, nun tercio deles (18/29) a acción narrada discorre
enteiramente no presente. En máis da metade (15/29) a acción discorre en menos de 10% na
cidade de Compostela, mentres que nos casos en que isto supera o 50% da acción narrada os
autores son de orixe compostelán ou foron residentes na cidade. 

Unha análise da microtoponimia, codificada segundo os criterios da enquisa á que respostaron
os  visitantes,  confirma  que  no  caso  dos  romances  que  teñen  lugar  en  menos  dun  50% en
Compostela os lugares máis citados corresponden a aqueles que os visitantes consideran que
non se poden deixar de ver. Cando a porcentaxe de narración que ten lugar na cidade é maior e
os  autores  teñen  un  vínculo  directo  coa  cidade  comprobamos  que  os  lugares  máis  citados
correspóndese cos dados de lugares efectivamente máis visitados,  indicando isto un alto grao de
acordo repertorial entre o sistema turístico e o sistema literario, mais  tamén entre o sistema
turístico e o sistema cultural local sobre a valorización dos espazos de Compostela.

“As Feiras internacionais do livro como espaços de visibilidade. Santiago de Compostela

na Feira Internacional do livro de Buenos Aires (2016)”

(M. Carmen Villarino Pardo, USC).

Resumo

Há consenso  em reconhecer  que  as  feiras  internacionais  do  livro  (FIL)  cada  vez  são  mais
numerosas e com diferentes modelos de funcionamento num mundo globalizado. Assim, a de
Frankfurt é considerada a mais relevante a nível mundial para o mercado editorial; e para o
âmbito  de  língua  espanhola,  as  principais  referências  são  LIBER  (Madrid/Barcelona),
Guadalajara, Bogotá e Buenos Aires. 

Este  trabalho integra-se  num projeto mais  amplo  (FFI2017-85760-P)  e  tem como objetivos
centrar-se na FIL de Buenos Aires -considerada atualmente ‘o evento editorial em espanhol
mais importante de Latinoamérica'- e analisar que implica a condição de Cidade Convidada de
Honra, inaugurada em 2013. Como estudo de caso selecionamos a participação de Santiago de
Compostela na edição de 2016, que analisamos a partir de perspetivas teórico-metodológicas da
sociologia da literatura e da cultura.
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15.30h-17.00h: Comunicações:

“Ciência  urbana  e  translacional.  Visitantes  e  habitantes  em  Compostela  (2103-2014):

Unha exposição desde e para a cidade”

(Emilio V. Carral Vilariño, USC; Ramón Pinal e María García-Alén, Insólito Deseño)

Resumo

O quadro conceitual: Na atualidade as cidades jogam um rol fulcral na sustentabilidade global
(nelas moram mais de 50% da população global e representam 75% do PIB e das emissões de
CO2). Conhecer e entender a cidade é essencial  para achegarmo-nos a uma sociedade mais
equilibrada. Sob esta perspetiva é necessário forjar novos conhecimentos para responder aos
novos desafios urbanos e trasladar essa informação à gestão pública. Estes conhecimentos têm
que ser o resultado dum processo colaborativo, pluralista e institucional para mudar para uma
ciência  urbana  coerente,  além  da  tradição  do  século  XX  (unidades  individualizadas,
especialidades  académicas  e  profissionalizadas  -corporativistas)  e  fazer  ênfase  na  relação
ciência-gestores  públicos.  Esta  conceção  é  necessária  porque  os  sistemas  urbanos  são
complexos e multidisciplinares, precisando dum processo de conhecimento/pesquisa sintético,
holístico  e  em  permanente  contacto  com  a  gestão  pública  sob  o  risco  de  criar  soluções
incompletas. A  dita  relação  ciência-sociedade  pode-se  entender  ou  apresentar  sob  a
denominação  de  “facto  investigador  translacional”,  o  qual  pode  ser  definido  como  o
desenvolvimento  dum  modelo  de  correspondência/relação  entre  o  conhecimento  produzido
(descobrimento) e a sua aplicação prática. Consideramos que um dos objetivos da investigação
é o de informar, sendo o fundamental chegar a um processo de subministro de oportunidade
para que cidadania, gestores públicos e academia compartilhem dados e espaço para detetar
quais  são  os  problemas  mais  urgentes  e  como  podem  ser  resolvidos.  Este  processo  de
confluência  tem  que  ser  flexível  em  termos  do  desenho  das  linhas  de  colaboração,  e
desenvolver-se a pequena escala.

O quadro prático: Em consequência, apresenta-se uma proposta de exposição em colaboração
com a Câmara Municipal de Santiago de Compostela para oferecer à cidadania os resultados da
pesquisa “Narrativas, usos e consumos de visitantes como aliados ou amenaças para o bem-
estar  da  comunidade  local:  o  caso  de  Santiago  de  Compostela  (  FFI2017-88196-R)”.  O
objetivo fundamental é refletir o facto turístico em Compostela no período Março 2013-Março
2014 desde a perspetiva visitante: que esperam, que procuram, que fazem, e também desde a
dos habitantes: qual é a perceção do facto “visitante” e como afeta à cidade e à cidadania.

A exposição procura um espaço de encontro cidadania-gestores públicos-academia pelo facto de
dar-se em local público, em colaboração com a Câmara e com a participação (interação) da
Academia.

O desenho da exposição está baseado no objetivo de entender melhor o relacionamento visitante
/habitante, e como os resultados derivados podem ajudar no melhoramento da gestão pública na
procura  dum consumo  de  produtos,  espaços  e  relacionamentos  sociais  mais  sustentáveis  e
identitários: Que consomem os visitantes e onde, como varia o comportamento pelo facto de
serem ou não peregrinos, por terem diferentes nacionalidades, segundo o número de visitas à
cidade, qual é a nossa identidade para eles, que espaços preferem…
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“Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela (2010-2018): hipóteses de

análise de um trabalho em curso”

(Inês Americano Lopes, UMinho; Carlos Pazos-Justo, UMinho; José M. Lopes Cordeiro, CICS-

UMinho)

Resumo

O Caminho  de  Santiago  goza,  atualmente,  da  atenção  das  instituições  governamentais  em
Portugal, tendo sido aprovado e financiado no ano 2017, o projeto intermunicipal Valorização
dos  Caminhos  de  Santiago  –  Caminho  Português  da  Costa.  Uma  ativação  cultural
aparentemente abrupta, visto que a rota não integrou as estatísticas da Oficina del Peregrino até
o ano 2016. Numa altura em que a sustentabilidade, gestão e planificação cultural do Caminho
gera grandes preocupações, motivadas pela inserção de uma lógica de mercado e consecutiva
massificação,  comercialização e turistificação,  nomeadamente  no Caminho Francês,  surge a
necessidade  de  investigar  e  perceber  quais  as  lógicas  culturais  presentes  nesta  reativação
cultural. 

Nesta comunicação apresentamos um projeto em curso, Análise e identificação dos discursos,
práticas  patrimoniais  e  Stakeholders  no  Caminho  Português  da  Costa  para  Santiago  de
Compostela, cujos objetivos são: identificar os diversos agentes envolvidos e a forma como se
articulam; conhecer os discursos e interesses centrais na ativação cultural; caraterizar e avaliar a
política e planificação cultural e patrimonial do Caminho no período entre o ano 2010 e o ano
2018; contribuir para a planificação cultural e patrimonial sustentável do Caminho Português da
Costa. Para tal,  será adotado uma metodologia qualitativa. Devido à carência de estudos no
contexto  português,  a  investigação  tem como  ponto  de  partida  as  problemáticas  existentes
noutros trajetos do Jacobeu,  como é o caso do Caminho Francês,  cujo objetivo(s),  contexto
cultural  e  imaginário  sobre  a  meta  dos  caminhos  é  semelhante.  Numa  segunda  fase  será
realizada  uma  análise  micro  espacial  e  macro  espacial,  sucessivamente.  A  micro  espacial
consistirá na análise individual  de cada município que constitui  o Caminho e que integra o
projeto intermunicipal. Serão objeto de estudo os planos estratégicos municipais, o material de
comunicação, eventos, iniciativas e programação cultural relativa ao Caminho. Nesta fase, terá
ainda lugar um levantamento das associações, albergues e entidades intervenientes na ativação
Caminho. Concluída a análise micro espacial, terá início a análise macro espacial. Seguindo a
mesma linha de ação, iremos analisar o papel do Caminho nas instituições regionais, nacionais e
internacionais, tais como: Comunidades Intermunicipais (CIMS); Direção Geral do Património
Cultural (DGPC); Turismo de Portugal; Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP); Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN); Eixo Atlântico; Associação
Portuguesa dos Amigos do Apóstolo de Santiago (APAAS) e Conselho Europa.

Estudar-se-á  ainda  a  hipótese  de  realizar  entrevistas  ou  questionários  aos  principais
intervenientes, caso se justifique. Terminadas as duas análises, esperamos reunir um conjunto de
informação que nos permita atingir os objetivos propostos.
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“Conclusões da investigação «Impactos do Caminho de Santiago em Chaves. Perspetiva

Cultural» e propostas para trabalhos futuros”

(Deolinda Freitas, UMinho)

Resumo

A presente comunicação apresenta as conclusões e propostas para trabalhos futuros derivadas da
investigação apresentada sob o título “Impactos do Caminho de Santiago em Chaves. Perspetiva
cultural”,  destinada  à  obtenção no  ano 2018 do  grau  de  Mestre  em Português  Língua  não
Materna, na Universidade do Minho.

Conhecida a  estrutura  geral  da  pesquisa,  os  processos  seguidos e  resultados da análise  dos
inquéritos  passados  a  comerciantes  locais,  aquando  do  segundo  encontro  da  rede  Galabra,
segue-se a apresentação das conclusões afiladas, as quais passam, em geral, pela visibilidade e
unanimidade  do  Caminho  de  Santiago,  mas  um  desconhecimento  do  tramo  do  Caminho
Português Interior; um desfasamento entre o real impacto do Caminho e o percecionado pelos
comerciantes; e o português como língua de interação entre comerciantes e peregrinos, a par de
mínimas  frequências  e  escassas  interações  entre  comerciantes  e  peregrinos.  Para  trabalhos
futuros  aponta-se  a  necessidade  de  alargar  o  estudo  a  outros  intervenientes  (peregrinos  e
locais/instituições) ou Caminhos.

17.30h-19h: Debate: “Colaborações com a investigação da Rede Galabra: perspetivas críticas”

(Coord. Elias J. Torres Feijó; Participam: Gonçalo Cordeiro, Luis Cuntín, Pablo Gamalho)

19h: Conferência de Encerramento: “Investigación: Para que e para quen?”

(Xoán Carlos Carreira Pérez, USC)

Resumo

Pretendese analizar unhas cantas características do actual sistema de ciencia e concretamente do
sistema de avaliación da investigación. Entre elas: o sistema de ciencia como estrutura de poder,
a conversión do coñecemento nunha mercadoría, a privatización do coñecemento, a posición a
respecto da sabedoría e cultura populares, o fomento da competitividade fronte á colaboración.
Finalmente  conclúese  facendo  explícito  o  que  se  entende  por  investigación  socialmente
responsábel.

20h: Encerramento
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