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20 anos depois...
O Caminho de 
Santiago de Compostela

Ana Paula Peron
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“Mas, onde eu devia começar? O mundo é tão vasto, começarei 
com meu país, que é o que conheço melhor. Meu país, porém, é 
tão grande. Seria melhor começar com minha cidade. Mas minha 
cidade também é grande. Seria melhor eu começar com a minha 
rua. Não: minha casa. Não: minha família. Não importa, começa-
rei comigo mesma.”  
Elie Wiesel – Souls on fire.
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Quantas escolhas, quanto medo, quantas incer-
tezas, quantos Sins e quantos Nãos... quantas 
vidas... Quantos, quantos!
Perguntou Edgard:
- Mas, professora eu sei o que tenho que fazer, 
mas.... e se?.... mas... mas... E se ....? Eu preciso 
me preparar para isto... Eu não estou pronto... e 
se ...? e se ...? Eu tenho medo... e se ... ???
- Não permitas que o despotismo da perfeição 
te impeça de dar os primeiros passos... 
Respondeu Lia Diskin, do alto da sua Presença 
e Simplicidade...
Eu estava no canto direito, no fundo da sala, era 
um sábado à tarde... e, ouvir isto deu um mis-
to de medo e tesão que subia e descia, subia e 
descia... arrepiando o corpo, acelerando o cora-
ção... Eu já conhecia isto! Eu já conhecia isto!
Quando comecei a escrever sobre minha ex-
periência, eu me reportei como num passe de 
mágica para este diálogo com a professora Lia 
Diskin da Palas Athena, por quem tenho um 
profundo respeito e admiração. Ouvi a indaga-
ção do meu colega, como se fosse para mim... 
Poderia ser minha, perfeitamente minha... mas, 
mas ... e se...? (Se você não conhece a Lia Diskin, 
vale a pena conhecer)

E lá se vão 20 lindos, preciosos 
e movimentados anos...
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De lá para cá, e muito antes de lá... eu já estava no 
Caminho... já estava fortemente envolvida pelo “Co-
nhece a ti mesmo”. Inquieta e angustiada com mi-
nhas questões pessoais.
“A pessoa livre aceita a responsabilidade tanto pelo 
que há de bom quanto pelo que há de mau em sua 
vida. Está consciente da própria vulnerabilidade, e 
em vez de ocultá-la, utiliza-a.” (David Viscot )
Um caminho e tanto este o de permitir-se estar aber-
to para as dores e sabores do mundo, absorvendo, 
filtrando, utilizando e expressando o mais autêntico 
de si. Eu cada vez melhor aponta para este lugar, na 
minha percepção, e começa em qualquer lugar, mo-
mento ou impulso.
Um pouco antes...
Inquieta e curiosa por mim, em 1996 decidi apro-
fundar meus estudos na área do desenvolvimento 
humano. Um curso de pós-graduação em psicologia 
me apresentou à Meditação, como uma forma de 
encontrar este crescimento e evolução. Encantei-me 
com estes ensinamentos e entendi que meditar seria 
minha aventura interior.
“Meditação é aventura, a maior aventura que a men-
te humana pode empreender. Meditação é simples-
mente ser, sem fazer nada – nenhuma ação, nenhum 
pensamento, nenhuma emoção. Você apenas é, e 
é puro prazer. De onde vem este profundo prazer, 
quando você não está fazendo nada? Não vem de lu-
gar nenhum, ou vem de toda a parte. Ele é imotivado, 
porque a existência é feita de uma matéria chamada 
alegria.” (OSHO)
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Dois anos se passaram, nos quais eu desejei, dese-
jei... e nada fiz. Quando em 1999 assisti à exibição 
de um programa de televisão sobre o Caminho de 
Santiago de Compostela (na Espanha). Senti aquele 
misto de medo e tesão que subia e descia, subia e 
descia... arrepiando o corpo, acelerando o coração...
igualzinho... ao que iria sentir um ano depois com a 
aula da Lia. 
Chamada e impulsionada a ir em busca de algo que 
eu sequer compreendia. Era arrebatador e eu não 
podia deixar de me entregar. Eu desejava realizar 
mudanças em minha vida. Não estava satisfeita com 
os rumos que insistia em tomar. Buscar respostas, era 
um motivo bastante forte para que eu me lançasse.
Foi então que entendi que o sonho precisava da ação 
e comecei, corajosamente, minha viagem interior. 
Comecei a trilhar os Caminhos de Santiago desde 
aquele momento, no meu dia a dia, em cada detalhe. 
Eu estava decidida. O mês escolhido para a partida: 
maio, primavera na Europa. Quando sabemos o que 
queremos, de verdade, não há limites para nossos 
investimentos, de quaisquer espécies. Talvez, pela 
primeira vez em minha vida, eu sabia o que queria, 
e sabia o que fazer para conseguir realizar. Comecei 
a me preparar emocionalmente, fisicamente e finan-
ceiramente.
Minha determinação em cumprir meu planejamento, 
meu equilíbrio e não me deixar levar pelas adversi-
dades, fazia com que meus amigos e familiares des-
confiassem de minha sanidade. Outras pessoas, no 
entanto, pareciam se realizar no meu sonho.
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Em agosto de 1999 comecei a me preparar fisica-
mente, mas em outubro uma trombose na perna 
quase pôs fim ao meu sonho. Tive de repousar por 
três meses, fazendo um tratamento intensivo e só 
pude voltar às caminhadas preparatórias em janeiro 
de 2000. Em março, outro episódio de saúde quase 
me leva a uma cirurgia, outras tantas “im” possibili-
dades também.
Eu só dizia sim, e sim e sim para meu Caminho. Via-
gem marcada, passagem comprada para 15 de maio. 
Neste tempo todo fiz do meu Caminho absoluta 
prioridade, meus finais de semana eram de cami-
nhadas, minhas economias eram todas voltadas às 
compras de materiais de boa qualidade. Minha vida 
passou a ter um novo sentido.
Aprendi porque dizem que o Caminho de Santiago 
começa quando decidimos fazê-lo. Eu sabia que era 
esta a grande mudança: A confiança em mim mesma.
Eu que buscava a Meditação, encontrei também a 
Presença e a Resiliência. Acredito que esta tenha 
sido a grande responsável pela minha vitória interior 
e se traduzia por uma disposição em acreditar, da 
clareza em saber onde eu queria chegar e qual era o 
caminho a seguir.
Fernanda, minha filha (10 anos na época), sempre 
me incentivou muito e tinha certeza de que eu con-
seguiria realizar este sonho. Ela preparava bilheti-
nhos de incentivo e espalhava pela casa. Seu apoio 
foi fundamental, assim como o de minha família que 
se responsabilizou por tomar conta dela na minha 
ausência.
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Maio chegou, o inverno se aproximava, mas era pri-
mavera na Europa, e as flores que sempre me encan-
taram se transformariam em verdadeiras amigas das 
horas difíceis. Mais que um motivo, eu tinha uma ne-
cessidade de sair pelo mundo, de sair do meu mundo, 
tão pequeno, e de saber o que havia além de minhas 
fronteiras pessoais.
E o Caminho de Santiago é isto, um mergulho, um 
voo, uma explosão, um exercício quase insano de in-
trospecção. Foram quase 800 km em 36 dias.
Hoje sei que sou capaz de sonhar e realizar, eu sei que 
posso sair pelo mundo e que é seguro ser quem sou.
Não há como sair ileso desta Caminhada, nem o mais 
cético dos humanos pode ser o mesmo depois de vi-
ver esta aventura. Desde épocas remotas, os peregri-
nos fazem este Caminho, com suas histórias, crenças, 
medos, angústias, e sua energia está impregnada 
em cada pedra do Caminho de Santiago. E é como se 
esta energia crescente, pulsante, nos impulsionasse 
sempre a caminhar, a continuar.
As pessoas me perguntam quais as constatações de 
quem faz o Caminho de Santiago. Qual o balanço que 
se faz numa caminhada tão longa e tão dura?
Muitas são as constatações depois que se termina o 
Caminho de Santiago, mas creio que a mais impor-
tante delas é que Eu não mudei no Caminho, Eu não 
me transformei numa nova pessoa, o que ocorre é 
que Eu passei a ver o mundo com as lentes da simpli-
cidade, da paciência, da aceitação. Eu fui me transfor-
mando com o Caminho da vida.
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O grande desafio de fazer o Caminho de San-
tiago não é somente andar os 800 km, mas tra-
zer o aprendizado dele para a vida cotidiana. O 
grande desafio é sentir o êxtase de pertencer 
a algo maior, é viver o Caminho aqui, agora. É 
trazer o sentimento de Unicidade com o uni-
verso para casa, para o seu trabalho, para sua 
família, com seus amigos.
Eu tinha a ilusão e o desejo de que mudaria 
completamente no Caminho. Esta ilusão aca-
bou, e meu Caminho continua e continuará 
sempre, porque isto eu também aprendi: O ca-
minho sou eu.
E ser cada vez melhor, na minha percepção, 
está diretamente ligado a Movimento. Assim 
como as águas paradas apodrecem, eu apo-
dreço parada. E eu me sinto cada vez melhor. 
Eu me faço cada vez melhor quando eu me mo-
vimento, ainda que meu movimento seja o de 
ficar paradinha - Meditando, Presente, Inteira.
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A minha alma 
A minha alma tá armada
E apontada para a cara
Do sossego
Pois paz sem voz
Paz sem voz
Não é paz é medo
Qual a paz que eu não quero
Conservar para tentar ser feliz
Me abrace e me dê um beijo
Faça um filho comigo
Mas não me deixe sentar
Na poltrona no dia de domingo
Procurando novas drogas
De aluguel nesse vídeo 
Coagido é pela paz
Que eu não quero 
Seguir admitindo
(O Rappa)

Meu movimento neste momento é o de compartilhar 
os muitos passos deste Caminho que segue aventu-
reiro, e no qual eu ainda vasculho a mochila à procura 
de coisas que eu preciso jogar fora e coisas que eu 
preciso colocar nela. 
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“Tudo passa e tudo fica porém o nosso é passar, 
passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar

Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais; 
caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar

Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás 
se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar

Caminhante não há caminho senão marcas no mar…”

Poema: Cantares 
(Antonio Machado, poeta espanhol)
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Um imenso frio na barriga, mãos 
suando, respiração ofegante... 
É um profundo não saber!

Sábado, 15 de maio de 2000. Vejo-me, fi-
nalmente, sozinha na sala de embarque do 
aeroporto de Cumbica, com aquele misto 
de ansiedade e tranquilidade que só o fluxo 
gera. Você já teve esta sensação? De fazer a 
coisa certa e não ter dúvida alguma sobre o 
que deve ser feito?
Passei um dia em Lisboa, outro em Madri, 
peguei trem, metrô, carona, táxi e em três 
dias estava em Saint Jean Pied Port, divisa da 
França com Espanha. Início do roteiro, esco-
lhi começar o Caminho subindo os Pirineus 
Franceses. Pela frente, 800 quilômetros de 
mistérios.
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Com mochila nas costas, duas mudas de roupas, 
um par de botas e um cajado nas mãos, meus olhos 
brilhavam mais e mais a cada desafio e descoberta, 
com um sentimento pleno de esperança no cora-
ção. Na bagagem, também trazia também um livro 
com todas as páginas em branco para ser escrito 
por mim. “Será que vou conseguir? Se eu conseguir 
isto, eu conseguirei qualquer coisa nesta vida!” 
Esta é minha conversa interna, neste momento.
Foram muitas noites dormidas em albergues, re-
pleto de pessoas de todo o mundo, com as mais di-
ferentes histórias. A convivência inusitada gerava 
afetos, desafetos e situações das mais simples às 
mais complexas, como acontece no fluxo.
Seguia a caminhada, alternando trechos de com-
pleta solidão e momentos de festa com amigos re-
cém conhecidos. A maior parte do tempo, porém, 
estava em minha própria companhia. Nada além 
do presente para viver!
Em todos os trechos, há albergues públicos e priva-
dos destinados a peregrinos, e a direção é (quase) 
sempre sinalizada por setas pintadas em amarelo 
ou desenhadas com pedras, deixadas ali pela com-
paixão dos peregrinos que nos antecederam. Sa-
bemos que há grandes chances de encontrar tudo 
à disposição – ou não!
Tudo o que preciso cabe em uma mochila que, para 
caminhar com conforto, deve pesar até 10% do 
meu peso corporal. O resto, vou encontrando. As 
pessoas, os lugares e as relações a que me permito 
vão me presenteando. Minhas escolhas fornecem 



13

as respostas, ainda que estas demorem a chegar.
Deu vontade de descansar, descanso. Deu vontade 
de comer, como. Se parar, vou demorar mais. Se eu 
andar, chego antes e, se chegar antes, espero abrir 
o albergue. Mas se atrasar, durmo no chão e tomo 
banho gelado. Eis a simplicidade de lidar com es-
colhas e consequências, consciente de que não há 
garantias. Exercitar a liberdade é isso!
Amanhã poderei fazer uma escolha diferente, mas 
não há garantias. A única lei imutável é a mudança. 
Nunca há, nem haverá garantias. Entende isso?
A simplicidade mais natural foi batendo à minha 
porta, apurando meu olhar para selecionar o que 
realmente importava. Assim, meus desejos pas-
sam a dar lugar às necessidades mais básicas. Mi-
nhas alegrias cotidianas se conectam cada vez mais 
com meu ser.
Ao passar a lidar com dores físicas com praticidade, 
as reclamações começaram a durar apenas o tem-
po da próxima curva, quando eu logo me deparava 
com a beleza estonteante do simples, das flores. 
Tenho tempo suficiente para mergulhar nas mi-
nhas questões e me conhecer bem profundamen-
te. Tempo de me apaixonar por mim mesma, de 
sentir compaixão, de mergulhar na raiva, no medo 
e na frustração.
Eu tenho tempo de “tirar para dançar” várias das 
emoções e lembranças guardadas em meus po-
rões. São, em média, oito horas por dia caminhan-
do, cantando e seguindo a canção... Ou não! Às ve-
zes, é chorando e xingando mesmo. É o que tenho 
para hoje!
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Lembro-me bem que quando caminhei em direção 
ao Alto dos Perdões, cruzei com uma senhorinha 
e seu cão, brincando no meio de um grande cam-
po. Ela me chamou e perguntou de onde eu era e 
o que me levava a ser Peregrina. Respondi o pouco 
que sabia e ela disse que eu era tremendamente 
corajosa. Gostei disto, eu me identifiquei com esta 
coragem e senti uma alegria imensa, uma expan-
são, um poder incrível ao me ver refletida pelos 
olhos daquela senhora.
Segui andando e, em menos de 60 minutos, já me 
sentia um horror, irritada por dores e cansaço, bra-
va e mal-humorada. Porém, ao chegar ao alto da 
montanha e sentir o vento forte, contemplando 
aquela imensidão maravilhosa, pude conectar-me 
de novo com aquela expansão que sentira antes, e 
tudo parecia diferente.
Este maravilhoso e aparente paradoxo é na verda-
de o que sou, neste momento. Estou lendo hoje o 
“Livro Tibetano do Viver e do Morrer” (de Sogyal 
Rinpoche, publicado no Brasil pela Palas Athena), 
e refletindo sobre o fato de vivermos tão desco-
nectados da nossa única garantia nesta vida, que 
é a morte, e o quanto essa aversão nos impede de 
viver plenamente.
A cada instante, fui brindada pelo meu Caminho 
e, quando eu estava vivendo a vida no momento 
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presente, pude perceber que me sentia muito feliz, ainda que estivesse ex-
perimentando dores e cansaço.
Chegando a Eunate, uma linda e isolada igreja românica que fica um pouco 
antes de Puente de La Reina, completamente exausta, sentei-me e comi 
um resto de chocolate que havia em minha mochila. Refeita, levantei-me e 
passei a caminhar com uma dificuldade absurda. Logo ouço os passos rápi-
dos de um rapaz esguio, que caminhava com uma facilidade irritante, para 
meu mau humor.
Ele me passou rapidamente e eu fiquei bem feliz por ele ter passado e ido 
embora. Mas espere! Ainda não acabou! Ele parou! Voltou? E se postou a 
caminhar ao meu lado? Ah, não!!!
Falando um espanhol mais sofrível que o meu, se convidou a caminhar co-
migo, e falando, falando, me distraia do meu desconforto. Ele era alemão. 
Imagine um alemão e uma brasileira conversando, ambos em espanhol so-
frível? Adivinha para onde foi meu foco? Cansaço? Dor?
Ele me convidou a parar para um café no primeiro bar, e depois em outro 
bar e assim foram quatro paradas até chegar a Puente de La Reina, duas 
horas mais tarde. Cristian se despediu de mim e nunca mais o vi. Um anjo, 
que arranjou um jeito de cuidar de mim. Sem nada dizer, só sendo.
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Pela insistência do meu Caminho, que me brindou com 
tantos anjos, coloco-me a imaginar o quanto necessita-
mos deles, e quantos deles cruzam conosco em passos 
rápidos, decididos em sua missão. Sabe como é? Pesso-
as que quando passam deixam aquele suave perfume de 
carinho e afeto, de preocupação e cuidados disfarçados 
de pequenas ofertas, pequenos presentes. Pessoas-anjos 
que nos lembram de quem verdadeiramente somos e nos 
convidam a andar só mais um pouco, até o próximo bar.
Agora mesmo, quem você poderia convidar para um café? 
Vai lá!
Hoje mesmo falei com um anjo destes, agora sei bem 
como reconhecê-los. Eles não têm asas, nem uma luz mais 
brilhante, são bem comuns, deste tipo que a gente nem 
se dá conta, sabe.
E depois dele me ouvir contar, por telefone mesmo, so-
bre minha atual impossibilidade por 4 meses de praticar 
o AIKIDO - arte marcial pela qual sou totalmente apaixo-
nada (depois conto mais sobre isto) - por conta de ter tido 
lesões no ombro e no joelho, meu anjo me convidou para 
um café... e eu que não sou boba, nem nada - logo aceitei 
tomar meu “café com anjo”.
E entre um papo e outro, o anjo me sai com esta: “- Seu 
coração vai curar seu ombro e joelho”, me lembrando so-
bre amor, dedicação, resiliência e construção do futuro e 
me lembrando também que se o Aikido é o meu caminho, 
este será apenas e tão somente um obstáculo no cami-
nho. Ah, este Caminho, viu... Ah estes anjos, viu...
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Aikido ou aiquidô é uma arte marcial japonesa desen-
volvida pelo mestre Morihei Ueshiba (1883-1969), 
aproximadamente entre os anos de 1930 e 1960.
O termo aiquidô (aikidō) é composto por três ideo-
gramas kanji: 合 (ai), harmonia; 気 (ki), energia; e 
道 (dō), caminho. O que, numa tradução mais ou me-
nos literal, significaria “caminho para harmonização 
de energia” ou “caminho para harmonia de energia”. 
“Ki” é o mesmo que o “chi” do chinês que significam 
“energia”, a “energia que flui de cada ser”. O caminho 
da unificação (com) da energia da vida”, ou “o cami-
nho do espírito harmonioso”.
Morihei Ueshiba dizia “caímos sete vezes e nos levan-
tamos oito”, filosoficamente, o espírito de “cair sete 
vezes e se levantar oito” representa os momentos 
em que as quedas na vida são inevitáveis. Nesses mo-
mentos, o aiquidoca deve saber como se comportar 
durante a queda inevitável, preservando seus pontos 
vitais e também como erguer-se posteriormente.
Entendeu?
Eu entendi bem que meu coração me leva à prática 
do Aikido.
Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada 
mais; caminhante, não há caminho, se faz caminho ao 
andar.
Domo arigato gozaimashita.
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“A viagem rumo ao 
próprio Centro pode 
ser mais perigosa e 
longa do que a viagem 
à Lua e às estrelas”.
C.G. Jung
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Os Demônios do Caminho

Se você vive os dias de hoje atormentado com as de-
sesperanças deste cenário tão dramático, vai reco-
nhecer bem como se processam nossos demônios 
interiores.
Por volta do décimo dia de Caminhada, do dia 28 de 
maio do longínquo ano de 2000, caminhava eu ao lado 
de um espanhol que havia conhecido uns dois dias 
antes, José Miguel, 62 anos, muito elegante, culto e 
atencioso comigo. Nossas conversas eram bastante 
divertidas e diversas. Uma delícia de companhia.
Saímos de Azofra e combinamos de seguir juntos por 
aproximadamente três quilômetros até a cidade de 
Redecilla. Como o calor estava realmente forte, para-
mos por um instante a fim de descansar e beber algo 
refrescante. 
Sentamos em um bar e eu logo tirei as botas para tro-
car as meias e secar os pés (um procedimento impor-
tante para evitar as bolhas). Porém, quando tentei re-
colocar as botas, para seguir caminho, meus pés sim-
plesmente não entravam nelas. Estavam tão inchados 
que eu não conseguia calçar as botas. Há uma frase 
repetida aos montes para os caminhantes: “O pere-
grino caminha o quanto pode e não o quanto quer”. 
Diante dos fatos, decidi ficar por ali mesmo, procurar 
um albergue e literalmente colocar os pés para cima.
Quando compartilhei minha decisão com meu ami-
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go, fui surpreendida por um rompante de 
raiva. Com palavras duras e agressivas ele 
mostrou seu desagrado e passou a me co-
brar pelo acordo que tínhamos feito e eu 
não estava cumprindo. Ao me deparar com 
aquilo, fiquei congelada, paralisada com 
aquele comportamento. Ele se foi, sem 
olhar para trás e sem se despedir, aparen-
temente muito decepcionado e frustrado.
Eu fiquei lá no bar, enredada num sentimento de 
inadequação, num misto de vergonha e culpa por 
decepcionar meu novo ex-amigo.
De lá para cá, me dou conta de que vivi isto inúme-
ras vezes. Poderia listar uma série de momentos em 
que o sentimento de inadequação, culpa e vergo-
nha permearam minha vida.
Isto me faz Brené Brown e o poder da vulnerabili-
dade, na afirmação: “A única coisa que nos mantém 
desconectados é o nosso medo de que não sejamos 
merecedores de conexão”. E escutando a vergonha, 
compreendemos o segredo por trás de várias for-
mas de desvios comportamentais, que pode ser re-
presentado por um diabinho que diz: “ahn ahn, você 
não é bom o bastante”.
A vergonha, diz ela, passa por dois clichês. O primei-
ro é: eu nunca sou bom o bastante. Como se per-
cebe, esta ideia coloca o foco no sujeito eu como 
algo inerentemente ruim. Se conseguirmos nos li-
vrar deste, vem o segundo: quem você pensa que 
é? Esta noção apresenta o foco no comportamento, 
concluindo que o sujeito realizou uma ação inade-
quada. E óbvio, em 99% do tempo, essas frases são 
ditas a nós por nós mesmos.
Mas naquele momento eu nem sonhava em apren-
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der esta lição proposta por Brené, então apenas observei ar-
rasada enquanto José Miguel se afastava e segui até o refúgio 
de Grañon que estava bem próximo dali.
Fui recebida por Rèmme, o hospitaleiro francês muito gentil. 
O refúgio ficava no interior de uma igreja maravilhosa que ins-
pirava Paz e acolhimento.
Resolvi ir dormir um pouco antes do jantar. Sentia-me abalada, 
insegura, triste. A paz do ambiente não deu conta de abrandar 
meu inferno interior.
Sem conseguir descansar, ainda atormentada, decidi então 
replanejar os trechos do meu caminho e fazer as contas para 
ver como eu estava administrando meus dias. Péssima ideia! 
Quanto mais cálculos fazia, mais tinha a certeza de que não 
conseguiria chegar a Santiago a tempo e especialmente con-
siderando que talvez tivesse de parar alguns dias, devido às 
fortes dores nos pés. Minha conversa interior mais lembrava 
uma batalha, na qual a desesperança e a desconexão minavam 
minhas forças. Tudo milimetricamente construído por mim 
mesma. 
Acabei permitindo que meu desequilíbrio me atordoasse ain-
da mais. Os argumentos de que tudo fatalmente daria erra-
do eram como abelhas zunindo em meus ouvidos. Assim, aos 
poucos, eu me certificava de que aquele seria o fim, de que eu 
não conseguiria completar meu Caminho, o que representava 
meu maior medo: fracassar.
Meu diabinho interior estava a todo vapor. E tudo isto proje-
tado na imagem do meu amigo se sentindo decepcionado por 
uma decisão minha, por eu ter lhe dito um não, para poder di-
zer um sim a mim mesma. Affffffff, que barulhão.
E agora reconheço momentos nos quais eu disse sim para os 
outros e não para mim mesma. Quase sempre mobilizada por 
uma necessidade de ser aceita, amada, incluída. Mas não estou 
sozinha nisto, não é?
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Em seu livro “O poder do não positivo”, meu querido Willian Ury 
conta sobre a importância do autoconhecimento, diz ele que
“Uma vez desvendadas suas necessidades e seus valores, vale a 
pena se perguntar: ‘O que importa de verdade? Quais são suas 
verdadeiras prioridades’ (...) Pense não apenas em seu interesse 
pessoal limitado, mas também no seu interesse pessoal escla-
recido (...) O objetivo é descobrir a fonte mais recôndita do seu 
Não e vincular-se a ela. Quanto mais profundamente você inves-
tigar seu Sim, mais forte será o seu Não. (...) Sim, seu Sim é sua 
intenção de proteger e promover seus interesses essenciais.”

Mas, isto eu só aprendi no caminha de lá para cá... nestes 20 anos 
entre lá e cá ... e está valendo agora...
Puxa, acho que entendi: às vezes os anjos aparecem vestidos de 
diabinhos!
Como um brinde ao meu aprendizado, uma noite memorável se 
seguiu a todo este tormento. Um albergue para apenas 12 pes-
soas, num lugar excepcional, australianos, alemães e ingleses e 
só eu do Brasil. Cantos, vinho, boa comida e muita alegria. Uau!
Na saída, perto da porta havia uma caixinha com dinheiro, com 
uma plaquinha dizendo: “doe quanto puder ou pegue quanto 
precisar, Buen Camino!”
Seguindo no Caminho, tive o prazer de caminhar ao lado de uma 
australiana muito agradável, Leslie, por quase todo o dia, conver-
samos sobre muitos assuntos incluindo a convicção de terminar-
mos o caminho sem ter que pegar um carro. Uma obsessão de 
alguns peregrinos, fazer o caminho todo sem ter que andar de 
carro em nenhum trecho. Eu me incluo neste grupo de obsessi-
vos (risos). Para mim, isto era inegociável.
Mais um dia de caminho, mais um dia realizando meu sonho. 
Próximo albergue, novos encontros, pessoas interessantíssimas. 
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Jantar e uma noite bem dormida. Perfeito. Até a hora de levantar!
Acordei com os outros partindo, arrumando as mochilas, tentei me 
levantar, mas não consegui. Experimentava uma forte crise de labi-
rintite! Não podia acreditar!
Voltei a dormir, na esperança de ser um pesadelo, mas não era. Ten-
tei levantar por várias vezes, mas o enjoo e a tontura eram intensos 
e precisei permanecer na cama. Logo vi Leslie do meu lado, tentei 
explicar a ela o que se passava. Ela, então, chamou Patrícia, sua 
companheira de caminho, e percebi que fizeram uma reunião fora 
do quarto. Eu não podia me mexer. 
Depois de alguns minutos vieram ao meu encontro e disseram que 
já estava tudo decidido e que eu não me preocupasse. Decidiram 
chamar um táxi, visto que ali não havia nada além de um bar e eu po-
dia precisar de um hospital. Eu tentei explicar que não precisaria de 
hospital, mas sim de descanso, outra crise como esta já havia acon-
tecido antes e eu sabia que só precisaria ficar deitada por um dia.
Não adiantava mais dizer nada, eles estavam decididos. Agradeci 
muito o carinho... Depois de uma xícara de chá, oferecida pela gen-
til hospitaleira, aguardamos pouco tempo até que chegasse o táxi.
Oi? Táxi? Nããããão!
Não acreditava que isto estava acontecendo comigo! E minha ob-
sessão? Que absurdo! Não posso fazer isto! Não vai valer nada meu 
caminho se eu pegar um táxi! Um verdadeiro peregrino tem que 
fazer tudo a pé!
Que barulho dentro de uma cabeça que já estava tão tonta! Quan-
to controle! Quantas verdades incrustradas numa cabeça só. Em al-
gum momento, entendi que não poderia fazer nada, que tinha que 
me entregar àquela situação e tirar o melhor dela.
Fomos direto a Burgos, Eu, Patrícia, Leslie e um outro rapaz austra-
liano, que estava igualmente mal de saúde, Wayne.
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Em pouco tempo, o táxi nos deixava em uma praça. As me-
ninas deixaram Wayne e eu sentados em um banco e foram 
procurar um hotel para nós.
Eu tinha tomado um medicamento contra o enjoo que me 
fez sentir muito sono, e adormeci sobre a mochila, nem sei 
por quanto tempo. Quando acordei, vi que Wayne segurava 
um guarda-chuva me protegendo do sol, e que também tinha 
comprado uma garrafa de água fresquinha para quando eu 
acordasse.
Podem imaginar esta situação? Um homem que eu mal co-
nhecia, sentado numa praça segurando um guarda-chuva 
para me proteger do sol! E as duas mulheres que andavam 
pela cidade atrás de um lugar para eu poder descansar.
Eu, totalmente vulnerável e 3 estranhos cuidando carinhosa-
mente de mim. Eu não sabia o que dizer ou fazer para agra-
decer.
Depois de um dia dormindo, acordei melhor no dia seguinte, 
mas decidimos ficar mais um dia naquela cidade descansan-
do, pois Wayne ainda estava debilitado. Mais um casal de aus-
tralianos, que sempre encontrávamos nos albergues, chegou. 
Fizemos uma boa turma. Curioso saber que tantos australia-
nos só se conheceram lá, na Espanha.
No dia seguinte, Wayne decidiu ficar em Burgos e pediu que 
seguíssemos nosso caminho. E foi o que fizemos.
Alguns dias depois, eu caminhava sozinha quando ouvi al-
guém gritar meu nome, olhei para trás, era Wayne. Que ale-
gria!
Ele estava com uma aparência ótima, parecia ter engordado 
um pouco. Conversamos muito sobre nossos caminhos e ele 
me contou sobre seu câncer de fígado e sua escolha de fazer 
o Caminho de Santiago, ao invés de morrer em um hospital, 
palavras dele. Esta escolha do Wayne me impacta até hoje, 
pela coragem.
Dois anos depois, nas Olimpíadas de Sidney, eles se encon-
traram. Eles me telefonaram e pudemos trocar algumas pala-
vras de carinho e saudades. Dois meses depois disto, Wayne 
se foi e eu honro sua doce passagem pela minha vida.
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E quanto aos “demônios do caminho”?
Nos últimos tempos, tenho aprendido muito com a prática de 
dançar e conversar com eles. Ao invés de fugir deles, extirpá-
-los ou escondê-los, tenho vontade de acolhê-los carinhosa-
mente, compreendê-los, aprender com eles, integrar-me a 
eles e deixá-los ir. Lá no Caminho não foi diferente; eu só não 
sabia ainda de tudo o que sei agora.
Aprendi realmente muito neste tempo. Sei agora que é nossa 
vulnerabilidade que nos conecta com o outro. Não são nossos 
feitos perfeitos!
Sim, as pessoas são compassivas. Se eu me permitir ser vulne-
rável, se eu for empática comigo mesma, se eu for realmente 
quem sou, eu poderei construir relações mais autênticas. Re-
conheço que os “diabinhos”, cada um deles, são pontes para 
eu Ser cada vez melhor. 
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Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio
Violeta Parra
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Os milagres que merecemos

Sempre em frente... Em uma linda manhã, o Sol nas-
cia sob uma névoa que encobria campos e árvores. 
Paisagens deslumbrantes do caminho. Logo à fren-
te, pude ver o marco dos 100 quilômetros, a partir 
do qual o Caminho passa a ser regressivamente 
marcado a cada 500 metros. Vai dando um trem...ah 
vai... é quase como um não querer chegar querendo 
chegar, entendeu?
Estava quase lá. Sentia-me nas nuvens, tocando 
meu sonho. Alegria e gratidão!
A próxima parada seria em Portomarin, cidade que 
passou por uma reconstrução completa quando 
uma represa foi instalada na região e inundou todas 
as partes baixas. Os prédios foram desmontados e 
removidos integralmente para as áreas mais altas, 
inclusive a igreja local, cujas pedras foram numera-
das e recolocadas exatamente como antes. Um tra-
balho incrível.
Para entrar na cidade, era preciso subir uma enor-
me escadaria e atravessar a ponte sobre a represa. 
Logo cheguei ao refúgio de peregrinos. Na esquina 
da frente, havia um bar e três “gaiteiros” tocando 
lindamente para quem chegava (música da Galícia). 
Ali mesmo me sentei e alguém me ofereceu uma 
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empanada que, faminta, logo aceitei. Porém, ao morder a tal empanada, meu den-
te da frente simplesmente quebrou. Corri para dentro do bar, olhei no espelho e 
fiquei chocada em me ver sem o dente. E justo o da frente!
Em desespero, saí correndo para tentar descobrir como localizar um dentista na 
cidade. Qual não foi minha surpresa ao perceber que, bem ao lado do bar onde eu 
estava, havia um consultório dentário.
Esbaforida, subi as escadas e me deparei com a porta fechada, na qual estavam afi-
xados os horários de atendimento, que sequer conseguia ler. Toquei a campainha 
e ouvi alguém dizer que esperasse um pouco. Em poucos minutos, o dentista abria 
a porta e me ouvia relatar, aos prantos, o acontecido.
Quando lhe mostrei o dente quebrado, ele disse que não poderia me ajudar, pois 
o dano era tão grande que o reparo seria inviável. Creio que meu desespero o co-
moveu e ele pediu que eu entrasse, me acalmasse e esperasse um pouco até que 
terminasse seu atendimento.
Enquanto estava na sala de espera, ouvi a campainha. Era Maribel, que me presen-
teara com a empanada, e viera atrás de mim para saber o que havia acontecido. 
Só então me dei conta de que havia passado correndo por todos, sem ao menos 
explicar o porquê.
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Quando a vi, mostrei o dente e ela tentou me 
acalmar. Eu lhe disse que não poderia caminhar 
se não consertasse meu dente, e ela, sem en-
tender, dizia: “Não tem problema Ana, é só seu 
dente. Se fossem os pés sim, você não poderia 
caminhar”. Eu não acreditava no que estava ou-
vindo e ao mesmo tempo sabia que ela tinha ra-
zão, mas não podia nem pensar em caminhar até 
Santiago sem meu dente. Só pensava na foto de 
chegada, rs!!! 
Enquanto esperava, pensava em mil preocupa-
ções: Como faria para pagar esta conta? Eu não 
tinha o dinheiro. Já pensava em telefonar para 
o Brasil e pedir emprestado a alguém. Como re-
solveria caso ele não conseguisse consertar este 
dente?
Depois de uns trinta minutos, ele me atendeu, 
conversamos um pouco e logo estávamos rindo 
juntos. Ele foi muito competente e em uma hora 
eu estava com um dente novo. Corri para o espelho 
para ver o resultado e fiquei exultante, voltei tão 
feliz, tão feliz.
Agradeci de todo o coração e quando perguntei 
quanto teria que pagar, ele simplesmente respon-
deu: “Dê um abraço em Santiago por mim”. Em se-
guida, sorriu e disse: “Sua alegria vale mais que qual-
quer dinheiro”. ( Aqui vale contar que os peregrinos, 
em geral, são muito queridos no Caminho e acabam 
por ser uma conexão entre os espanhóis e seu Santo 
Protetor - Santiago)
Eu custei a acreditar, segurei suas mãos e só consegui 
perguntar seu nome: Esteban. Aceitei que, às vezes, 
não há o que se dizer. Nos cabe simplesmente agra-
decer.
E, muito feliz eu contava minha história para todo 
mundo, como que relatando um milagre de Santiago; 
ou de San Esteban, sei lá.
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Segui meu Caminho, fiz outros trechos e a cada dia me percebia 
mais sensibilizada pela proximidade da chegada a Santiago. Cami-
nhávamos eu e meu cajado, presenteado por Pablito, um senhor que 
esculpe cajados para os peregrinos e presenteia os “sortudos” que 
com ele encontram.
O que eu não esperava era viver uma experiência inacreditável com 
ele.
Em um trecho antes de chegar à cidade de Arca, (última cidade antes 
de chegar a Santiago), enquanto atravessava um trecho muito boni-
to, cheio de árvores e flores, entre um pensamento e outro, eu ouvi 
claramente uma voz dizer:
- Eu fico aqui!
Não entendi o que se passava e segui. Novamente ouvi a mesma voz
- Eu fico aqui!
Respondi a esta voz: 
- Por que eu ficaria aqui? Para quê?
- Não, não você, Eu, o cajado!
Parei um instante e pensei que, desta vez, eu estava extrapolando. 
Surtando, talvez. Mesmo duvidando da minha sanidade, me colo-
quei a conversar com meu cajado.
Tentei contemporizar e resolver o assunto, mas “o cajado” estava ir-
redutível.
- Você ainda não entendeu, eu não vou seguir com você além deste 
lugar. Você não precisará mais de mim, agora já pode andar sozinha.
Apesar da maluquice do diálogo, ele me parecia bem coerente. Ten-
tei fazê-lo mudar de ideia, mas não consegui. Obedeci cada ordem 
do meu cajado. Sabia que era absurdo, mas queria me entregar 
àquela situação absolutamente insana.
- Confie, confie... Está na hora de você confiar em você!
Obedeci.
Comecei a caminhar sem o meu cajado, e tudo parecia muito estra-
nho, sentia falta dele, sentia que precisava caminhar e não olhar 
para trás, pensei em tirar uma foto, mas ainda ouvi:
- Nem pense nisto! Segue... 

(confesso que sempre tenho um medinho de contar isto e imaginar 
a cara das pessoas: humhum... tá... entendi...com cara de quem quer 
me internar, rs)
Comecei a caminhar de novo e mesmo aos prantos, eu não parava 
de andar. Em menos de dez minutos, já no Caminho, um pergrino 
passou por mim e gritou:
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- Peregrina, onde está seu cajado?
Tive que reaprender a caminhar sem o cajado, afinal, foram 
34 dias intensos me apoiando nele, usando-o para afastar os 
cães, para subir e descer montanhas. Agora eu estava por 
mim. Dois dias mais e chegaria a Santiago.
Contar estas histórias me faz entrar em contato com todas 
estas emoções novamente. Trazer esta experiência para o 
dia a dia sempre foi um bom jeito de trazer sentido àquela 
empreitada.
Hoje em dia, quando me deparo com situações de crise, ou 
quando preciso fazer uma escolha, volto lá ao Meu Caminho 
para encontrar uma resposta, uma similaridade, uma prova 
de que tenho um repertório de soluções criativas. Lembro-
-me da minha própria frase: “Se eu conseguir fazer este Ca-
minho, eu consigo qualquer coisa depois”.
Reconheço a experiência do Caminho com quatro claras eta-
pas: primeiro o desafio físico, que se apresenta na vida da 
gente com tudo que o físico envolve, às vezes uma impossi-
bilidade do corpo, às vezes questões financeiras.
O segundo desafio é o mental ou emocional, em que a força 
interior é colocada à prova e os impasses ocorrem entre a 
mente e o coração, entre o poder e não poder, dever e não 
dever. Uma experiência emocional e um encontro com me-
dos, raivas, amores, tristezas e alegrias. 
A terceira etapa é um encontro espiritual, a sensação de êx-
tase que habita a verdadeira conexão com algo mais, com 
um impulso de Ser para além de qualquer outra coisa.
Gosto muito destas palavras do filósofo Cortella: “A espiri-
tualidade é a capacidade de olhar que as coisas não são um 
fim em si mesmas, que existem razões mais importantes que 
o imediato. Que o que você faz tem um sentido, um signifi-
cado. (...) Espiritualidade é a resposta a um desejo forte de a 
vida ter sentido, de ela não se esgotar nem naquele momen-
to, nem naquele trabalho.”
A quarta etapa é a da celebração, que se manifesta todos os 
dias e todos os momentos para quem compreende o grande 
milagre da vida.
Cada pedra, cada passo, cada abraço, cada despedida são 
momentos de celebrar dando Gracias a la vida!
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Horizonte aberto.
Um pássaro que traça em voo livre o seu caminho
Seguindo o sol, para ser feliz.
Não vai perder o rumo...
Eu tenho um horizonte aberto em minha vida
Eu quero amar, me dividir.
Sem medo, e se afinal eu traço meu destino.
Que seja assim... Até o fim...
(Sérgio Mendes)
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Estar peregrino é lançar mão da confiança e se entre-
gar para o fluxo. Muitos anos após ter trilhado o Ca-
minho de Santiago, ainda estou Peregrina, e me dou 
conta disto quando me percebo entregue, presente, 
atenta, relaxada, conectada.
Em momentos como o presente, no qual sou impul-
sionada a escrever minha história, são reveladores de 
mim mesma e valiosos para que me lembre de quem 
sou. Então, muita gratidão a você, que me inspirou a 
revisitar e reescrever tudo isto. Foi maravilhoso.

CAMINHOS DE SANTIAGO
A peregrinação realiza uma parábola autêntica da vida, solicitando a tota-
lidade do homem, das suas faculdades e dos seus desejos, ao que o caráter 
coletivo vem dar maior intensidade e mais ampla gama de sentimentos.
Por isso ela se afirma como criadora de sentidos e de memórias, estru-
turados numa dupla geografia: a que consolida em sinais, monumentos 
e povoações dos caminhos percorridos; a que sonda e formula os cabos, 
tormentas e certezas da experiência espiritual do peregrino.
(José Maria Cabral Ferreira em Peregrinar)

Sondar e formular os cabos, tormentas e certezas da experiência espiri-
tual do peregrino extrapola o nível da compreensão e me faz confrontar 
com o im-possível: caminhar 800 quilômetros a pé e, enquanto isso, aden-
trar os porões que me habitam a alma.
Amo e honro este e todos os meus Caminhos
Caminhando e exercitando a Presença, pude me dar conta – e deixar para 
trás – um dos paradigmas humanos mais devastadores na minha percep-
ção: o da falta.
Não sei se você tem a mesma compreensão que eu, mas me acompanhe 
neste raciocínio: desde pequeninos, somos brutalmente assolados pela 
obrigação de entregar e dar conta de tudo o que falta – “você precisa 
fazer isto”, “deve melhorar tal aspecto”, “precisa ser mais dessa maneira”, 
“não pode viver enquanto não possuir aquilo”, “tem que ser igual a fula-
no”, “lhe falta isto”, “lhe falta aquilo”... Resumindo: você precisa constan-
temente ter o que não tem, ser quem não é, saber o que não sabe. Tem 
até uma expressão para isto: Correr atrás do prejuízo!
Que cansaço!!!
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Ser o que se é e não dar conta das aspira-
ções e projeções alheias é uma libertação 
sem precedentes! Nossos pais, parentes, 
professores, parceiros de caminho depo-
sitam suas expectativas em nossas men-
tes e corações e seguimos caminhando 
assim, com um buraco a ser preenchido, 
mirando nossas faltas como quem mira 
uma mina de ouro.
Eu tenho esta experiência. E você?
Ao caminhar cada um e muitos mais dos 
800 quilômetros pela vida, fui me dando 
conta de que vivia muito mais naquilo 
que eu precisava fazer, ser e aprender do 
que saboreando aquilo que eu fazia, era 
e sabia. Eu não me conhecia pelo que eu 
era mas pelo que eu precisava me tornar. 

Entendem? Nunca estava aqui, sempre estava lá!
Caminhando aos meus porões, pude ir abandonando essas 
expectativas alheias. E isso não aconteceu apenas lá, mas 
vem me acompanhando até hoje.
Ao praticar o Aikido, relembro fielmente do vazio que não 
precisa ser preenchido, da conexão com meu Ki, com minha 
energia vital, e me fortaleço.
Em meu trabalho, me surpreendo ao aprender com cada 
pessoa e lembrar que meu papel é apenas Ser quem eu sou, 
presente ali com ela.
Nos momentos que dedico aos meus programas de desen-
volvimento de pessoas e equipes ou transformação de con-
flitos, lembro-me que a busca é por Lapidar a mim mesma, 
para eu ser apenas e exatamente quem sou, sem tantas 
arestas, com mais arredondamentos, apoiando as pessoas a 
se lapidarem também.
Enfim, quando me dou conta, vejo que continuo seguindo as 
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setas amarelas, mesmo que agora apareçam em outras cores e formatos e precise acostu-
mar o olhar para enxergá-las.
Desde Saint Jean Pied Port até Santiago de Compostela, foram 36 dias intensos de catarse, 
encontro, introspecção e convivência. Diariamente aprendia o que tinha para aprender. Mi-
nhas respostas sempre vinham, inevitavelmente as recebia quando realmente precisava e 
merecia saber. De lá para cá, foram vinte anos nesta experiência.
Aprendi, na prática, que existem muitos caminhos e cada um trilha um caminho diferente. 
No começo, estranhava as diferenças, julgava, interpretava e condenava muito, mas o ca-
minho da vida, assim como o de Santiago, convida ao maior desafio, que é aprendermos a 
respeitar e honrar o nosso Caminho e também o alheio.
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Nos paradoxos da vida, seguimos. As dores são muitas: bolhas, múscu-
los exaustos, desânimo, cansaço, chuveiros frios, banheiros sujos, comi-
da ruim, gente que não respeita as normas de convivência social, gros-
serias.
Mas o inverso também é verdadeiro. Encontra-se muita gente que nos 
dá ânimo, ótimos refúgios, boa comida, bom vinho, pessoas maravilho-
sas, experiências e sensações incríveis. Só precisamos escolher o que 
valorizar mais. O verdadeiro aprendizado do Caminho está exatamente 
aí: nas dificuldades que conseguimos superar e em nossas conquistas 
pessoais.
Basicamente, fiz três coisas no meu caminho (além de caminhar, é claro): 
chorei, ri e rezei. Penso que o mundo seria muito melhor se estas três 
coisas fossem realizadas diariamente. Podia sentir minha alma lavada 
quando ria, chorava ou rezava.
Fiz muitos amigos pelo Caminho, aprendi sobre política, religião, ami-
zade, escolhas, companheirismo, intolerância e amor. As despedidas fo-
ram especialmente dolorosas e compreender o que significa desapego 
foi um desafio. Sofri ao me despedir dos meus amigos do Caminho até 
aprender, com o coração, que aquilo tudo era o que tudo é: passageiro.
A emoção da chegada a Santiago é apoteótica: a visão mágica da exube-
rante Catedral, aguardando silenciosa pelo peregrino que cruza o pla-
neta para recebê-la como presente. É um momento 
de extrema felicidade e magia, que não encon-
tra lógica ou explicação, e que me inspira a 
apreciar as recompensas que a vida ofere-
ce pelo trajeto.
Por 36 dias, segui as setas amarelas. 
Porém, a partir do momento em 
que cheguei a Santiago, não haviam 
mais setas amarelas para seguir – e 
este foi o maior impacto para mim. 
Passei 3 dias perambulando pela 
cidade sem desejar ir embora.
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Decidi, então, ir até 
Finisterre. O seu 

nome deriva da ex-
pressão latina finis ter-

rae, isto é “fim da terra”. 
O cabo Finisterra, que se 

estende a sul-sudoeste da 
vila, situado a cerca de 100 

km a oeste de Santiago de 
Compostela, é considerado por mui-

tos o verdadeiro fim do Caminho de 
Santiago, havendo muitos peregrinos que 

após visitarem Santiago e a sua catedral, con-
tinuam a peregrinação até ao extremo do cabo.

Ali, depois de cumprir o ritual peregrino de queimar 
as roupas com as quis fiz meu Caminho e atirar minha concha peregri-
na ao mar (simbolizando o desapego), fiquei um bom tempo contem-
plando o Atlântico, me recordando destas palavras.
“O fim do mundo é isto, o lugar onde acaba um sistema e começa ou-
tro. A partir de agora é o resto da tua vida e o resto da tua vida é sem-
pre isto, um lugar onde não existem rotas, existem correntes e você se 
deixa levar pelas correntes”. (Paulo Coelho)

Que venham as muitas correntes que tiverem de vir. Estarei pronta e 
cada vez melhor! 
E como uma joalheira peregrina me coloco no Caminho para seguir 
LAPIDANDO a mim mesma. 
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A cada novo Caminho me lanço na certeza 
de oferecer o melhor para ser o melhor 

que puder....e ser Feliz... Até o fim....

Ana Paula Peron
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