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RESUMO 

 

O presente trabalho discute as diferentes relações que se dão nos meandros do Santuário de 

Nossa Senhora de Fátima, localizado no Bairro de Fátima em Fortaleza – CE. Denominamos 

tais relações de dinâmicas geográficas relacionando-as à religião. Para isto tomamos o lugar 

religioso como “casa da mãe de Deus”, considerando a categoria-metáfora “casa” como 

embebida de densidade geográfica e possibilidade multiescalar em sua relação com o lar e o 

lugar. Atitude bachelardiana de pensar o espaço, por nós também arrazoada com auxílio de 

Eric Dardel e Martin Heiddeger, entre outros. Deste modo, a partir da abordagem cultural em 

geografia, pensamos sua espacialidade no âmbito do habitar, remetendo-a desde o espaço 

íntimo do fiel às relações realizadas pelo santuário com o mundo. Para apreendermos isso, 

compromissado levantamento bibliográfico e documental, observação em campo, entrevista 

com representante eclesial, conversas com transeuntes no santuário e aplicação de enquetes 

junto aos fiéis e comerciantes, foram realizados. Destarte, caracterizamos as dinâmicas 

geográficas mediadas pelo santuário como verticais (relação casa-outro mundo), horizontais 

(relação casa-mundo) e relacionais (relação casa-mundo-outro mundo). Estas últimas 

efetivadas pelas festas que acontecem nos dias 13 de cada mês, especialmente em maio e 

outubro. A festa religiosa dá-se como potência sóciogeográfica, conforme reúne as dinâmicas 

verticais e horizontais supracitadas em instante sacro-profano peculiar. O faz 

retroalimentando e potencializando a representatividade institucional e simbólica que o 

santuário possui. O Santuário de Fátima, assim, é lugar dotado de grande importância 

espacial, haja vista sua representatividade nas dinâmicas geográficas que o sustentam e 

sustentam a religiosidade de milhares de fiéis. 

 

Palavras-chave: Santuário de Fátima, Dinâmicas Geográficas; Habitar; Casa; Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The actual work discusses the different relations in the surroundings of Nossa Senhora de 

Fatima Sanctuary, located in Fatima Neighborhood, Fortaleza – CE.  We call such relations as 

geographic dynamics relating them to religion. For this, we take this religious place as “house 

of god’s mother”, considering the metaphoric-categorie “house” soaked in geographic density 

and multiscaled possibility in its relation with home and place. Bachelardian attitude to think 

space, reasonable for us with contribution of Eric Dardel and Martin Heidegger and others. 

This way, from the cultural approaching in geography, we think its spatiality in ambit of 

dwell, remitting it from the inner space of the follower to the relations realized by the 

sanctuary with the world. To understand it, were realized a compromised bibliographic and 

documentary survey, camp observing, interview with ecclesiastical minister, conversations 

with passers-by in the sanctuary and application of questionnaire among followers and 

traders. Although, we characterize the geographic dynamics mediated by the sanctuary as 

vertical (relation house-another world), horizontal (relation house-world) and relational 

(relation house-world-another world). This last effected with parties in every 13
th

 day of each 

month, especially im May and October. The religious party happens as a social geographic 

potency, as join the vertical and horizontal dynamics together in a peculiar sacrum-profane 

instant. It’s done by feed backing and potentiating the symbolic and institutional 

representativeness which the sanctuary holds. The Fatima’s Sanctuary, so, is a place with a 

great special importance, through its representativeness in geographic dynamics which 

supports itself and the religiosity of thousands followers.        

 

Keywords: Fatima’s Sanctuary, Geographic Dynamics, Dwell, House, Geography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partindo do homem em direção à compreensão do espaço geográfico, buscamos 

realizar nosso caminhar científico com raízes fincadas na imagem de que a ciência deveria 

ser, sobretudo, (cons)ciência do mundo vivido.  

A casa da mãe de Deus comporta o (outro)mundo: dinâmicas geográficas no 

Santuário de Fátima em Fortaleza – CE, além de título do nosso trabalho, é fruto de nossa 

experiência geográfica nos meandros dessa casa peculiar. Trabalho, nomeadamente, 

relacional, no que tange tanto as relações que nós efetivamos com os personagens e objetos do 

lugar estudado, assim como nas relações existentes entre estes e o lugar singular que os 

comporta. Lugar nomeado de casa em consideração à relação intersubjetiva que os fiéis ali 

constroem com os outros e com os variados personagens divinos os quais permeiam o 

santuário. Fomento para aquilo que é o santuário em seu caráter institucional e simbólico. 

Às relações, demos o nome de dinâmicas. Representativas da importância do 

movimento, elas são relevantes para a compreensão da espacialidade presente no santuário em 

sua verticalidade (casa-outro mundo), horizontalidade (casa-mundo) e, por fim, em sua 

relação culminante efetuada na festa (casa-rua-outro mundo), esclarecendo o quanto esta 

última, apesar de ser ilustrada somente no final deste trabalho, em realidade é representativa 

de todo um princípio cíclico que constitui o pilar do santuário em sua cotidianidade. A festa é 

o melhor exemplo da reunião dos contrários, como veremos. 

É certo que para alguns pensadores da religião, as igrejas (católicas) estão cada 

vez mais esvaziadas frente à concepção de Deus imanente que o sujeito do mundo 

contemporâneo possui. Ideia que desde Bento de Espinosa parece reverberar nos ouvidos 

daqueles que proclamam a morte de Deus. Para outros, o momento é de proliferação de um 

novo contexto, não da religião, mas de “novas” religiosidades vinculadas à insurgência da 

necessidade divina no espírito humano frente aos problemas terrenos. Diante dessas leituras, 

era difícil não nos perguntarmos: como um santuário católico, em plena metrópole, consegue 

mensalmente, com maior ênfase nos meses de maio e outubro, congregar tamanho 

contingente de pessoas? Que dinâmicas prevalecem em seu cotidiano, fazendo com que isso 

fortifique sua representação? 

As dinâmicas geográficas existentes no Santuário de Fátima talvez ensaiem uma 

resposta. Localizado na Avenida 13 de Maio, no bairro que tem o seu nome (ver figura 01), o 

santuário é percebido por nós a partir do cotidiano dos seus fiéis e especialistas do sagrado em 

suas relações com o mundo e o outro mundo culminantes na festa. 
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Tendo em vista tais aspectos, no primeiro capítulo, buscamos esclarecer o modo 

como vivemos e pensamos a geografia que elaboramos para compreender o Santuário de 

Fátima.  Exercício pessoal de geograficidade. Nele, estão ilustradas as maneiras como fomos, 

aos poucos, apreendendo as diferentes dinâmicas que permeiam o santuário. É dessa vivência 

que construímos nossa metodologia de pesquisa; a forma como pensaríamos o lugar estudado. 

Esclarecendo que o fechamento em barreiras disciplinares nos reduziria a possibilidade de 

compreensão do objeto-sujeito em questão. A metodologia de visualizar o santuário, a partir 

das dinâmicas geográficas que o compõem, entra como possibilidade de abertura das relações 

múltiplas e complexas que ali acontecem. 

O segundo capítulo é uma discussão epistemológico-ontológica baseada nessa 

realidade peculiar. O peculiar entra aqui não como único, mas como diferenciado da 

elaboração de outros possíveis lugares representados por dinâmicas parecidas. Discutimos 

nesse capítulo a categoria-metáfora casa para assim percebermos o quanto esta é em realidade 

o princípio e o fim do movimento do habitar humano, pois é da casa que as pessoas partem 

para o santuário em busca, mesmo que em uma condição não habitacional, de outra(s) casa(s). 

Situação interpretativa baseada nas falas dos fiéis e, portanto, bem diferente do que até então a 

geografia tem trabalhado, na medida em que a casa por nossa ciência tem sido pensada, em 

especial, numa perspectiva físico-estrutural. É o movimento do habitar que explicita a 

multiescalaridade da casa em sua significação plural. O Santuário de Fátima, nesse contexto, é 

exemplo essencial para ilustrar tal significação e multiescalaridade. 

No terceiro capítulo, uma primeira dinâmica é interpretada: a dinâmica vertical 

(casa-outro mundo). Dinâmica, na realidade, plural, haja vista ela ser variada, evidenciando, a 

partir do santuário, as maneiras como os fiéis se relacionam com o outro-mundo. Nele, 

demonstramos que tais relações, mesmo se voltando para o Céu, estão centradas em 

vicissitudes, angústias, anseios e esperanças com pés fincados na Terra. Do mesmo modo, 

evidenciamos a geograficidade a qual permeia os espaços que contemplam esses elementos 

humanos, sendo eles tomados como cantos que facilmente transcendem a geometria do lugar. 

Já a politica e a questão identitária são os elementos constituintes do quarto 

capítulo. Capítulo que bem ilustra as relações horizontais (casa-mundo) as quais acontecem a 

partir do santuário e além dele. Com a ajuda do entendimento político, buscamos descortinar a 

construção da Estátua de Fátima na Praça Pio IX localizada em frente ao santuário. Assim, 

partindo de tal fato, procuramos compreender a construção simbólica e, por conseguinte, 

sagrada que o santuário possui e que, em consequência de sua importância para a cidade e, 

principalmente, para o bairro, traz rebatimentos identitários no lugar. Nesse contexto, 
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apresentamos a possibilidade de compreendermos o lugar de Fátima como bairro-santuário 

em decorrência de seu significado para a cidade, sendo Fátima “a Maria do Bairro”. 

No quinto capítulo, nos preocupamos em compreender a convergência das 

dinâmicas anteriores. São nas festas que acontecem nos dias 13 de cada mês, principalmente 

em maio e outubro (momentos de maior demanda de pessoas), que podemos perceber com 

maior facilidade a convergência dos sujeitos (fiéis, especialistas do sagrado, políticos, 

comerciantes etc.) e representações que (re)forçam o significado do santuário enquanto casa e 

lugar simbólico/sagrado relevante para o cotidiano daqueles que buscam por seu abrigo. A 

festa é o melhor exemplo do movimento do habitar. Nela a metrópole é subvertida às suas 

condições (estruturais e simbólicas), demonstrando sua peculiaridade funcional exatamente 

por acontecer nos meandros de um lugar recheado de problemas que talvez sejam lenha para 

sua significação (trânsito, lixo, insegurança etc.). Nela, a geograficidade pulula em seus 

aspectos variados. 

Dentro desse contexto de primeiras apresentações, como exercício inicial de nossa 

reflexão, agora expomos a maneira como vivemos-pensamos o Santuário de Fátima. 

 

1.1. Aporte metodológico: viver-pensar geografia 

 

Viver e pensar são ações coadunares. Em separado talvez nada valham, o que nos 

faz pensar de maneira um tanto simplista: Quem vive, pensa. Quem pensa, vive. Singela 

lógica da ação-reação. Isso, em especial, se nos remetemos ao ser humano; reconhecidamente 

homo sapiens, apesar de alguns autores também denunciarem e explorarem sua faceta demens 

(MORIN, 2008).   

Fazer geografia exige, no mínimo, a associação dessas duas ações. Elas nos 

revelam uma geografia calcada em induções e deduções tão típicas as primeiras geografias
1
, 

ainda relevantes para o viver-pensar hodierno. O geógrafo, como revelara Pierre Monbeig
2
, 

denunciando os geógrafos neopositivistas, “pensam que podem ficar trabalhando sobre 

estatísticas em seus escritórios. Acho que não é assim que se conhece o mundo” (DANTAS, 

                                                           
1
 Neste caso, o plural da palavra indica, de nossa parte, o (re)conhecimento de que a ciência (onde certamente 

devemos incluir a geografia) muitas vezes subjuga outros conhecimentos concernentes a sua área disciplinar, 

simplesmente por não os acharem adequados aos paradigmas preponderantes. E vários são os nomes, em se 

falando de geografia, que só passam a fazer uma nova história do presente a partir do que pensaram há muito 

tempo, no momento em que são tardiamente (re)descobertos, a exemplo de Éliseé Reclús e Eric Dardel. 
2
 Apesar da referência feita a Aldo Dantas, esta entrevista foi realizada por Lourenço Dantas Mota e encontra-se 

originalmente publicada em História Vivida (II), O Estado de São Paulo, documentos abertos, 1979. 



19 

 

2005, p. 129). Viver-pensar geografia, desse modo, é um exercício de (re)conhecimento do 

mundo e, além disso, do ser-no-mundo, como veremos. 

É na compreensão deste exercício – a parte que nos cabe no que diz respeito ao 

Santuário de Nossa Senhora de Fátima em relação ao (outro) mundo
3
 – o qual se dará o 

desenrolar deste trabalho. Pena, não podermos fazer como José Saramago que parece ter em 

sua escrita a mesma celeridade de seu pensamento. Por isso, logo a seguir, a divisão da 

maneira como vivemos e como pensamos nossa pesquisa. Que esse estruturalismo não se 

repita no viver-pensar a vida. 

 

1.2. Vivenciando o Santuário de Fátima 

 

Tomando como premissa a noção de espaço vivido dardeliana, tão cara a análise 

cultural-humanista em geografia, percebemos o quanto é relevante a consideração sobre o 

cotidiano. Cotidiano daqueles que simplesmente vivem no espaço sem, por vezes, se 

aperceberem da peculiar geograficidade
4
 o qual os permeia, assim como, cotidiano daqueles 

os quais vivem essa mesma geograficidade, porém também pensam o espaço. Ambos, de 

acordo com David Lowenthal (1985) e Paul Claval (2010), são geógrafos. O primeiro autor 

desfia: “Qualquer pessoa que examine o mundo ao redor de si é, de algum modo, um 

geógrafo” (p. 105). O segundo autor não se demora e de maneira direta evidencia: “Desde a 

origem dos tempos, todo homem é geógrafo” (p. 11).  

Tais assertivas ilustram, sobretudo, a consciência da importância do cotidiano na 

elaboração de uma geografia científica o qual não se furta, em especial, da aproximação por 

parte do pesquisador (o geógrafo profissional) das representações relacionadas ao seu objeto-

sujeito de estudo. Consciência que considera o empírico, o saber popular, a intimidade 

espacial (topofilias e topofobias), além de se atentar as particularidades cotidianas referentes 

ao lugar estudado. Afinal, como nos revela Michel Maffesoli (2006), parece que Beethoven 

encontrava na rua os temas de suas mais belas passagens. Sinal da importância da 

sensibilidade para com a beleza e até mesmo estranheza do cotidiano. 

Dentro desse contexto, ser geógrafo, em sentido restrito, se aproxima também do 

“estar” geógrafo. De uma vivência no/do espaço, mas também da qualidade na curiosidade, 

                                                           
3
 Ao falar da relação do santuário com o (outro) mundo no decorrer de todo texto, assim como no título do 

presente trabalho, nos pautamos, para escolha desta grafia, simplesmente na ação concomitante que mundo e 

outro mundo estabelecem com o santuário, casa da mãe de Deus. Portanto, “(outro) mundo” são mundo e outro 

mundo em relação concomitante com a casa. 
4
 Com base em Eric Dardel (1990), a geograficidade é a maneira com o qual o autor elucida a vivência do 

homem no espaço, seu modo de existência e seu destino, isto é, sua relação íntima com a Terra. 
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do olhar apurado daquele que se predispõe em compreender e interpretar esta cotidianidade do 

ser humano em sua relação com o espaço geográfico. Trabalho tão necessitado de 

sensibilidade quanto o do artista. 

Fazemos essa reflexão, porque em visitas frequentes (semanais, principalmente no 

segundo semestre de 2010 e com ênfase nos dias 13 – período de festividades e de maior 

demanda de fiéis) ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza – CE, foi que nos 

atentamos do significado do estudo a ser realizado. Foi a vivência mais íntima junto ao 

santuário que nos permitiu pensá-lo. 

As conversas informais com os fiéis
5
, funcionários, especialistas do sagrado, 

assim como as enquetes, questionários e entrevistas realizadas (48 enquetes – 38 com fiéis e 

10 com comerciantes que participa(ra)m das festividades no santuário
6
, 01 

questionário/entrevista com Padre Ivan, pároco do santuário, e cerca de 10 conversas 

semiestruturadas e informais com fiéis e funcionários do local) nos deram melhor noção da 

complexidade das dinâmicas geográficas vinculadas ao santuário. Além disso, a leitura de 

documentos cotidianos por excelência, os jornais, nos levou a coletar informações também 

importantes sobre os acontecimentos no santuário, principalmente, suas festividades. Dados 

primários e secundários, portanto, permeiam as linhas deste trabalho, indicando o quanto a 

subjetivação fenomenológica é importante, mas também nos fazendo perceber o quanto é 

necessário sempre buscar compreender as ideologias ou forças político-identitárias que 

permeiam o lugar. 

Daí a importância da realização do campo, tão alentado por inúmeros geógrafos. 

Labor, sobretudo, curioso o qual nos faz lembrar a epígrafe da célebre obra de José Saramago, 

Ensaio sobre a Cegueira: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” O geógrafo é um 

profissional que repara. 

E foi reparando, meditando e interpretando as percepções, a partir das pesquisas 

que fomos realizando, que compreendemos o quão desafiante seria estudar um santuário 

católico metropolitano como o de Fátima. 

Primeiro, porque em se tratando de um santuário metropolitano, não poderíamos 

discorrer sobre o mesmo sem realizarmos relação deste com a cidade, tendo como premissa a 

escala próxima do bairro. Daí a relevância de discutirmos o conceito de habitar em sua 

                                                           
5
 Da nossa parte, é sabido o quanto o termo fiel, e aquilo que indica (fidelidade a algo ou a alguém), é deveras 

generalista, haja vista hoje podermos encontrar um contingente expressivo de variedades de relações e práticas 

religiosas. Não obstante, usamos o termo por considerá-lo adequado, principalmente, quando se é necessário 

diferenciar aqueles que constituem o Santuário de Fátima.  
6
 As enquetes foram aplicadas nos dias 13 de outubro de 2009 e 13 de maio de 2010. Para isso, tivemos 

imprescindível ajuda dos pesquisadores do LEGE – UFC. 
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relação com a habitação (moradia) para entendermos a vivência dos fiéis nesse lugar tão 

peculiar inserido na metrópole. Maneira também de ampliarmos a própria noção de casa, 

categoria com a qual trabalhamos o sentido do santuário, buscando elucidar o quanto é 

importante compreendermos as dinâmicas internas inerentes a esse lugar sem dispensarmos as 

relações externas ali também efetivadas – sua condição simbólica e também institucional.  A 

noção de casa só nos veio à mente com o campo, a partir da convivência, da conversa com as 

pessoas do/no santuário e de esmiuçada análise documental. Foram os fiéis que melhor 

elucidaram a condição de casa que o santuário possui. 

Segundo, mas não menos importante, porque a compreensão do santuário teve 

início ainda em projeto de iniciação científica no ano de 2007, junto ao Laboratório de 

Estudos Educacionais – LEGE
7
 do Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Ceará – UFC. Nesse projeto, o destaque foi dado às festividades que acontecem, em especial, 

nos dias 13 de maio e outubro. A ênfase dada à festa reforça a íntima relação entre as 

representações sagradas e profanas vinculadas ao santuário. Desse modo, não à toa, se ao final 

trataremos da festa, só podemos compreendê-la em suma a partir das dinâmicas anteriormente 

a ela apresentadas, as quais são: as dinâmicas verticais e horizontais.  

Foi no campo que percebemos esta duplicidade intrínseca ao santuário: sua 

representação simbólica e seu cotidiano institucional. A festa já nos demonstrava isso, 

entretanto, o “reparar geográfico” também nos confirmou a inseparabilidade dessa ilustre 

duplicidade no seu cotidiano. Duplicidade que, comumente, se converte em dualidade
8
, 

quando pensada contemporaneamente pela geografia da religião com raízes nos trabalhos de 

Émile Durkheim e Mircea Eliade.  

Estudar o Santuário de Fátima, desse modo, é ter em mente o amálgama de 

movimentos relacionais que o compõem. Movimentos, em resumo, entre o santuário (a casa 

da mãe de Deus), o mundo e o outro mundo. Ilustrativos das dinâmicas geográficas que o 

representam e são representadas por ele. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Projeto que deu origem ao artigo – Entre o cosmos e o caos: a dinâmica do santuário metropolitano de Fátima, 

em Fortaleza – CE. Publicado nos anais do XII Encontro de Geógrafos da América Latina – EGAL, 2009. 
8
 Fazemos a diferença entre duplicidade e dualidade, tomando como referência o significado da palavra 

dualismo, o qual, de acordo com o dicionário Silveira Bueno (1988), é um “sistema religioso ou filosófico que 

admite a coexistência de dois princípios opostos” ou dicotômicos. Diferente, portanto da dualidade, admitimos 

que a duplicidade considere tais opostos de maneira intrínseca, sincrética.   
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1.3. Pensando o Santuário de Fátima 

 

“Se o século XVIII, que deu nascimento às ciências biológicas, foi tido como de um 

frio cerebralismo, e o século seguinte, quando a Geografia se sistematizava como 

ciência, de um exacerbamento passional, chegamos agora ao final deste nosso século 

de esplendor tecnológico, do qual progrediu um embrutecimento emocional”. 

 

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro 

 

Acompanhando, um pouco à distância, a reflexão crítica alçada pelas ciências 

sociais, mesmo fazendo parte deste conjunto, a geografia ainda pisa com certo cuidado no 

terreno das ciências dispostas a assumir discursos um tanto relativistas, análises 

microespaciais e compreensões pautadas nas apreensões sociais para além das denominadas 

classes sociais. Ranço talvez modernista o qual, de modo contundente, leva a ciência 

geográfica a um atraso epistemológico não ignorável perante outras ciências (GOMES, 2007). 

Neste contexto, podemos pensar: temos de adentrar o novo século, também novo 

milênio, de olho na conjugação das características dos três séculos passados a uma de grande 

relevância para a compreensão do novo século; a insurreição de uma razão sensível 

(MAFFESOLI, 2004, 2005, 2006).   

Amalgama pós-moderno que, ao contrário de um sentimento de unidade, dá ares 

de unicidade
9
 quando na compreensão da sociedade e sua espacialidade. Amalgama que não 

nega os paradigmas anteriores, apesar de se consubstanciar em suas fragilidades, a partir de 

crítica já criticável e passível de ser substituída nas suas também fragilidades. 

Tal trama, na construção do trabalho, é essencial. É o reconhecimento da 

defasagem de alguns discursos no âmbito da geografia, delineadores de esquemas únicos e 

interpretações alienantes, responsáveis por ênfases disciplinares, portanto, do 

enfraquecimento do pensamento de toda uma epistemologia-ontologia científica. Como se a 

ciência em seu exagero racional, ou como prefere Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, em 

seu “exacerbamento passional”, fosse desumana, mesmo não sendo e, esse é o problema
10

.  

                                                           
9
 A partir de Michel Maffesoli (2006), podemos definir unicidade como uma categoria diferenciada de unidade, 

no que tange a possibilidade de caracterizar “o ajustamento de elementos diversos” (p. 172) ou mesmo a 

“conjunção de contrários” (p. 179), indicando assim, a multiplicidade de olhares possíveis para a interpretação 

de um objeto, a exemplo da cidade. Para o autor, a cidade é uma construção humana que não deve ser tomada 

somente como unidade. 
10

 Tal problema se revela quando percebemos pouca ênfase a uma ontologia reconhecedora da gênese humana 

que tal elaboração possui (a elaboração científica), o que nos faz pensar nesta ciência que embrutece ao tempo 

que o ser humano invariavelmente esmorece diante de emoções indistintas. Na geografia brasileira, esforços 

mais expressivos na tentativa de se discutir sobre uma ontologia espacial podem ser lidos em trabalhos de 

autores como Armando Corrêa da Silva, Ruy Moreira, Élvio Rodrigues Martins, dentre outros, assim como em 

trabalhos do grupo de Geografia Humanista e Cultural da Universidade Federal Fluminense – UFF. 
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Problema, porque daí, também usando termo de Monteiro, o “embrutecimento 

emocional” toma conta da razão científica e, por conseguinte, geográfica. Na geografia, trama 

uma intradisciplinaridade frágil – que o digam as ilustres dualidades entre geografia física e 

humana, assim como entre conhecimentos comuns dentro dessas “grandes áreas” – e uma 

inter e transdisciplinaridade pueril.   

É o reconhecimento também da diversidade, pluralidade, e nessa perspectiva, das 

várias maneiras de se perceber aquilo que se pretende pesquisar e apreender a partir de um 

olhar científico mais humanista. Polidimensionalidade da vivência que é incapaz de ser 

percebida em toda sua amplitude pela unidimensionalidade do pensamento (MAFFESOLI, 

2004). 

Para compreendermos o Santuário de Fátima, localizado na metrópole Fortaleza, 

no Estado do Ceará, o breve contexto epistemológico e ontológico que apresentamos torna-se 

necessário. 

Referindo-nos ao domínio de um santuário, inserido no mundo hodierno e mais 

especificamente em uma metrópole como Fortaleza, a análise das densidades das relações às 

quais o Santuário de Fátima comporta torna-se de suma relevância. Relações a partir da 

imagem da casa da mãe de Deus, com os fiéis, o bairro, a cidade (o mundo) e o outro mundo, 

desdobrando-se ainda em outras escalas, no âmbito das redes geográficas comunicacionais 

próximas e distantes, as quais, as últimas, há muito caracterizam a religião, apesar de sua 

densidade no lugar. Renato Ortiz (2002, p. 80), em texto o qual trata da relação entre religião 

e globalização, esclarece: 

 

Devido à sua vocação transnacional, a religião, pelo menos em tese, pode atuar de 

forma mais abrangente sem o constrangimento das forças locais. Digo “local” 

porque o termo é revelador. Diante do processo de globalização, o estatuto da nação 

passa por uma mudança radical, ele caminha do “universal” para o “particular”. 
 

Temos assim, uma peculiar casa de portas abertas para o (outro) mundo, apinhada 

de elementos transversais que perpassam e compõem sua dinâmica em uma relação homem-

casa-universo. Gaston Bachelard (2008, p. 62) bem elucida: 

 

Nessa comunhão dinâmica entre o homem e a casa, nessa rivalidade dinâmica entre 

a casa e o universo, estamos longe de qualquer referência às simples formas 

geométricas. A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o 

espaço geométrico. 
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A geografia, do final do século XIX e início do século XX, explicava em especial 

as materialidades inseridas no espaço por meio dos artefatos criados pelos homens, dos 

gêneros de vida que o colocam em ação e das transformações que introduzem as paisagens. 

Deixava de lado, deste modo, as manifestações ligadas aos comportamentos, sentimentos e 

representações humanas, entre elas a religião (CLAVAL, 2001).  

Mesmo o interesse da geografia sobre a religião se pautava sobre as 

materialidades, buscando “compreender a força da religião modificando a paisagem” 

(ROSENDAHL, 1997, p. 119), como na posição possibilista da escola Vidaliana e na escola 

da Geografia Cultural Saueriana. A falha dessa concepção, inclusive na Geografia Cultural da 

época,  

 

[...] é ignorar quase que completamente os problemas de representação ou 

comunicação: eles só são abordados tangencialmente, quando se investiga a difusão 

das técnicas ou das espécies domésticas (CLAVAL, 2002a, p. 139). 

 

A abordagem cultural
11

, que já há algum tempo se pronuncia, introduz a 

perspectiva em que o ser humano é a premissa da pesquisa. Relaciona cultura e outros 

elementos humanos com pés fincados na fenomenologia (MARANDOLA JR., 2005a) e 

reconhece a importância do imaterial para a compreensão do espaço geográfico, além de não 

negar a materialidade, diga-se de passagem, recheada de significação e simbolismo para os 

seres humanos.  

Vale ressaltar que nossa compreensão de cultura, que permeia com grande 

importância a abordagem supracitada, corrobora com aquela do geógrafo Roberto Lobato 

Corrêa (2003, p. 169), o qual a considera como “reflexo, mediação e condição social”. Essa 

compreensão de cultura não pode se apartar, portanto, de outros elementos constituintes da 

sociedade, como a economia, a política, a história e a geografia enquanto fomentadores das 

condições materiais e imateriais da existência. Afinal, o econômico, o político e o social estão 

relacionados ao seio da cultura na qual funcionam (CLAVAL, 2002b). 

                                                           
11

 Vale ressaltar que optamos por tal abordagem neste trabalho, haja vista suas considerações serem múltiplas, 

permitindo-nos a compreensão de nosso objeto-sujeito tanto a partir de sua representação por parte dos 

indivíduos; sujeitos que fazem parte da dinâmica do santuário direta e indiretamente, como dos grupos; entidades 

com mais identidade e identificação nos meandros do Santuário de Fátima. O expoente maior dessa abordagem é 

Paul Claval. No artigo citado de Eduardo Marandola Jr.(2005a), é realizada discussão mais apurada sobre as 

convergências e divergências entre a abordagem cultural em Geografia e uma abordagem de caráter humanista, 

isto é o humanismo em Geografia. Contudo, ao final, as semelhanças, convergências são bem maiores, 

representando a dinâmica de relações existente entre a nova geografia cultural e a geografia humanista. 
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Destarte, para compreendermos nosso objeto-sujeito
12

, o Santuário de Fátima, não 

há como descartarmos suas características geográficas materiais, percebidas a partir do olhar 

do pesquisador e dos pesquisados. Afinal, tratamos aqui de uma construção religiosa e por 

isso mesmo permeada de significados. Também não podemos negar as representações dos 

sujeitos, daqueles que fazem parte direta ou indiretamente do santuário. Representações 

coletadas a partir de suas falas e traduzidas em angústias, promessas, agradecimentos, planos, 

esperanças etc. Tentativa nossa de captar sua imanência. Vejamos como podemos fazer isso, 

buscando assim, uma olhar geográfico complexo sobre o objeto-sujeito a ser compreendido. 

 

1.3.1. Categorias de análise etnogeográficas
13

 

 

“Como não pensar a ciência como a arte de combinar informações, a partir da 

definição de critérios e de trajetórias estratégicas previamente definidas e, também, 

reorganizadas ao longo do percurso criativo”. 

 

Cássio Hissa 

 

Fica bem claro, diante da complexidade da análise por vir, da necessidade de 

trabalharmos de modo interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar
14

, na tentativa de 

envolvermos da melhor maneira possível o Santuário de Fátima. Afinal, “o limite é [...] um 

conceito inventado para dar significado às coisas, para facilitar a compreensão do que pode 

ser interpretado de diversas maneiras” (HISSA, 2002, p. 21). E como “boa invenção” que é, 

torna-se passível de ser (re)inventado. 

Nessa mesma perspectiva, na tentativa de não encerrar o conhecimento geográfico 

em limites disciplinares, – limites tão clássicos para grande parte dos trabalhos cartográficos, 

por exemplo – que para a elaboração deste trabalho optamos por pressupostos metodológicos 

e não metódicos. Para Cássio Hissa (2002, p. 159), o método “se equipara às concepções 

                                                           
12

 Assim tratamos o Santuário de Fátima, corroborando com as considerações fenomenológicas na pesquisa. 

Anne Buttimer (1985) argumenta que essa premissa metodológica tem desafiado os procedimentos da ciência 

positiva, assim como expõe crítica radical do reducionismo, da racionalidade e da separação de “sujeitos” e 

“objetos” na pesquisa empírica. 
13

 Para Claval (1997, p. 114), a “etnogeografia convida a refletir sobre a diversidade dos sistemas de 

representação e de técnicas pelas quais os homens agem sobre o mundo, tiram partido da natureza para se 

alimentar, se proteger contra as intempéries, se vestir, habitar etc., e modelam o espaço à sua imagem e em 

função de seus valores e de suas aspirações”. Ver também: CLAVAL, P., SINGARAVÉLOU (dir.) 

Ethnogéographies. Paris: L’Harmattan, 1995. 
14

 Tomando a transdisciplinaridade como fase subsequente à interdisciplinaridade, entendemos esse preceito, à 

maneira de Hissa (2002, p. 267), como possibilitador de uma integração o qual a interdisciplinaridade somente 

manifestou. Nas palavras do autor, o movimento transdisciplinar “é caracterizado por sua livre plasticidade, 

motivando o movimento da imaginação, da criatividade e da crítica: não há fronteiras, não há territórios e 

tampouco proprietários de discursos” Corroboramos com tal movimento. 
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amplas de interpretação do mundo” e “poderia ser compreendido assim como um paradigma”, 

enquanto as metodologias “devem ser muito mais flexíveis para que possam adaptar-se, com 

mais espontaneidade, aos projetos e às pesquisas”. 

É nessa “flexibilidade”, mais acessível à fluidez epistemológica e ao 

reconhecimento ontológico, que buscamos o entendimento do Santuário de Fátima inserido 

nas dinâmicas geográficas que o caracterizam. 

Nesse contexto, o antropólogo Roberto DaMatta (1979, 1984, 1997, 2004) nos é 

bastante útil em sua interpretação da sociedade brasileira a partir de três categorias 

denominadas por ele como sociológicas, mas tomadas por nós em sua espacialidade, os quais 

são: a casa, a rua e o outro mundo
15

.  

Nelas, DaMatta esclarece suas peculiaridades distintas, assim como também a 

importância de sua relação. Para ele, o “&” que liga as diferentes categorias é basilar, sendo 

representativo da sociedade relacional; maneira como denomina a sociedade brasileira 

(DAMATTA, 1997). Para nós, tais categorias, dotadas de espacialidade, como a pouco 

dissemos, têm a serventia de ilustrar as dinâmicas geográficas relacionadas ao Santuário de 

Fátima, sendo ainda mais relevantes por efetivarem relação. 

Para DaMatta (1997, p.19):  

 

Leituras pelo ângulo da casa ressaltam a pessoa. São discursos arrematadores de 

processos ou situações. Sua intensidade emocional é alta. Aqui, a emoção é 

englobadora, confundindo-se com o espaço social que está de acordo com ela.  [...] 

Leituras pelo ângulo da rua são discursos muito mais rígidos e instauradores de 

novos processos sociais. É o idioma do decreto, da letra dura da lei, da emoção 

disciplinada que, por isso mesmo, permite a exclusão, a cassação, o banimento, a 

condenação. Já as leituras pelo prisma do outro mundo são falas inteiramente 

relativizadoras e muito mais inclusivas, onde as misérias do mundo são criticamente 

apontadas. Seu tirocínio é que há um outro lugar e uma outra lógica, que nos 

condena a todos a uma igualdade perante forças maiores que nós (grifos nossos). 

 

Os rebatimentos espaciais dessas representações traduzidas em categorias ou em 

ângulos são notórios, como poderemos ver. Na geografia, podemos tomar tais categorias em 

sua espacialidade, embora DaMatta não negue tal condição. Condição, diga-se de passagem, 

exposta por Eric Dardel (1990) em sua concepção de geograficidade; amálgama de geografias 

formais e vividas, resultado da relação do homem com a Terra (HOLZER, 2001). 

                                                           
15

 Fazer uso dessas categorias, neste trabalho, é ter em mente a dificuldade de compreendermos, diante da 

complexidade socioespacial hodierna, a dinâmica do/no Santuário de Fátima a partir da simples dualidade entre 

o sagrado e o profano. Na geografia, entendidos na condição de espaço sagrado e espaço profano. Dualidade que 

incomoda alguns pesquisadores, a exemplo de Oliveira (2001, 2006), com o qual corroboramos.  
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Podemos, inclusive, realizar ampliações e aproximações entre as categorias. 

Afinal, se para DaMatta a casa tem uma condição de habitabilidade que em muito está ligada 

à intimidade familiar, entendemos aqui que a compreensão de casa aproxima-se das categorias 

lar e lugar em geografia, o que possibilita a identificação do Santuário de Fátima enquanto 

casa-lar-lugar. Como elucidou o referido autor, categoria em que a “intensidade emocional é 

alta”. Temos assim, uma ampliação do conceito de casa, de uma perspectiva de mera 

habitação
16

 para a intensidade, movimento e ação do habitar. Este último conceito, trabalhado 

por autores como Henri Lefebvre (1999, 2001) e Martin Heidegger (2008), em sua 

possibilidade multiescalar. 

A rua indica o mundo com seus imprevistos, acidentes, paixões, movimentos, 

novidades, perigos e ações (DAMATTA, 1979). Numa interpretação geográfica simples 

podemos considerar a “rua” de DaMatta como aquilo que comumente denominamos de 

mundo. Daí a relação casa-rua, em outros termos, poder ser tida como a relação lugar-mundo 

tão comum à análise geográfica.  

Já o outro mundo aproxima-se daquilo que comumente os geógrafos chamam de 

espaço sagrado, embora as leituras feitas pelo prisma dessa categoria sejam leituras terrenas, 

ou seja, apesar de tentarem interpretar o desconhecido, estão carregadas do imaginário do 

mundo. Para a caracterização do espaço sagrado, Rosendahl (1997, p. 122) nos ajuda ao 

expor: 

 

[...] defini-se o espaço sagrado como um campo de forças e de valores que eleva o 

homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele 

no qual transcorre sua existência. (...) é o espaço sagrado, enquanto expressão do 

sagrado, que possibilita ao homem entrar em contato com a realidade transcendente 

chamada “deuses” nas religiões politeístas e “Deus” nas monoteístas. 

 

Em realidade, aproximação que se dá em relação com a casa. Nesse sentido, se 

“casa e templo são essencialmente um” (VAN DER LEEUW apud BOLLNOW, 2008, p. 

150), o templo ou mais especificamente o santuário é casa quando na consideração do 

movimento que o habitar exige para além da simples casa-moradia-habitação, como veremos 

no segundo capítulo. Podemos assim, pensar o santuário (a casa da mãe de Deus – Fátima) 

enquanto intermediação entre a rua e o outro mundo ou em termos mais íntimos, como um 

                                                           
16

 Autores como Lefebvre usam o termo habitat ao invés de habitação para fazer frente ao habitar humano. Não 

obstante, percebemos que em seu entendimento habitat e habitação são termos similares. Contudo, em nosso 

trabalho optamos por usar habitação na tentativa de não cairmos na significação ecológica abrangente que o 

habitat possui; no caso, o de local onde os seres bióticos e abióticos interagem. Já habitação é sinônimo de 

moradia, significado que nos presta a noção de elaboração físico-estrutural de determinado espaço residencial. 
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lar-lugar nutrido pela veia profana da rua em direção ao outro mundo; condição esta, 

inclusive, base para a manutenção de sua sacralidade. Nesse sentido, sagrado e profano em 

sua relação são condizentes com o “&” expresso por DaMatta, só podendo ser compreendidos 

em sua conjugação e sincretismo. 

De outra maneira, a partir de uma interpretação da experiência no/do espaço em 

Merleau-Ponty, Creusa Capalbo (1999, p. 227) nos explica: 

 

[...] no movimento em direção ao alto, como direção no espaço físico, quando 

elevamos as mãos para o céu na prece, expressamos o nosso desejo em direção a sua 

finalidade: unirmo-nos a Deus na oração. Assim, o gesto de elevar as mãos para o 

céu, na oração, é expressão simbólica da espacialidade religiosa. 

 

Daí, além da ampliação já efetuada, também pensarmos na aproximação casa-rua-

outro mundo, enquanto categorias interdependentes, levando-se em consideração, sobretudo, a 

importância dos elos vinculados a casa, da densidade dessa categoria o que é, no nosso 

entendimento, fomento simbólico para as relações (religiosas) existentes. 

O trabalho aqui proposto também segue a tendência de um pensamento geográfico 

de aproximação frente à antropologia e etnologia. Considera assim que “os trabalhos de 

etnogeografia permitem penetrar na intimidade das civilizações. Eles apreendem a 

especificidade dos lugares e das paisagens ligadas a tal ou tal cultura” (CLAVAL, 2002a, p. 

184). Intimidade epistemológica e ontológica que se dá em “momentos de ciência crítica 

quando prevalecem epistemologias fenomenológicas que enfatizam diversidade cultural, 

problemas ambientais e métodos etnográficos aplicados em escala local” (HOEFLE, 2007, p. 

25). Enfatizam não somente aproximações por parte da geografia à antropologia, mas também 

o contrário. Eis o exercício que se estabelece aqui. 

 

1.3.2. Casa-rua-outro mundo em comunicação 

 

Não poderíamos deixar de esclarecer a importância da perspectiva 

comunicacional, também fomentadora das relações existentes entre as categorias supracitadas. 

Se falarmos aqui de elo, a comunicação, em suas diferentes formas, é uma maneira que 

podemos efetivar tal elo. Para Claval (2001, p.71), “no quadro da nova abordagem cultural, 

enfatiza-se principalmente a comunicação”, assim não tratando dos objetos culturais de 

maneira estática, corroborando com uma geografia do movimento. 
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Para o referido autor, “é por meio dos processos de comunicação que a cultura dos 

seres humanos se edifica” (2001, p. 72). Parte do sistema de comunicação cultural 

permanecendo não-verbal (práticas, atitudes e uma fração das habilidades técnicas) e parte 

muito ou totalmente verbalizada (certos aspectos das técnicas e o conjunto dos conhecimentos 

racionais, crenças e normas). Possuindo assim uma dimensão simbólica, mas também uma 

dimensão técnica a todo o momento em contato. E estando no centro da construção do eu e do 

outro, assim como da manifestação de identidades individuais e coletivas. 

A comunicação, nesse sentido, vai além da perspectiva informacional. Milton 

Santos (1997, p. 272) explicita bem esse processo ao considerar as redes informacionais como 

características do mundo globalizado/mundializado contemporâneo e as redes 

comunicacionais como componentes de uma ordem local, próxima dos valores simbólicos.  

Para o referido autor, a “razão universal é organizacional, a razão local é orgânica. No 

primeiro caso, destaca-se a informação que, aliás, é sinônimo de organização. No segundo 

caso, prima a comunicação”. 

Para Claval (1997, p. 95), por exemplo, 

 

[...] a cultura é antes uma realidade de escala local: de um círculo de interação a 

outro, trocas têm lugar; equivalências se desenvolvem, de modo que a comunicação 

seja possível, porém nem tudo é transmitido. Não existe compreensão real dos 

processos culturais se negligenciarmos o jogo da intersubjetividade. 

 

O processo comunicacional, portanto, tem relevância ao relacionar as dinâmicas 

geográficas que farão emergir significações atualizadas e intersubjetivas para o Santuário de 

Fátima em Fortaleza, Ceará. Convergência e convivência entre o sentimento da casa, as 

(im)possibilidades da rua e a esperança no outro mundo. 

   

1.3.3. Dinâmicas geográficas 

 

No Santuário de Fátima, os movimentos são multifacetados, ponderando-se entre 

institucionais e simbólicos. Forças que fomentam dinâmicas caracterizadoras da fluidez do 

objeto-sujeito geográfico a ser analisado.  

Se o santuário é fixo no espaço, as representações que o constituem e são 

constituídas por ele passam longe dessa possibilidade, até porque o santuário é obra humana e 

como tal se estabelece no entremeio de passagens bíblicas. Entre outros exemplos, no Genesis 
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(Antigo Testamento) Caim e Abel expressam a rivalidade entre a agricultura (fixação) e o 

pastoreio (a mobilidade), nos domínios humanos (ONFRAY, 2009).  

São considerações sobre o movimento, inclusive, que nos levam a afastar-nos do 

marasmo da fixidez geométrica da geografia neopositivista, por exemplo. Ponto de vista 

relevante, pois buscamos tratar de um lugar denso de relações e em constante movimento, 

onde “o “aqui” é nada mais (e nada menos) do que nosso encontro e o que é feito dele. É, 

irremediavelmente, aqui e agora. Não será o mesmo “aqui” quando não for mais agora” 

(MASSEY, 2008, p. 201). 

É no contexto das relações entre fixos e fluxos (SANTOS, 1996) ou em uma 

definição mais recente de sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 1997), inseridos 

no contexto de intersubjetividade e vivência do espaço (BOLLNOW, 2008), que pretendemos 

compreender o Santuário de Fátima. Sem nos esquecermos da escala íntima, mas não 

encerrada, da casa-lar-lugar que apresentamos há pouco. 

De antemão, é de bom grado explicar que as dinâmicas logo apresentadas, de 

maneira diferenciada, também são propostas por pensadores como Santos (1997), o qual 

indica que horizontal e vertical têm uma antiga presença na geografia, assim como por 

Mangematin e Younès (1996).  

O primeiro, situando a análise das verticalidades e horizontalidades na 

compreensão da relação lugar-mundo e os seguintes, caracterizando a espacialidade, ou de 

outra maneira, a dinâmica do lugar, a partir do que chamam de tensions dynamiques 

representadas pela horizontalité, verticalité, profondeur e frontalité. São representativas 

exatamente da geografia do movimento, não satisfeita com o encerramento de categorias e 

conceitos, assim como, e principalmente, do encerramento da análise social.  

Nosso objeto-sujeito é outro, contudo a consideração sobre a necessidade da 

análise das dinâmicas geográficas é praticamente a mesma, por mais que as dinâmicas agora 

apresentadas apontem para outros planos. Eis as dinâmicas que serão discutidas no decorrer 

deste trabalho. 

 Dinâmicas verticais: representativas, principalmente, da relação casa-outro 

mundo numa dimensão simbólica comunicacional, são caracterizadas por uma 

comunicação entre os fiéis e o outro mundo, a partir da casa. Tais dinâmicas são 

marcadas pelas intermediações entre a casa e o outro mundo, a partir das 

materializações simbólicas direta ou indiretamente referentes ao santuário 

(santinhos, estátuas, terços, imagens etc.) e dos serviços em prol do sagrado 

prestados pelo mesmo (confissões, aconselhamentos etc.).  Essas intermediações, 
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a nosso ver, são fomentadoras da sacralidade do santuário, de sua denominação 

enquanto lugar sagrado e enquanto casa da mãe de Deus.  

 Dinâmicas horizontais: representativas, em especial, da relação casa-mundo, em 

sua dimensão técnica comunicacional, tais dinâmicas referenciam as relações 

entre a parte institucional do santuário (outra faceta da casa representada, em 

especial, pelos funcionários do santuário, assim como pelos especialistas do 

sagrado) e o mundo. Estas principiando das relações internas a casa e entre a casa 

e o bairro, desdobrando-se em escalas mais amplas. Qualificam o santuário para 

além de seu contexto sacro, demonstrando sua institucionalidade, isto é, sua 

condição administrativo-institucional, política e territorial. Elementos esses 

também fomentadores do imaginário da sacralidade do Santuário de Fátima em 

que as relações com o mundo profano, por princípio, alimentam as delimitações 

sagradas (OLIVEIRA, 2001). 

Em ambas as dinâmicas, podemos perceber a centralidade da categoria casa e a 

importância de seus compon(entes) para a compreensão de sua relação com o outro mundo e o 

mundo. Sem essa centralidade, em realidade, pautada a partir dos sujeitos-grupos de fé do 

santuário, pois a casa enquanto centralidade é intermediação, não poderíamos descortinar a 

espacialidade sacro-profana preponderante nessa peculiar geografia da religião de Fátima. 

Não obstante, para traçar a força do elo entre as duas dinâmicas supracitadas havemos de a 

posteriori relacioná-las. São as dinâmicas relacionais que buscam explicar esse contato. 

 Dinâmicas relacionais: representativas da relação casa-rua-outro mundo ou casa-

mundo-outro mundo, estas dinâmicas são concebidas, em especial, pelo momento 

festivo. Sua maior intensidade, em se tratando do Santuário de Fátima, se dá nos 

dias 13 de todo mês, principalmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro. O 

encontro é a palavra-chave neste espaço-tempo efêmero, o “aqui e agora”, bem 

lembrado por Massey (2008). Desse modo, as festividades em Fátima vigoram a 

intermediação entre as categorias que nos propomos analisar, fazendo-as 

convergir, pois é obra de todo o trabalho simbólico e institucional elaborado pelo 

santuário.  

Todavia, elementos transversais perpassam as dinâmicas que explicam o 

Santuário de Fátima, fazendo papel de elo e sendo basilares para uma complementação 

compreensiva do santuário. São eles: a questão patrimonial, a comunicação, a política, a 

questão urbana e a visitação, ou seja, elementos (in)diretamente relacionados ao santuário, 

mas de suma importância para sua representatividade plural. No trabalho, os denominaremos 
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de travessias, sendo elas inseridas em momentos distintos da dissertação, em ocasiões onde a 

discussão pode ser enriquecida ou mesmo preenchida. Para uma visão geral das dinâmicas 

apresentadas, vejamos a figura abaixo.   

 

 
 Figura 02: Representação das Dinâmicas Geográficas no/do Santuário de Fátima. 

 Fonte: Elaborado por Tiago V. Cavalcante, 2010. 

 

Não à toa, pensamos que a casa da mãe de Deus comporta o (outro) mundo. E é a 

partir das suas dinâmicas geográficas que podemos caracterizar esse peculiar encontro, 

corroborando com Jean-Marc Besse (2006, p. 82) ao dizer: “O geógrafo habita o mundo ao 

mesmo tempo em que procura compreender-lhe as estruturas e os movimentos”. 
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POR UMA GEOGRAFIA DAS CASAS  
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2. POR UMA GEOGRAFIA DAS CASAS 

 

“A casa é todo um mundo”. 

 

Gaston Bachelard 

 

A abordagem da casa e mais especificamente da casa da mãe de Deus, referência 

que fazemos ao Santuário de Fátima, nos exige realizar discussão sobre essa categoria 

peculiar, tão incomum nas discussões pertinentes à geografia.  

A partir da percepção do santuário enquanto casa (uma inversão da percepção da 

casa enquanto santuário mais a condição do movimento do habitar), conjugamos as 

características pertinentes à noção de lar, as quais se destacam a intimidade, a afetividade, a 

segurança, a familiaridade, dentre outras que comportam a “ciência do subjetivo”, com 

propriedades vinculadas ao conceito de lugar. Este último, deveras presente na análise 

geográfica, principalmente, na abordagem cultural-humanista (CORRÊA, 2005); também 

comumente relacionado, pelos geógrafos marxistas, a um diálogo incessante com o processo 

de globalização / mundialização em sua dialética lugar-mundo.  

É assim que, a partir dos contornos da habitação até as possibilidades libertárias 

do habitar, optamos por trilhar esse movimento. Indicando ser a categoria casa detentora das 

possibilidades de ambos os conceitos a pouco apresentados, principalmente, em se tratando da 

análise do Santuário de Fátima. Em suma, da densidade subjetiva do lar e da possibilidade 

multiescalar do lugar; características delineadoras do santuário. A casa, nesse sentido, é uma 

interessante categoria-metáfora para percebermos as diferentes apropriações que se tem do 

santuário a partir da ação do habitar, daí sua pluralidade. Afinal, como bem nos ensinara 

Dardel (1990), na relação homem-mundo a Terra é tida como nossa maior casa, desse modo, 

não se pode recusar outros elementos constituintes da Terra, assim como o Santuário de 

Fátima, dessa mesma possibilidade compreensiva e topoanalítica.  

 

2.1. Os contornos da habitação 

 

Um exercício literário de abertura se consolida como um ótimo ponto de partida para 

apresentarmos tais questões. 
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Pobres e humildes casas do sertão agreste, de alvos oitões que sorriem ao sol, sois o 

refúgio hospitaleiro dos viajantes fatigados, e jamais alguém avistou a vossa fachada 

entre o mato denso que duvidasse da hospitalidade e da franqueza! Sois toscas e 

humildes como tudo o que produz a sub-raça ignorante e infeliz do Norte; mas 

guardais na pobreza do vosso aspecto, na singeleza de vossa construção, a 

fisionomia bem nacional dessa gente simples, em cujas veias não corre sangue 

estrangeiro e consubstancia o verdadeiro tipo étnico da nacionalidade brasileira! A 

arquitetura mostra o grau de adiantamento dum povo: sois simples como o povo que 

vos constrói, acordes com a sua ignorância; francas e hospitaleiras como sua própria 

alma o é. (BARROSO, 2006, p. 137). 

 

Originalmente de 1912, o livro Terra de Sol de Gustavo Barroso, sua primeira 

obra, não nega o “espírito da época”. Denuncia estigmas de uma história que já passou e, se se 

repete hoje em dia ou é por falta de vontade ou por excesso de politicagem daqueles que se 

dizem representantes do povo, como já denunciara Iná Elias de Castro (1992).  

Em parte da obra onde trata da arquitetura da fazenda, – casa sertaneja – após 

esboçar de maneira acurada o interior dessa típica habitação, vincula, sem pestanejar, o 

homem do sertão ao meio que o circunda. Se “a arquitetura mostra o grau de adiantamento 

dum povo”, como dissera e, em muito, tal arquitetura é proveniente do meio que a circunda, 

dificilmente podemos negar o condicionamento do homem ao meio; fato tão elucidado pela 

geografia tradicional, embora saibamos que tal condicionamento é deveras relativo. 

Não neguemos o valor da obra, fato este dignificador de toda uma carreira 

posterior do célebre pensador cearense. Contudo, é importante fazermos essa localização 

temporal para, mesmo sabendo do fato do autor não ser geógrafo, percebermos o quanto o 

“espírito da época” notabilizava-se pela associação do homem à natureza. Exemplo 

caracterizador da geografia denominada tradicional. 

Em se tratando da geografia tradicional, as monografias regionais, caracterizadas 

pelas descrições densas de objetos dispostos no espaço dão os contornos de como era feita a 

geografia até meados dos anos 60 (MORAES, 2002; MOREIRA, 2008). 

Segundo Claval (2003, p. 148):  

 

Para os geógrafos do período que se estende até o fim dos anos sessenta, os fatos 

geográficos apareciam como dados objetivos, como se fossem feitos a partir do 

mundo físico. A disciplina não tinha que estudar a dimensão mental dos 

comportamentos humanos. Por exemplo, os geógrafos sabiam que a religião tinha 

um papel importante na geografia, mas eles nunca falavam de fé, das crenças, 

porque são fenômenos mentais. A religião aparecia somente sob os seus aspectos 

materiais: a presença de igrejas, templos ou mesquitas, a interdição de beber álcool e 

de comer carne de porco para os muçulmanos ou a existência de romarias. 

 

Bachelard (2008) indicara essa característica em 1957 em sua obra A Poética do 

Espaço. Fazendo tratamento espacial-literário de obras prosaico-poéticas sob a luz da 
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fenomenologia da imaginação, já deixava claro: “O geógrafo, o etnógrafo podem descrever os 

mais variados tipos de habitação” (p. 24) ou mesmo: “Os geógrafos sempre mencionam que 

em cada país a inclinação do telhado é um dos sinais mais seguros do clima” (p. 36). 

Reflexo de um pensamento positivista que permeava toda a ciência, inclusive a 

geografia, calcado no naturalismo científico, “a geografia da casa” resumia-se a uma 

geografia da habitação, da moradia. Isto é, da descrição sobre como as casas se dispunham na 

paisagem e de como suas características estavam ligadas à natureza do lugar.  A casa, em uma 

perspectiva lablachiana, era comumente tratada como:  

 

[...] característica identificadora dos gêneros e modos de vida de uma civilização. 

Seu material de construção é uma expressão igualmente exemplar dos elementos do 

ambiente local: a terra na zona árida, a pedra na região mediterrânea, a madeira nas 

áreas florestais (MOREIRA, 2008, p. 69). 

 

Também era típica a relação da ciência geográfica com o Estado. O que leva a 

autores como Ruy Moreira (2008, p. 37) a afirmarem “cada escola é uma país, cada país é 

uma escola”. Daí talvez, ainda em tempos de ideologias colonialistas, a enorme necessidade 

de se conhecer o seu “espaço vital”, seu território representativo. As análises das habitações 

não fugiam a essa regra. 

É nesse contexto que a descrição, assim como apresenta Paul Vidal de La Blache 

(1985), torna-se tipicamente um método da geografia tradicional, também denominada de 

positivista e, a habitação torna-se, enquanto elaboração humana, singela localização espacial e 

morada do homem. 

Categoria central nos estudos lablachianos, o gênero de vida era o estudo das 

formas de adaptação das sociedades com o seu habitat. Categoria que percebia identidades 

locacionais vinculadas aos hábitos, porém sem fugir de uma perspectiva naturalista própria da 

geografia da época. A seguinte assertiva de Vidal de La Blache (2010, p. 04), quando 

relaciona a sociologia à geografia, é esclarecedora de sua preocupação e, de modo geral, da 

preocupação também dos geógrafos desse período: “[...] a geografia humana se reconhece 

como parte do estudo da Terra e deve, por isso, permanecer distinta das ciências sociológicas. 

Ela procede da terra ao homem e não pela via inversa”.  

Outro exemplo, Pierre Monbeig, vai um pouco além. Elabora sua noção de 

complexo geográfico com base na leitura dos gêneros de vida, porém, procura partir do 

homem e não dos fatores naturais, estando convencido da importância da mentalidade dos 

povos e suas predisposições psicológicas (DANTAS, 2005, 2009). 
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Isso, apesar do singelo avanço, indicativo de novas possibilidades para a análise 

geográfica, não se reflete em seus estudos sobre as casas, sobre as habitações. Escreve 

Monbeig: “A habitação humana reflete o meio natural” (MONBEIG apud DANTAS, 2009, p. 

11). Mesmo não sendo um determinista – vide sua consideração sobre as mentalidades – 

efetua relação entre as características físicas de um lugar e as habitações as quais, em 

consequência de tais características, ali são construídas. Isso para a compreensão, em especial, 

das distinções entre regiões; pensando a casa como forma inerente aos gêneros de vida. Forma 

intermediada pela técnica. Esta também caracterizadora dos diferentes gêneros de vida. 

 

Nesse sentido, considera Monbeig que o estudo da casa, mais do que servir para uma 

análise das marcas do ambiente sobre o grupo, serviria mais precisamente para se 

compreender o modo como os homens aproveitam os recursos do meio para 

satisfazer necessidades oriundas de seus hábitos e através de que técnicas ele exerce 

sua atividade (DANTAS, 2009, p.12). 

 

Nessa análise de Monbeig sobre a casa, além da análise dos seus aspectos 

externos, vale ressaltar a consideração sobre as estruturas internas da casa, pela planta e seus 

cômodos. “Segundo Monbeig, o conteúdo das casas também faz parte da análise: o estudo dos 

móveis e do conjunto de objetos que preenchem uma casa e a sua distribuição são elementos 

constitutivos da alma dos indivíduos e do grupo social” (DANTAS, 2009, p. 13). 

Se a casa antes era vista somente por seus aspectos físicos exteriores, Monbeig faz 

consideração importante ao destacar também seus aspectos interiores. Fator comumente 

negligenciado pelos geógrafos tradicionais; tão preocupados com compreensões generalistas, 

colocando como premissa a unidade terrestre, como ensinava Vidal de La Blache (1985). 

No que tange, mais especificamente, ao estudo da religião na geografia, Pierre 

Deffontaines é um de seus pioneiros (SANTOS, 2006). Em sua obra Géographie et Religions 

(1948, p. 10), Deffontaines, discípulo da escola lablachiana, realiza relação entre geografia e a 

religião e menciona, logo de antemão, que sua preocupação nesse estudo se dará com:   

 

[...] les répercusion géographiques de faits de religion dans le paysage. Nous 

réduirons le point de vue religieux à ses seuls éléments visibles et physionomiques, 

laissant délibérément de côté le domaine majeur de la vie intérieure. Les actes 

religieux ou de piété seron envisagés ici comme des facteurs des paysages à côté des 

agents climatiques ou d’érosion, point de vue qui pourra étonner certains croyants, 

mais qui, de notre part, ne témoigne d’aucun irrespect
17

.  

                                                           
17

 [...] as repercussões geográficas do fato religioso na paisagem. Reduziremos o ponto de vista religioso a seus 

elementos visíveis e físicos, deixando deliberadamente de lado o domínio maior da vida interior. Os atos 

religiosos ou de piedade serão aqui considerados ao lado de agentes climáticos ou de erosão, ponto de vista que 

poderá surpreender alguns crentes, mas que, de nossa parte, não testemunha desrespeito algum (tradução do 

autor). 
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Não obstante, indo mais longe, o referido autor possui plena consciência da 

representatividade do fato religioso enquanto agente geográfico, sendo este muitas vezes, 

“superior aos fatores físicos como o clima e o solo” (FERREIRA, 1998, p. 10). Não 

realizando assim, um simples inventário e descrição das várias religiões do mundo. 

Rosendahl (1997) indica que Deffontaines, diferenciando-se um pouco dos 

meandros da geografia tradicional, o qual percebia a religião como simples modificadora da 

paisagem, realiza estudo dos significados simbólicos da casa em termos religiosos. E se esta 

possui significados simbólicos, certamente tais significações se dão por intermédio dos 

homens que nelas habitam, vivem. Essa característica o aproxima de Monbeig, por considerar 

o sentido humano da habitação. 

Sobre esse objeto de estudo, Deffontaines distingue três tipos de casas povoadoras 

da Terra: a casa dos homens e seus numerosos dispositivos religiosos, a casa dos mortos e a 

casa de Deus, habitação da divindade. 

Percebe-se, previamente, a distinção entre os diferentes tipos de habitação, o que 

de antemão nos incomoda, pois se queremos falar nos termos do habitar, a distinção acaba por 

se transformar em quebra das possibilidades da condição multiescalar do habitar, como 

veremos mais a frente.   

Sendo, para Deffontaines (1948), a casa dos homens como um templo, pode-se 

nele destacar, a necessidade de esclarecer que, para além dos condicionamentos naturais, a 

casa em sua elaboração, seja esta humana, destinada aos mortos ou a uma divindade, também 

pode ser condicionada por aspectos culturais, no caso, pautados na religiosidade.  

Isso, de todo modo, não o impede de, como Monbeig, fazê-lo perceber a casa em 

suas feições materiais, mesmo esta estando ligada a uma sacralidade primordial. Assim, as 

casas podem ser construídas em formas geométricas diferenciadas, com base em planos 

astrológicos e orientações sagradas ou mesmo pensadas de maneira a possuírem espaços 

internos específicos para consagração religiosa e a ligação com o divino. Contudo, o que se 

compreende em Deffontaines é sua acurada percepção, registrando nas diferentes culturas a 

cosmogonia inerente a este lugar peculiar que é a morada do homem, sem, de todo modo, 

efetuar considerações sobre a representação dos homens para com esse lugar. 

 

Pierre Deffontaines teve uma grande curiosidade por todas as manifestações visíveis 

das culturas na superfície da Terra, mas a sua abordagem sofria da fraqueza 

fundamental da tradição vidaliana: a recusa em analisar os processos mentais e o 

papel das ideias (CLAVAL, 2003, p. 153). 
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Desse modo, vale fazer uma consideração sobre uma percepção importante que 

obtivemos. Tais autores, em especial os aqui brevemente analisamos, Pierre Monbeig e Pierre 

Deffontaines, tinham plena consciência da importância da representação humana para com o 

ambiente em que viviam. O que nos faz pensar nesses autores como também pioneiros da 

consideração sobre os aspectos culturais na geografia. Dantas (2005, p. 29), por exemplo, 

versando sobre Monbeig, elucida: 

 

A curiosidade pelos fatos culturais não deixa de mover os trabalhos desse homem de 

ciência e inquieto. Ele antecipa uma ideia dominante hoje: aquela de que não há 

fatos ecológicos, demográficos, sociais, econômicos e políticos que não estejam 

situados num certo contexto cultural.  

 

Vidal de La Blache, do mesmo modo, não foge a essa regra. Apesar de não inserir 

o termo cultura em seu pensamento, Claval (2003, p. 149) indica o fato de seus estudos 

pertencerem à esfera da cultura, haja vista considerarem, para além das técnicas de produção e 

de transporte – caracterizadoras dos gêneros de vida – a força do hábito, o qual aparecia para 

Vidal de La Blache como “a causa mais importante da rigidez dos gêneros de vida”. 

Apesar disso, o ranço sobre as representações humanas talvez se dê pelo fato da 

ciência geográfica, ainda nesse período, se tratar de uma área de conhecimento ainda a 

procura de sua identidade científica, momento em que a especialização do conhecimento era 

regra. Sendo assim, “[...] nessa época, a epistemologia da geografia era de inspiração 

naturalista e positivista. O resultado foi que os geógrafos não poderiam dar à cultura seu 

devido papel” (CLAVAL, 2003, p. 147). Diferente, por exemplo, da antropologia e da 

sociologia; ciências que no mesmo período já prestavam a devida atenção às representações 

humanas, vide os trabalhos de Émile Durkheim e Max Weber
18

. 

John K. Wright (1947, p. 06), uma exceção à regra, tratando da importância sobre 

a consideração da subjetividade na geografia, subjetividade estética em suas palavras, ainda 

na década de 40, lastima a indisposição por parte da geografia, mesmo nos tempos de um 

mundo já completamente mapeado, de procurar por novas terrae incognitaes: 

 

 

 

 

                                                           
18

 Respectivamente nas obras As Formas Elementares da Vida Religiosa, A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo e no quinto capítulo do livro Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva, 

denominado de Sociologia da Religião (tipos de relações comunitárias religiosas). 
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Unfortunately, this deep-seated distrust of our artistic and poetic impulses too often 

causes us to repress them and cover them over with incrustations of prosaic matter, 

and thus to become crusty in our attitude toward anything in the realm of geography 

that savors of the aesthetic.
19

 

 

Consciente da importância do subjetivo e da imaginação na análise geográfica, 

Wright, já naquela época, declarava abertamente a relevância de, por exemplo, análises 

microgeográficas. Do mesmo modo, a partir de sua compreensão de uma geografia do 

conhecimento, tratada por ele como geosofia
20

, ilustrava a possibilidade de novas geografias; 

mais íntimas e preocupadas com a questão humanística, como o próprio autor elucida.   

O interessante é perceber que, mesmo diante dessa consciência, esse “problema” 

não se resolve no decorrer da historiografia. Produto de um interesse burguês, como indicara 

Moreira (2007), ainda no século XX, “[...] a geografia se consagra como ciência do espaço e o 

geógrafo como especialista de sua organização” (p. 15). Especialista vinculado a uma 

geografia neopositivista em que o planejamento estatal é acima de tudo localista. “É assim 

que vemos multiplicar-se, no século XX, o resgate e a atualização das antigas teorias da 

localização
21

 [...]” (p. 16). 

Henri Lefebvre (1999, 2001) critica incisivamente essa produção espacial calcada 

deveras no planejamento. Preocupação reflexa de sua postura política com a dimensão do 

habitar. Para o autor, tal planejamento espacial vê elaborações humanas como a cidade 

enquanto produto e valor de troca e não enquanto obra embebida de valor de uso. 

A partir da crítica ao barão de Haussman e de seu planejamento das ruas 

parisienses em xadrez – influenciador inclusive das primeiras plantas fortalezenses de 

Antônio José da Silva Paulet e Adolf Herbster
22

 – Lefebvre (2001, p. 23), lembra a 

substituição das “ruas tortuosas, mas vivas por longas avenidas, e os bairros sórdidos, mas 

animados por bairros aburguesados”. Indicação de uma Paris “controlada”. Esforço 

haussmaniano de facilitação da circulação urbana, mas também de controle estatal de uma 

cidade a ser pensada ordenadamente. 

                                                           
19

 Infelizmente, essa profunda desconfiança nos nossos impulsos artísticos e poéticos muitas vezes leva-nos a 

reprimi-los e cobri-los com incrustações de importância prosaica, e assim torna-se dura nossa atitude em relação 

a qualquer coisa no âmbito da geografia que saboreia da estética (tradução do autor). 
20

 John Wright define geosofia como o estudo da sabedoria geográfica de qualquer ou todos os pontos de vista. A 

palavra é a composição de 'geo' (Terra em grego) e 'sophia' (sabedoria em grego). 
21

 Como exemplo, a partir também de Moreira (2007), pode-se dar: “a teoria da localização agrária – Von 

Thunen, 1826 –, da localização industrial – Alfred Weber, 1909; Predohl, 1925; e Palander, 1935 –, da 

localização das cidades – Christaller, 1933; e Losch 1940 –, chegando nos anos 1960 à teoria da localização da 

região La Blache, 1903; Isard, 1949; e Perroux, 1969” (p. 16).  
22

 Análise mais elaborada sobre a imagética (plantas, mapas e fotografias) da cidade de Fortaleza, em especial 

seu litoral, é realizada por Fábio de Oliveira Matos em dissertação defendida na Universidade Estadual do Ceará 

- UECE e intitulada A cidade de papel: cartografia e fotografia na formação do espaço litorâneo de Fortaleza – 

Ceará, 2009.  
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A habitação, segundo o autor, é levada ao seu estado puro pela burocracia estatal, 

tendo assim uma característica funcional e abstrata, se estruturando em boa parte com base em 

um “urbanismo dos administradores” ligados ao setor público estatal o qual: 

 

Baseia-se ora numa ciência, ora em pesquisas que se pretendem sintéticas (pluri ou 

multidisciplinares). Este cientificismo, que acompanha as formas deliberadas do 

racionalismo operatório, tende a negligenciar o “fator humano”, como se diz. 

(LEFEBVRE, 2001, p. 31).    

 

Algo que nos lembra com facilidade da geografia neopositivista ou teorético-

quantitativa, baseada na ordenação do espaço e na consideração deste enquanto substrato 

uniforme, isotrópico (CORRÊA, 2005). Espaço homogeneizado, porque a desconsideração 

das ações e movimentos dos seres humanos é a negligencia de suas características culturais, 

certamente também modificadoras e delineadoras de diferenciadas morfologias espaciais. 

Se antes a casa dificilmente é tema das pesquisas geográficas e, além disso, 

quando tema, é tomada, principalmente, em seus aspectos físico-estruturais, mesmo tendo-se 

consciência dos valores simbólicos (incluindo-se os religiosos) dessa morada, posteriormente, 

com a geografia neopositivista isso não muda muito. 

Dificilmente podemos afirmar sobre a condição de passagem de uma forma de 

habitar para uma de habitação fixa, como se essa condição estivesse inserida dentro de um 

esquema histórico linear, em que as coisas, os fatos, as ideias, os sentimentos pelo lugar e 

inclusive a condição do ato de morar, de maneira prosaica, seguissem um plano evolucionista. 

Mesmo sabendo desse risco, poderíamos nos interrogar sobre quando a possibilidade da 

habitação, enquanto simples moradia tornou-se mais proeminente do que a liberdade do 

habitar. 

Pensando no âmbito da cidade, a partir da prosa materialista-histórica de Lefebvre 

(2001), quando este trata da relação entre industrialização e urbanização, podemos tirar a 

conclusão de que a cidade antiga, apesar de seus contrastes, apesar de suas desigualdades já 

acentuadas, pois estas não se dão somente com a instituição do capitalismo moderno, galgava 

seu cotidiano de maneira mais vívida. Tratando das cidades antigas, o autor desfia:  

 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 

direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de troca. 

O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 

monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 

vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em 

dinheiro). (LEFEBVRE, 2001, p. 12). 
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E continua: 

 

Os violentos contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos entre os poderosos e 

os oprimidos não impedem nem o apego à Cidade, nem a contribuição ativa para a 

beleza da obra. [...] Esses grupos rivalizam no amor pela sua cidade (LEFEBVRE, 

2001, p. 13). 

 

Vivacidade que esmorece com a substituição da exploração pela opressão quando 

pensamos a cidade moderna, como nos ensina o citado autor. Cidade que escapole o controle 

do espaço e a consideração abstrata sobre a condição do habitar; condição que não consegue 

operar junto à cidade produzida, ou se o faz, é com alguma dificuldade (e o estudo do 

santuário para nós aqui entra enquanto essa possibilidade).  

A historiografia indica o quanto a casa é deveras esquecida. Dantas (2009, p. 12) 

afirma: “A geografia abandonou a casa”. Podemos incitar com Lefebvre a insurreição pelo 

uso do espaço, em especial o espaço urbano; condição cada vez mais latente do mundo 

contemporâneo (SEABRA, 1996).  

Se os geógrafos tradicionais não reconhecem a necessidade de pensar o 

movimento do habitar, fato este também praticamente negado pela geografia neopositivista, 

geografias posteriores tomam consciência da necessidade de pensar essa ação. Partimos, 

portanto, para uma insurreição pelo habitar. Na geografia, mais especificamente, é a 

possibilidade de percebermos a categoria casa para além dos seus contornos arquitetônicos e 

avaliações físico-estruturais. Avaliações confinadoras dos sentimentos dos homens à 

parcialidade do espaço; parcialidade sem imaginação, sem afetividade, sem importância 

representacional ou pelo menos com insuficiência desses sentimentos, pois se estes se 

instauram na intimidade do lar é exatamente por relação com o que lhe é exterior: o mundo 

em suas dimensões cultural, social, econômica e política. Relação interior-exterior de grande 

relevância para a realização de uma poética do espaço, como nos ensinara Bachelard (2008). 

Eis um produto do sistema o qual vivemos, como aponta Lefebvre, mas também de ideologias 

as quais fazem o homem não se reconhecer como parte do espaço, como denunciara Ruy 

Moreira (2007).  

Pensamos como Fernando Pessoa, quando discorremos para além da simples 

habitação: "Navegar é preciso; viver não é preciso.
23

. Parafraseando o célebre poeta, 

                                                           
23

 A frase original vem do latim "Navigare necesse; vivere non est necesse” era falada por Pompeio Magno 

(Pompeu ou também conhecido como Pompeio, o Grande), general romano, 106-48 a.C. dita aos marinheiros, 

amedrontados, que recusavam viajar durante a guerra. 
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poderíamos dizer, para ilustrar o que logo apresentaremos como condição do habitar: “a 

habitação é precisa; habitar não é preciso”. 

 

2.2. O livre arbítrio do habitar 

 

“Habitar a Terra não é aninhar-se num Lugar, mas habitar um espaço que se abre 

entre um aqui e um ali, é percorrer este espaço em todos os sentidos. A 

espacialidade da existência é movimento e não enraizamento”. 

 

Jean-Marc Besse 

 

Antes, como trabalho de dissertação, pudéssemos escrever uma obra ao mesmo 

tempo prosaica e poética, não pensaríamos duas vezes, certamente nos pautando para tal 

escrito na obra de Natércia Campos (2004), singelamente denominada de A Casa. 

Nessa obra, a casa, antropomorfizada pela autora (PARDAL, 2003, p.55), tem a 

capacidade de “revelar os segredos, não só dos que lá viveram, mas os da terra onde foi 

erguida”. Ela é Casa
24

, com sua primeira letra em maiúsculo, assim mesmo.  

Nesse contexto, a Casa, personagem principal, é tão objeto-sujeito significante 

quando dotado de inúmeros significados para aqueles que nela circulam, vivem, sobrevivem, 

sofrem, amam etc. É objeto-sujeito porque “ao nível da imagem poética, a dualidade do 

sujeito e do objeto é irisada, reverberante, incessantemente ativa em suas inversões” 

(BACHELARD, 2008, p. 04). Ela conta “a história dos que nela viveram e, ao mesmo tempo, 

como ela é o espaço onde ocorre tudo isso, ela também constrói seu imaginário de casa” 

(PARDAL, 2003, p. 56). Tomando de empréstimo uma bela assertiva de DaMatta (1997), 

poderíamos dizer que nela “o espaço é como o ar que se respira” (p. 29). Maneira, portanto, 

interessante para se compreender o Santuário de Fátima.  

Não obstante, é interessante nessa abordagem ficcional de Natércia Campos 

perceber o quanto a Casa quebra de modo singelo – principalmente nas histórias trazidas por 

aqueles que ali passam – seus limites geográficos. Ela não é um simples lugar, mera habitação 

ou mesmo bucólico lar. Ela é tudo isso e bem mais. Não nega nenhuma dessas condições. Não 

nega o seu papel de moradia e residência, no entanto vai muito além, influenciando da mesma 

                                                           
24

 Nessa obra de Natércia Campos, o fato da palavra casa, logo no título, ter o início de seu nome escrito com 

letra maiúscula, denota de maneira clara o quanto esta possui propriedades humanas (ou humanizadas), em 

especial, no caráter da consciência sobre sua feitura e sobre os sentimentos daqueles que nela perpassam no 

decorrer de várias gerações. Justificamos assim, o porquê de fazermos uso de tal escrita no decorrer do texto 

quando no tratamento da casa na obra da autora. 
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forma no ato de habitar de seus personagens, a partir das representações e significações que 

estes têm para com ela. Para Pardal (2003, p. 56), “[...] tudo o que ocorre ao redor da casa e, 

principalmente, as histórias que aparecem, pela lembrança da narradora, são tão importantes 

quanto os personagens”. 

Não sendo, portanto, simples moradia humana, a Casa é tão importante quanto os 

que por ali passam; assim, ela também é personagem.  E os seres humanos por ali passam, não 

por se desfazerem dela como domicílio, não por ali serem meros transeuntes, mas sim, pelo 

fato da Casa ser construída para durar, certamente bem mais do que a abreviada vida de um 

homem. Sendo assim, seus personagens por ali passam, mas a Casa ainda perdura. De tal 

modo que diferentes gerações de uma família atravessam a vida da própria Casa. Histórias se 

acumulam, novos olhos abrem-se ávidos por vida e a morte ronda a todo instante.  

O Santuário de Fátima, já nos idos de seus 55 anos – data comemorada no dia 13 

de outubro de 2010 – não é tão velho quanto a Casa que jaz, ao final da obra de Natércia 

Campos, no fundo das águas. O santuário não “vive” e nem é vivenciado ou vivido há tanto 

tempo. Destarte, não por isso deixa de acumular histórias, promessas, milagres. Nem por isso 

deixa de ser lugar de passagem de fiéis inumeráveis, de párocos respeitáveis e de personagens 

diversos que em tempos e intensidades diferentes se dedicaram a, de uma maneira ou de outra, 

sacralizá-lo. E principalmente: nem por isso deixa de poder ser significado enquanto casa, 

porque morada da mãe de Deus e, desse modo, também morada de seus filhos, de todo um 

contingente de fiéis devotos, funcionários, especialistas do sagrado e pessoas diversas que por 

ali perpassam todos os dias. É transcendência do espaço geométrico na condição do habitar, 

assim como nos ensinaram Bachelard (2008) e Dardel (1990). Esse é o sentido do santuário o 

qual pretendemos apontar. 

Fazemos menção à obra de Natércia Campos, porque a casa da mãe de Deus, 

sobretudo, ganha sua relevância a partir de sua significação, de sua representação. Exercício 

necessário para a compreensão do Santuário de Fátima e, até mesmo, de outros santuários 

(religiosos ou não), se assim for da vontade de outros pesquisadores. 

Como premissa, tivemos o intuito de apresentar como era compreendida a 

habitação, sinônimo de moradia e de residência para os geógrafos, em especial, os tradicionais 

e neopositivistas. Agora “pegamos carona” na imagem da Casa apresentada na obra de 

Natércia Campos para que assim possamos realizar ampliações.  

Se apontarmos para o ato de habitar, simplesmente quebramos a noção escalar do 

microespaço vinculado a casa, ampliando-a tanto em termos epistemológicos (conceituais) 
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como também ontológicos. Rebatimento teórico o qual nos leva a pensar o santuário da 

mesma maneira. Expliquemos. 

Heidegger (2008, p. 125, 126) não se abstém em dizer: 

 

Parece que só é possível habitar o que se constrói. Este, o construir, tem aquele, o 

habitar, como meta. Mas nem todas as construções são habitações. Uma ponte, um 

hangar, um estádio, uma usina elétrica são construções e não habitações. Essas 

várias construções estão, porém, no âmbito de nosso habitar, um âmbito que 

ultrapassa essas construções sem limitar-se a uma habitação. Na autoestrada, o 

motorista de caminhão está em casa, embora ali não seja a sua residência; na 

tecelagem, a tecelã está em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Na usina 

elétrica, o engenheiro está em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Essas 

construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem de certo modo habita e 

não habita, se por habitar entende-se simplesmente possuir uma residência. 

Considerando-se a atual crise habitacional, possuir uma habitação é, sem dúvida, 

tranquilizador e satisfatório; prédios habitacionais oferecem residência. As 

habitações são hoje bem divididas, fáceis de se administrar, economicamente 

acessíveis, bem arejadas, iluminadas e ensolaradas. Mas será que as habitações 

trazem nelas mesmas a garantia de que aí acontece um habitar? (grifos nossos) 

 

Indo além, parece que só é possível habitar o que é construído para tal intuito, mas 

Heidegger nos ensina não ser bem assim. O filósofo deixa claro, quando fala do motorista, da 

tecelã e do engenheiro, da diferença entre a habitação (residência) e o habitar. Podemos 

inserir o fiel, e mesmo os funcionários e especialistas do sagrado do Santuário de Fátima, no 

mesmo patamar dos personagens exemplificados por Heidegger, pois “o habitar a partir do 

construir não se restringe a somente possuir uma residência, mas é a própria condição em que 

o homem se encontra no mundo” (JESUS; RIBEIRO, 2007). 

Numa inversão simples, se a casa é também um santuário na condição de sua 

habitabilidade, isto é, enquanto habitação e abrigo; o santuário por nós é pensado enquanto 

casa, na condição do habitar heideggeriano. Inversão discorrida à maneira de Oliveira & 

Cavalcante (2009), os quais apostam em uma abordagem que permita escalas em hierarquia 

invertida em que o mundo, como generalização, constitui-se menor que os lugares, dada a 

força de significação e dinâmica destes últimos. Ou mesmo, à moda de Lefebvre (1999, p. 83, 

84), o qual nos ensina: 

 

O habitar não deve mais ser estudado como resíduo, como vestígio ou resultado dos 

níveis ditos “superiores”. Deverá, e já pode, ser considerado como fonte, como 

fundamento, como funcionalidade e transfuncionalidade essenciais. Teórica e 

praticamente, efetuamos uma reinversão da situação, uma inversão de sentido; o que 

parecia subordinado eleva-se ou retorna ao primeiro plano. O predomínio do global, 

do lógico e do estratégico, ainda faz parte do “mundo invertido” que é preciso 

reinverter. Tentamos, aqui, uma decodificação da realidade urbana inversa da 

habitual, a partir do habitar, e não do monumental (este último não sendo por isso 

condenado, mas reconsiderado). (grifos nossos) 
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Vale ressaltar a noção do termo “construir” para Heidegger. Para o filósofo, uma 

expressão-ação vinculada diretamente à noção do habitar: “Construir significa originalmente 

habitar” (2008, p. 127), revela. Usando como exemplo uma ponte (construção em sua 

qualidade de habitação), Heidegger indica a importância da quadratura que relaciona os 

mortais, os deuses, a terra e o céu em sua condição de respeito essencial para a constituição do 

habitar humano. A ponte indica isso, porque relaciona em sua paisagem o elo entre a terra e o 

céu, além da vontade humana de torná-la um meio para traçar novos caminhos, sendo 

somente na travessia das pontes que as margens surgem como margens, ganhando significado, 

no dizer do referido autor. 

Chegamos, portanto, a consideração de que não habitamos porque construímos, 

mas sim construímos à medida que habitamos e levamos em consideração o sentido essencial 

da construção do mundo, seu significado. Também não podemos chegar à conclusão diferente 

ao pensarmos no santuário. Em grande parte, construção cotidianamente elaborada por 

aqueles que ali passam (fiéis) ou dele fazem parte (funcionários e especialistas do sagrado), 

além de “ponte” para a compreensão da quadratura em sua reunião-integração. 

Destarte, arriscando uma resposta à interrogação de Heidegger (feita na referência 

ao autor acima); a habitação moderna, muitas vezes não tendo o seu sentido primeiro de 

santuário, não tem dado condições para a realização do habitar. Situação denunciada por 

Lefebvre (2001, p. 26), quando trata da lógica que se instala nos subúrbios parisienses e na 

urbanização da cidade industrializada, ao dizer: “Os novos conjuntos serão marcados por uma 

característica funcional e abstrata: o conceito de habitat levado à sua forma pura pela 

burocracia estatal”. E ilustrada belamente por Bachelard (2008, p. 44, 45) ao desfiar sobre as 

modernas moradias parisienses, fazendo alusão aos porões e aos sótãos das antigas casas os 

quais permeavam sua imaginação: 

 

A casa não tem raízes. Coisa inimaginável para um sonhador da casa: os arranha-

céus não têm porão. Da calçada ao teto, as peças se amontoam e a tenda de um céu 

sem horizontes encerra a cidade inteira. Os elevadores destroem os heroísmos da 

escada. Já não há mérito em morar perto do céu. E o em casa não é mais que uma 

simples horizontalidade. Falta às diferentes peças de um abrigo acuado no 

pavimento um dos princípios fundamentais para distinguir e classificar os valores da 

intimidade.   

 

Se Lefebvre e Bachelard falam de Paris, difícil para nós não fazermos alusão a 

Fortaleza. Ao invés de subúrbios, facilmente trataríamos das periferias e, quanto aos espigões, 

estes já há tempos são um fenômeno mundial, desde que os seres humanos decidiram 

praticamente trocar a possibilidade de se imaginar o céu pela moradia próxima do mesmo.  
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A crise da habitação, grosso modo, acaba por ser também uma crise do habitar. 

Estimulada pela posse da terra e sua desapropriação, o homem acaba por se apinhar, criando 

espaços cotidianos topofóbicos, encerrados para o movimento humano e concebidos para o 

movimento dos objetos (circulação de produtos, desde simples mercadorias aos modernos 

transportes terrestres). Habitar na grande cidade é também ato de coragem. Mas fácil encerrar-

se no entre - muros da moradia ou no entre - paredes, como nos escrevera Bachelard. Para 

Heidegger (2008, p. 140): 

 

Por mais difícil e angustiante, por mais avassaladora e ameaçadora que seja a falta 

de habitação, a crise propriamente dita do habitar não se encontra, primordialmente, 

na falta de habitações. A crise propriamente dita de habitação é, além disso, mais 

antiga do que o crescimento populacional da terra e a situação do trabalhador 

industrial. A crise propriamente dita do habitar consiste em que os mortais precisam 

sempre de novo buscar a essência do habitar, consiste em que os mortais devem 

primeiro aprender a habitar. 

 

Autores como Martin Heidegger, Henri Lefebvre, Gaston Bachelard, assim como 

Eric Dardel, entre outros, são hoje bastante utilizados pelas geografias
25

 que se anunciam 

preocupadas com a questão social, com a questão humana. Tais geografias desempenham 

papel preponderante na concepção de uma compreensão de espacialidade renovada e, 

inclusive, na conscientização ontológica da importância da dimensão do habitar para além das 

geometrias da habitação.  

Eric Dardel (1990, p. 02), por exemplo, ainda em 1952, em sua obra L’Homme et 

La Terra: Nature de La Réalité Géographique, já nos ensinava:  

 

La géométrie opère sur un espace abstrait, vide de tout contenu, disponible pour 

toutes lês combinaisons. L’espace géographique a um horizont, un modelé, de la 

couleur, de la densité. Il est solide, liquide ou aérien, large ou étroit: il limite et il 

resiste
26

.   

 

Consideração esta, reflexiva da necessidade de um olhar sobre o espaço mais 

dinâmico e flexível. Vinculado a uma geograficidade, ou seja, a uma ação que “refere-se à 

cumplicidade obrigatória entre a Terra e o homem, que se apresenta à existência humana” 

(HOLZER, 2001, p. 111). Geograficidade, se bem nos apercebermos, estreitamente vinculada 

                                                           
25

 No contexto da pluralidade epistemológica concernente à geografia contemporânea, tais autores são usados 

não somente pela típica geografia cultural-humanista e marxista, mas também por correntes vinculadas mais 

especificamente à geografia física. Vide, no Brasil, os trabalhos de autores como Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro, Lívia de Oliveira, Salete Kozel, Lúcia Helena Batista Gratão, entre outros. 
26

 A geometria opera sobre um espaço abstrato, vazio de todo conteúdo disponível para todas as combinações. O 

espaço geográfico tem um horizonte, um modelado, de cor, de densidade. Ele é sólido, líquido ou aéreo, largo ou 

estreito: ele limita e ele resiste (tradução do autor). 
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à noção heideggeriana do habitar. Como indicam Holzer (2001) e Claval (2003), Dardel, além 

de leitor de Kierkegaard e Jaspers é também leitor de Heidegger, daí sua veia fenomenológica 

ao pensar uma epistemologia e ontologia geográfica para além da dureza científica daqueles 

tempos. 

Besse (2006), mencionando a epistemologia de Dardel, indica que o autor pensa a 

geografia não em suas amarras científicas, mas dentro de um contexto o qual considera a 

geografia em seu plano existencial, portanto, voltado também aos transeuntes planetários, 

vivenciadores do espaço geográfico terrestre e geógrafos por excelência: os seres humanos.  

A consideração da vivência do/no espaço, ou como preferira Dardel, do espaço 

enquanto substrato do vivido – espaço vivido – leva-nos à relação de uma maneira ou de outra 

ao ato de habitar. Visto que, para Dardel, como indica Jean-Marc Besse, o espaço vivido vê 

na condição e movimento do habitar a possibilidade de sua realização. E ainda ensina-nos 

Besse (2006, p. 93): “O homem ter uma relação com a Terra não significa que ele esteja 

encerrado num lugar, mas ao contrário, que sua liberdade se dá na travessia dos lugares, em 

direção ao distante”. 

Se em nosso trabalho a compreensão do Santuário de Fátima se dá a partir da 

compreensão da categoria lugar em geografia, não é porque fazemos uso dessa categoria que a 

percebemos de maneira fixa, encerrada, sem realizar relações com as diversas escalas que a 

interpretação e compreensão geográfica possibilita. Como já indicamos em outro momento 

(OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2009), o cuidado com a escala é algo de grande importância, 

pois a escala do ser/estar tende a converter-se naquela que apresenta maior heterogeneidade. 

Nessa perspectiva, a habitação, por exemplo, é premissa para o ato de habitar; 

enquanto este ato de maneira alguma se reduz à habitação. Desse modo, a habitação está 

contida no ato de habitar, ação por excelência, pois este parte daquele. É o lar em trânsito 

sobre o qual outrora falamos (OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2009).  

Vale a interrogação de Anne Buttimer (1985, p. 178, 179) para vigorar ainda mais 

nossa assertiva: 

 

O “lar” 
27

 sempre coincide com a residência? Poderia uma pessoa estar em casa, em 

vários lugares ou em lugar nenhum? Não poderia a gestalt
28

 ou o padrão coerente de 

um espaço vivo de uma pessoa possa emergir da mobilidade, como um tipo de 

superfície topológica pontilhada por pontos específicos de fixação? 

 

                                                           
27

 Podemos tomar o “lar” de Buttimer, como lugar ou mesmo com o sentido ampliado apresentado para a 

compreensão da casa. 
28

 É uma teoria da psicologia iniciada, no final do século XIX, na Áustria e Alemanha que possibilitou o estudo 

da percepção. 
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A geógrafa não se furta de demonstrar a importância, mesmo realizando uma 

interrogação, da consideração geográfica sobre o movimento. Para ela, movimento este, para 

alguns, considerado como patológico e explorador necessário da natureza, mas que, pelo 

contrário, deve ser pensado como um desafio para desenvolver um novo respeito pelo espaço, 

tempo e natureza. 

De outro modo, levando-se em consideração o nosso objeto-sujeito de estudo, 

tratamos o Santuário de Fátima como a casa (lar-lugar) da mãe de Deus, porém não o 

encerrando nessa categorização; apenas partindo dela. As dinâmicas geográficas que 

apresentaremos esclarecem a condição do movimento que o significado do habitar tem na 

constituição dessa casa. Yi-Fu Tuan (1983, p. 165, 166) nos ajuda ao explicar: 

 

O lugar existe em escalas diferentes. Em um extremo, uma poltrona preferida é um 

lugar; em outro extremo, toda a terra. [...] O espaço que se estende sobre um 

reticulado de pontos cardeais torna nítida a ideia de lugar, porém não transforma 

nenhuma determinada localidade geográfica no lugar. Uma estrutura espacial 

determinada pelas estrelas é antropocêntrica em vez de lugarcêntrica e pode ser 

mudada quando os seres humanos também se mudam. 

 

Tratamos o santuário enquanto casa da mãe de Deus, porque consideramos tal 

categoria flexível a ponto dessa peculiar construção ser passível de nos revelar sua 

multiescalaridade ao relacionar-se com o mundo e o outro mundo, sem, no entanto, velar sua 

densidade (simbólica e institucional). O santuário enquanto casa nos abre essa possibilidade, 

além de esclarecer a premissa tipicamente religiosa a qual indica a Igreja como casa de Deus. 

O habitar entra no contexto, esclarecendo o quanto o mundo e mais 

especificamente o santuário deve à condição humana do movimento por sua 

representatividade. Desse modo, o próprio conceito de casa, habitação por excelência do ser 

humano, por nós é requalificado em sua vinculação à flexibilidade do lugar permeado pelo ato 

de habitar, ou melhor, pela passagem daqueles que o visitam tornando-o, mesmo que 

momentaneamente, sua casa.  

Vale a reflexão de Doreen Massey (2008, p. 191), uma das autoras que talvez 

melhor tenham explorado a dinamicidade do conceito de lugar; ajudando-nos também na 

compreensão do santuário enquanto convergências e convivências entre o sentimento e 

sacralidade da casa, as (im)possibilidades da rua e a esperança no outro mundo. 

 

Este é um entendimento de lugar – como aberto (“um sentido global de lugar”), 

como um tecer de estórias em processo, como um momento das geometrias do 

poder, como uma constelação particular, dentro de topografias mais amplas de 

espaço, e como em processo, uma tarefa inacabada. 
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Essa compreensão comporta o movimento sem se furtar da densidade (como 

indicamos: composta pelas ações simbólicas e institucionais) da casa da mãe de Deus. O 

Santuário de Fátima, não foge desse contexto. Ponto fixo no espaço, porém fluido em sua 

significação imaginária daqueles que por ali passam e pela ação institucional daqueles que 

dele fazem parte. Dinâmicas verticais e horizontais que logo apresentaremos. Antes, 

compreendamos o sentido primeiro do santuário. 

 

2.3. O sentido do Santuário de Fátima 

 

“E, no entanto, se tudo se move, onde está o aqui”? 

 

Doreen Massey 

 

Quando, logo no início do capítulo, reclamamos por uma geografia da casa, não é 

por sua descrição física que altercamos, seja esta um compêndio geográfico de suas 

características arquitetônicas e locacionais ou mesmo uma descrição detalhada dos móveis, 

utilitários e microespaços dessa casa. Apesar de sua grande importância, essa tradição 

geográfica peca pela pouco vistosa consideração sobre o homem e sua noção representacional 

sobre o lugar onde habita. 

Com o estudo do santuário, mesmo se tratando de um estudo localizado, tentamos 

buscar um exemplo dessa vivência/experiência no espaço. Percepção que, apesar de suas 

considerações sobre o sentido representacional do objeto-sujeito estudado (dinâmicas 

verticais), não se furta em apresentar que esse sentido não é elaborado simplesmente do nada. 

Depende do imaginário dos fiéis, mas também da labuta cotidiana daqueles que representam o 

santuário enquanto instituição construindo esse imaginário (dinâmicas horizontais).  

É essa conjunção, inclusive, o qual fomenta o sentido do santuário. Seu auge 

conjugal se dá na festa (dinâmicas relacionais), como veremos. Porém, ele é cotidianamente 

estabelecido por esta dupla elaboração: vertical e horizontal. Poderíamos dizer que a festa é a 

expressão máxima da visibilidade dessa conjugação. 

Todavia, nosso objetivo ainda não é realizar essa demonstração de maneira mais 

aprofundada. Neste momento do trabalho, apresentaremos como a institucionalidade de 

Fátima como santuário (embora ainda não institucionalmente canonizado) reverbera a partir 

de algumas falas e ações de personagens relevantes para o lugar. Falas, portanto, responsáveis 

pela motivação que tivemos para pensá-lo como casa. Foi a partir dela que compreendemos 
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esse sentido convergente-divergente o qual o santuário possui, pois ao mesmo tempo em que 

este entra em contato com o mundo e o outro mundo, também faz o papel de abrigo.  

É entendendo a relação santuário-casa que compreenderemos essas 

convergências-divergências. Onde o lugar faz o elo (MAFFESOLI, 2004), explicitando o 

santuário como um típico altar religioso em plena metrópole fortalezense. Um exemplo de 

espaço de celebração onde, segundo o referido autor, “se elabora os mistérios da comunhão-

comunicação” (p. 59). 

Neste momento, diante da consciência do movimento da casa, do lar em trânsito, 

primeiramente respondamos a interrogação de Massey, feita logo no início desta parte do 

trabalho. “Onde está o aqui”? Se o habitar não nega a premissa da habitação, é 

compreendendo a evidência deste “aqui”, existente no santuário, que poderemos 

posteriormente compreender seu ali e acolá. 

 

2.3.1. Construir, rezar, habitar 

 

Desde sua gênese, como podemos ler no Decreto n
o 

105, contido no Livro de 

Tombo n
o 

01 de Fátima, o objeto-sujeito por nós estudado é tomado como santuário (mesmo 

este não sendo por direito, como veremos mais a frente). Monsenhor André Viana Camurça, 

então secretário do arcebispado de Fortaleza, discorre nesse decreto, que entrou em vigor no 

dia 01 de outubro de 1955, sobre a criação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima delimitando 

minuciosamente seus territórios e limites e logo em princípio expondo: “O Santuário de 

Nossa Senhora de Fátima fica elevado à categoria de igreja paroquial com todos os direitos 

peculiares as igrejas paroquiais” (LIVRO DE TOMBO, n
o
 01, p. 01). 

Igreja, portanto, que já surge com grandeza de santuário. E surge, como também 

podemos visualizar no trabalho de Rosendahl (1995) sobre Porto das Caixas, dentro de uma 

conjuntura em que transições e crises acabam por delinear movimentos proféticos 

(BORDIEU, 2007). 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, fazendo alusão aos terríveis fatos desse 

período, toma-se a decisão, a partir de Portugal, de efetuar-se uma peregrinação com a 

imagem de Fátima. Esta teria início na Europa, mas logo tomaria corpo mundial.  Fortaleza é 

um dos seus muitos destinos. Eduardo Fontes (1983, p. 129) fala com mais ênfase desse fato: 
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Para que se entenda o porquê da existência da Igreja de Fátima é preciso recuar no 

tempo, aos idos de 1952, e até antes, ao ano de 1946, ao mês de abril, quando o 

Conselho Internacional da Juventude Católica Feminina de Portugal aventou a 

hipótese de uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima partir da Cova da 

Iria e viajar por toda a Europa, ainda sangrando pelos fatos recém-ocorridos na 

última grande guerra. 

 

[...] E assim, no dia 13 de maio de 1947, saindo da Cova da Iria, onde a Senhora 

aparecera aos três pastores, dá-se início à peregrinação, à frente a belíssima imagem 

de Nossa Senhora, a qual foi oferecida pelo bispo de Leiria, e esculpida de 

conformidade com a descrição de Lúcia. 

 

A imagem peregrina, após percorrer vários países europeus e alguns estados 

brasileiros, chega a Fortaleza em 09 de outubro de 1952. No dia 16 do mesmo mês, a imagem 

é acolhida na Praça José de Alencar para a bênção dos doentes, local onde se reuniram cerca 

de 100 mil pessoas. No mesmo dia, ao fim da solenidade, a imagem é acidentada, ao cair. Os 

promotores resolvem assim interromper o programa e regressar a Portugal, prometendo voltar 

no ano seguinte. 

Dentro desse contexto festivo, de idas e vindas, (a imagem passa também por 

Maranguape) de recepção, procissão, comunhão e certeza de regresso, que se tem a gênese da 

construção do Santuário de Fátima em Fortaleza – CE. O mote para a construção do mesmo é 

dado a partir da volta da Virgem Peregrina por essas paragens.  

 

Revigorou-se assim a ideia de construção do santuário para homenagear Nossa 

Senhora de Fátima, quando do retorno a Fortaleza. Muitos que foram deixar a 

imagem no Aeroporto Pinto Martins, naquele tempo com entrada ainda pelo antigo 

portão do Cocorote, resolveram lançar a semente do que veio a tornar-se a árvore 

frondosa (FONTES, 1983, p. 130). 

 

De acordo com o Bispo Dom Gerardo Andrade Ponte (primeiro pároco do 

Santuário de Fátima), a igreja é construída em terreno doado por Pergentino Ferreira, terreno 

que também abrigará, posteriormente, o Colégio São Tomás de Aquino. (FAHEINA, 2001). 

Tendo sua pedra fundamental lançada no dia 28 de dezembro de 1952, após missa campal, 

celebrada por Dom Antônio de Almeida Lustosa (FONTES, 1983).  

Sua construção se dá a partir de ajudas provenientes das mais variadas frentes. 

Uma comissão é formada pelo prefeito na época, Paulo Cabral de Araújo, dos monsenhores 

José Mourão Pinheiro e André Viana Camurça, de João Jacques Ferreira Lopes e do médico 

Aníbal Santos, tratando esta de angariar meios para a construção do santuário. Um grupo de 

senhoras denominado Operárias de Fátima
29

 também tem grande relevância na construção do 

                                                           
29

 De acordo com o Livro de Tombo n
o
01 (pág. 09, verso), no dia 01 de abril de 1956, esse mesmo grupo é 

declarado por Monsenhor Camurça como Associação das Operárias de Fátima. 
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mesmo. Eduardo Fontes (1983) indica que, visitando casas de família, comércio e indústria, 

esse grupo consegue levantar recursos para a construção do altar-mor, obtendo mais de um 

milhão e trezentos mil cruzeiros. 

A volta da imagem peregrina à cidade de Fortaleza encrava de vez seu 

erguimento. De acordo com o referido autor, “[...] durante os dias 14, 15, 16 de dezembro de 

1953, a imagem ficaria exposta no santuário em construção” (FONTES, 1983, p. 132).  

A construção do santuário (ver figuras 03 e 04), desse modo, se estende durante os 

anos de 1954 e 1955. Tendo sido elevada à condição de paróquia no dia 14 de setembro de 

1955 a partir do Decreto n
o
105, o qual entra em vigor, como já indicamos, no dia 01 de 

outubro do mesmo ano. Era uma construção que não cabia mais somente à paróquia, mas à 

cidade toda, como indica Fontes (1983). Eis o início de sua condição do habitar. 

 

  
Figuras 03 e 04: Esqueleto do Santuário de Fátima e o mesmo já quase pronto.                              

Fonte: http://blogsantuariodefatima.blogspot.com, acesso 15 de fevereiro/2011. 

  

Relembrando Martin Heidegger, esclarecemos o sentido que podemos dar à 

construção do Santuário de Fátima. Com base na etimologia da palavra bauen em alemão, o 

filósofo indica: “A antiga palavra bauen (construir) diz que o homem é à medida que habita” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 127). Desse modo, se este constrói é porque, inserido nessa ação, 

existe incorporado em seu significado motivação (certamente motivo e ação) para o ato de 

habitar. E os santuários parecem realmente possuir em sua essência essa motivação-

representação. Fátima não escapa dessa conotação. 

É nesse contexto que podemos adentrar no valor institucional dos santuários, 

demonstrando já de antemão sua dupla, mas não dual significação: a simbólica e a 

institucional. Ambos fomentando o ato de habitar. 
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Renata Menezes (2004), de certa maneira, esclarece essa duplicidade em estudo 

que trata do Convento de Santo Antônio, localizado no Rio de Janeiro. A autora, que teve o 

intuito de descortinar a dinâmica do sagrado relacionada ao convento, logo no início de seu 

trabalho se encontra na seguinte situação: como tratar de um local considerado por todos 

como santuário (fiéis e frades), sem este o ser por direito? 

A partir de aproximação, em seu estudo antropológico, Menezes compreende que 

apesar desta situação institucional, pois o santuário não era reconhecido como tal por parte da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro, suas características, assim como a força representacional 

daqueles que dele fazem parte, o instituíam como santuário, mesmo que simbolicamente. Ela 

revela (2004, p. 20): 

 

Ora, o convento embora recebendo “fiéis em grande número”, presentes por uma 

“piedade especial” a Santo Antônio, e garantindo a “oferta de meios de salvação 

abundantes”, pela grande quantidade de missas, homilias e bênçãos programadas, 

não possuía um título oficial de santuário concedido pelo Ordinário local (no caso, o 

cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro).  

 

 Atenção às aspas que a autora coloca no trecho citado. É a indicação da relação 

entre as características do convento e o Código de Direito Canônico em vigor. Vejamos o 

Código de Direito Canônico em sua terceira parte, na qual trata dos lugares e tempos 

sagrados, mais especificamente, no seu capítulo terceiro, o qual versa sobre os santuários: 

 

Cân. 1230 – Sob a denominação de santuário, entende-se a igreja ou outro lugar 

sagrado, aonde os fiéis em grande número, por algum motivo especial de piedade, 

fazem peregrinações com a aprovação do Ordinário local. 

 

Cân. 1231 – Para que um santuário possa dizer-se nacional, deve ter a aprovação da 

Conferência dos Bispos; para que possa dizer-se internacional, requer-se a 

aprovação da Santa Sé. 

 

Cân. 1232 – § 1. Para aprovar os estatutos de um santuário diocesano, é competente 

o Ordinário local; para os estatutos de um santuário nacional, a Conferência dos 

Bispos; para os estatutos de um santuário internacional, somente a Santa Sé. § 2. 

Nos estatutos, devem ser determinados principalmente a finalidade, a autoridade do 

reitor, o domínio e a administração dos bens. 

 

Cân. 1233 – Poderão ser concedidos determinados privilégios aos santuários, sempre 

que as circunstâncias locais, o afluxo de peregrinos e principalmente o bem dos fiéis 

parecerem aconselhá-los. 

 

Cân. 1234 – § 1. Nos santuários, ofereçam-se aos fiéis meios de salvação mais 

abundantes, anunciando com diligência a palavra de Deus, incentivando 

adequadamente a vida litúrgica, principalmente com a Eucaristia e a celebração da 

penitência, e cultivando as formas aprovadas de piedade popular. § 2. Os 

documentos votivos da arte popular e da piedade sejam conservados em lugar visível 

nos santuários ou em locais adjacentes, e sejam guardados com segurança (grifos 

nossos) (CNBB, 1983, 535). 
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As peculiaridades apontadas por Menezes com o intuito de caracterizar e justificar 

a tomada em seu estudo do Convento de Santo Antônio como santuário podem, da nossa 

parte, também ser levadas em consideração para consubstanciar Fátima enquanto tal.  

Em Fátima, o fluxo de peregrinos tem sido constante e representa a grande 

quantidade de fiéis que, principalmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro vão, em louvor à 

Virgem de Fátima, às festividades do santuário. Isso sem contarmos com o proeminente 

contingente de pessoas que estão nesse local nos dias 13 de cada mês. Não podemos esquecer 

também da piedade especial, vinculadas às graças conseguidas por elas, ao amor e compaixão 

fomentada no lugar e a devoção à mãe de Deus como mãe de todos. Não nos furtando da 

oferta de meios de salvação abundantes intermediados pelas várias atividades prestadas pelo 

santuário
30

.  

Padre Manoel Lemos de Amorim, Pároco anterior de Fátima
31

, em requerimento 

elaborado no dia 25 de agosto de 1999 e endereçado à Arquidiocese de Fortaleza, demonstra 

essas qualidades vinculadas ao lugar. No intuito de elevar Fátima a santuário arquidiocesano, 

revela de maneira interessante a relação instituição-representação (ver anexo 01). 

 

Considerando o grande afluxo de fiéis à Matriz de Nossa Senhora de Fátima para 

participação em atos litúrgicos e de piedade em geral; 

 

Considerando o grande número de fiéis que veneram com ardor e devoção filial à 

Virgem de Fátima em nossa Matriz; 

 

Considerando que todo dia 13 de cada mês é, já por longa tradição, tido como dia de 

peregrinação a nossa Matriz, onde são elaboradas 06 missas. 

 

Considerando o também grande número de penitentes que acorreu a nossa Matriz 

para receber misericórdia do Pai pelo sacramento de Penitência;  

 

Considerando o testemunho de tantas graças que o Bom Deus dispensa mediante a 

eficaz intercessão da Virgem de Fátima, venho me dirigir à pessoa de V. Excia.  no 

sentido de solicitar que se digne elevar a sede de nossa Matriz à categoria de 

Santuário Arquidiocesano a teor cir. 1232. 

 

Padre Ivan de Souza, atual Pároco de Fátima, reforça para nós, de maneira 

resumida, as características do santuário (ver apêndice 02, pergunta 05): 

 

                                                           
30

 Trataremos dessas características de Fátima nos capítulos seguintes, os quais buscarão demonstrar de maneira 

detalhada as diferentes facetas que este possui. Quanto à indicação da demanda de fiéis e da diversidade de suas 

proveniências, daremos maior ênfase a esses dados em nosso quinto capítulo. 
31

 Padre Amorim assume em 1981 a condição de Pároco de Fátima. Após quase 27 anos servindo na mesma 

paróquia, entrega as atividades ao Padre Ivan no dia 17 de fevereiro de 2008.   
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Por que é santuário? Expediente diário, atendimento ao público, número de fiéis 

não só nos dias 13, mas todos os dias. Pela presença chamativa da Virgem de 

Fátima. 

  

E indica (ver apêndice 02, pergunta 04): 

 

Falta pouco para ser, de direito, santuário. Estamos com uma comissão 

documentando a vida do santuário para apresentar ao Arcebispo Dom José Antônio 

Aparecido Tosi Marques, onde fará sua apreciação e julgará se passará ou não a 

santuário de direito, porque de fato já é no coração do povo. 

 

Toda essa elaboração tem premissa e voz a partir dos especialistas do sagrado, 

mas ganha corpo a partir dos fiéis e aquilo que representa o santuário para eles. É 

representação do ato de habitar quando pensamos na construção do mesmo em sua repartição 

simbólica e institucional. Essas não divergem, pelo contrário, como podemos ver de maneira 

sucinta, se reforçam. Temos então uma construção de preceitos e justificativas históricas que, 

com o tempo, é cada vez mais absorvida por seus fiéis, os quais o tomam como santuário e, de 

maneira mais próxima daquilo que inicialmente categorizamos; como sua casa. 

Paulo Evaristo Arns é um dos autores que esclarece esse significado, dizendo que 

um dos sentidos da Igreja – e poderíamos ampliar essa conotação para os santuários – é o de 

casa. E esta, possui tal conotação, por significar “o ato de reunião ou também a própria 

comunidade reunida” (ARNS, 1985, p. 09). Comunidade enquanto família pode-se dizer, 

pois, como o próprio autor indica, podemos tratar da Igreja especificando sua conotação 

católica, percebendo essa família como a comunidade de fiéis batizados. A própria Bíblia 

Sagrada (1974, EFÉSIOS 2:19, 20, 21, 22, p. 1169), nos ajuda nessa consideração, ao reforçar 

esse significado. 

 

Já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros 

da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas, com 

cristo por pedra angular. N’Ele qualquer construção, bem ajustada, cresce para 

formar um templo santo no Senhor, em união com o qual também vós sois 

integrados na construção, para vos tornardes, no Espírito, habitação de Deus. 

 

Os fiéis também nos ajudam a reforçar essa concepção. Em enquete, realizada 

com eles nos dias 13 de outubro de 2009 e 13 de maio de 2010 (ver apêndice 01, pergunta 

02b), 48 no total, entre 38 fiéis e 10 comerciantes, são várias as alusões ao santuário como 

casa ou mesmo aos elementos característicos dessa peculiar casa. Podemos, inclusive, somar 

as alusões dos fiéis às denominações pontuadas por Arns (1985) em relação à Igreja, no caso: 

Esposa de Cristo, Templo de Deus, Cidade, Vinha e Rebanho. 



57 

 

Diferentes fiéis, de maneira distinta, disseram que o santuário para eles representa: 

casa; segunda casa; casa de Nossa Senhora; casa de Deus; família.  Para Auxiliadora, 54 

anos, “é um lugar de tranquilidade e paz, onde me esqueço de tudo... do marido, dos filhos”. 

Maria da Conceição, 62 anos, apregoa: “Pra mim quando a gente vem aqui é 

como se fosse um cantinho do céu”. 

Para Jandila, do grupo de oração do Shalom
32

, o santuário é um “local de 

convergência. Percebo acolhimento de qualquer cristão, sem discriminação por parte do 

santuário”.  E salienta: “Sinto-me em casa. Todos são irmãos de uma só família”. 

Tais falas representam bem o sentido de casa que estamos querendo aqui salientar 

quando pensamos no santuário. Isso pelo fato dos fiéis habitarem em momentos diversos o 

santuário em seus diferentes cantos, como veremos com mais vigor no capítulo seguinte. 

Não faltaram também alusões aos aspectos estéticos ou mesmo monumentais do 

santuário o qual é visto como muito bonito e belo por alguns. 

Interessante também a denotação topofílica ligada ao lugar-santuário, a qual nos 

faz lembrar o trabalho de Bachelard (2008) com relação à poética da casa. Nesse sentindo, 

para muitos fiéis o santuário é um lugar de acolhida; de apoio para louvor; onde se sente 

bem; de paz; a matriz do encontro; para rezar; um refúgio; acolhedor; de força; de vitória; 

onde se sente feliz; onde se pode estar mais perto de Deus; de busca de fé; de paz interior; de 

aumento da fé, enfim, um ponto de encontro de fiéis.  

Com relação ao aspecto topofílico, Alexandra, 31 anos, revela: “Quando venho 

saio alegre, saio feliz, com o coração cheio de felicidade”. 

Todos esses sentimentos ligados ao santuário são bem representativos da acolhida 

que este possui. Acolhida que podemos relacionar ao sentimento de casa que perpassa o 

mesmo, pois nele as pessoas “se sentem bem”, “se sentem em casa” junto à “família”. De 

outra maneira, também são exemplos relevantes da possibilidade do ato de habitar que o 

santuário possui. 

Vale lembrar que, por exemplo, na obra de Bachelard (2008), a casa remete ao 

cuidado e amor maternos (PARENTE, 2009). Não obstante, o santuário por nós estudado foi 

construído em homenagem à Virgem de Fátima, e como tal, com “seu coração de mãe”, Maria 

é em grande parte fomentadora dos sentimentos de seus devotos, residindo nela possibilidade 

do acolhimento e inclusão. Além de ser nela onde reside a esperança no dia-a-dia dos 

sofredores, intercedendo pelo fiel e pecador (CAMPOS, 2009). Alguns inquiridos insistem na 

                                                           
32

 Comunidade católica de vida e aliança. Tem sua origem no Ceará e foi fundada por Moysés Azevedo em 

1982. 
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importância do santuário pelo fato de ser ele mariano, isto é, vinculado à imagem de Nossa 

Senhora de Fátima.  

Padre Ivan, mais uma vez, descortina essa relação casa-homem-universo tão 

peculiar no Santuário de Fátima (ver apêndice 02, pergunta 01): 

 

Maria é memória, vida, testemunho de Deus que vive intensamente para dar 

testemunho do Filho Jesus. Ela está diretamente e inteiramente ligada ao mistério 

do Filho, sua missão está unida a dele desde a anunciação, calvário, cruz e 

ressurreição. Portanto, Maria é mãe presente na vida dos fiéis que vêm a este 

Santuário como continuação do seu lar, da sua casa. É apoio, consolo, afeto, 

compaixão. 

 

Esta localidade, pelo fácil acesso e a integração que o bairro faz, revela uma 

mística que envolve a todos. O espaço é de oração, mas também de serenidade. 

Traduz assim certa terapia da fé a todos que passam por aqui. 

 

Belo resumo este o qual Padre Ivan nos prestou sobre o sentido do santuário. Eis 

nosso aqui. Buscaremos nos capítulos seguintes abordar a estrutura (simbólica e institucional) 

de seus movimentos (dinâmicas). Antes, uma primeira reflexão transversal. Nossa primeira 

travessia, o qual vislumbra a importância patrimonial da perspectiva vivida no santuário. Sua 

condição de casa a partir da ação do habitar. 

 

2.4. Primeira Travessia: patrimônio vivido, tombamento afetivo 

 

O toque carinhoso na imponente, porém frágil imagem, a prece para ela oferecida 

– por vezes calorosa; por vezes contida –, a melodia repetitiva na cantoria de louvor, o 

escorregar de joelhos em direção ao presbitério, o choro desolado do fiel que olha com 

firmeza a imagem...  

Todas essas atitudes, observáveis nos meandros do espaço geográfico do 

Santuário de Fátima, nos dão a noção do quanto esse lugar é especial. São atitudes para com o 

espaço, representativas de uma geograficidade peculiar, demonstrada na relação homem-meio 

mediada pela casa da mãe de Deus em direção ao céu (ver figuras 05, 06 e 07, abaixo).  
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                                            Figura 05: A necessidade do toque. 

                                            Fonte: Tiago V. Cavalcante, fevereiro/2010. 

 

  
 Figuras 06: A prece calorosa e contida.                          Figura 07: O escorregar de joelhos. 

 Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2008.                         Fonte: Tiago V. Cavalcante, outubro/2010. 

 

O santuário é sagrado porque as atitudes espaciais para com ele têm 

representatividade sagrada. Atitudes que se diferenciam das do mundo profano, mesmo que 

alimentadas por esse, pois o sentimento dessa mudança só se dá na percepção dos contrários e 

esses contrários, como bem tem se discutido nas ciências humanas, são complementares e 

sincréticos.  

O interessante é pensar essa sacralidade também como motivadora de uma 

educação patrimonial diferenciada, porque o especial do qual falamos, quando nos remetemos 

ao santuário, não é meramente aquele relacionado à sua imponência arquitetônica ou mesmo à 

sua relevância histórico-cultural.  

Acabamos de aprender, ainda neste capítulo, com as falas dos fiéis e os esforços 

dos párocos do santuário, que o sentimento de casa se dá também pelo sentimento topofílico 

constituído-instituído no lugar, isto é, o sentimento de afetividade e, por conseguinte, 
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responsabilidade que essas pessoas têm pelo lugar. Afinal, como indica Mello (2001, p. 93), a 

partir da análise das concepções de Yi-Fu Tuan: “A sagração do lugar não se refere tão-

somente ao mundo sagrado [...] uma vez que o lugar, como um santuário, exige respeito e 

estima, convertendo-se em lar, consagrado pelo povo”. A sagração, portanto, também é 

topofílica. Motivadora assim, de uma diferenciada sacralização. 

Destarte, acreditamos em uma sacralização que se dá em espaço sagrado – o 

Santuário de Fátima –, mas que em sentido lato, vinculado à experiência do habitar que se 

verifica na vivência do espaço por aqueles que compõem a Igreja (não só o fiel como temos 

tido a oportunidade de ver), se predispõe a também compor a elaboração topofílica de outros 

lugares comumente tomados como profanos; o que indica que a sacralização é também um 

dado subjetivo. 

Roger Bastide (2006, p. 92) nos ensina que “[...] nossa disposição de espírito é tão 

orientada para o sagrado, tão mística por natureza, que criamos mitos a partir de tudo”. O 

culto das relíquias nas cartas da antiga namorada guardadas no fundo da gaveta, o ritual das 

paradas militares os quais celebram o soldado desconhecido e o estádio repleto de uma 

multidão apaixonada pelos heróis do belo toque de bola, são os exemplos que o referido autor 

faz uso, na intenção de esclarecer a necessidade que temos de construir deuses e mitos, os 

quais, a partir da reconhecida força da Igreja, são transformados em um só Deus. 

São exemplos da sacralização de novos objetos e/ou espaços, os quais 

transcendem a religião. Do grandioso e caloroso estádio de futebol a gaveta aberta nos 

momentos de saudade, tem-se a apropriação afetiva de lugares importantes para o nosso 

cotidiano, para a nossa vida. Espaços vividos. Patrimônios vividos, porque vinculados às 

experiências pessoais. Daí o tombamento afetivo que anunciamos no título dessa primeira 

travessia, talvez tão valoroso quanto o tombamento institucional.  

O Santuário de Fátima, não foge a esses elementos. Sagrado por sua natureza 

religiosa, o santuário é também sagrado por possibilitar a vivência de seus transeuntes nos 

dias de festa, mas também nos dias comuns. Sacralidade também possibilitada pelo habitar 

fomentador de sua patrimonialização vívida e de um decorrente tombamento afetivo. Assim, 

temos a construção do sentimento de casa, de lar, por nós pontuada no decorrer do trabalho. 

Casa com possibilidade multiescalar. 

Eis um exercício educacional que alguns bens já tombados e outros vividos, 

porém não tombados, deveriam aprender com a Igreja já em seus mais de 2000 anos de 

sustentabilidade patrimonial. Um exercício de envolvimento sustentável pelo lugar 

(OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2010). 
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DINÂMICAS VERTICAIS 
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3. DINÂMICAS VERTICAIS 

 

“O mundo não funciona apenas com crenças.  

Mas dificilmente consegue funcionar sem elas”. 

 

Clifford Geertz 

 

Diante da compreensão do sentido do Santuário de Fátima enquanto casa, temos 

neste capítulo a intenção de demonstrar as dinâmicas verticais a ele relacionadas.  

São dinâmicas representadas pela relação entre a casa e o outro mundo que, 

materializadas em seu caráter simbólico, a partir das diferentes maneiras que o fiel possui para 

chegar ao contato celeste ou divino, compõem as atitudes espaciais dos fiéis legitimadas pelos 

especialistas do sagrado no santuário analisado. Os gestos, pedidos, agradecimentos etc., isto 

é, as atitudes espaciais dos fiéis, no santuário, têm lugares na instituição Igreja. Esta, por sua 

vez, lhes presta serviços cotidianos que os levam ao contato mais íntimo com o sagrado. 

São nos lugares voltados para o aconselhamento, a confissão e a reza que a 

relação casa-outro mundo se institui. Dependem da necessária presença dos fiéis, mas também 

do (in)dispensável comprometimento dos funcionários do sagrado para com esses. 

Contudo, vale lembrar, tais gestos, pedidos, agradecimentos em muito estão 

enraizados à Terra. Celebram o alcance das “encomendas”, feitas pelos fiéis, a Deus. “A ação 

religiosa ou magicamente motivada, em sua existência primordial, está orientada para este 

mundo” (WEBER, 1994, p. 279). A casa é intermediação entre o mundo e o outro-mundo. O 

Santuário de Fátima tem esse papel; recebe ao tempo que, por intermédio dos especialistas do 

sagrado, também orienta. E o caminho orientado é em direção ao outro mundo. 

 No capítulo anterior, nos preocupamos em esclarecer, basicamente, que o 

Santuário de Fátima é tomado como casa porque nele incide o sentimento de acolhimento e, 

nesse sentido, a possibilidade do habitar. Acolhimento que não pode ser confundido com 

simples abrigo, por ser também lugar de passagem de inúmeras pessoas que buscam a 

efemeridade de se sentirem mais vivas. Eis o movimento que o habitar exige. São as maneiras 

de relação homem-espaço, ou homem-casa (lar-lugar), no santuário que nos interessam. 

É assim que agora nos dedicaremos em descrever, discutir, interpretar e retratar 

algumas formas que o fiel possui de, a partir do Santuário de Fátima, celebrar seus deuses, 

representados desde o próprio Deus e seu filho Jesus de Nazaré, até as figuras diversas de 

santos, santas e Fátima (Virgem Maria)... Um verdadeiro Olimpo Greco-Romano.  
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Preocuparemo-nos, portanto, com as atitudes espaciais que, podem até apontar 

para o outro mundo, mas se dão nos singelos cantos da casa mariana em sua condição terrena. 

Daí sua possibilidade de compreensão geográfica. 

 

3.1. Breve ontologia: geograficidade no Santuário de Fátima 

 

“Sou o espaço onde estou” 

 

Noël Arnaud 
 

Analisando as considerações de Élvio Martins sobre ontologia e geografia, 

percebemos o quanto a discussão ontológica sobre o espaço geográfico comumente toma essa 

categoria como ser. O referido autor levanta a seguinte questão: “E se o espaço é o ser, cabe a 

pergunta: ser de que ente (MARTINS, 2007, p.34)”? 

Fazendo uma diferenciação onde o ente se constitui meramente na existência e o 

ser, além de tal existência, constitui-se como tal por ser possuidor de uma essência, 

compreendamos a seguinte assertiva: “[...] é o ente, que tem como seu ser, o espaço” 

(MARTINS, 2007, p. 34). Assim sendo, podemos pensar juntamente com o autor que, o 

espaço geográfico é determinante para a compreensão da essência do ente humano, o ser do 

“ente”. É aquilo que o constitui enquanto ser (humano), entidade. Martins (2007, p. 37) nos 

ensina o seguinte:  

 

[...] não posso dizer que as coisas são espaço, ou então que o ente é espaço, e sim 

que ele, ente, existe, e por existir tem ou está em um espaço, que é uma dimensão e 

forma de existência do ente. É essa existência que determinará a essência, o ser do 

ente. Ou seja, as formas de existir são determinantes na definição do ser em sua 

essência (grifo nosso).  

 

Isso nos indica que o motivo de ser do espaço é homem e que este, no espaço, se 

define a partir de suas formas de existir. O espaço, dessa maneira, constitui-se não como ser, 

mas como categoria relevante para a constituição do ser humano e sua existência, pois é o ser 

humano que o inventa, lhe dá significados, o nomeia e, a partir disso, o experiencía situando-o 

como lugar de intimidade. Ele existe na medida em que é consciência para o ser humano 

(MARTINS, 2007). É essa experiência e intimidade que, de outro modo, Eric Dardel 

denominara de geograficidade, para ele “mode de son existence et de son destin” (1990, p. 

02).  E que autores como Élvio Martins e, por exemplo, Eduardo Marandola Jr. (2005b), 

mesmo possuindo maneiras diferentes de fazer-pensar geografia, parecem se acordar. 
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Esse “acordo” se dá na compreensão da geografia, não como mera disciplina 

científica, mas como fundamento essencial do ser humano em sua existência. Existência que 

considera a subjetividade, todavia se dá na relação com outrem. Relação necessária para a 

constituição da identidade-alteridade no/do espaço-lugar. Vejamos, de outra forma, o que diz 

Marandola Jr. (2005b, p. 57).  

 

O estudo da experiência humana é uma busca pelo homem, e, no caso da Geografia, 

uma busca pela sua existência vinculada à sua referência espacial. A necessidade de 

entender a dinâmica da existência e da experiência humana como formas contínuas 

que geram o ser e o homem, bem como sua imaginação, imaginário e percepção, é 

fundamental para compreender sua relação espacial, sua geograficidade. 

 

Vale salientar a interrogação que ao final do referido artigo Marandola Jr (2005b, 

p. 65) perfaz: “Será que um espaço existencial não requer uma fazer existencial”? 

Para respondermos a essa interrogação, pensemos agora no Santuário de Fátima. 

Podemos tomá-lo como relevante para a compreensão da essência do ente-fiel? Sim, na 

medida em que nos lembremos das diferentes atitudes que singularizem e signifiquem a 

existência e experiência do fiel nesse lugar.  

Lembrando que o espaço geográfico do santuário tem suas peculiaridades, os 

quais fazem com que ele se diferencie de outros espaços do cotidiano do fiel, sendo o espaço 

geográfico essencial ao ente-fiel que nele vai encontrar seu sentido de localização 

(MARTINS, 2007).  Para Martins (2007, p. 48): “O lugar do ente em seu ser-aí”. Porta de 

entrada, portanto, para uma geografia íntima do fiel junto ao santuário.  

Como veremos esse fato não acontece só por aquilo que o santuário representa 

para o fiel. Como toda boa e velha casa, a casa da mãe de Deus tem seus diferentes cômodos e 

cada um possui uma serventia.  

Uns se prestam a simples concentração para a reza ou ao apelo de uma palavra 

bondosa, reconfortante, a exemplo da Capela do Santíssimo, da Capela da Mãe Rainha, das 

Salas das Confissões, da Sala do Aconselhamento ou mesmo da Nave Central do santuário. 

Outros concentram atividades institucionais já com um “um pé no mundo”, 

esclarecendo que, para a constituição da relação casa-outro mundo, a consideração do mundo 

naquilo que nele acontece, mesmo que atenuada, não pode deixar de ser sempre lembrada. 

Como exemplos desses últimos, temos a secretaria, o caixa para recebimento do dízimo, a sala 

da administração etc.  

De toda maneira, apesar dessas simples divisões, o santuário também pode ser 

tomado em sua sacralidade como um todo. Tais divisões somente nos dão clareza desse 
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paradoxal papel que o santuário possui; o de lugar simbólico, ou forma simbólica como 

prefere Corrêa (2007), que não deixa de ter relevante característica institucional e, portanto, 

mundana e objetiva em seu elo com as diferentes necessidades dos seres no mundo. 

Essa duplicidade socioespacial, da maneira que viemos tentando explicar, é 

reflexa inclusive das diversas formas de se perceber hoje a religião e a religiosidade, isto é, a 

instituição Igreja Católica, já que falamos em específico da religião católica, e as diferentes 

práticas manifestadas pelos fiéis, já há tempos não propriamente coladas ou estabelecidas 

pelas perspectivas dessa instituição (CRESPI, 1999).  

É assim que hoje podemos falar de um reavivamento da religiosidade ao mesmo 

tempo em que uma secularização da sociedade se institui. Características levadas à tona em 

uma contemporaneidade que não vê com bons olhos ou pelo menos com a mesma inocência o 

dogmatismo das grandes verdades (religiosas ou não). Religião e religiosidade se aproximam, 

para assim constituírem um novo amálgama de esperança, fé e de respostas para os problemas 

cotidianos. Para Franco Crespi (1999, p. 16), todavia, é relevante compreendermos a diferença 

entre religião institucional e experiência religiosa.  

 

Se a religião institucional é profundamente condicionada pelas estruturas sociais que 

ela por sua vez condiciona, a religiosidade, enquanto experiência pessoal, abre para 

horizonte de sentido relativamente autônomos com relação à realidade social, 

podendo, aliás, se tornar uma das principais formas de desmistificação das formas 

alienantes de absolutização presente na realidade social e na própria religião. 

 

É daí que falar de religiosidade, em sentido lato, é falar das diferentes maneiras de 

perceber e apreender o sagrado, o que no âmbito do catolicismo tem refletido naquilo que 

alguns denominam de pluralidade católica, principalmente, se pensarmos no Brasil 

(TEIXEIRA, 2009). Da mesma maneira, da citação de Crespi, podemos retirar a condição 

individual / tribal
33

 no qual o catolicismo se insere.  

Em sua condição individual, Danièle Hervieu-Léger (2008) demonstra o quanto 

na contemporaneidade o indivíduo, frente ao “fim
34

” da identidade religiosa herdada, possui 

características de peregrino e/ou convertido, mesmo em um contexto onde o praticante 

convencional “parece” ser aquele que ainda melhor ilustra a paisagem religiosa das pesquisas 

sobre o tema. 

                                                           
33

 Para Michel Maffesoli (2006), a tribo é uma metáfora da desindividualização da sociedade ao tempo que dá 

valorização do papel da pessoa. Para ele, diferente do indivíduo, a pessoa compõe as massas estabelecendo seu 

papel naquilo que o autor denomina de tribos afetuais. 
34

 Evitando generalizações, as aspas advertem que tal fim é simplesmente uma indicação do paradoxo dessa 

assertiva proveniente da leitura de Danièle Hervieu-Léger (2008), devido, na realidade, a existência das mais 

diversas condições de afeição religiosa. 
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O primeiro, o peregrino, caracterizando a mobilidade da pertença religiosa, deixa 

claro o quanto nos dias de hoje a escolha subjetiva determina os vários caminhos espirituais 

os quais uma pessoa pode tomar, em dependência, por exemplo, da diversidade de situações 

que experimenta em sua vida. 

O segundo, o convertido, é aquele que muda, abraça voluntariamente uma religião 

ou (re)descobre sua religião de origem. Essas três opções partem do pressuposto que a 

identidade religiosa de um modo ou de outro é opção do indivíduo. 

De maneira diferente Michel Maffesoli (2006) elabora sua compreensão 

destacando que na sociedade contemporânea, o qual denomina de pós-moderna, a (re)ligação 

é uma de suas principais características. Determinação da socialidade, ou seja, da vontade de 

participar de uma comunidade, mesmo que esta não negue a condição da escolha subjetiva, 

individual do fiel em sua espiritualidade. É desse modo que a religião, como se pode ver em 

sua obra O Tempo das Tribos, é um dos mais citados exemplos dessa socialidade. 

Como não ver esses diferentes tipos, essas diferentes maneiras de ser/estar no 

santuário? No Santuário de Fátima, os diferentes lugares citados dão indicações da pluralidade 

de formas de apreendê-lo. Diferentes ontologias da casa. Diferentes maneiras de experienciar 

os distintos lugares no/do Santuário de Fátima. Geograficidades, relacionadas, inclusive, aos 

tempos os quais perpassam o santuário (semana e final de semana; de festa), porém, 

geograficidades nem somente individuais e nem mesmo meramente comunais, no entanto, 

simplesmente independentes. 

Concentrar-nos-emos, logo mais, nos espaços e atitudes do/no santuário que 

indicam as diferentes relações entre a casa e o outro mundo, apesar disso, antes refletiremos 

sobre a essência dessas relações para que assim compreendamos as vivências nesses espaços. 

 

3.2. De olhos celestes e corações terrenos 

 

“Porque é mais belo o risco ao lado da esperança que a 

certeza ao lado de um universo frio e sem sentido...”. 

 

Rubem Alves 

 

Desde o momento em que diferentes civilizações se constituíram, a condição 

humana passa a ser um “campo” relevante da reflexão filosófica. Essa reflexão tem buscado 

compreender os aspectos da vida e da morte, assim como também as diferentes forças 
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vinculadas à natureza. Capacidade do homem de criar uma cultura da dúvida, da interrogação 

e da consciência de ser-no-mundo; uma cultura fomentadora do seu imaginário.  

Os mitos são elaborações desse período. Surgem como explicações mágicas e 

supra-humanas dos acontecimentos que rodeavam os homens, estabelecendo-se como 

linguagem falada e plural. De acordo com Joseph Campbell (apud OLIVEIRA, 2001), o mito 

é um sonho coletivo, capaz de impulsionar a beleza da existência. Indicando, quiçá, uma 

existência para além da vida terrena. 

Joseph Campbell (2008) bem nos ensina que os mitos são necessários, até hoje, 

por nos apresentarem de maneira mais didática, mesmo que mágica, o sentido da vida. De 

acordo com o referido autor, são quatro as funções da mitologia
35

.  

A primeira, sendo o de “despertar no indivíduo um sentimento de assombro, 

mistério e gratidão pelo mistério máximo da existência” (p. 127). A segunda, “serve para 

apresentar um universo no qual o mistério se faz presente de forma como é entendido, de 

modo que para onde quer que se olhe ele é, por assim dizer, uma imagem sagrada que se volta 

para o grande mistério” (p. 128). A terceira é sociológica e proporciona “leis para a vida em 

sociedade” (p. 130) e a última é a função pedagógica, o qual “dá ao indivíduo um vínculo 

entre o mundo psicológico interior e o mundo exterior, dos fenômenos” (p. 130). 

Interessa-nos tais funções, por nos fazerem perceber que, enquanto elaboração 

primeira para a explicação da existência, o mito já discernia ou buscava compreender a 

relação homem-meio tão apregoada pela ciência geográfica. Porém, esclarecendo, na 

perspectiva da consideração sobre o imaginário, o quanto essa relação por mais que 

materializada, transcende a explicação meramente objetiva. Os lugares simbólicos que exibem 

representação coletiva, nesse contexto, possuem amalgamada carga de mitologia pré-

moderna, moderna e pós-moderna. O Santuário de Fátima, do mesmo modo, carrega essa 

carga. Continuemos em nossa reflexão. 

A religião, herdando muito dos preceitos míticos, assim como reconstruindo 

muitos deles, não foge dessa singela regra de curiosidade. A partir de concepções universais, 

elabora explicações que também buscam impulsionar a beleza e o sentido da existência 

tornando o universo inteiro humanamente mais significativo, porém com um detalhe a mais: 

uma explicação melhor elaborada sobre a vida após a morte (BERGER, 2004). Vontade de 

                                                           
35

 As quatro funções mitológicas de Joseph Campbell foram mais profundamente trabalhadas na obra de 

Christian D. M. de Oliveira denominada Basílica de Aparecida: Um Templo para a Cidade-mãe (referenciada 

em nosso trabalho). Nela, encontramos as quatro funções mitológicas enquanto quatro pilares de construção 

socioespacial e mitológica da Basílica de Aparecida no Estado de São Paulo. 
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eternidade. Explicação, contudo, humana, demasiado humana, como dissera Ernst Cassirer 

(2005), parafraseando Nietzsche. Rubem Alves (1984, p. 17) esclarece com sua prosa poética: 

 

O fato é que os homens se recusaram a ser aquilo que, à semelhança dos animais, o 

passado lhes propunha. Tornaram-se inventores de mundos. E plantaram jardins, 

fizeram choupanas, casas e palácios, construíram tambores, flautas e harpas, fizeram 

poemas, transformaram os seus corpos, cobrindo-os de tintas, metais, marcas e 

tecidos, inventaram bandeiras, construíram altares, enterraram os seus mortos e os 

prepararam para viajar e, na sua ausência entoaram lamentos pelos dias e pelas 

noites... 

 

Além de tudo isso, os seres humanos, sobretudo, foram únicos e incomparáveis no 

que cerne à invenção de deuses. Como diria Henri Bergson, citado por Roger Bastide (2006), 

“o homem é uma máquina de inventar deuses”. 

 A ciência, por mais que pensemos o contrário, não vem na contramão desses 

outros conhecimentos e de suas invenções (inclusive de mitos e deuses), pois também tem 

como premissa básica a compreensão, em especial, da realidade em seu plano material, 

parecendo [...] “ser possível e mesmo indispensável comparar o pensamento mítico ao 

científico. É claro que eles não seguem os mesmo caminhos, mas parecem estar em busca da 

mesma coisa: a realidade” (CASSIRER, 2005, p. 127). 

A ciência não deixa de ser uma nova maneira de sonhar, contudo, mesmo tendo 

uma aproximação com a finalidade dos outros conhecimentos, ela é elaborada na perspectiva 

do método, refutando, na medida do possível, os conhecimentos míticos e religiosos, isto é, o 

conhecimento transcendental. O sonho da ciência não aceita bem os devaneios dos sujeitos do 

mundo, e a compreensão relativa das coisas do mundo... Sonho cartesiano.  

Destarte, sabemos o quanto hoje se torna relevante a consideração das explicações 

mitológicas e religiosas – construções do imaginário – mescladas à cientificidade geográfica 

para compreendermos diferentes espacialidades. Insurreição de um imaginário, como a pouco 

indicamos, humano, demasiado humano. 

Tais explicações buscam, grosso modo, pela essência da existência humana, 

baseadas no medo da morte (FERRY, 2007), ou melhor: do medo da morte sem sentido o qual 

não dá esperanças de uma “nova vida”. É esse medo que faz o ser humano lembrar-se de sua 

finitude e dos problemas que essa finitude abarca: a doença, a pobreza, a tristeza, a 

desigualdade, a covardia, a desonestidade, a intolerância, o desemprego etc. Todos eles, 

problemas terrenos “não encontráveis” no céu, no outro mundo. É a morte – ou a dúvida que 

desperta –, entretanto, que dá boas razões para vivermos a vida da melhor maneira o possível.  
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A religião, nesse contexto, é esperança nas palavras de Rubem Alves (1984). 

Sehnem (2000, p. 23) corrobora com essa assertiva dizendo que a esperança “é uma espécie 

de alimento que revigora as ações humanas, visando superar seus limites e contradições”. 

Rubem Alves (1984, p. 24) ainda salienta. 

 

Nenhum fato, coisa ou gesto, entretanto, é encontrado com as marca do sagrado. O 

sagrado não é uma eficácia inerente às coisas. Ao contrário, coisas e gestos se 

tornam religiosos quando os homens os batizam como tais. A religião nasce com o 

poder que os homens têm de dar nomes às coisas. Fazendo uma discriminação entre 

coisas de importância secundária e coisas nas quais seu destino, sua vida e sua morte 

se dependuram. E esta é a razão porque, fazendo uma abstração dos sentimentos e 

experiências pessoais que acompanham o encontro com o sagrado, a religião se 

apresenta como um certo tipo de fala, um discurso, uma rede de símbolos. Com 

estes símbolos os homens discriminam objetos, tempos e espaços, construindo, com 

o seu auxílio, uma abóboda sagrada com que recobrem o seu mundo. Por quê? 

Talvez porque, sem ela, o mundo seja por demais frio e escuro. Com seus símbolos 

sagrados o homem exorciza o medo e constrói diques contra o caos. 

 

Os outros conhecimentos deixam de possuir tais características? São elaborações 

de desesperança? Talvez não, porém a relação com o outro mundo, mais do que nos outros 

conhecimentos, por intermédio da religião se institui de fato, tornando-se mais próxima do 

cotidiano daqueles que simplesmente alegam que Deus é tudo e por eles tudo faz. 

Relação, como já por nós indicado, recheada de carga terrena. Em outros termos, a 

essência para se apontar para outro mundo são os acontecimentos bons ou ruins que permeiam 

a casa em sua pluralidade. A dimensão do habitar, seu ato e movimento, permitem ao visitante 

da casa (do santuário) trazer a sua angústia, sempre torneada por esperança; e o seu 

agradecimento, como resposta à realização do pedido, antes ainda tomado como esperança, 

afinal, “Os mortais habitam à medida que aguardam os deuses como deuses. Esperando, 

oferecem-lhes o inesperado” (HEIDEGGER, 2008, p. 130). 

Os santinhos
36

 são um interessante exemplo da objetivação da esperança por parte 

dos fiéis. Na realidade, a esperança vem depois do pedido feito e antes do agradecimento pelo 

pedido (milagre) consentido e representado, por exemplo, pela entrega dos santinhos (o 

pagamento da promessa), porém tal fato não deixa de se constituir como uma objetivação da 

esperança. 

Essas imagens representam as angústias humanas e terrenas que fazem com que o 

ser humano estabeleça contato com a religião em sua pluralidade e até mesmo significam uma 

                                                           
36

 Pequenas figuras com representações de santos, santas, Jesus de Nazaré e das diferentes facetas da Virgem 

Maria distribuídas comumente em milheiros em agradecimento aos pedidos (milagres) atendidos. Além dos 

santinhos, também são distribuídos pequenos terços, imagens de gesso ou ferro de Nossa Senhora, além de 

outras pequenas lembranças em agradecimento ao pedido consentido. 
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transposição das possibilidades sagradas e geometrizadas que o santuário possui, na medida 

em que, se pensarmos nos fiéis, os pedidos podem ser feitos, por exemplo, no conforto do lar, 

apesar de pagos por intermédio do agradecimento nos meandros do santuário.  

Elas representam ainda algo importante. Significam aquilo que o santuário melhor 

representa: uma intermediação enquanto casa da mãe de Deus. Assim, Maria – valorosa 

intermediação e motivação para o ato de habitar – tem relevante importância para o santuário 

estudado sendo essencial para uma representação significativa da geograficidade presente no 

santuário. Essência da existência do fiel em sua relação espacial com o santuário. 

A Virgem Maria identifica o catolicismo (e o santuário) e, a crença em sua 

importância como mãe de Jesus de Nazaré a dignifica enquanto uma “semideusa” ou a face 

feminina de Deus (CAMPOS, 2009). Segundo a referida autora: 

 

A compadecida é mediadora, é nela que reside a esperança no dia a dia dos 

sofredores. É ela que suaviza a lei, o castigo e que intercede pelo pecador. Valha-me 

Deus e Nossa Senhora! (CAMPOS, 2009, p. 140). 

 

A conhecida imagem da morte do célebre personagem João Grilo e sua conversa 

com Nossa Senhora no filme Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Suassuna, 

talvez nos dê uma boa noção dessas características de Maria apresentadas por Campos.   

Já a imagem do santo, de acordo com Menezes (2009, p. 112), “[...] é capaz de 

provocar graças ou milagres. Ele é um mediador ideal, pois com sua proximidade com Deus e 

Jesus é capaz de conseguir coisas para as pessoas”. 

O culto às santidades e os milagres provenientes de sua força e “boa vontade” 

podem ser incluídos naquilo que Teixeira (2009) chama de catolicismo santorial, sendo este 

uma das formas mais tradicionais de catolicismo no Brasil desde o período colonial, 

caracterizando-se por ser de “muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre” (p. 20). É 

certo que o catolicismo nacional não se caracteriza só no contexto santorial. Além desse, o 

referido autor também aponta para outros catolicismos; sinal de sua pluralidade. São eles: o 

catolicismo oficial, o catolicismo dos reafiliados e o catolicismo midiático
37

. Cada um no seu 

contexto e com sua serventia apropriada, tendo eles fortalecido um catolicismo que ainda 

                                                           
37

 No que diz respeito a essa diversidade do catolicismo, também corroboramos com Faustino Teixeira (2009) 

naquilo que ele chama de “estilos culturais de ser católico” (p. 19), pois no Santuário de Fátima podemos 

perceber diferentes tipos de catolicismos a exemplo do oficial e do midiático e até mesmo do catolicismo  dos 

reafiliados, porém esse é um trabalho que não nos cabe aqui, abrindo assim, possibilidade para outros trabalhos. 

Abordaremos, brevemente, o catolicismo midiático em nossa 2ª travessia: “Quem não se comunica, se 

trumbica”. 
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pode ser identificado como tal, apesar de sua heterogeneidade. Nesse sentido, acabamos indo 

além da simples classificação dessa religião na dualidade clerical / popular (STEIL, 2009). 

Para nós, o mosaico de santinhos abaixo (figura 08) é a representação de dois 

relevantes elementos que constituem a relação casa-outro mundo no Santuário de Fátima. 

O primeiro, diz respeito à pluralidade católica constituinte do lugar. Esta pode ser 

percebida no fato de tratarmos de um catolicismo especialmente santorial frente a outros 

catolicismos que também caracterizam o santuário. O segundo trata da diversidade de 

imagens que constituem a relação casa-outro mundo os quais tornam Nossa Senhora de 

Fátima, como podemos observar no mosaico, uma simples coadjuvante (não em sua 

importância) disputando até mesmo com Irmã Dulce o qual não tem sua santidade 

estabelecida. Ambos esclarecem as forças do enraizamento do ser humano na Terra, mesmo 

tendo ele os olhos voltados para o céu. 

 
     Figura 08: Mosaico com as diferentes santidades coletadas no Santuário de Fátima. 

     Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 



72 

 

Para termos uma breve ideia, os santinhos que compõem o mosaico foram 

recolhidos nas várias visitas realizadas nas datas festivas do santuário (dias 13 de cada mês)
38

. 

Vale, em princípio, salientar que um personagem como Jesus Cristo está entre os santinhos 

menos distribuídos pelos fiéis, mesmo sendo central para o pensamento católico cristão.  

Já Maria, em suas diferentes versões (ver figuras 09 e 10), e exatamente por essa 

pluralidade, é uma das preferidas na resolução dos problemas mundanos em geral. Como 

indicamos, contudo, Fátima é coadjuvante em um contexto em que as santidades estão em 

grande número e a pluralidade de sua imagem faz com que ela se perca frente a outras 

“Virgens Marias”, a exemplo de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós. Padre Ivan, novamente, nos ajuda a contextualizar nossas assertivas quando diz (ver 

apêndice 02, pergunta 02): 

 

A fé mariana traz uma grande contribuição para esta Igreja, este santuário. O ano 

litúrgico traz diversas solenidades, festas e memórias marianas, embora Cristo seja 

o centro, Maria é sempre evocada no momento das intercessões pela Igreja. Ela é 

peregrina, mãe, junto com os apóstolos e os santos. 

 

Os fiéis, condizentes com a imagem que estamos apresentando, também bem 

ilustram o papel (terreno) de Maria em suas vidas. Para muitos fiéis, ela é simplesmente tudo. 

“Tudo” e “Mãe” são palavras recorrentes e expressões de ordem quando se trata de Maria em 

sua personificação de Fátima
39

 (ver apêndice 01, pergunta 2a). Vale até antes pensar: o que 

seriam dos recentes santuários sem a incorporação de Maria na fortificação de suas 

“paredes”? 

Para Maria Tereza, 65 anos, Nossa Senhora de Fátima é “tudo na vida”. Maria de 

Jesus, 54 anos, mesmo tendo similar resposta, no decorrer da conversa não segura a emoção e 

chora durante a entrevista, aproveitando para revelar-nos que vem todos os dias 13 para o 

santuário em pagamento de uma promessa, por isso o choro. Em maio, mês da primeira 

aparição de Fátima em Portugal no ano de 1917, Maria de Jesus veste branco
40

 o mês inteiro.    

Já em sua condição Materna, Fátima, além de ser “a mãe de Nosso Senhor Jesus 

Cristo”, como indica Terezinha Machado, 45 anos, tem sua condição de mãe engrandecida 

quando, por exemplo, representa a “mãe de todas as mães” ou mesmo a “mãe de todas as 

pessoas”, como, respectivamente, creem Maria da Conceição, 62 anos e Francisco, 35 anos. 

                                                           
38

 No período de festividades em que fizemos as visitas: de agosto de 2009 a dezembro de 2010. 
39

 Notadamente para muitos, vale salientar, Fátima é mero lugar geográfico de sua aparição em Portugal. É a 

condição mariana que lhe presta valor.  
40

 A cor branca é a cor representativa de Nossa Senhora de Fátima, também conhecida por Virgem Branca em 

consequência da cor do manto que usara em suas conhecidas aparições. 
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Diante de tais “responsabilidades”, não à toa, Nossa Senhora de Fátima é 

intermediadora. E é essa condição que queremos demonstrar aqui. A condição da ligação com 

a Terra que Fátima possui (e, por conseguinte o santuário que a representa) o qual reflete na 

própria força do santuário em questão. Ligação elucidativa da relação casa-outro mundo, pois 

como nos indica Neide, 62 anos, Fátima pode ser tida como “nossa advogada e 

intercessora”. Neide ainda faz a interessante e, não podemos deixar de dizer, divertida 

consideração: “Presidente não tem secretária? Deus também e é Nossa Senhora de Fátima”. 

É nessa condição terrena de pedidos realizados e promessas pagas que Francisca, 

37 anos, quando perguntada sobre o que Fátima representa para ela, nos revela: “Muita coisa, 

tudo que peço, alcanço”. Tânia Freitas, 46 anos, em reportagem circulada no jornal Diário do 

Nordeste do dia 14 de maio de 2009, traz um singelo exemplo dessa dialética entre pedido-

agradecimento que de uma maneira ou de outra tem rebatimentos no santuário em sua relação 

casa-outro mundo. 

 

Moro em Redenção e há 20 anos venho para as missas no dia 13 de maio. Hoje 

(ontem), em especial, estou aqui para agradecer a graça alcançada pelo meu neto, 

que, ainda na barriga da mãe, possuía um problema nos rins. Fiz a promessa a 

Nossa Senhora e ele se curou. Até dezembro, virei com ele para a celebração 

religiosa. 

 

 
              Figura 09: Santinho de Nossa Senhora de Fátima. 

              Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 
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              Figura 10: Santinho de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 

              Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 

 

É uma constante nos santinhos referentes à Maria – e Fátima, em especial – a 

mensagem de esperança para os momentos difíceis de sofrimento e provação, alimentada pela 

figura de sua maternidade que é atenciosa aos filhos fiéis. Neles, podemos perceber pedidos 

de intercessão generalista, em que os problemas, muitas vezes, não são especificados. 

“Desatar um nó” é referência que se faz a um problema ou impedimento qualquer na vida. 

O ponto de vista da jornalista do O POVO Daniela Nogueira, em reportagem 

intitulada A mãe de todos nós publicada no ano de 2007
41

, resume bem o que buscamos dizer: 

 

Ela tem muitos nomes e é mostrada aos seus filhos de diversas formas. O manto 

muda de cor conforme a denominação que seus tantos fiéis lhe deem. Da Paz, de 

Fátima, Aparecida, Auxiliadora, do Carmo, das Dores, da Saúde, da Glória, de 

Lourdes, de Nazaré... Como canta Roberto Carlos, "todas as Nossas Senhoras são a 

mesma mãe de Deus".  

 

E, hoje, 13 de maio, é dia de se lembrar de uma em especial e de todas ao mesmo 

tempo. As santas e as terrenas. No Dia das Mães deste ano, celebramos os 90 anos 

da primeira aparição de Fátima. É quando Nossa Senhora se manifesta em uma de 

suas formas e faz com que nos lembremos da sua poderosa intercessão. A 

coincidência das datas parece um tipo de renovação das bênçãos sobre as mães. 

Bênçãos que acabam se estendendo a todos nós, como num reflexo de mais uma 

"aparição" da mãe de todos nós.  

 

                                                           
41

 No dia 13 de maio do ano de 2007, comemoraram-se os 90 anos da primeira aparição de Nossa Senhora de 

Fátima em Portugal (foram seis aparições no total, de maio a outubro de 1917). Coincidentemente a data caiu 

num dia de domingo, data também comemorativa do dia das mães, motivo assim, para uma festa ainda maior. 
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Eu era adolescente quando minha mãe começou a participar das missas do dia 13 

na Igreja de Fátima. Com o tempo, eu e minha irmã acabamos seguindo seus passos 

e, hoje, nossa participação nas celebrações dessa data é fiel. O branco do dia 13 é 

simbólico. Apoderamo-nos da cor que representa a pureza da mulher tão forte e tão 

santa, que não se cansa de interceder por nós, tão fracos e pecadores.  

 

Foi Nossa Senhora quem nos intercedeu tantos momentos de ansiedade durante as 

cirurgias às quais minha mãe se submeteu. Foi à Mãe das Graças que recorri 

quando vi minha mãe entrar na sala de cirurgia chorando de dor com um problema 

renal. Fiquei no quarto do hospital aos prantos, sozinha, enquanto meu pai a 

acompanhava. Foi quando uma enfermeira chegou e me amparou: "Você já viu a 

santa linda que tem no corredor?". Foi a ela que ofereci minha própria vida em 

troca da saúde de minha mãe, que hoje, graças a Deus, está bem.  

 

Mas é a Mãe de Fátima por quem tenho uma especial devoção. Não são poucas às 

vezes em que, passando pela Avenida 13 de Maio, eu paro e vou à Igreja. Com tanto 

a pedir e outro tanto a agradecer, eu resumo minha visita a uma frase: "Mãe, eu 

vim te ver". Porque o amor requer renovação. Ela sabe o que quero e do que 

preciso e leva com carinho todos os meus pedidos ao seu Filho.  

 

No Dia das Mães, feliz quem reconhece que Nossa Senhora é a mãe de todos nós, 

independente da denominação que tenha. Feliz quem vê refletida, em sua mãe 

terrena, a imagem de bondade, de carinho e de segurança de nossa Mãe do Céu. 

Felizes dos filhos e das mães que se entregam aos cuidados de Nossa Senhora e 

vêem nela um forte caminho de encontro com Deus.  

 

Daniela bem indica a consciência da pluralidade mariana e suas possibilidades de 

intercessão. Em busca da resolução de angústias humanas, as atitudes dos fiéis, assim como 

de Daniela e sua mãe, se misturam aos tempos e espaços diversos onde a graça está presente. 

As “santidades” também exemplificam a relação casa-outro mundo. Ainda mais 

próximas dos fiéis, elas possuem papéis específicos combinados às suas histórias de vida. 

Enquanto Jesus e Maria parecem resolver problemas gerais, cada santidade possui uma 

serventia apropriada, o que dá a estes a impressão da transposição das barreiras dos problemas 

da vida de maneira mais fácil e nos dá a impressão do enraizamento das necessidades 

humanas à Terra. Maneira peculiar de geograficidade. 

E assim, fazendo a análise de mais alguns dos santinhos recolhidos, temos Santa 

Edwiges (figura 11), personagem, em vida, praticante da caridade, agora protetora dos pobres 

e endividados, ajudando aqueles que possuem problemas financeiros. Já Santa Catarina 

(figura 12), é a santa protetora dos acidentados e guarda aqueles que temem acidentes de 

trânsito, com armas de fogo, com relação a quedas, tombos, mordidas de cobras e de aranhas, 

acidentes na estrada, na roça, no campo e no mato
42

. Esta nos dá melhor noção da amplitude 

dos pedidos feitos, assim como das mazelas das quais os fiéis buscam proteção. 

                                                           
42

 Interessante a indistinção contida no santinho entre roça, campo e mato, talvez uma tentativa de abarcar todas 

as possibilidades de áreas geográficas onde porventura podem acontecer acidentes, não permitindo assim brechas 

de prováveis erros com relação à proteção.  
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              Figura 11: Santinho de Santa Edwiges. 

              Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 

 

 
              Figura 12: Santinho de Santa Catarina. 

              Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 

 

Contudo, o destaque maior é para Santo Expedito (figura 13), vencedor no número 

de santinhos recolhidos por nós; notação que também faz Renata Menezes (2004) em seu 

trabalho no convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro. Certamente, isso acontece porque, 
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no texto que acompanha o santinho que o representa é interessante percebermos o destaque 

para as frases “problema de difícil solução” e “ajuda urgente”. Elas nos dão indicação de tudo 

que até então estamos buscando explicar: o substrato terreno na construção sagrada da prece 

humana.  

 

 
              Figura 13: Santinho de Santo Expedito. 

              Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 

 

Talvez tenhamos respondido de modo mais detalhado a pergunta de Eduardo 

Marandola Jr. feita no início deste capítulo (será que um espaço existencial requer um fazer 

existencial?).  

Vimos que as atitudes e práticas dos fiéis que perpassam o santuário estão 

recheadas de fazer existencial, pois os olhos celestes de corações terrenos são o nosso mote 

para a continuação da interpretação geográfica do Santuário de Fátima, isto é, para a 

compreensão dos espaços vividos em seus meandros. Maria, em sua personificação de Fátima, 

assim como os diversos santos, tem importante papel na representação desses atos 

existenciais. 

Compreendemos, no momento em que realizamos uma breve ontologia do 

santuário, que o espaço geográfico é decisivo para compreensão da essência do ser humano. 

Então, desse modo, mediante o conhecimento dessa assertiva e se a essência está posta a partir 
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do entendimento do fazer existencial, o que para nós tem um princípio de maior relevância, 

compreendamos agora esse(s) condicionante(s) que esclarecem a condição do habitar. 

 

3.3. Os espaços vividos no Santuário de Fátima 

 

Existe todo um conjunto de serviços e lugares promovidos pelo santuário com o 

intuito de fazer com que o seu fiel se sinta em casa. São lugares que fomentam as peculiares 

atitudes dos fiéis e sua relação mais próxima com o outro mundo. Padre Ivan indica para nós 

serviços como as missas diárias, as reuniões de grupos, pastorais e movimentos, as confissões 

e o aconselhamento (ver apêndice 02, pergunta 03), como atividades (serviços) cotidianas no 

santuário. Todas essas atividades acontecem em lugares específicos. 

Como aprendemos com Pierre Monbeig, a casa também é representada pelo lado 

de dentro, por sua composição interna. Para nós é tal característica que dá a casa seu real 

significado. Sua casca de paredes e telhas nada mais diz do que algo sobre sua suntuosidade 

burguesa ou simplicidade de casa humilde. Porém, luxo, humildade, tristeza, felicidade, 

medo, afetividade etc., não são características que se medem por essa casca. O habitar no 

santuário e todo tipo de relações estabelecidas por ele, principia e se institui do lado dentro. 

Relações, inclusive, com o lado de fora em sua carga terrena. 

Como explanamos anteriormente, o habitar, diferenciando-se da habitação, 

realiza-se na medida em que o ser humano possui o livre arbítrio do movimento, o que não 

nega a condição de imobilidade quando esta é uma escolha. Apropriando-se de diferentes 

espaços os quais por ele podem ser tomados como casa, o ser humano pressupõe certa 

afetividade pelo lugar; e esta pode ser elucidada por intermédio dos lugares os quais o fiel 

pode se apropriar nos meandros do Santuário de Fátima. São os espaços vividos no santuário. 

Vale dizer, de antemão, que optar por analisar determinados lugares no santuário, 

como os que apresentaremos, em detrimento de outros, não pressupõe que existam espaços 

vividos e não vividos. Para a determinação de tais lugares, buscamos perceber aqueles que, a 

nosso ver, são mais acessados pelos fiéis com o intuito da comunicação casa-outro mundo. 

Também é importante salientar que os espaços vividos no santuário os quais agora 

destacaremos, serão descritos e interpretados a partir da percepção que tivemos deles em 

momentos comuns (com exceção da estátua que possui maior visitação nos períodos de festa), 

ou seja, em períodos não festivos do santuário.  

Em período de festa, o santuário, como um todo, tornar-se um lugar de oração 

para os fiéis, pois o mesmo é vivido em sua totalidade, abraçando lugares do bairro e de fora 
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deste, como aqueles por onde passa a procissão. Geograficidade que abarca os degraus da 

entrada do santuário, os apertados cantos entre os carros no estacionamento, os afastados 

bancos da Praça Pio IX, já do outro lado da Avenida 13 de Maio (via que separa o santuário 

da praça onde se encontra a estátua de Nossa Senhora de Fátima) e até mesmo algumas ruas e 

avenidas da cidade, caminhos de passagem dos fiéis em procissão/oração.  

Para nós, um termo interessante para compreensão dos espaços vividos do 

santuário é o de canto
43

, bem ilustrado por Bachelard (2008). Tomando novamente os 

devaneios do ilustre filósofo como referência, vejamos:  

 

[...] todo canto de uma casa, todo ângulo de um quarto, todo espaço reduzido onde 

gostamos de encolher-nos, de recolher-nos em nós mesmos, é, para a imaginação, 

uma solidão, ou seja, o germe de um quarto, o germe de uma casa (BACHELARD, 

2008, p. 145). 

 

E continua, bem indicando o ato de habitar na construção dos diferentes cantos: 

 

E todos os habitantes dos cantos virão dar vida à imagem, multiplicar todas as 

nuanças de ser dos habitantes dos cantos. Para os grandes sonhadores de cantos, de 

ângulos, de buracos, nada é vazio, a dialética do cheio e do vazio corresponde 

apenas a duas realidades geométricas. A função de habitar faz a ligação entre o cheio 

e o vazio. Um ser vivo preenche um refúgio vazio e as imagens habitam. Todos os 

cantos são frequentados, se não habitados (BACHELARD, 2008, p.149).   

 

É o ato de habitar que perfaz o preenchimento do canto, ou melhor, são as atitudes 

em seus meandros que permeiam sua significação ao tempo que também a significação da 

existência humana. São lugares no lugar denominado Santuário de Fátima; lugares na casa da 

mãe de Deus. 

Sendo para o filósofo citado o canto “uma espécie de meia-caixa, metade paredes, 

metade porta” (BACHELARD, 2008, p. 146), há ainda a possibilidade de compreendê-lo em 

uma dialética do interior-exterior. Nesse sentido, a geometrização do canto seria uma redução 

geográfica, haja vista ele transcender, na imaginação daquele que o habita – o fiel, por 

exemplo – as paredes que o cercam. Para Bachelard, “o exterior e o interior são ambos 

íntimos; estão sempre prontos a inverter-se, a trocar sua hostilidade” (BACHELARD, 2008, 

p. 221). 

É assim que em nossa interpretação, os espaços vividos pelo fiel se sustentam do 

paradoxo objetivo-subjetivo pertinente ao seu significado simbólico. O santuário enquanto 

                                                           
43

 Denominamos termo algo que poderíamos facilmente tomar como uma categoria geográfica microescalar e 

não o fazemos por termos conhecimento da dificuldade que a ciência geográfica tem de trabalhar com o espaço 

subjetivo, mesmo em sua relação com o espaço exterior. 
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casa, em seus diferentes cantos-lugares enfrenta esta duplicidade característica de uma linha 

tênue entre a Terra e o Céu. 

 Entre algumas conversas que tivemos (semiestruturadas e informais) com 

transeuntes no santuário, entre fiéis e funcionários da casa, podemos perceber o quanto alguns 

espaços fundam certo grau de relação casa-outro mundo em função da esperança (a fé) do fiel. 

 Cleonice, 23 anos, por exemplo, situada entre os vários bancos existentes na Nave 

Central do santuário (figura 14:1) nos revela que logo quando entrou ali, começou a rezar 

olhando para Fátima e sentiu conforto. Estando ela desempregada, visitou o santuário por 

estar em um momento de turbulência e de dificuldades em sua vida. 

É também visível na Nave Central onde acontecem as missas
44

, a presença 

constante de pessoas, assim como a presença de Cleonice com a qual conversamos. A Nave 

Central acaba sendo um lugar mais convencional de introspecção por parte do fiel, seja nos 

momentos comuns, em que a carga subjetiva é mais relevante ou nos momentos de missa que 

se constitui como um ritual de grupo. 

As salas das confissões e do aconselhamento (figuras 14:2 e 14:3) constituem 

também um importante lugar de relação do fiel com o outro mundo. Nelas, encontramos a 

presença dos especialistas do sagrado ajudando na intermediação casa-outro mundo. 

Nas proximidades das Salas das Confissões, as cadeiras ficam abarrotadas de fiéis 

na espera do início das confissões que acontecem em pequenas salas distribuídas no corredor, 

como se pode visualizar na foto citada. Nessa oportunidade, aproveitamos para conversar com 

algumas pessoas na expectativa de nos dizerem a importância do momento que esperavam e 

do lugar onde estavam. Para Jandila, Ana Helena e Bentinha, que estavam esperando o seu 

momento na longa fila de confissão, esse momento “é o encontro com Deus”. Eis que o canto 

transcende as paredes da casa. 

Na Sala do Aconselhamento, encontramos sempre poucas pessoas nas visitas que 

fizemos. Sob a responsabilidade de Ilma e Elenice, que fazem parte da Pastoral do 

Aconselhamento, a serventia desse singelo canto no santuário é de simplesmente aconselhar. 

O fiel transpassa a porta desse lugar para conversar. Uma conversa peculiar, talvez pelo local 

onde ela acontece: no santuário. É naqueles que estão relacionados ao santuário e naquilo que 

ele representa enquanto possibilitador da esperança em que o fiel confia falar de seus 

problemas e angústias em troca de um (sagrado) conselho. 

                                                           
44

 Horários das missas: de segunda a sexta – 6h30, 12h e 17h (18h30 e 20h – missa ou casamento); aos 

sábados: 6h30, 12h, 16h, 17h30, 19h (20h30 – casamento); aos domingos: 7h, 9h, 12h, 17h, 19h; nos dias 13 de 

todo mês: 5h (missa também transmitida pela TV Diário), 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h 

(missa campal nos dias 13 de maio e outubro). Confissões - terça a domingo de 15h30 às 18h. 
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A Capela do Santíssimo (também denominada de Monsenhor André Viana 

Camurça), também é um lugar peculiar (figura 14:4). Conquistado a duras penas, é um canto 

recém inaugurado nos meandros do santuário. Elzio Mavignier, em opinião coletada no jornal 

O POVO do dia 12 de janeiro de 2008, explica um pouco da trajetória da construção desse 

canto e de sua importância para o santuário.  

 

O arquiteto Luciano Pamplona, ao projetar a construção da Igreja de Fátima, não 

previu uma Capela para Adoração ao Santíssimo Sacramento. Em janeiro de 1958, 

passei a residir no bairro de Fátima, portanto, a frequentar essa linda Igreja. Nessa 

época, o Pároco era o Mons. Gerardo Ponte, meu ex-regente no Seminário da 

Prainha. Tendo sido nomeado Bispo de Petrolina, veio a sucedê-lo na Paróquia, o 

Mons. Oscar Peixoto, meu contemporâneo de Seminário. Ele me escolheu para 

fazer o curso de Ministro da Eucaristia e desde 11/06/1977, venho desempenhando 

a função de distribuir a sagrada comunhão na Igreja, nas residências dos enfermos 

e idosos.  

 

Quando o Mons. Oscar deixou a Paróquia, indo para a periferia, o Pe. Amorim foi 

transferido da Igreja do Carmo para ser o Pároco da Igreja de Fátima e depois de 

quase 25 anos de paroquiato, construiu, no mesmo estilo da Igreja, a Capela do 

Santíssimo, contando com a colaboração do Engenheiro, dos operários, dos 

Ministros da Eucaristia: Tarciso e Tereza, Nelson e Ana Lúcia e Agapito, com 

ajuda financeira dos paroquianos e dos membros das Pastorais. Coube aos 

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, doar os Anjos Gabriel e Rafael 

(em Vitral), que estão ao lado do Sacrário.  

 

A inauguração desse recinto sagrado foi no dia 8/12/2007 (nesse dia, eu e minha 

esposa Maria Tereza estávamos completando 51 anos de união matrimonial), e 

passou a ser chamado Capela Monsenhor André Viana Camurça, em homenagem 

ao grande incentivador da criação da Paróquia de Fátima. Nas suas portas de 

vidro está gravada esta frase: Iesus Adest et vocat te - Jesus está aqui e te chama.  

 

Nosso querido Pároco, em fevereiro deste ano, será substituído pelo Pe. Ivan Souza 

e nos deixará esse pedacinho do Céu, onde fiéis devotos de N. S. de Fátima, 

passarão a adorar, em silêncio, Jesus Sacramentado.  

 

Obrigado Pe. Amorim, por essa dádiva sagrada que o senhor nos deixará e 

perpetuará a sua memória entre nós, e que a mãe de Deus, Nossa Senhora de 

Fátima, onde o senhor estiver, o abençoará sempre, por ter dado a seu filho Jesus, 

esse valioso presente (grifos nossos).  
 

Podemos indicar que, mais do que qualquer outro canto no santuário, a capela do 

santíssimo refere-se ao lugar mais íntimo dos fiéis em sua relação com Deus, Maria e/ou as 

diferentes santidades. Com poucos bancos e o sacrário localizado ao fundo, no centro, logo 

que entramos nesse canto percebemos o silêncio ali necessário para a concentração que a reza 

exige.  

Lembrando-se de Heidegger e levando-se em consideração os grifos por nós feitos 

no relato acima, pressupomos que sua construção leva o fiel à condição do habitar. Mesmo em 

dias de festividades, quando a capela referida encontra-se fechada devido ao grande número 
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de fiéis e, por conseguinte, a possível depredação, o número de pessoas ajoelhadas na frente 

de suas portas é notável. 

Em local interno ao santuário, também encontramos A Capela da Mãe Rainha 

(figura 14:5). De acordo com funcionários do local, nesse canto, são celebrados casamentos e 

batizados quando o número de pessoas nesses eventos é pequeno. Portanto, tais 

acontecimentos somente acontecem em momentos extraordinários. Porém, o mais 

significante, nesse lugar, é a recepção dos grupos de orações e pastorais que de lá fazem parte. 

A capela possibilita o encontro dos grupos, tendo eles maior privacidade e silêncio.  

Um dos mais ilustres e recentes cantos, no santuário, é a Estátua de Nossa 

Senhora de Fátima (figura 14:6). Inaugurada no dia 13 de maio de 2008
45

, desde então é 

comum, principalmente nos dias festivos, a presença de fiéis rezando, chorando, agradecendo, 

acendendo velas e deixando imagens aos pés da grande estátua. Dos cantos da casa da mãe de 

Deus, certamente, é a estátua o canto menos geometrizado, que mais dispensa paredes. Está 

exposta para quem desejar ver e rezar por ela e, além disso, representa a extrapolação dos 

muros simbólicos e territoriais do santuário em questão. 

É interessante percebermos o papel de intermediação que alguns cantos do 

santuário (espaços vividos) possuem. Lugares recheados de significação e geograficidade em 

sua relação com o outro mundo na sua condição do habitar. O Santuário de Fátima se 

pronuncia como casa quando nos lembramos da qualidade, mesmo que efêmera, de vivências 

em seus diferentes espaços. 

A esperança, sentimento com carga terrena, é o que motiva os fiéis a rezar, fazer 

promessas, pagá-las etc. Sentimento que não dispensa a preocupação com a morte, mas, 

principalmente, se esta é pensada enquanto impossibilidade de viver a vida cotidiana como 

Deus haveria de desejar. Aquela vida futura, que fundamenta inclusive as explicações 

religiosas, parece ter menos importância quando avaliamos as angústias e necessidades dos 

fiéis. A intensidade e iminência da vida vêm em primeiro lugar. 

Portanto, agora tendo noção da constituição simbólica do santuário, concentremo-

nos em compreender a institucionalidade presente na elaboração de casa que o santuário 

possui em sua relação com o mundo. Antes, mais uma vez, apresentaremos uma travessia o 

qual vislumbra a necessidade da comunicação, seja ela simbólica e/ou midiática para a 

fortificação do sentimento que as pessoas possuem pelo santuário em questão. 

                                                           
45

 Mais informações sobre a referida estátua podem ser encontradas no quarto capítulo deste trabalho. 
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3.4. Segunda Travessia: “quem não se comunica, se trumbica
46

” 

 

Mesmo diante de um “exagero popular”, não podemos deixar de considerar o 

célebre ditado que ilustra o título desta travessia, quando pensamos no contexto do Santuário 

Fátima.  

A comunicação é enredo essencial, principalmente, se a considerarmos em sua 

amplitude dialogal. Desse modo, não confundindo comunicação com informação, se levarmos 

em consideração a explicação de Milton Santos (1997) dada por nós na introdução, temos a 

inteira noção do quanto a comunicação no santuário é imprescindível para a constituição do 

seu caráter simbólico e institucional. 

Ela se desenvolve de mãos dadas com os seres humanos e os ensinam, informam e 

deformam, sendo meio vigoroso de construção de discursos, crenças e poder. Elementos, 

quando juntos, responsáveis em muito pela construção moral, ética, religiosa, cultural, enfim, 

social de uma dada civilização ou sociedade (BORDENAVE, 1986).  

Corroborando com Claval (2001), que indica a necessidade da consideração da 

comunicação para pensarmos uma renovada geografia cultural, duas perspectivas são 

consideradas por nós para compreensão da comunicação na geografia do santuário que aqui 

delineamos: a simbólica, com base nas atitudes e vivências do fiel no santuário e a técnica, 

permeada pela institucionalidade que a Igreja representa. Ambas têm a mesma relevância e 

são complementares. 

Tomando a leitura de Peter Berger (2004) como referência, podemos perceber a 

comunicação simbólica como uma maneira de construção do mundo, assim como a 

comunicação técnica como uma forma de realizar uma frequente manutenção desse mundo 

construído, na medida em que tratamos do mundo da religião e religiosidade. 

O plano simbólico, agora a pouco, foi apontado na interpretação das maneiras que 

os fiéis possuem de vivenciar o Santuário de Fátima. Ficou claro que há comunicação 

simbólica em atitudes como a reza, o choro, o olhar, o sentir, o crer, o sofrer etc. Os diferentes 

lugares (cantos) no santuário, assim como os serviços prestados pelo mesmo, predispõem esse 

tipo de comunicação entre o ser humano e o Céu. A esperança do fiel é “fermento” para o 

estabelecimento de tal comunicação. 

No plano institucional (técnico), é a Igreja que comunica ao tempo que também 

educa e legitima a moral cristã por ela estabelecida em sua construção dogmática do 
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 Popularmente, o termo “trumbica” é usado em situações em que um sujeito ou grupo de pessoas se dá mal em 

consequência de um acontecimento específico. 
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cotidiano. Não à toa a Igreja se bate vez ou outra com o cotidiano das coisas do mundo as 

quais, por vezes, acabam reverberando em novas atitudes por parte de “seu rebanho”, ao 

tempo que ela se renova perante as demandas contemporâneas de uma sociedade em constante 

(e galopante) mutação. Nesse sentido, o Jornal Boa Notícia
47

, o blog do santuário
48

 e a 

transmissão da primeira missa (5h da manhã) todos os dias 13 na TV Diário, são relevantes 

exemplos da midiatização da palavra cristã ou pelo menos da sua “necessária” divulgação 

frente à fluidez técnico-científico-informacional (SANTOS, 1997) do mundo contemporâneo. 

Vejamos a mensagem de entrada do blog citado para compreendermos como o Santuário de 

Fátima percebe a importância dessa midiatização
49

. 

 

Irmãos paroquianos! 

 

A tecnologia disponível na atualidade imprime uma maior velocidade nas mudanças 

do nosso cotidiano e a Igreja Católica está sensível a essas mudanças. A Internet 

deverá ser vista pela Igreja não só como uma ágil ferramenta de comunicação, mas, 

sobretudo, como um instrumento útil de evangelização de um povo cada vez mais 

carente de Deus. 

 

Felizmente, temos a Internet como uma graça que fascina a todos, como um espaço 

que nos ajuda no descobrimento de novos caminhos, meio imprescindível para fazer 

ecoar a mensagem do Evangelho, tornando a pessoa humana, nos dias de hoje, mais 

alegre e feliz, totalmente realizada em Cristo. 

 

Neste blog, vocês poderão ficar ligados em tudo o que acontece no Santuário de 

Fátima, além de entrevistas, bate-papos, matérias do Jornal Boa Notícia entre outras 

novidades. Acessem Já! 

 

Paz e bem! 

 

Novamente, com Peter Berger (2004), podemos pensar a comunicação como uma 

das mais relevantes formas de legitimar a moral e a ética cristã, como se pode observar na 

citação acima. Tendo em vista seu caráter objetivo-subjetivo, ela constrói mundos dignos de 

serem vividos (na ideação religiosa cristã) por intermédio de mensagens que necessitam ser 

repetidas (daí as liturgias, os ritos e sua midiatização) para que assim possam ser plausíveis 

com a constituição daquilo que é a instituição Igreja enquanto esperança para os desprazeres 

da vida e a iminência da morte sem sentido; fantasmas que rondam a vida do ser humano. 

Pensar essas duas comunicações não impede de pensarmos em outras mais. 

Porém, o mais importante é refletir, no contexto do santuário, que elas são de suma 
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 O Jornal Boa Notícia foi editado até meados do ano de 2008 e, de acordo com informações conseguidas no 

Santuário de Fátima, volta a ser editado no ano de 2011, mais especificamente a partir do final de abril do 

referido ano. 
48

 Para maiores informações sobre o blog: http://blogsantuariodefatima.blogspot.com. 
49

 Acesso dia 29 de março de 2011. 
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importância, só podendo ser pensadas em conjunto, haja vista qualquer uma ser essencial à 

existência da outra. A comunicação atravessa a todo instante (por isso travessia) os meandros 

da casa da mãe de Deus. Não poderia ser diferente, afinal, “quem não se comunica, se 

trumbica” e, nem os fiéis e muito menos o santuário desejam dar tal tropeço.  
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DINÂMICAS HORIZONTAIS 
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4. DINÂMICAS HORIZONTAIS 

 

Como nos ensina Clifford Geertz (2001), não se pode pensar em uma subjetivação 

total da religião à moda de William James em seu conhecido trabalho denominado The 

Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature. Pelo menos não somente. 

Elementos como identidade e poder (político) também permeiam as práticas e ações religiosas 

para além do simples sentido que a religião possui para o fiel. 

Como indicamos em nossa última travessia, tanto as práticas e atitudes 

simbólicas, que têm forte caráter subjetivo, como as razões institucionais, são importantes 

para percebermos as dinâmicas constituintes do santuário estudado. Ambas, comunicam e, 

comunicando, elaboram aquilo que o santuário é em suas peculiaridades e relações. 

As dinâmicas horizontais, nesse sentido, também entram como fomento à 

compreensão estabelecida por nós quanto às relações que os seres humanos crentes possuem 

com o santuário; sua geograficidade. Como não somente existem sujeitos crentes e laicos, 

neste momento, consideraremos também as ações daqueles que podemos caracterizar como 

funcionários e especialistas do sagrado (representantes da Igreja) em suas atitudes horizontais, 

ou seja, em ações que estabelecem relação com o mundo constituindo aquilo que qualificamos 

como relações casa-mundo. 

Essas ações têm caráter institucional e, por conseguinte político, estrutural, 

identitário etc. Tendo sua relevância na compreensão do Santuário de Fátima, por 

esclarecerem a necessária vinculação que a instituição Igreja tem com o mundo e com os 

problemas e necessidades deste. Também são interessantes porque é a partir delas que 

podemos compreender o santuário em sua multiescalaridade. 

É nesse contexto, que o santuário em questão se relaciona com aquilo e aqueles 

que o rodeiam. As relações de poder (políticas) e de identidade se tornam mais visíveis 

quando compreendemos o santuário dentro do contexto onde se insere: no bairro. O Bairro de 

Fátima como ampliação do movimento do habitar nos dará, neste capítulo, um melhor sentido 

da relação do santuário com a metrópole Fortaleza. 

É diante desses termos que nos concentraremos, neste capítulo, na representação 

institucional das estruturas político-identitárias do santuário fazendo jus às exigências do 

ilustre antropólogo citado anteriormente. 
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4.1. Fátima: a “Maria do bairro” 

 

“Mas que relação há entre a religião e o sagrado? 

A primeira é a administração do segundo”. 

 

Claude Raffestin 

 

A assertiva do geógrafo Raffestin (1993) acima não tem a intenção de 

simplesmente tornar visível a reducionista separação entre a religião e o sagrado. Mais do que 

isso, ela busca esclarecer a necessária conjugação entre a instituição Igreja, representante da 

religião cristã católica, e o sagrado, enquanto representação de determinado sentimento de 

relevância e transcendência espiritual (nos termos da religiosidade) sobre uma pessoa, tempo 

ou lugar.  Nesse sentido, administrar também significa resguardar uma produção simbólica 

que já há mais de dois mil anos é significativa para um corpo enorme de crentes fiéis.  

A política e a construção identitária do lugar parecem fazer parte do corpo de 

funções que a Igreja, no âmbito do Santuário Fátima, tem como essencial. Para Fátima ser 

tomada como a “Maria do bairro”, em nossa perspectiva, todo um conjunto de ações, de 

simples a complexas, tem sido levado em consideração cotidianamente desde sua gênese. 

No segundo capítulo, esclarecemos ao leitor sobre o sentido do santuário, a partir 

da relação construir-habitar apresentada em Martin Heidegger. Demonstramos assim, que essa 

condição se dá tanto pelo sentimento de topofilia e geograficidade do fiel como pelo esforço 

por parte da Igreja de construir discursos e instituir objetos que identificam e estabelecem a 

dimensão simbólica do lugar. O Santuário de Fátima é “obra” desse esforço conjugado. Essa 

foi a noção de construção do mundo do santuário, também reforçada anteriormente. 

Mas a partir do momento que um mundo de significados é construído, ele 

necessita ser legitimado, pois, como nos ensina Peter Berger (2004, p. 48):  

 

Toda legitimação serve para manter a realidade – isto é, a realidade, definida numa 

coletividade humana particular. A legitimação religiosa pretende relacionar a 

realidade humanamente definida com a realidade última, universal e sagrada. 

  

A legitimação e sua repetição – pois de acordo com o referido autor as respostas 

legitimadoras precisam ser sempre lembradas – fazem parte da manutenção e plausibilidade 

que se tem de determinado tipo de conhecimento, crença ou lugar, aqui no caso, do próprio 

discurso católico e da importância do Santuário de Fátima. 

A Igreja católica, como poucas, tem uma impressionante força de conjugação de 

discursos e objetos em um contexto hierárquico. Daí, sua potência de multilateralidade e 
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multinacionalidade. A questão é que a política, nos sentidos lato e estrito, está presente nos 

planejamentos estruturais e identitários do catolicismo. Assim sendo, no contexto de Fátima, 

vale visualizarmos novamente as bases político-identitárias que legitimam e dão 

plausibilidade ao sentido do santuário em questão. 

Não é, portanto, a partir somente de sentimentos diversos que o santuário é 

instituído. Se voltarmos à sua gênese, perceberemos que a escolha de construção do santuário, 

em detrimento de outro que já há tempos estava nos planos da prefeitura da época, não é mera 

boa vontade e coincidência. No que consiste à sua construção, antes mesmo dela ser pensada, 

a Paróquia dos Remédios (localizada no Bairro Benfica) batalhara para construir uma matriz 

no Alto da Paz, cuja igreja tomaria o nome de Nossa Senhora da Paz. Mas porque esse projeto 

não prossegue? 

De acordo com Fontes (1983), citando o Livro de Tombo n
o 

2 da Igreja dos 

Remédios, Paulo Cabral, então prefeito de Fortaleza, mesmo tendo prometido oralmente pela 

construção da Igreja de Nossa Senhora da Paz, opta pela construção da Igreja de Fátima, no 

terreno de cem por cem metros doado pelo Coronel Pergentino Ferreira, em decorrência da 

força da passagem da Virgem de Fátima por essas paragens. A obra, nesse contexto, deixava 

de ser uma vontade somente da Paróquia dos Remédios para então ser, nas palavras do 

prefeito, uma obra da cidade e para a cidade. É aí que entra a força do significado político-

identitário de uma peregrinação mundial (final dos anos 40 e início dos 50) como foi a de 

Fátima. 

Oliveira (2001), analisando os fundamentos da peregrinação de Nossa Senhora 

Aparecida, em São Paulo (que acontece nos anos 60 em escala nacional), esclarece o quanto 

esta tem implicação política-eclesial com certo amparo na política nacional para projetar 

Aparecida como santuário nacional de fato. O Santuário de Fátima entra nesse contexto, 

porém como reflexo de uma busca mais ampla, sua difusão espacial tem caráter internacional 

com gênese em Portugal (SANTOS, 2008). Oliveira (2001, p. 94) ainda revela: 

 

A amplitude de domínio traduziu-se nas marcas simbólicas deixadas como prova 

histórica das visitas. Inúmeras capelas, paróquias e até localidades (bairros, vilas, 

ruas e logradouros) foram rebatizados com o nome “Aparecida”. Esse processo 

repetia em escala nacional a passagem de Nossa Senhora de Fátima pelo Brasil e 

assemelhava-se também a circulação de outras Nossas Senhoras por diversas 

regiões, desde a colonização. 

 

O mesmo demonstra Souza (2009) sobre a construção do Santuário de Fátima em 

Serra Grande – CE e sua relação com as vontades e anseios político-eclesiais da Diocese de 
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Tianguá. No caso, um santuário que surge na intenção de estabelecer uma nova espacialidade 

religiosa para uma região do Ceará (noroeste) que ainda não possuía força de convergência de 

fiéis em peregrinação, viabilizando, inclusive, novas possibilidades de arranjos turísticos. 

Vontade, como se pode notar, de instituir controle e significação de novos espaços. 

Em Fortaleza, antes denominado de Redenção
50

, o Bairro de Fátima tem sido obra 

da força representativa de Nossa Senhora de Fátima no lugar. Talvez não em sua estruturação 

urbana completa, afinal, até mesmo as denominadas Hierópolis ou Cidades-Santuário não se 

estabelecem somente por aquilo que significam, ou seja, possuem também outras funções.  

De modo geral, é recorrente à relação das características e funcionalidades do 

Bairro de Fátima com a representação do santuário. Em reportagem de Fernanda de Oliveira, 

publicada no jornal Diário do Nordeste do dia 16 de junho de 2010, exemplos dessa relação 

são demonstrados. Vejamos: 

 

O bairro é querido pelos moradores e, ainda, considerado calmo. No trânsito, porém, 

o fluxo é bastante intenso. 

 

Antes, era chamado de Redenção. A partir do ano de 1956, por meio de lei, passou a 

ser denominado Bairro de Fátima. Os nomes, antigo e atual, demonstram uma 

característica predominante do bairro: a religiosidade. A principal avenida do 

bairro, a Treze de Maio, também carrega consigo a devoção à Nossa Senhora de 

Fátima. 

 

O que era, na década de 1940, um grande terreno pertencente ao coronel Pergentino 

Ferreira foi se transformando num bairro residencial, cheio de casas. Com o passar 

dos anos, prédios residenciais e muitos estabelecimentos comerciais foram 

aparecendo. 

 

A Paróquia e Santuário de Nossa Senhora de Fátima já existe há 56 anos, localizada 

na Avenida Treze de Maio. A partir de 2008, a homenagem à santa ficou mais 

completa com a inauguração da Estátua de Nossa Senhora de Fátima, de 15 metros 

de altura, instalada na Praça Pio IX, em frente à igreja (grifos nossos). 

 

O interessante nas palavras da repórter, além da relação próxima que o santuário 

tem com o bairro, identificando-o, é a indicação da identidade religiosa que o bairro possui.  

Mesmo os bairros possuindo, diante das necessidades da cidade e dos citadinos, 

serviços vários responsáveis pela atenção e suporte daqueles que principalmente moram nele, 

não é tal fato que faz deles (ou de grande parte deles) um lugar não identificável porque 

imerso no emaranhado de acontecimentos e situações que é a metrópole. Como indicam 

Pereira & Oliveira (2009, p. 38): “Os bairros caracterizam-se pela singularidade. Não há, 

dentro de uma cidade, dois bairros iguais”. 
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 No dia 03 de setembro de 1956, na gestão do Prefeito Acrísio Moreira da Rocha, o vereador Antônio Fernando 

Bezerra aprova o Projeto de Lei 1072, criando oficialmente o Bairro de Fátima. 
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É daí que podemos falar de identidade de bairro e assim percebermos que esse 

lugar é responsável pela identificação que ele possui, isto é, a força político-identitária que 

nos faz identificarmos, por exemplo, o Bairro de Fátima como bairro relacionado à 

religiosidade em consequência da construção e desenvolvimento do santuário em questão. 

Nesse contexto, a análise de Jérôme Monnet (1998), que fala da tríade espaço, 

poder e identidade, é relevante ao nos ensinar que os espaços possuem símbolos significativos 

que fazem deles lugares simbólicos. A simbolização, nesse sentido, pode ser considerada 

como um dos fatores majoritários da diferenciação do espaço em lugar. As igrejas, de acordo 

com o referido autor, ainda são um dos tipos de lugares simbólicos mais relevantes, 

identificando bairros ou mesmo cidades.  

Tratando exatamente daquilo que denomina de lugares sagrados, Rosendahl 

(2003) indica o quanto a construção do lugar sagrado, além de envolver um longo período de 

tempo, envolve também esforço e cooperação da comunidade religiosa. Além disso, segundo 

a autora: 

 

É marcante a relação dialética entre a política da comunidade e a construção do 

lugar religioso. A comunidade religiosa constrói a Igreja e esta, na função de 

comunhão social, sustenta a própria comunidade (ROSENDAHL, 2003, p. 206). 

 

Lugares sagrados, desse modo, podem ser tidos como lugares simbólicos que, por 

possuírem objetos religiosos, ícones, distribuídos em seu espaço, acabam por serem tomados 

por essa significação. Quando na presença de objetos tidos como sagrados ou permeados por 

algum tipo de hierofania
51

 os lugares simbólicos podem ser lembrados por sua sacralidade 

(ver figura 15 para a compreensão desse movimento). 

Identidade e diferença são palavras-chave para essa caracterização ou pelo menos 

pelo sentimento identitário que determinada localidade possui nos meandros de uma cidade. 

Sendo o lugar o foco privilegiado para o estudo da identidade, Mathias Le Bossé (2004, p. 

161) indica que “toda forma de identificação supõe também, ao menos implicitamente, um 

processo de diferenciação”, pois “nos identificamos a – ou, eventualmente, contra – qualquer 

coisa”. 

A identidade também é forma legitimadora, segundo Gomes (2006); mais do que 

isso, uma identidade formada no corpo de uma comunidade frequentemente está relacionada a 
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 Termo cunhado por Mircea Eliade para se referir a uma consciência fundamentada da existência do sagrado, 

quando se manifesta através dos objetos habituais de nosso cosmos como algo completamente oposto do mundo 

profano. 
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uma identidade territorial, fator indicador da inserção do poder na construção identitária. A 

política, dessa maneira, se pronuncia inclusive para legitimar a identidade do lugar. 

 

 
              Figura 15: O lugar sagrado na dimensão do habitar 

              Fonte: Elaborado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 

 

A Igreja de Fátima enquanto santuário se caracteriza como um lugar legitimado 

por sua identidade religiosa. Em sentido lato, o poder político com base em seu poder de 

instituir também elabora a identidade do lugar simbólico Santuário de Fátima como 

(re)afirmação da representação sagrada que este possui. 

Na figura 15, a intenção é tornar perceptível que o movimento do habitar ao 

tempo que é instituído/instituinte deslocando o ser humano do espaço ao lugar sagrado/casa 

(movimento 1); é também a representação da própria vivência do ser humano no espaço, 

fazendo-nos perceber sua “aleatoriedade” no sentido dos significados que ele avaliza aos 

lugares de acordo com sua vivência espaço-temporal (movimento 2).  

É no movimento do habitar que essa representação é pronunciada, levando-nos a 

pensar no santuário enquanto casa, porque parte do ser humano a construção e manutenção 

destes mundos nos quais vive: da casa-habitação a casa-Terra. A casa habitação não foge 

dessa regra e muito menos a casa-Terra como possibilidade de liberdade do ir e vir, pois o 

fluxo do habitar, sua fluidez, é o exercício cotidiano de habitação na casa do outro que 

conosco coabita no mundo. Sinergia entre tempos e espaços socioespaciais. 

O santuário comporta o movimento lembrando que esse é cotidiano e não se 

realizaria por meras causalidades naturais. Afinal, é o ser humano que habita quando constrói 

(materialmente e institucionalmente) e constrói porque habita seus lugares de intimidade 

(também simbolicamente). Monnet (1998, p. 6) reforça nossa discussão ao dizer: 
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Partout dans le monde, une part non négligeable du pouvoir des autorités, publiques 

et des institutions a été utilisée pour l’aménagement d’espaces symboliques, don’t la 

function première est d’identifier et de constituer le groupe qui donne sa legitimité 

aux autorités et aux institutions
52

. 

 

Para avaliar esses elementos indispensáveis para o entendimento das dinâmicas 

horizontais no Santuário de Fátima nos concentraremos, em princípio, na construção da 

estátua de Nossa Senhora de Fátima na Praça Pio IX. Posteriormente, destacaremos alguns 

serviços e relações que o santuário possui atendendo comunidades do bairro (religiosas ou 

não) e os leigos em geral, na prestação de ofícios diversos, o que também fortalece a relação 

casa-mundo que neste momento buscamos descortinar e compreender. Ambos, acreditamos, 

reforçam a identidade do bairro como lugar sagrado de Fátima: a “Maria do bairro”. 

 

4.1.1. Identidade e política aos pés da estátua 

 

A estátua em questão é um belo exemplo da convergência dos elementos que 

apresentamos anteriormente: a política como poder de instituição e a identidade como 

elaboração de uma legitimação intersubjetiva que caracteriza o santuário.  

Inaugurada no dia 13 de maio de 2008, é por força de vários atores que a estátua é 

construída nos meandros da Praça Pio IX. Padre Ivan nos esclarece, de certa maneira, sobre 

esta contribuição mútua (ver apêndice 02, pergunta 07). 

 

Sobre o monumento de nossa Senhora de Fátima, toda a ideia de construção faz 

parte de uma ideia não só do Pároco anterior (Padre Amorim), mas de uma 

discussão antiga de várias pessoas. Portanto, é a junção de vontades e propostas de 

muita gente. Antes da construção a Prefeitura submeteu à apreciação da população. 

Não apareceu nenhuma voz que fosse contrária. Depois de aprovada, foi realizada 

a construção com a supervisão do Vereador Walter Cavalcante e a cobertura 

econômica da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Veja que o dia 13 de maio faz 

parte do calendário da prefeitura. 

 

Em um contexto onde personagens eclesiais e políticos se comunicam é certo que 

a construção de um monumento em homenagem a Nossa Senhora de Fátima se torna um 

preceito de suma relevância para comunicar a representação e territorialidade de um lugar, no 

caso, do Santuário de Fátima em sua relação com o bairro e a cidade. Padre Ivan, pode até 

abrandar isso, indicando que a obra não tem caráter político, embora seja de um vereador 

                                                           
52

 Por todo lado do mundo, uma parte não negligenciável do poder das autoridades públicas e das instituições 

tem sido utilizadas para a instalação dos espaços simbólicos, do qual a função primeira é identificar e constituir 

os grupos que dão legitimidade as autoridades e instituições (tradução do autor). 
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(NOGUEIRA, 2008). Porém, o que podemos compreender é o uso do poder que a política 

possibilita para angariar condições favoráveis para apropriações diversas do espaço público. 

O referido vereador, não somente supervisiona a obra em questão. É responsável 

também (e aqui se torna mais relevante por demonstrar a associação entre o poder político e a 

instituição católica) por pleitear a construção da estátua de Nossa Senhora da Assunção, no 

Bairro Vila Velha, inaugurada no dia 13 de agosto de 2007
53

, assim como a construção da 

estátua de Nossa Senhora de Fátima (ver figuras 16 e 17), inaugurada logo depois. Ambas 

tendo sido produzidas pelo escultor Francisco José Alencar Diniz, também responsável pela 

estátua de Francisco de Assis em Canindé (PEIXOTO; NETO, 2008).  

Construída com verba municipal e custando cerca de R$ 130 mil
54

 (ver anexo 02 

para maiores detalhes), vale nos perguntar: qual é tipo de hierofania que dá suporte à estátua? 

Se pensarmos um pouco nos valerá a certeza que não é somente a partir de certas hierofanias 

que espaços sagrados se constituem. Tais espaços também podem ser (con)sagrados. 

 

  
              Figura 16 e 17: Construção e inauguração da Estátua de Fátima. 

              Fonte: Tiago V. Cavalcante, 2008. 

 

A construção do monumento é proveniente da relação de ações entre personagens 

do santuário, Padre Amorim, em especial, e da política municipal, a exemplo do vereador 

citado. A justificativa para tal construção (ver anexo 03) vê a população fortalezense como 

                                                           
53

 Para maiores informações sobre a construção da estátua de Nossa Senhora da Assunção, assim como sobre 

outros elementos constituintes do Santuário de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza – CE, como, por 

exemplo, a Caminhada com Maria, ver a dissertação de mestrado em geografia de Luiz Raphael Teixeira da 

Silva denominada: A Conquista da Metrópole Profana: uma análise comparada da territorialidade religiosa em 

Fortaleza – CE (referenciada em nosso trabalho). 
54

 Em algumas referências, como a reportagem de Peixoto & Castro Neto (2008), o valor da construção da 

estátua é de R$ 114,6 mil. Não obstante, o valor que destacamos se encontra no anexo n
o
02 do presente trabalho, 

que por se tratar de um documento oficial é por nós dado preferência como nossa referência. 
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um todo, acreditando que tal população verá com bons olhos tal edificação. Nesse contexto, 

fica difícil de nossa parte não se atentar aos jogos de interesses reunidos em torno dessa obra. 

Esclarecendo o quanto o interesse eclesial católico por vezes é muito mais astuto 

que a política governamental, Oliveira (2009) revela como no Estado do Ceará é cada vez 

mais comum a pressão católica simplesmente atropelar os demais interesses religiosos em 

nome de uma hegemonia democrática e natural como, no caso de Fortaleza, se a cidade fosse 

de um santo só, ou seja, algo que não deixa de ser também uma tentativa de hegemonia 

identitária e em consequência disso, territorial
55

. 

E é diante de justificativa homogeneizante e talvez de convicções pessoais, pois o 

vereador citado faz parte do Encontro de Casais com Cristo – ECC (CAMELO, 2008) e tem 

como frase de apoio em suas candidaturas (no caso, a de Deputado Federal em 2010) o dizer 

“Homem de Fé e Ação”, sendo um representante católico na câmara dos vereadores, que se 

constitui o jogo de identidade e diferença balizador do Bairro de Fátima e do santuário que lhe 

dá nome e o identifica enquanto bairro religioso.  

Tal fato nos leva, inclusive, a discutir a questão do espaço público e do espaço 

privado enquanto possibilidade de contestação da identidade construída para um determinado 

lugar. Como indica Le Bossé (2004, p. 175): 

 

Esse modelo de identidade institucionalizada, do qual um dos méritos principais é 

assinalar o caráter construído e contextual das identidades territoriais, também atrai 

inevitavelmente a atenção para a dimensão ideológica de toda expressão identitária. 

Se a identidade territorial é construída, ela é, por conseguinte, contingente e 

variável, sempre contestável e por vezes contestada pelos atores geográficos 

presentes. 

 

Percebendo o lugar também como espaço de conflitos entre diferentes identidades 

em um contexto de afirmações de suas diferenças, podemos entender melhor a reportagem de 

Daniela Nogueira (2008). 

 
Símbolo de fé e devoção, dizem os religiosos. Falta de respeito com o espaço 

público, afirmam os técnicos. Para Romeu Duarte, arquiteto e urbanista, a instalação 

de uma imagem associada a uma determinada religião é uma forma de "privatização 

do espaço público pelos fiéis". Diz ele: "Acho isso um absurdo. O espaço é público e 

pronto. Isso não contribui para a estética da cidade, do ponto de vista da 

depreciação, da descaracterização do espaço".  

                                                           
55

 Partimos do princípio que não é porque damos no nosso trabalho maior ênfase às categorias de lar-lugar-casa 

(com suas devidas diferenças), que não compreendemos que em decorrência da constituição de lugares 

simbólicos e, por conseguinte sagrados (no nosso caso) a territorialidade e, portanto a importância da categoria 

território, não se estabeleça como possibilidade explicativa da identidade e legitimação em questão. Assim 

sendo, não compreendemos as categorias geográficas de maneira engessada, mas sim dentro de um contexto 

onde são tomadas como flexíveis.  
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O arquiteto lembra que quem não pertence à Igreja Católica pode se sentir 

constrangido com a presença da imagem. Além disso, o lugar começa a ser utilizado 

de outra forma, diz, com a frequência maior de pessoas que vão rezar perto da 

estátua. O deslocamento de veículos se intensifica e a procura por estacionamentos 

aumenta, segundo ele. Romeu Duarte também critica a qualidade artística das 

estátuas. "São completamente destituídas de qualquer graça ou qualidade do ponto 

de vista artístico. Não houve cuidado com a estética", afirma ele, que também é 

professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará 

(UFC).  

 

De acordo com ele, está havendo uma "usurpação do espaço público", como ele 

classifica. "Se cada praça de Fortaleza tiver a imagem de um santo, não vamos 

precisar mais de igreja. No mundo das imagens, estão cada vez mais querendo fazer 

uma imagem maior", cita o arquiteto Romeu Duarte.  

 

Privatização do público, publicização do privado (no sentido de tornar público, 

mas também midiatizado uma religião que não é de todos) ou as duas coisas? Paulo Cesar da 

Costa Gomes esclarece que o espaço público fisicamente é aquele que não possui obstáculos à 

possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de pessoa, sendo o espaço identitário 

“a negação do ideal de mistura e de respeito à diferença no qual se passeia o espaço público” 

(2006, p. 182). Todavia, se pensarmos como Mayol (2008) e Romeu Duarte (o entrevistado na 

citação acima), que o bairro é a privatização progressiva do espaço público pelo fato de seu 

uso habitual, entenderemos como o grau de relação entre a identidade do bairro e as pessoas 

ainda se expressa com força naquilo que é a cidade em sua grandeza e impossibilidade de 

apropriação total.  

O bairro é a expressão direta, para os que nele habitam ou dele fazem uso, daquilo 

que o ser humano tem como cidade, haja vista esta ser difícil de ser apreendida em sua 

totalidade. Daí também a percepção da identidade de bairro, pois o paradoxo espaço público e 

privado é responsável pelo jogo identidade e diferença que constitui a identidade do lugar. 

Segundo Mayol (2008, p. 45): 

 

A cidade é, no sentido forte, “poetizada” pelo sujeito: este a refabricou para o seu 

uso próprio desmontando as correntes do aparelho urbano; ele impõe à ordem 

externa da cidade a sua lei de consumo de espaço. O bairro é, por conseguinte, no 

sentido forte do termo, um objeto de consumo do qual se apropria o usuário no 

modo de privatização do espaço público.   

 

Lembrando que essa “poetização” não se dá sem a relação com os de fora, assim 

como também somente pelo interesse daqueles que fazem parte do bairro. O bairro, como nos 

alerta Serpa (2007), não pode ser compreendido como espaço enclausurado. Ele é percebido e 

seu sentimento é construído na medida em que ele é experienciado pelas pessoas e pensado 

pelo poder público. E essa experiência é vivida também por aqueles que não fazem parte dele, 



98 

 

nele não possuem habitação, mas nem por isso deixam de habitá-lo em suas peculiaridades, 

naquilo que o bairro pode oferecer-lhes. 

E é nesse jogo paradoxal que os lugares e, no caso os bairros, se constroem. É o 

caso do Santuário de Fátima e do bairro onde está inserido. Ambos são obras de interesse 

plural (simbólico e institucional) que se digladiam com a própria pluralidade que o bairro 

(qualquer bairro) e a cidade possuem. A relação casa-mundo é, em especial, uma relação 

conflituosa. Se a casa-santuário é possuidora de lugares vividos diversos (espaços vividos), 

porque haveria de ser diferente com o Bairro de Fátima? Ele, nesse caso, também é um lugar 

simbólico-sagrado de lugares diversos. 

Vale dizer que a identidade e a relação que o santuário possui com o bairro, de 

toda maneira, não se dão somente pelas formas e representações simbólicas que carrega. 

Vimos antes que alguns dos serviços prestados pelos funcionários e especialistas do sagrado 

são essenciais para a (re)significação da religião católica, se estabelecendo como de 

importância tanto para a Igreja em sua sustentabilidade como para os fiéis naquilo que 

incorporam como fé e esperança na religião que escolheram. Percebamos agora outra forma 

de administração do sagrado delineando alguns outros serviços prestados pelos especialistas e 

funcionários do sagrado os quais esboçam também a relação casa-mundo. 

 

4.1.2. De olho no mundo e com o mundo de olho 

 

Poderemos perceber certa reciprocidade ao tratarmos de mais esses serviços 

prestados pelo santuário. Tais serviços são proporcionados pelos funcionários e especialistas 

do sagrado, assim como, em muitas situações, por leigos. Diferentes dos serviços os quais 

expusemos no terceiro capítulo quando na compreensão, em especial, dos espaços vividos no 

santuário, estes esclarecem a relação que a casa da mãe de Deus, em sua condição 

institucional, tem com o mundo. Esclarecem também sobre aquilo que o mundo, além da 

esperança, da fé e dos milagres, “necessita” da Igreja para continuar em seu movimento. 

Do mesmo modo das relações verticais, mas em sua peculiaridade como dinâmica 

horizontal, tais serviços também são responsáveis pela representação que as pessoas têm do 

Santuário de Fátima. Representam ainda a incessante busca da construção e manutenção do 

mundo católico passíveis de necessidades identitárias e territoriais. Com base em alguns 

documentos e dados coletados, além de observações realizadas nos meandros do santuário, 

delinearemos alguns exemplos dessa relação. 
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Enquanto instituição, o santuário possui funcionários, especialistas do sagrado e 

todo um contingente de pessoas que participam ou mesmo organizam diferentes atividades 

que lá acontecem (leigos ou não), assim como os encontros de casais, de jovens, bingos, 

cursos variados ou mesmo as festas dos dias 13 que ali ocorrem mensalmente. Essas pessoas, 

em suas várias funções, são encontradas nos diversos cantos do santuário nos horários de 

funcionamento – de acordo com Padre Ivan, “a igreja fica aberta de 6h da manhã às 20h. 

Pouquíssimos dias a gente fecha às 19h” – ou mesmo encontram-se indiretamente vinculadas 

ao santuário em serviços prestados para ele, porém não em suas dependências. 

Nesse espaço-tempo, são várias as pastorais e movimentos que funcionam 

prestando serviços os mais variados e buscando efetivar os interesses mais diversos
56

. São 

nestas pastorais e movimentos onde estão inseridos os sujeitos do santuário (ver tabela 01). 

 

PASTORAIS E MOVIMENTOS 

A.A – Alcoólicos Anônimos Comunidade Recado Irmãs Bernardinas 

Acólitos Consultórios Legião de Maria 

Aconselhamento Conselho Econômico Lojinha 

Apostolado da Mãe Rainha Creche Dom Aloísio Lorscheider Liturgia 

Apostolado da Oração Crisma Movimento Focolares 

Arautos do Evangelho Dizimo MESC – Ministros Extraordinários 

da Sagrada Eucaristia 

Batismo Conselho de Pastoral Noivos 

Bom Samaritano ECC – Encontro de Casais com 

Cristo 

Nossa Senhora de Guadalupe 

Colégio Santo Tomás de 

Aquino 

Eucaristia Nova Evangelização 

Com. Nossa Senhora das 

Graças 

Formação Bíblica e Biblioteca Novena das Almas 

Comunidade Aldaci Barbosa Grupo de Jovens Água Viva Santo Antônio 

Comunidade Alto da Paz Grupo de Jovens Jóvia Saúde 

Comunidade Corpo Místico  Grupo de Jovens Obra Nova Shalom Fátima 

Comunidade Maravilha Grupo de Jovens Pentecostes Terço dos Homens 

Comunidade Rainha da Paz Irmãs Josefinas --- 

Quadro 01: Pastorais e movimentos no/do Santuário de Fátima. 

Fonte: Secretaria Paroquial do Santuário de Fátima, agosto/2010. 

 

Novamente, Padre Ivan elucida um pouco mais da relação casa-mundo (ver 

apêndice 02, pergunta 06): 

 

 

                                                           
56

 Para ser ter uma ideia desses interesses, como indicamos e justificamos, apesar do sentimento sobre a Igreja de 

Fátima ser de tomá-la como santuário católico, esta não é santuário de fato. Com o intuito de isso ser reparado 

formou-se um grupo de pessoas que em esforço conjunto tem coletado documentos, histórias e fatos para a 

organização e elaboração da documentação necessária a ser apresentada junto à Arquidiocese de Fortaleza na 

intenção do Santuário de Fátima ser oficializado. 
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Temos as comunidades situadas mais na periferia do bairro: Comunidade 

Maravilha por trás do Colégio Geni Gomes, a Aldacy Barbosa paralelo ao quartel 

do exército, Nossa Senhora das Graças próximo ao Colégio Nossa Senhora das 

Graças e Comunidade Alto da Paz por trás da Praça Argentina. São comunidades 

de pessoas de um nível mais popular, simples, de um nível social bem diferente do 

“Bairro de Fátima”. 

 

Além dessa relação de pastorais e movimentos, um documento conseguido junto à 

secretaria paroquial (ver anexo 04) bem ilustra as diferentes comunidades relacionadas com o 

santuário, dando indicação dos serviços por elas prestados. Ilustra também as funções 

inerentes das pastorais existentes que são organizadas e denominadas como Comissões 

Pastorais Paroquiais. O interessante da visualização desses diferentes grupos é sua relação 

com os diversos setores e interesses sociais, como a educação, a saúde e até mesmo o meio 

ambiente, o que delineia a amplitude de ação da casa em sua relação com o mundo. Além 

disso, elas bem representam o caminho de duas vias incorporadas pelo santuário que, 

convergindo em sua estrutura e representação, lhe dão força. 

 

 Comunidades: Maravilha, Aldacy Barbosa, Nossa Senhora das Graças e Alto da Paz. 

 Consultórios Odontológicos da Paróquia: nas comunidades Nossa Senhora das Graças e Alto da 

Paz. 

 Setor Educacional e Hospitalar: Colegial Paroquial São Tomás de Aquino, Colégio Nossa 

Senhora das Graças, Colégio Antares, Colégio Piamarta, Escola Creche Sementinha, Creche Escola 

Vila, Instituto de Educação do Ceará, Colégio Juarez Távora, Colégio Adauto Bezerra, Centro 

Comunitário Presidente Médici, Escola Madre Tereza de Calcutá, Colégio Profissionalizante de 

Ensino Médio, Colégio Geni Gomes, Instituto Moreira de Souza (para alunos de necessidades 

especiais), Creche Dom Aloísio Lorscheider, Faculdade de Filosofia do Estado, Hospital Antônio 

Prudente, Hospital dos Acidentados Doutor Gomes da Frota e Hospital Regional da UNIMED. 

 Comissão Paroquial Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada: Corpo 

Místico, Apostolado da Oração, Mãe Rainha, Nova Evangelização e Arautos do Evangelho, Legião 

de Maria, Grupo das Mil Ave Maria, Renovação Carismática Católica – RCC, Shalom, Recado, 

Rainha da Paz, Terço dos Homens e o Grupo do Espírito Santo. 

 Comissão Paroquial Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz: Pastoral da 

Criança, Grupo de Santo Antônio, Pastoral do Idoso, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Saúde, Bom 

Samaritano. 

 Comissão Paroquial Pastoral para a Cultura, Educação e Comunicação Social: Educadores, 

Creche, Serviços Administrativos da Paróquia, Secretaria Paroquial, Conselhos, Jornal Boa Notícia, 

Biblioteca e Comunicação. 

 Comissão Paroquial Pastoral para Animação Bíblico Catequética: Catequese (1ª comunhão de 

Crianças e Adultos), Batismo e Crisma (Jovens e Adultos), Formação Bíblica. 
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 Comissão Paroquial Pastoral para a Vida e a Família: ECC, Pastoral dos Noivos e Pastoral da 

Família. 

 Comissão Paroquial Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial: Vicentinos, 

Equipe de Campanhas, Focolarinos e Pastoral da Juventude. 

 Comissão Paroquial Pastoral para a Liturgia: Pastoral Litúrgica, Música Litúrgica e Espaço 

Celebrativo (Participantes: padres, coroinhas, MESC, músicos, salmistas, leitores, ornamentadores, 

sacristãs, vigilantes e demais serviços do espaço da Igreja). 

 

O primeiro caminho aponta para fora a partir das ações que o santuário organiza e 

controla, a exemplo dos serviços relacionados à saúde, como o serviço odontológico ou 

mesmo o de educação nas creches e escolas dirigidas por especialistas e funcionários 

vinculados à Fátima. Temos um extrapolar da geometrização do santuário que complexificam 

e dinamizam suas atividades, esclarecendo como não é somente entre suas grandes portas 

onde ele atua. É um se por para fora. 

O segundo faz abrir as portas do santuário para a entrada de todo um contingente 

de pessoas que busca os diferentes serviços prestados por ele. Como exemplos desses 

serviços, podemos citar os batizados, casamentos, eucaristias, crismas e em certo sentido até 

mesmo os encontros diversos entre os diferentes grupos componentes do lugar (A.A, ECC, 

Terço dos Homens etc.). Nesse contexto, espaços como o da secretaria, do dízimo, da 

administração, os salões para encontros das pastorais e grupos e até mesmo as modestas 

biblioteca (Tenda da Palavra) e loja no/do santuário (arrendada) (ver figuras 18, 19, 20, 21, 22 

e 23), além daqueles que no terceiro capítulo foram citados, são de suma relevância para o 

contato do santuário com as necessidades do mundo que ele busca suprir. É um “sejam bem-

vindos e sintam-se em casa”. 

 

  
  Figura 18: Secretaria Paroquial.                                      Figura 19: Sala de recebimento do dízimo. 

  Fonte: Tiago V. Cavalcante, julho/2010.                         Fonte: Tiago V. Cavalcante, julho/2010. 
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  Figura 20: Sala de reunião do A.A.                                Figura 21: Salão para reunião das pastorais. 

  Fonte: Tiago V. Cavalcante, julho/2010.                        Fonte: Tiago V. Cavalcante, julho/2010. 

 

  
  Figura 22: Biblioteca Tenda da Palavra                          Figura 23: Loja no/do santuário. 

  Fonte: Tiago V. Cavalcante, julho/2010.                         Fonte: Tiago V. Cavalcante, julho/2010.                          

                  

Grupos de Renovação Carismática e Comunidades de Aliança e Vida também dão 

o tom dessas relações de via dupla (e olhar duplo) que o santuário tem com o mundo. Esses 

grupos ao tempo que fortalecem a representação do lugar sagrado de Fátima, reafiliando e 

motivando católicos (catolicismo de reafiliados), também são “temidos” por suas condutas, 

muitas vezes independentes das vontades do catolicismo oficial (TEIXEIRA, 2009). Isso não 

os impede de sempre serem vistos todos os meses nos dias 13, em especial. Na tabela 

apresentada e na lista de pastorais contidas no documento em anexo, esse tipo de catolicismo 

parece mais agregar do que separar, pelo menos no caso do Santuário de Fátima (ver, por 

exemplo, comunidades Recado e Shalom). 

Nesse contexto de relação casa-mundo, o habitar novamente revela-se, o que seria 

diferente se nós fixássemos a abordagem somente no bairro e no santuário em questão, pois 

mesmo estando alguns serviços inerentes à escala da paróquia, como por exemplo, as atuações 

nas instituições de saúde e educação, o que indica o respeito à condição da territorialidade 
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paroquial do santuário, a escala de ação das diferentes pastorais é variada pelo fato daqueles 

que são beneficiados pelos seus serviços serem dos mais diferentes lugares da cidade de 

Fortaleza. Isso nos lembra da representação territorialmente identitária, todavia metropolitana, 

onde o Santuário e seus serviços estão inseridos. Afinal, quem necessita dos hospitais, das 

escolas e mesmo dos serviços religiosos prestados pelo santuário é o usuário citadino que não 

propriamente possui residência no bairro em questão. O habitar pressupõe esse movimento. 

É certo que a preocupação, principalmente com essa dinâmica de via dupla, 

poderia nos levar a uma antropologia mais esmiuçada das diferentes relações ali existentes, à 

moda de Renata Menezes (2004) e de certamente outros antropólogos que tratam de religião. 

De todo modo, não é essa nossa intenção. Intencionamos somente esclarecer que elas existem 

e estabelecem geograficidades peculiares, condicionantes da essência da casa e motivadores 

da existência das pessoas que se voltam para fora ou são convidadas para dentro do santuário, 

sejam elas fiéis, funcionários ou especialistas do sagrado. 

É isso que faz, a nosso ver, o Bairro de Fátima poder ser percebido como bairro 

religioso, sendo Fátima tomada como “a Maria do bairro”. Um lugar não somente sagrado e 

muito menos permeado somente por ações políticas, pois é a convergência desses diferentes 

elementos que nos fazem perceber o Santuário de Fátima e o bairro em questão como 

território sacro-político. 

 

4.2. Terceira Travessia: território sacro-político 

 

Lugar e território são categorias geográficas separadas por barreiras bem tênues. 

Rogério Haesbaert, no prefácio do livro de Doreen Massey (2008), esclarece como a 

geografia inglesa, por exemplo, faz uso da categoria lugar levando em consideração os fatores 

políticos que o compõem. Percepção típica de uma geografia que não separa os sentimentos e 

imaginário que as pessoas possuem por um lugar, dos interesses de poder também 

relacionados a ele; percepção esta também de Massey. Igualmente podemos correr o risco de 

dizer que trabalhos como os de Denis Cosgrove, Peter Jackson e James Duncan, todos eles 

grandes referências na nova geografia cultural, da mesma maneira se valem dessa relação; 

mesmo estes geógrafos fazendo uso de outras categorias para a elaboração de sua geografia. 

Como a condição de nossas travessias é de complementar ou somar os capítulos 

trabalhados, nossa intenção é indicar que aquilo que temos refletido e escrito tem o princípio 

relacional dessa linha de pensamento. Princípio também existencial, porque, enfim, é a 



104 

 

ciência que busca indicar tais separações para uma melhor compreensão das diferentes 

realidades que permeiam o movimento e complexidade do ser humano e suas elaborações. 

É daí que descortinamos relações sacro-políticas a partir da demonstração de 

como a estátua de Fátima ao mesmo tempo em que é uma construção de vontade política é 

também um ícone de representação sagrada que busca identificar (e reforça a identidade) do 

bairro como religioso. Com a mesma intenção, brevemente esclarecemos as duas vias (de 

entrada e saída) que compõem o cotidiano institucional do santuário, os quais contribuem com 

o significado de lugar simbólico e sagrado o qual possui, sem deixar de levar em consideração 

as práticas para com o mundo que o mesmo efetua. Portanto, dividimos para fazer conjugar. 

A figura abaixo
57

 é mais uma representação da relação casa-mundo que estamos 

tentando demonstrar. A intenção de colocá-la no trabalho não é para que possamos nos 

concentrar nas mais diferentes ruas e lugares que a compõem. O importante é compreender 

que nela estão contidas imagens do bairro (à esquerda) e da paróquia (à direita) em suas 

divisões territoriais
58

, valendo para nós percebermos como as linhas se confundem apesar de 

algumas diferenças interessantes, características de lógica paradoxal que nos leva a pensar na 

relação política-religião não desvinculada por completo após a Revolução Francesa e a 

separação entre Igreja e Estado (ROSENDAHL, 2001). 

Enquanto diferenças, por exemplo, identificamos a não inclusão do 23º Batalhão 

de Caçadores e do Parque de Manutenção da 10ª Região Militar (ver marcação 01) na imagem 

referente aos limites da paróquia. Nessas demarcações, os limites a leste (lado esquerdo da 

imagem) se dão na Avenida Luciano Carneiro ao invés da Avenida dos Expedicionários. Do 

mesmo modo, na imagem referente aos limites da paróquia, existe uma ampliação de seus 

limites para além do trilho (ver marcação 02 e setas) que é um dos limites do bairro. Isto 

indica a medida da influência da Igreja em instâncias determinadas: o que é diminuto no 

âmbito da influência da religião sobre o exército, se estende quando no atendimento de maior 

número de pessoas que já não possuem suas habitações no território do bairro (Comunidade 

do Trilho). 

                                                           
57

 A composição da figura abaixo foi feita a partir de imagens recolhidas junto à Secretaria Executiva Regional 

IV – unidade administrativa municipal responsável pelo Bairro de Fátima dentre outros – e Santuário de Fátima. 

A segunda imagem, em especial, é de uma foto tirada de um banner que se encontrava na sacristia do santuário. 
58

 Limites do Bairro de Fátima: ao sul pela Avenida Borges de Melo e pela Rua Bartolomeu de Gusmão; a leste 

pela Avenida Visconde do Rio Branco; ao norte pelas ruas Padre Miguelino, Saldanha Marinho e Coronel Solon; 

e a oeste pela Avenida dos Expedicionários. Limites da Paróquia de Fátima: ao sul pela Avenida Borges de 

Melo; a leste pela Avenida Visconde do Rio Branco; ao norte pelas ruas Artur Timóteo, Lauro Maia, João de 

Deus, Felino Barroso, Conselheiro Tristão e Saldanha Marinho; e a oeste pelas ruas Assunção, 13 de Maio e 

Luciano Carneiro. Fazendo rápida comparação, percebemos que os limites do bairro estão em menor quantidade, 

o que representa uma geometria mais fixa. 
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São diferenças singelas, mas que identificam certa distinção entre os limites dos 

territórios do estado (município) e da paróquia, o que porventura identifica uma maior 

mobilidade da territorialidade religiosa (ROSENDAHL, 2001). 

 

 
Figura 24: Divisões territoriais do bairro e da paróquia. 

Fonte: Organizado por Tiago V. Cavalcante, 2011. 

 

A procissão em homenagem à Fátima, que acontece nos dias 13 de maio e 

outubro, também com facilidade transborda os limites tanto do bairro quanto da paróquia, 

como veremos no último capítulo referente às dinâmicas relacionais. De todo modo, o que é 

relevante neste momento é clarificar o quanto essas geografias (geometrias) exatamente por 

estarem relacionadas, apesar de suas diferenças mínimas, podem nessa conjunção colaborar 

com aquilo que, enquanto proposta, será denominada por nós como bairro-santuário.  

 

4.3. Por um bairro-santuário 

 

Não é de hoje que, diante da amplitude que as cidades tomaram, os bairros são 

lembrados por suas características mais significativas, o que, se lembrarmos de Maffesoli 

(2006), ilustra a unicidade representativa da cidade (conjunção de contrários). Em Fortaleza, 

bairros como a Aldeota ou mesmo o Benfica, comumente são lembrados pelas centralidades 

que possuem e pelas atividades pertinentes às suas geometrias.  

01 

02 

N 

01 

02 
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A Aldeota, por exemplo, é bem lembrada por seus diversos shoppings e lojas de 

luxo e, nesse sentido, como um grande centro de compras elitizado na metrópole Fortaleza, 

em oposição ao Centro da cidade (Bairro Centro) que atende a um público talvez mais plural. 

Já o Benfica, por seus inúmeros bares, tradicionais blocos pré-carnavalescos, pela presença da 

universidade
59

 e de uma visível preponderância da horizontalidade residencial, acaba sendo 

caracterizado como um bairro que mescla a calmaria dos lugares residenciais com a boemia 

dos bairros culturais e estudantis, o que faz com que percebamos uma pluralidade de lugares 

no Benfica os quais, mesmo em suas singularidades, identificam o lugar (PEREIRA, 2008). 

Muitas dessas características os quais apresentamos da Aldeota e do Benfica, por 

vezes abrangem maior escala nos fazendo pensar em cidades, por exemplo, comerciais, 

boêmias, assim como históricas, patrimoniais ou mesmo sagradas. Estas últimas são 

comumente denominadas de cidades-santuário ou Hierópolis. Não é por isso, de toda maneira, 

que podemos reduzir os bairros àquilo que a cidade é e muito menos o contrário. 

As cidades-santuário, segundo Rosendahl (1999; 2002; 2003), são todos aqueles 

lugares considerados sagrados por uma dada população, seja ela local, regional ou nacional. 

Além disso, essas têm outras funções urbanas que, em decorrência dos tempos sagrados, 

podem se modificar ou se concentrar nas festividades. Do mesmo modo, tais cidades são 

comumente centros de convergência de peregrinações o que as torna turisticamente relevantes 

por sua constante visitação. 

Falar, nesse sentido, de bairro-santuário e tratar o Bairro de Fátima dentro dessa 

possibilidade, se torna possível na medida em que compreendamos a dinâmica urbana 

contemporânea. Tal dinâmica pluraliza as possibilidades de apreensão da cidade ao tempo que 

deixa bem claro a necessidade de elaboração de uma geografia o qual se desafia a interpretar 

determinados contextos sociais, culturais, políticos e econômicos no âmbito de cidades 

regionais, nacionais e mundiais; metrópoles, megalópoles e metápolis.  

Em uma conjuntura em que as cidades cada vez mais crescem demograficamente 

e geometricamente, perceber as minuciosidades pertinentes à cidade é entendê-la em sua 

grandiosidade ao tempo que em sua pluralidade (CAVALCANTE & ARAGÃO, 2010). 

Grandiosidade não somente demográfica e pluralidade não somente étnico-cultural e/ou 

religiosa. A cidade demonstra com facilidade a diversidade de imagens, informações e 

serviços compositores do imaginário urbano.  

                                                           
59

 Um dos campi da UFC encontra-se no Bairro Benfica. Nele se concentra principalmente os cursos 

relacionados ao centro de Humanidades, além de parte da administração da universidade, em especial, a Reitoria. 

Os outros campi se encontram nos bairros Porangabussu e Planalto Pici. 
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Lembrando-se disso, percebemos o quanto a categoria de cidade-santuário muitas 

vezes é mais bem ilustrada quando o objeto de estudo trata-se de uma localidade de 

funcionalidade menos complexa ou interiorana, onde a urbanidade ainda dá ares de visitante 

estrangeiro. O que falar, para não sairmos do contexto do Ceará, de cidades como Quixadá, 

Canindé e Juazeiro? São cidades pequenas e/ou médias de menor complexidade funcional, 

possuidoras de destacados santuários e de outras formas simbólicas religiosas que as 

qualificam como cidades-santuário.  

De toda forma, quando comparada com outros lugares sagrados, em especial 

Canindé e/ou Juazeiro do Norte (ver apêndice 01, pergunta 03), aqueles que visitam o 

Santuário de Fátima (fiéis e/ou comerciantes, cada qual com seu objetivo) indicam que os 

santuários interioranos apesar de terem maior número de devotos, inclusive com uma 

condição socioeconômica mais humilde, de modo geral, representam a mesma fé que é 

esboçada pelo Santuário de Fátima. Conceição, 50 anos, resume: “Todos são importantes por 

evangelizar”. 

Podemos ampliar essa reflexão para cidades-santuário como Fátima em Portugal 

ou mesmo Aparecida em São Paulo. Localidades que possuem maior complexidade urbana 

por serem localizadas próximas de grandes centros mundiais, respectivamente Lisboa e São 

Paulo, o que faz, por exemplo, o Santuário de Aparecida, nos termos de Oliveira (2001), 

poder ser concebido como um templo para a cidade-mãe (São Paulo).   

O Bairro de Fátima também tem suas peculiaridades como bem vimos, com uma 

população de um pouco mais de 23 mil habitantes e extensão de 322,5 hectares (OLIVEIRA, 

2010), possui dimensão de cidade pequena. Outros prédios e instituições também fazem parte 

desse bairro, a exemplo de farmácias, padarias, restaurantes, hospitais, com destaque para o 

Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará – UECE, o Instituto de Educação 

do Ceará, o Shopping Casa Rosada, o Parque Parreão e o Terminal Rodoviário Engenheiro 

João Thomé, entretanto, é o Santuário de Fátima o sustentáculo da principal lembrança que 

temos ao ponderar sobre o bairro.  

É relevante, inclusive, nos termos da metropolização em que a cidade está inserida 

e é difusora, nos valermos da importância desses lugares como local de visitação de fiéis 

provenientes dos mais diversos bairros e cidades, principalmente, da Região Metropolitana de 

Fortaleza
60

, para percebermos a necessidade de uma nova apropriação conceitual desses 

                                                           
60

 Atualmente, fazem parte da Região Metropolitana de Fortaleza os municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Horizonte, Chorozinho, Guaiuba, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga, 
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lugares. Forma diferenciada de visitação que qualifica o lugar e o bairro como sagrado? Na 

medida em que as cidades cada vez mais estão distantes da realidade de apropriação dos 

citadinos, vale pensarmos nessa possibilidade interpretativa. 

E no contexto da grande cidade, falar de bairro-santuário é inclusive incluir o 

esforço que fazem outras paróquias e igrejas para atender a demanda de fiéis de Fátima os 

quais não podem, por um motivo ou outro (distância, tempo etc.), ir à missa no Santuário de 

Fátima em especial nos dias 13: convergência de sentimentos. Nogueira (2010) esclarece: 

 

Em termos de devoção, Nossa Senhora de Fátima é quase uma unanimidade. De 

uma popularidade ímpar, ela conseguiu grande penetração no Brasil. Em Fortaleza, a 

celebração mais consagrada é mesmo a do Santuário de Fátima na Av. 13 de Maio. 

Porém, não é apenas lá que se celebra a Santa
61

. 

 

O artigo, presente no INFORMATUDO (1998, p. 32, 33)
62

, também bem delineia 

a lembrança definidora da maneira em que se pensa esse bairro: 

 

Religioso. Essa é a palavra que melhor define o Bairro de Fátima, localizada numa 

das áreas mais arborizadas da cidade. Com uma média de oito mil fiéis nas missas 

de finais de semana, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, provavelmente, é a mais 

frequentada de Fortaleza. As atividades religiosas do bairro – que não são poucas – 

giram em torno da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Mais de 50 grupos de 

crianças, jovens, casais e idosos reúnem-se periodicamente para discutir temas 

ligados à fé. Além desses encontros, alguns grupos promovem atividades extras, 

como é o caso do Grupo Recado que integra jovens, aliando a fé e a arte. [...] 

Solidariedade é a outra palavra-chave para boa parte dos moradores do Bairro de 

Fátima. Mesmo com o ritmo atribulado dos dias atuais, muitos deles ainda 

encontram tempo para ajudar o próximo. Seja em grupo de casais, abordando temas 

ligados à fé, ou nas reuniões que discutem questões práticas do bairro, eles estão 

presentes participando de forma atuante. 

 

Destarte, com um número considerável de atividades religiosas, porém com a 

característica de bairro metropolitano que possui, Fátima é lugar também de outras funções, 

assim como as cidades-santuário o são.  

                                                                                                                                                                                     
Pacajus, Pindoretama e Cascavel, além de Fortaleza. Na Quinta Travessia - visitação: o turismo em perspectiva, 

concentrar-nos-emos em demonstrar a multiplicidade de lugares de onde são provenientes os fiéis.  
61

 Igrejas e paróquias (em seus respectivos bairros) que, principalmente, nos dias 13 de maio e outubro, também 

celebram Fátima em suas missas: Capela Nossa Senhora de Loreto - Alto da Balança, Paróquia Nossa Senhora 

das Graças - Jacarecanga, Paróquia de São Raimundo - Rodolfo Teófilo, Paróquia de Santo Afonso (Igreja 

Redonda) – Parquelândia, Paróquia Nossa Senhora da Glória - Cidade dos Funcionários, Igreja do Sagrado 

Coração de Jesus – Centro, Igreja de São Gerardo - São Gerardo, Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré – 

Montese, Paróquia Santíssima Trindade - José Walter, Paróquia de Nossa Senhora Aparecida – Montese, 

Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios – Benfica, Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio – Centro, Paróquia 

de São Vicente de Paulo - Dionísio Torres, Paróquia de Nosso Senhor do Bonfim - Monte Castelo, Paróquia 

Nossa Senhora da Assunção - Conjunto Beira Rio, Igreja de Nossa Senhora de Fátima - Barra do Ceará e Igreja 

Nossa Senhora da Piedade – Joaquim Távora (NOGUEIRA, 2010).  
62

 É um guia informativo fornecido pelas Farmácias Pague Menos onde se encontra além de artigos referentes à 

cidade, propagandas diversas de empresas, compras e serviços.  
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Abre-se aqui a proposta de considerarmos localidades metropolitanas como o 

Bairro de Fátima como lugares sagrados e, por conseguinte, bairros-santuário em 

consequência de sua dinâmica identitária sobreposta às outras funções as quais, mesmo não 

sendo menos valorosas, não identificam em princípio o bairro. 

Pressuposto talvez útil para a compreensão daquilo que Oliveira (2009) denomina 

de metrópoles-santuário e não mais cidades-santuário, em consideração as dimensões e 

qualidades quantificadas das metrópoles hodiernas; aglomerados urbanos em que podem ser 

estudados a partir da pluralidade de identidades-diferenças religiosas (ou não) os quais 

apresentam.  

Percebendo as heterodoxias e heterotopias que permeiam as cidades, ficamos 

nesse item com a construção dessa possibilidade. Assim, temos em vista a necessidade de 

compreensão dos santuários metropolitanos como lugares os quais se diferenciam de outros 

lugares da cidade e fora dela, porém não deixando de se relacionarem com eles em sua 

elaboração espaço-temporal. 

 

4.4. Quarta Travessia: a questão urbana 

 

E nesse contexto de compreensão do Santuário de Fátima como objeto-sujeito 

instituído-instituinte, é importante nos valermos de suas características para fazermos mais 

alguns adendos. Porque, tentar compreender mais um pouco sobre a relevância simbólica 

desse lugar é percebê-lo com mais força no contexto onde está inserido. O santuário mariano 

do qual tratamos tem sua gênese em uma capital de estado, ele não é nada “matuto” e assim 

sendo, tem se adequado, vivido e convivido com os elementos que uma grande cidade como 

Fortaleza possui. Elementos os quais, a nosso ver, fomentam a representação que o santuário 

possui, pois falar de um lugar religioso na cidade é ter em mente que: 

 

A cidade metropolitana, pós-industrial, condensa um complexo cosmopolita de 

desafios e tensões. O caos urbano conserva a fonte mais valiosa das práticas 

religiosas de nosso tempo. A violência, o desemprego, os contrastes e abismos 

socioeconômicos, as drogas, o anonimato, a solidão, o trânsito, as enchentes, o lixo, 

os blecautes e rodízios, a instabilidade econômica, as catástrofes, enfim, não há 

modelo melhor de inferno, pois ele contém os mais acessíveis caminhos do céu 

(OLIVEIRA, 2001, p. 157). 

 

Paradoxo que faz elementos sagrados e profanos se relacionarem intimamente, 

sem grandes obstáculos. O caráter citadino e urbano qualifica, portanto, as práticas religiosas.  
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Ferreira & Grossi (2005, p. 52), em princípio, indicam que “o nascimento da 

cidade surge como discurso mítico de uma ação humana, que viola o sagrado e instaura o 

profano”. Yi-Fu Tuan (2005, p. 231) parece indicar o contrário: “Uma função primeira e 

essencial da cidade foi ser um símbolo vivo da ordem cósmica”. Temos, nesses autores, não 

uma confusão de pensamentos sobre o primeiro significado da cidade, mas sim a certeza que 

ambos os significados colidem na formação do significado sacro-profano que possui a cidade. 

Significado relacionado aos seus espaços e tempos inúmeros e diferenciados. 

Poderíamos dizer que os problemas comumente pertinentes à cidade dão maior 

significado ao santuário, representando a necessidade do sagrado e de seu contrário 

indispensável: o profano. Sincretismo que apoia o ato de fé e a condição do habitar desses 

lugares. Nesse contexto, existe todo um oceano para se atravessar em busca de uma terra 

“catequizável”, e este terreno é o da cidade. 

O que dizer daqueles fiéis que ao tempo que relacionam a cidade à violência, 

também a percebem como sagrada? Na enquete que realizamos, termos como, turismo, 

desordem, agitação, trabalho, comércio, lazer, educação (sua falta), modernidade e 

violência, estão entre os mais citados quando perguntamos aos fiéis o que melhor representa 

para eles a cidade de Fortaleza (ver apêndice 01, pergunta 04). Termos, como se pode ver, 

praticamente sinônimos de cidade ou pelo menos da primeira lembrança que essa nos trás. 

Sagrado, encontro e fé também têm grande destaque e representam o paradoxo o qual 

anunciamos. Como compreendê-lo? 

Em reportagem de Pedro Rocha (2011), fica claro o quanto a Igreja se movimenta 

em direção à cidade (seu espaço público), talvez não querendo sacralizá-la, como assim 

pensou Luiz Raphael da Silva (2010). Em realidade, a cidade só é profana em 

correspondência aos lugares sagrados que possui. Pelo contrário, sua dinâmica comporta 

também esses lugares, fazendo deles lugares ainda mais especiais, exatamente por todos os 

elementos bons e/ou ruins os quais contêm a cidade, permeando sua cotidianidade e 

urbanidade. A cidade contém tais espaços e eles não podem ser apartados dela como se desse 

lugar não fizessem parte. Daí, novamente, a ideia de metrópoles-santuário (OLIVEIRA, 2009) 

e de bairros-santuário, categorias com os quais corroboramos, por possibilitarem a 

compreensão sincrética dos contrários. 

Júlia Miranda
63

, na reportagem de Pedro Rocha por nós citada, esclarece que 

Fortaleza parece dar ares de forte religiosidade católica, embora o censo demográfico de 2000 
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 Professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará – UFC e Pesquisadora na 

área de Sociologia da Religião. 
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indique o contrário, pois os católicos têm diminuído gradativamente nesta cidade
64

. Tal 

impressão diz respeito à presença cada vez mais visível de estátuas
65

, de espaços onde a pausa 

para a oração é possível, como as capelas (católicas ou ecumênicas) no interior de shoppings e 

das imagens em lugares diversos (escolas, condomínios), além dos diferentes grupos de 

oração que fazem uso do espaço público como espaço da reza. 

Isso nos leva, novamente, aos conflitos pertinentes ao espaço público e privado, 

também lembrados por Júlia Miranda na reportagem, mas também à compreensão de que a 

cidade, exatamente por conter esses aspectos, é palco dos mais prolíferos para a compreensão 

da religiosidade hodierna. De acordo com Ferreira & Grossi (2005, p. 56): “A cidade é um 

espaço que abre possibilidades diversas para se instaurar representações que permitem aos 

sujeitos, num determinado momento, conformar suas visões de mundo”. 

Somado a isso, no Bairro de Fátima e mais especificamente nas proximidades de 

seu santuário, outros problemas, como o trânsito vinculado a condição cotidiana da cidade, o 

lixo depois dos dias de festividades deixado pelos visitantes do santuário etc., persistem e se 

tornam cada vez mais complicados.  

Nas proximidades do santuário, a grande demanda de pessoas que vai às suas 

festividades se mistura ao trânsito da Avenida 13 de Maio, com mais complicações nos 

horários de pico. O trânsito, inclusive, é uma das principais reclamações, seja dos féis ou dos 

motoristas. Os fiéis têm que se preocupar para não serem atropelados na andança que fazem 

do santuário em direção à estátua ou às lanchonetes e barracas de artigos variados (religiosos 

e/ou não) presentes na Praça Pio IX. Já os motoristas reclamam do tráfico de veículos que se 

torna ainda mais complicado nos dias 13 de cada mês, em consequência do grande número de 

fiéis nas proximidades do santuário. Esse é somente mais um exemplo das características de 

um santuário metropolitano e de sua lida cotidiana. 

O capítulo seguinte dará melhor noção ao leitor dessa vida que o santuário possui, 

assim como das formas como ele é vivido. Até então, temos tentado esclarecer isso nas 

dinâmicas (horizontais e verticais), mas veremos que é na festa que tudo isso faz (mais) 

sentido, pois a festa pulula em geograficidade. 
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 No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 1991, 87,9% da população fortalezense 

(município) se dizia católica, enquanto em 2000 essa porcentagem reduziu para 79%. 
65

 E aqui podemos incluir as estátuas, ainda por nós não citadas, de Santa Edwiges no Bairro Moura Brasil, de 

Nossa Senhora Aparecida no Bairro Montese e de Nossa Senhora da Saúde no Bairro Mucuripe. 
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DINÂMICAS RELACIONAIS 
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5. DINÂMICAS RELACIONAIS 

 

“É o detalhe que dita a lei; 

é a exceção que se torna regra; 

é o sentido oculto que se torna o sentido claro”. 

 

Gaston Bachelard 

 

Indicar que as dinâmicas relacionais são representativas de um (re)começo, parece 

contraditório, já que fazem parte do nosso último capítulo, mas essa é a verdade. Os ritos em 

geral e as festas religiosas em particular têm o papel de reforçar aquilo que representam, de 

relacionar valores antigos aos mais atuais e de destacar a identidade das coisas ou daqueles os 

quais fazem parte de seu corpo. É assim que comunicam e perduram. 

Daí a importância de apresentá-las como (re)começo, da mesma maneira que foi 

importante esclarecer que existe todo um conjunto de ações simbólicas e institucionais 

componentes do Santuário de Fátima. O papel da ciência é explicar e explicando acaba por 

dividir, tematizar, disciplinar. A festa inverte os valores científicos e os transcende. Apresenta 

a vida de uma só vez. 

Se nossa intenção, desde o princípio, fosse a de falar somente da festa, talvez 

enxergássemos os diferentes atores que a compõem, mas dificilmente nos aperceberíamos das 

diferentes formas constitutivas das intenções que eles fomentam, apesar de sua 

interpendência, de sua relação. Do mesmo modo, talvez não tivéssemos esclarecido o quanto 

a culminância da festa parece ser uma resposta ao mundo e mais especificamente à cidade, 

apesar da cidade ter a festa como um dos seus pilares (FERNANDES, 2004). 

Nossa pretensão, neste capítulo, é esclarecer que o reforço do qual falaremos é 

também representativo de todo um trabalho anterior que culmina na festa e também parte 

dela. O reforço em realidade é cotidiano. A festa enquanto dinâmica relacional é a conjugação 

dos reforços das dinâmicas anteriores, assim como o motivo para essas dinâmicas existirem. 

Pensar na festa como um fim em si é pensá-la pela metade, pois ela é o melhor exemplo que 

temos de conjunção dos contrários. 

Não obstante, as dinâmicas relacionais, como veremos, são também o melhor 

exemplo que temos da ação do habitar. O habitar até então foi apresentado sempre em sua 

brandura. Seja nos momentos de contrição, reza, graça, esperança ou mesmo na construção 

institucional e simbólica fomentadora de bases para a representação do Santuário de Fátima e 

do bairro onde está inserido. A festa abarca essa conjugação e a vigoriza e é nela que o habitar 

humano “se mostra com sua melhor roupa”. 
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5.1. Tudo acaba em festa? 

 

Voltando à leitura de Roberto DaMatta, nos lembramos da relação casa-rua-outro 

mundo e em seu anúncio que indica o seguinte: “No caso brasileiro, todas as solenidades 

permitem ligar a casa, a rua e o outro mundo, só que cada uma delas faz essa ligação de modo 

específico e a partir de posições diferentes” (1984, p. 82).  

Vale sempre lembrarmo-nos da peculiaridade (e pluralidade) da religiosidade 

brasileira para fazermos tal afirmação, assim como, realizando análise do trabalho do 

antropólogo supracitado, deixar claro que as solenidades das quais ele se refere são 

denominadas de ritos de inversão e ritos de reforço. Nos primeiros, o autor inclui o carnaval e 

nos seguintes as paradas militares e as procissões. 

Somente o segundo tipo de rito nos interessa no momento, contudo não daremos 

ênfase somente à procissão, pois a perceberemos no contexto das festividades dos dias 13 que 

acontecem nos meandros do Santuário de Fátima. A procissão, nesse contexto, é mais um 

elemento componente da representação socioespacial festiva que o santuário possui. É um dos 

elementos do rito de reforço (re)apresentados nos dias 13. No caso da procissão: dias 13 de 

maio e outubro.  

Tomando as festas dos dias 13 como ritos de reforço, vamos percebê-la em seu 

estado cíclico, pois com Peter Berger (2004) aprendemos que a legitimação, a qual não deixa 

de ser um reforço, exige uma repetição. E repetir é (re)memorar, (re)descobrir, (re)aprender os 

conjuntos de morais e éticas, ritos e mitos que zelam pela (re)elaboração cotidiana do 

Santuário de Fátima, se pensarmos em escala próxima, e da religião católica, se pensarmos em 

escala ampla. Dialética da (sobre)vivência. 

A festa, nesse contexto, ainda é legimitada por força político-institucional e 

simbólica. A partir de projetos de lei provenientes da Câmara de Vereadores de Fortaleza (ver 

anexos 05 e 06), com base na importância que as festas do dia 13 de maio e outubro possuem 

popularmente para a cidade (ver anexo 07), temos mais um exemplo do quanto é relevante tal 

fato. 

Ser uma festa do calendário municipal é a certeza de fato do reconhecimento 

desse momento festivo. Esforço parecido com a busca da institucionalização de Fátima como 

santuário de fato. Formalizar uma festa “a qual o povo já consagrou” (ver anexo 07) tem a 

mesma importância de se formalizar um santuário também já consagrado pelo povo, como 

bem vimos nas falas de Padre Ivan ainda no segundo capítulo. 
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O interessante é pensar que já nos idos de seus 55 anos de existência, por 

intermédio da festa e das leis que agora vigoram (Leis N
o 

8928 e N
o 

8933 de 26 de janeiro de 

2005 encontradas no Diário Oficial do Município N
o 

13.009 de 01 de fevereiro de 2005) o 

santuário se renova em sua presença. Sinal de sua representatividade e amparo duplo, com 

base nos significados e políticas próprias de seu cotidiano. 

Ao tratar do significado geográfico das festas, é exatamente sobre isso que nos 

ensina DI MÉO (2001, p. 624, 625) quando diz: 

 

L’être géographiques de la fête, as nature d’espace-temps spécifique, d’événement 

sócio-culturele spatialisé se decline toujours em filigrane de ses attributs majeurs, 

constitutifs de as fonction sociale. Parmi ces attributs, notons son rôle symbolique et 

politique, as portée idéologique et sa valeur d’échange socio-économique. 

N’omettons pas, non plus, son instrumentalisation em matière de régulation sociale e 

territoriale
66

.  

 

E muitos são os artifícios os quais podem ser usados para que esse ciclo se repita e 

em sua repetição se fortifique. Oliveira (2007) indica que a festa contemporânea não pode se 

fechar a um tradicionalismo encabeçado por poucos em detrimento da renovação sociocultural 

inerente ao espaço-tempo de um lugar. O Santuário de Fátima, de acordo com o referido 

autor, é exatamente um dos exemplos que qualificam “a forma ampliada pela apropriação 

estratégica da modernidade urbana e midiática” (OLIVEIRA, 2007, p. 28) que podem ser 

vistas nas comemorações mensais em homenagem a Nossa Senhora de Fátima.  

O atual pároco do santuário, Padre Ivan, quando perguntado sobre as formas de 

divulgação das festas dos dias 13, novamente esclarece a busca de ampliação das 

possibilidades de sua força (ver apêndice 02, pergunta 09): 

 

Rádio, jornal, televisão, blog, folder. Uma grande divulgação é a visita de Nossa 

Senhora as casas das famílias do bairro e de quem deseja receber a visita um mês 

antes da festa. Esta é uma preparação, um aviso, uma chamada para dizer que já 

estamos em festa. 

 

Elementos tradicionais (visita de Nossa Senhora às casas) se mesclam aos 

elementos mais modernos de caminhada e divulgação da representação católica e mariana. 

Além disso, o fato dos fiéis receberem a imagem em suas casas até um mês antes da festa é 

                                                           
66

 O ser geográfico da festa, sua natureza espaço-temporal específica, de evento sociocultural espacializado 

declina-se sempre em filigranas dos seus atributos maiores, constitutivos de sua função social. Entre esses 

atributos, notemos seu papel simbólico e político, seu alcance ideológico e seu valor de mudança 

socioeconômica. Não esqueçamos, ainda, sua instrumentalização em matéria de regulação social e territorial 

(tradução do autor). 
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essencial tanto para a preparação do momento festivo como para a legitimação identitária de 

uma prática religiosa a ser deixada para a posteridade.  

As mudanças provenientes da festa não podem deixar de ser consideradas. Mesmo 

num contexto de legitimação e reforço, como há pouco se apresentou, a festa em sua 

efemeridade é mutante, sempre nova e única. Ela busca, além de uma confirmação identitária 

vinculada a uma comunidade com traços em comum, a absorção e construção de novos 

sentidos para que seu caminho não encontre barreiras. Afinal, a festa há de continuar.  

Tratando da importância dos eventos para a compreensão do espaço, e dentro 

dessa compreensão podemos incluir a festa, Milton Santos (1997, p. 116) nos ensina: “Os 

eventos são, pois, todos novos. Quando eles emergem, também estão propondo uma nova 

história. Não há escapatória”. DaMatta (1984, p.81) da mesma forma, no entanto com outros 

termos, indica: “Todas as festas – ou ocasiões extraordinárias – recriam e resgatam o tempo, o 

espaço e as relações sociais”.  

As assertivas dos referidos autores, no contexto do santuário, fazem-nos pensar na 

recriação do lugar simbólico na efemeridade da festa. Uma nova história do bairro é 

construída. Mais um momento único, porque efêmero. Diferente do acontecido e do que virá. 

As emoções e emocionados são outros. A fé pode estar mais forte ou mais fraca, mas é dia de 

renová-la. Um pedaço da cidade para enquanto, no habitar momentâneo, pedaços da vida se 

reconstroem. 

Sendo uma das mais singulares convergências entre o espaço e o tempo, a festa 

nos lembra do “agora” o qual trata Doreen Massey (2008). A autora esclarece que o aqui é 

também irremediavelmente o agora. Não sendo o mesmo aqui se não for mais agora.  

Antes, buscamos compreender o aqui quando esclarecemos sobre o sentido do 

santuário. A festa, nesse contexto, é o exemplo do nosso agora. Assim sendo, a festa e o 

santuário são inseparáveis. E é na festa que melhor visualizamos a força institucional e 

simbólica inerente ao santuário em questão, pois antes um tanto ocultos, tais elementos 

ganham nela maior expressão.  

Percebendo a festa de Fátima como um ritual coletivo, fiquemos com Mariza 

Peirano (2003, p. 10) que indica: “[...] o ritual expande, ilumina e ressalta o que já é comum a 

um determinado grupo”. Tendo em vista o cotidiano comum às dinâmicas verticais e 

horizontais, é na festa (dinâmicas relacionais) que percebemos com maior potência a força 

atuante das dinâmicas supracitadas.  

A palavra encontro talvez seja a chave para compreendermos essa geografia 

representativa ao mesmo tempo do movimento e do instante. Do movimento porque são nas 
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dinâmicas geográficas que os mais diversos instantes podem ser elaborados. Porém, é na festa 

que eles se (re)encontram e dão ares de renovação na significação do momento especial.  

Para ilustrarmos a relevância do encontro, voltemos à nossas enquetes. Nas 48 

enquetes realizadas junto aos fiéis e comerciantes, 31 exemplificam os fiéis que foram 

sozinhos ao santuário. Um dos entrevistados indica que se encontraria com seus conhecidos 

no momento da festividade. Já 07 fiéis foram acompanhados de familiares e/ou amigos. Os 

comerciantes, representantes do restante das enquetes (10 no total), em grande parte vão 

acompanhados à festividade, haja vista sua necessidade de pessoas para ajudar na montagem 

da barraca e na venda de seus variados artigos (ver apêndice 01-Identificação). 

Todos, sem exceção (mesmo os comerciantes) já conheciam o evento, alguns 

participando do mesmo já há muito tempo. É o caso de Vládia, 47 anos, que participa do 

evento desde os 12 anos de idade ou mesmo de Neide, 62 anos, que há 40 anos visita o 

santuário, em especial, no período de festas. Todos, do mesmo modo, pretendem voltar aos 

eventos posteriores. Sejam para vender e garantir assim sua sobrevivência, como no caso dos 

comerciantes, ou mesmo, para pagar algum tipo de promessa, fazer algum pedido e/ou 

simplesmente participar da(s) missa(s) reforçando sua fé, situação de grande parte dos fiéis 

(ver apêndice 01, pergunta 01). 

Ao lado das palavras fé e sagrado, a expressão encontro (ver apêndice 01, 

pergunta 05), como antes indicamos, é a que melhor representa, por parte dos fiéis, o 

santuário e sua festa. Tal termo pode nos levar a algumas breves interpretações. 

Primeiro que voltar à festa é, pelo menos naquele instante, se reencontrar 

novamente, independente do objetivo dessa ação. Segundo, e mais importante, o encontro 

para os fiéis, e baseado na percepção de suas respostas, pode ser um encontro com Deus, 

Maria (Fátima), Jesus Cristo, com os irmãos (e a família católica) e/ou consigo mesmo. 

Necessidade e prática de intersubjetividade com o outro, mas também com o espaço a partir 

de sua vivência. Segundo Padre Ivan, pároco do santuário, o objetivo é: “Se encontrar não 

para rezar logo, de imediato. Mas, se encontrar para conversar, para partilhar a vida” (SILVA, 

2011b). 

É no encontro que se deposita também a renovação da fé e do sagrado. Desejo do 

fiel, mas também da Igreja. Como dissera Padre Ivan, na celebração de uma das missas do dia 

13 de maio de 2011: “É preciso viver em comunidade”. Tal assertiva surge da crítica que o 

referido Padre faz àqueles que rezam sozinhos no conforto da própria casa, sem a vivência 

comunitária que, por exemplo, a festa e a própria Igreja possibilitam. Paradoxo não ignorável, 
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de toda maneira, entre as elaborações comunitárias e a midiatização da própria Igreja e do 

santuário em questão.  

A mídia, no contexto do santuário, segundo Padre Ivan, tem de fato contribuído 

com o aumento do número de fiéis. Estes parecem ter sabedoria dos acontecimentos do dia 13 

pela televisão (TV Diário), rádio (FM Dom Bosco) e/ou o blog do santuário, sentindo assim, 

vontade e/ou curiosidade de participar do momento festivo e de outras atividades pertinentes 

ao santuário (SILVA, 2011b). 

Indicar, nesse âmbito, que talvez a festa seja uma efemeridade de suma relevância 

no próprio contexto da cidade não seria exagero. Lefebvre (2008), por exemplo, indica isso ao 

discorrer brevemente sobre a história da cidade. A festa, nesse sentido, é uma das maneiras do 

citadino se apropriar da cidade, mesmo que num espaço-tempo efêmero e determinado. 

Apropriação vale lembrar, principalmente nos termos lefebvrianos, é a medida básica para o 

habitar humano. Apropriar-se de um determinado espaço é fazer o real uso para o qual ele se 

destina; não confundindo aqui destino com determinismo.  

É na interpretação descritiva da festa de Fátima, sua causalidade e geograficidade 

que nos ateremos no momento, com o intuito de percebê-la como elemento essencial para o 

entendimento das possibilidades que o habitar humano possui, assim como para a elaboração 

do sentido de casa que o Santuário de Fátima comporta. Relação entre a casa, o mundo e o 

outro-mundo. 

 

5.2. Habitar a festa: a construção do instante 

 

Momento especial, principalmente para aquele que o vive, a festa é o instante 

oportuno para congregar esforços, desejos, crenças, esperanças e novas possibilidades. 

Instante, vale agora salientarmos, é um termo comumente usado pelo filósofo 

Gaston Bachelard para ilustrar a importância do presente. Para ele, único momento em que o 

ser humano pode tomar consciência de si, visto que o filósofo o pensa como o único momento 

real (BARBOSA & BULCÃO, 2004). Difícil para nós, desse modo, não nos atermos na 

espacialidade desse pensamento. Pensar no instante é pensar na intensidade do espaço-tempo 

vivido. No lugar onde esse espaço-tempo se desdobra. Não é isso o que busca a festa? 

Isso não faz com que elaboremos de forma simplificada uma geografia do 

presente. Pelo contrário, ao tratarmos da festa dos dias 13 em Fátima estaremos construindo 

um amálgama de instantes baseados em nossa vivência espacial e na vivência espacial 

daqueles que fazem parte dela. 
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Nos capítulos anteriores, buscamos apresentar as dinâmicas que culminam nesse 

singelo instante que é a festa. A culminância, contudo, não é o fim. As dinâmicas verticais e 

horizontais prosseguem. Representam ao mesmo tempo passado, presente e futuro. 

Representam, sobretudo quando conjugadas, o cotidiano do Santuário de Fátima. A festa é 

elemento inerente a esse cotidiano ao tempo que possibilita sua renovação. 

A descrição da festa que agora se segue, nesse âmbito, é um acúmulo de instantes 

do contato entre sujeitos da pesquisa (pesquisador e pesquisados). Nesse sentido, a descrição 

não se atém a nenhum dia 13 específico, na medida em que visitamos praticamente todas as 

festas acontecidas no santuário desde o primeiro momento em que iniciamos este trabalho. 

Tentamos, com isso, somente propor uma melhor compreensão da dinâmica relacional.  

A intenção, nesse momento, é de nos remetermos às lembranças em campo e às 

conversas, e experiências das geograficidades múltiplas e pessoais; do habitar peculiar que em 

Fátima identificamos. Porém, façamos antes algumas reflexões. 

Dentro de um contexto ritualístico em que a repetição se torna necessária em vista 

da sustentabilidade do próprio ritual, a festa de Fátima tem sua especificidade. Não indica, 

assim, generalismos componentes também de outras festas, apesar dos motivos poderem ser 

parecidos. No Santuário de Fátima, ela é a representação de uma faceta da força mariana com 

gênese em Portugal.  

A festa acontece em uma data simbólica (reforçada pelo calendário festivo da 

cidade de Fortaleza) com intuito de se rememorar a manifestação milagrosa da Virgem Maria 

nos dias 13 (de maio a outubro de 1917). Sua vinda a Fortaleza teve a capacidade de torná-la 

hoje uma das mais queridas facetas de Maria na cidade
67

. E isso reflete na demanda de fiéis 

que, em todos os dias 13 de cada mês, visitam o santuário; o habitam na condição de sua fé, 

visitando a casa da mãe de Deus em busca do reencontro com a “Virgem vestida de sol”. O 

encontro festivo também tem tal significação.  

É essa especificidade ao qual nos remeteremos. Especificidade que identifica os 

lugares como peculiares ao tempo que partes complexas do mundo, adentremos a festa.  

 

 

 

                                                           
67

 Segundo Padre Ivan, pároco do Santuário de Fátima, os dias 13 em Fortaleza são fortes, porque há um trabalho 

sendo feito no santuário desde 1955, quando em sua inauguração. Assim sendo, estratégias foram sendo 

desenvolvidas no decorrer dos anos na intenção de cada vez mais os fiéis terem acesso à Fátima, seja a partir do 

aumento dos horários das missas ou mesmo da midiatização do santuário.  O padre indica também que depois de 

Portugal, o lugar que mais concentra devotos da Virgem de Fátima é Fortaleza (SILVA, 2011b). 
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A festa começa bem cedo. Assistir a primeira missa no Santuário de Nossa 

Senhora de Fátima, logo às cinco da manhã, é trabalho nada fácil. Tendo em vista as 

diferentes proveniências dos fiéis
68

, tal trabalho talvez se torne ainda mais dificultoso, pois a 

quantidade de ônibus na cidade, nesse horário, em nada ajuda. Todavia, seja durante a semana 

ou nos finais de semana os fiéis, de um jeito ou de outro, não tardam em centrar suas orações 

à Virgem de Fátima. O contingente de pessoas, ainda cedo, facilmente lota a igreja e já grande 

número permeia seus arredores. 

A primeira missa é televisionada, sendo celebrada pelo pároco do lugar: Padre 

Ivan. Talvez por isso, é nela onde a explicação sobre as aparições de Nossa Senhora de 

Fátima na Cova da Iria, localizada em Portugal, se dão de modo mais didático e completo. 

Antes mesmo dos fiéis, são os comerciantes que têm presença garantida nos 

meandros do Santuário de Fátima. De acordo com alguns comerciantes, a partir da meia-noite, 

aos poucos, eles vão chegando. Vindos em grande parte de Canindé, alguns deles fazem uso 

da linha intermunicipal que liga sua cidade a Fortaleza ou mesmo fretam ônibus turísticos, 

podendo ter seus produtos transportados por “freteiros” também provenientes da região. 

Montam suas pequenas barracas durante toda a madrugada e dormem embaixo delas em 

colchões ou redes, estando já preparados para o primeiro cliente logo no início da manhã
69

 

(ver figura 25).  

Se acumulando nas proximidades, do lado onde fica o santuário, outros 

comerciantes vendem basicamente água, refrigerante, artigos religiosos, milho cozido ou 

assado e pipoca. Ficam sob o olhar dos fiscais da prefeitura (SER IV
70

) que tentam organizá-

los, identificar seus lugares e impedi-los de adentrar no espaço do santuário. Do outro lado da 

Avenida 13 de maio, na Praça Pio IX, são várias as barracas que também oferecem os mais 

diversos artigos de consumo religioso ou complementar (artesanatos variados, bolsas, 

adereços femininos etc.). De acordo com Gilberto, funcionário do SER IV, elas somam 78
71

 e 

                                                           
68

 Tais proveniências serão analisadas de maneira breve em nossa última travessia: visitação – o turismo em 

perspectiva. 
69

 É interessante notar que esses comerciantes, tendo em vista sua especialidade na venda de artigos religiosos, 

são em boa parte itinerantes, valendo-se não somente dos ganhos provenientes das festas de Canindé e Fátima, 

mas também de outras localidades que, do mesmo modo dos lugares citados, concentram grande contingente de 

pessoas em torno de alguma festividade religiosa, a exemplo de Juazeiro do Norte. 
70

 As Secretarias Executivas Regionais (SERs) são órgãos ligados à Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

responsáveis pela administração pública de determinadas áreas da cidade. O Bairro de Fátima é um dos bairros 

componentes da SER IV. 
71

 Número de barracas registradas. Porém, o que podemos perceber é que esse número aumenta ou diminui de 

acordo com o mês em que ocorre a festa. Como já salientamos, os meses de maio e outubro recebem maior 
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para estarem naquele local pagam a cada três meses metade do valor da Unidade Fiscal da 

Prefeitura de Fortaleza – UFMF, no total de R$ 28,035
72

.  

E é só pelo geometrizado canto que têm direito. As marcações das barracas são 

facilmente visíveis na calçada da praça nos dias comuns. Banheiros químicos também fazem 

parte da paisagem da Praça Pio IX e das laterais do santuário, porém os comerciantes 

comumente reclamam da falta de infraestrutura que os possibilite pelo menos um rápido 

banho. Os ônibus ou carros com os quais chegam são seu melhor amparo.  

 

 
                       Figura 25: Comércio em frente ao Santuário de Fátima. 

                       Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2007. 

 

Após as duas primeiras missas (das cinco e seis horas da manhã), o trânsito 

começa a se encorpar. Os fiéis ao tempo que chegam as centenas em ônibus lotados de 

pessoas em vestes brancas, também se misturam ao mar de carros que comumente perpassam 

a Avenida 13 de maio diariamente. 

A movimentação de fiéis e visitantes ao longo do dia é constante, chegando e 

saindo conforme o horário das missas. Alguns atravessam a avenida em meio ao tráfego para 

tocar a Estátua de Fátima, uma última despedida ou o primeiro contato, ali são feitos. Na 

estátua, velas se acumulam queimando sua base já escurecida com a fumaça que não cessa. 

Porém, não somente velas se encontram por lá. Flores, imagens de Fátima de 

tamanhos distintos, fotos 3x4 e diferentes santinhos são alguns dos elementos que comumente 

permeiam sua base. Aspecto comum da tradição votiva, tais objetos representam o pedido 

e/ou agradecimento à Virgem. Ficam ali durante toda a festividade e, não possuindo um canto 

                                                                                                                                                                                     
número de fiéis por serem os meses em que aconteceram, em 1917, respectivamente, a primeira e última 

aparição de Maria na Cova da Iria, em Portugal. 
72

 Até 13 de maio de 2011, data de nossa última visita ao santuário, o valor da UFMF era de R$ 56,07. 
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específico, são recolhidos no outro dia por aqueles que passam ou por funcionários do 

santuário.  

O importante para os fiéis, de todo modo, é ter a certeza do contato e da 

lembrança que podem levar de Fátima. Tirar uma foto, nesse momento para o fiel, é poder 

carregar consigo o valor de um espaço-tempo especial (ver figura 26)
73

.  

 

 
                                             Figura 26: A lembrança de Fátima. 

                                             Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2010. 

 

Ainda na praça, o movimento é grande. Além das citadas barracas de artigos 

diversos, lanchonetes e barracas de alimentos mais elaborados como bolos, salgados e “pratos 

feitos”, também compõem o lugar. Garantem o lanche e até mesmo o almoço daqueles que 

um pouco mais tarde chegam ou saem da festa. Os pedintes, nesse espaço, circulam em 

grande quantidade. Crianças, adultos e idosos parecem contar com a celebrada caridade do 

momento para angariar uma esmola ou um prato de comida. 

Outras personagens também por vezes comparecem ao lugar e aproveitam a 

multidão de potenciais consumidores. É o caso de um grupo de música itinerante do Equador, 

o qual viaja todo o país na tentativa de vender seus discos recheados de clássicos mundiais 

tocados no seu estilo peculiar ou mesmo de um senhor com ares e vestimentas de Padre, o 

qual também circula na praça vendendo seus terços ao tom de uma fiel que grita: “Vade retro 

satanás”! Irritada, a mesma explica que é um pecado uma pessoa qualquer fazer de conta que 

é padre. Eis um exemplo de elementos também constituintes do encontro. 

Bem representando a tradição vinculada às aparições de Fátima, a missa ao meio-

dia é uma das mais disputadas. O horário, em se tratando da semana, permite aos que estão 

                                                           
73

 Principalmente nos dias 13 de maio e outubro, fotógrafos ficam nas proximidades da estátua oferecendo aos 

que passam a possibilidade de levarem para casa, quase que instantaneamente, uma foto “tocando nas mãos” 

estátua de Fátima. 
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trabalhando acompanharem a missa em seu intervalo de almoço. Ao meio-dia, o trânsito 

novamente volta à tona. Perceber um santuário metropolitano e compreender essa 

inconstância, só menos perceptível nos finais de semana, é de suma importância, haja vista os 

problemas tipicamente urbanos se mesclarem aos problemas provenientes da quantidade 

massiva de pessoas em visita ao santuário. 

Ao redor do santuário, lugar para assistir a missa só mesmo nos pátios laterais. Do 

lado direito, para quem entra nos pátios, encontram-se os banheiros do próprio santuário, 

assim como uma pequena barraca de recebimento de dízimos é também montada nesse local. 

Do lado esquerdo, logo na entrada, uma lanchonete administrada pelo ECC atende aqueles 

que não querem se deslocar para fora do pátio para comer ou beber algo. A loja no/do 

santuário (citada no subitem 4.1.2) pode ser acessada um pouco mais adiante. 

Na Nave Central, os inúmeros bancos se tornam disputados diante da quantidade 

de fiéis. Porém, são nas proximidades do altar que eles se acumulam ajoelhados com os olhos 

vidrados em direção à imagem de Fátima que fica acima desse altar. Próximo à entrada, 

encontramos outra imagem rodeada de flores. Muitos buscam tocá-la direcionando a ela breve 

oração. Nas proximidades, outra sala de recebimento de dízimos pode ser encontrada. Sinal na 

constante presença dos funcionários do santuário no momento da festa que, uniformizados 

para se destacarem frente à multidão, carregam coletores de dízimo independente do momento 

das missas. 

Em períodos eleitorais, a presença de políticos parece ser constante
74

. Enquanto 

fiéis entregam santinhos em decorrência de alguma graça concedida, políticos e seus 

contratados não perdem o momento de grande demanda para panfletar santinhos de Nossa 

Senhora de Fátima recheados de propaganda político-partidária em seu verso. Walter 

Cavalcante, político bem próximo, como já se visualizou, de determinados acontecimentos no 

santuário, não é uma exceção, aclamando assim suas feituras (ver figura 27). 

 

                                                           
74

 Essa impressão se obteve, principalmente, no dia 13 de setembro de 2010. Momento em que eram vários os 

candidatos a cargos políticos panfletando ou sendo panfletados pouco antes da eleição que acontecera naquele 

ano.  
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            Figura 27: Propaganda política vinculada ao momento festivo. 

            Fonte: Tiago V. Cavalcante, setembro/2010. 

                                 

Diante desse contexto festivo, é certo que o palco desde cedo já está montado (ver 

figura 28). Tomando parte da visão frontal do santuário, tal espaço fica a espera do momento 

maior: a chegada da imagem de Fátima, trazida em procissão pelos militares e seguida por 

milhares de fiéis
75

. Tal palco nos lembra de uma coisa: da constante presença dos especialistas 

do sagrado, dos funcionários do santuário e de leigos próximos dos acontecimentos paroquiais 

na organização desse momento. Sinal também da constante presença dos aspectos sincréticos 

no decorrer de toda a festa, seu caráter sacro-profano. 

Ainda sobre o palco de encerramento da festa, em documento conseguido junto à 

Secretaria Paroquial do santuário, visualizamos uma organização espacial prévia, com 

destinações exclusivas de determinados lugares para os diferentes personagens componentes 

da festa (ver figura 29). 

 

                                                           
75

 Organizando as reportagens de jornais locais, as quais indicam o número de fiéis participantes da festa de 

Fátima, podemos indicar que durante as festividades entre 30 e 120 mil fiéis comparecem nos dias 13, 

dependendo do mês. O relato de Padre Ivan em entrevista publicada no site da Arquidiocese de Fortaleza 

também nos dá base para esses números. Ele diz o seguinte: “Todas as celebrações são lotadas. Nos dias 13 

comuns são de 30 mil a 40 mil pessoas. E no dia 13 de maio são 100 mil, 120 mil pessoas. Em 2010 foram 120 

mil. Esse ano a gente pensa que vai ultrapassar os 120 mil. E no mês de outubro são cerca de 60 mil a 80 mil 

pessoas” (SILVA, 2011b). 
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Figura 28: Palco para recepção da Imagem de Fátima.  Figura 29: Organização espacial da frente do palco. 

Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2009.                         Fonte: Secretaria Paroquial de Fátima, 2010. 

 

Nos folders entregues anteriormente à festa, além dos temas a serem discutidos 

durante o novenário e a programação do evento, fica também clara a participação na 

organização da festa de componentes das diferentes pastorais ou grupos existentes no 

santuário. Estes compõem uma coordenação para organização da festa (ver apêndice 02, 

pergunta 08). 

A aparente desordem dessa festividade religiosa popular não revela o real cuidado 

dos componentes do Santuário de Fátima para com a organização e planejamento do evento. 

A pesquisa em campo, no acesso aos arquivos existentes no santuário, nos revela um pouco 

dessa preocupação
76

. 

Para a organização da festa, por exemplo, são elaborados ofícios para os 

diferentes órgãos vinculados ao Município e ao Estado. Dentre eles, as autarquias de trânsito 

municipal (AMC) e estadual (DETRAN-CE), a Guarda Municipal de Fortaleza, a Polícia 

Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará. Tal suporte é necessário se 

pensarmos nos problemas urbanos comumente relacionados ao lugar, como a insegurança, o 

forte tráfego de veículos etc. 

As missas prosseguem durante o decorrer do dia e já ao final da tarde alguns 

preparativos são tomados para a recepção da procissão com a imagem de Fátima. Em outra 

parte da cidade, a procissão já se organiza, conjugando pessoas de várias partes da cidade. 

Nem todas foram à missa no santuário durante o dia. Do mesmo modo, nem todos aqueles que 

no decorrer do dia participam das missas, vão à procissão. Muitos compõem uma nova massa 

de fiéis em direção ao Santuário de Fátima. 

                                                           
76

 Os documentos que tivemos acesso e davam conta de toda a preocupação que o santuário possui para com a 

organização e planejamento das festas do dia 13 (em especial maio e outubro), dizem respeito, principalmente, 

ao Jubileu de Ouro do Santuário, acontecido no dia 13 de outubro de 2005. A importância desse evento histórico 

justifica o porquê do santuário guardar com maior cuidado os documentos referentes a essa data. 
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No que cerne à procissão, toda uma organização também é previamente elaborada. 

Pastorais, fiéis, carros de som e a própria imagem têm seu lugar garantido no decorrer da 

caminhada (ver figura 30). 

 

 
                 Figura 30: Desenho esquematizando a procissão de Fátima. 

                 Fonte: Secretaria Paroquial de Fátima, 2010. 

 

Não sendo uma caminhada tão longa, a procissão de Fátima bem demonstra as 

estratégias usadas pelos seus organizadores para cortar bairros centrais da cidade em meio aos 

grandes fluxos que ali existem e persistem (de veículos e pessoas). O tempo (horários de saída 

e chegada), diante da restrição do espaço, também se restringe, buscando ser pontual.  

Saindo da Igreja do Carmo
77

, localizada no centro da cidade, no início da noite 

(por volta das 18h30min) a procissão é um momento exemplar do processo ritual da festa. 

Cantorias, gestos e sacrifícios fazem parte do seu contexto. O caminhar vagaroso perpassa 

também o Bairro José Bonifácio até a chegada ao Santuário de Fátima (ver figura 31). No 

santuário, a penúltima missa (de 18h30min) encaminha seu final. A partir daí as portas do 

santuário serão fechadas. A próxima missa, quando na chegada da imagem, é campal. 

 

 

 

                                                           
77

 Tivemos a informação de Irma, leiga responsável pela parte da comunicação na Igreja do Carmo, que o 

território (Paróquia de Fátima) onde hoje está inserido o Santuário de Fátima antes fazia parte da Paróquia do 

Carmo. Em respeito a isso, a procissão parte da Igreja do Carmo. 
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Ainda na Igreja do Carmo, o número de fiéis já é bem grande. Saindo de dentro da 

igreja, louvada pelas preces de seus devotos, a imagem é rodeada de militares do exército, 

com o intuito de evitar que a emoção exacerbada de alguns possa por desventura derrubá-la. 

A imagem começa assim a percorrer as ruas marcadas para a passagem da procissão. 

O auxilio das autarquias de trânsito é de suma importância. O horário, 

principalmente se a procissão acontece em dias da semana, é de pico no trânsito. As ruas e 

avenidas, um pouco antes do início da caminhada, são fechadas na espera de uma procissão 

mais tranquila, sem a preocupação de possíveis acidentes. 

Muitas são as pessoas que, não acompanhando a procissão, fazem suas rezas ainda 

dentro de casa de olhos atenciosos ao grande número de fiéis que por ali passa. Na Avenida 

Barão de Aratanha, em especial, aqueles que não acompanham a procissão, preparam-se para 

a sua passagem decorando suas casas com imagens de Fátima. 

Várias são as imagens encontradas no decorrer do percurso. Em cima das árvores, 

na porta de casa, logo na entrada na pequena sala de visitas, nas garagens, em cima de muros 

baixos. Algumas nem mesmo saem dali, ficando sempre expostas em pequenos altares. 

Imagens dos mais diversos tamanhos, algumas mais rebuscadas outras mais simples, enfeitam 

todo o caminho (alguns exemplos podem ser visualizados na figura 31). Aqueles que passam 

por perto das imagens, tocando-as com cuidado e carinho, aproveitam a sua exposição e 

adiantam ali mesmo uma oração. É o momento de a rua adentrar a casa, a casa abrir as portas 

para a rua e do fiel transpassar tais espaços na oração para o outro mundo. Momento exemplar 

da faculdade relacional da festa. 

No meio de toques e rezas, tiramos algumas fotos e nos deparamos com o 

seguinte diálogo de duas senhoras: uma seguia a procissão e, ao passar por uma imagem de 

Fátima, pergunta para a outra que estava na porta de sua casa a expondo: “Onde você 

comprou a estátua”? A resposta aponta a inserção do rito na sociedade globalizada: “Em uma 

loja japonesa na Avenida Bezerra de Menezes”. Satisfeita com a resposta a fiel prossegue a 

caminhada, mas não antes sem dizer: “Ela é linda”. 

No final da Avenida Barão de Aratanha, já no duplo corredor que caracteriza a 

Avenida 13 de maio, a procissão chega à sua reta final. "Para louvar e agradecer, bendizer e 

adorar, estamos aqui, senhor, ao teu dispor", diziam os fiéis em uma só voz. Os penitentes 

tomam seu último fôlego para a alegria da chegada. Todavia, a caminhada e até mesmo o 

asfalto não parecem incomodar tanto a concentração do fiel em oração. Provação de fé, diriam 

alguns (ver figura 32).  
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As vontades, desejos, promessas e porquês de se fazer a caminhada se misturam à 

celebração. Para Rosa Maria, 40 anos, “Nossa Senhora merece qualquer esforço nosso. Faço 

esta caminhada feliz. Não é sacrifício, é um nobre dever”. E Gessy, 56 anos, não se intimida 

ao dizer: “Moro na Água Fria e venho sempre participar desta procissão. Vale muito à pena 

porque recebo tudo o que peço” (CASTRO NETO, 2009). 

 

 
                                             Figura 32: Fiel em penitência. 

                                             Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2007. 

 

No palco, as autoridades eclesiais, assim como outros componentes da paróquia, 

ficam a espera da imagem. Enquanto ela chega e quando, logo após, é levada ao palco, fogos 

de artifício explodem no alto indicando a chegada tão esperada (ver figura 33). A última 

missa se pronuncia diante de uma multidão de fiéis (ver figura 34 e também imagem 

representativa na figura 31). Antes do início da liturgia, artistas populares do estado, a 

exemplo do músico Waldonys (que participou do evento em pelo menos dois momentos em 

que lá estávamos – maio de 2010 e de 2011), animam cantando canções de louvor à Maria ao 

estilo do forró. 

A celebração, logo após, é iniciada e no momento da benção dos objetos 

“sagrados” em mãos dos fiéis, estávamos junto ao palco e vimos com interessante clareza o 

levantar de imagens de Fátima, de fotos de parentes e conhecidos, mas, sobretudo, de carteiras 

de trabalho, bolsas e carteira de dinheiro. Benção sagrada, porém ligada às necessidades do 

mundo. 

Após a última missa, rapidamente se inicia a dispersão dos diferentes personagens 

que presenciaram o final da festa. Comerciantes, fiéis, pedintes, flanelinhas, especialistas do 

sagrado, membros de pastorais. Todos eles se despedem momentaneamente do lugar. 

Deixando claro a dinâmica demiúrgica inerente à festividade. Os comerciantes provenientes 



130 

 

de Canindé, por exemplo, ainda naquela noite desmontam suas barracas e seguem para sua 

cidade. 

 

  
  Figura 33: Fogos indicando a chegada da imagem.        Figura 34: Final da festa com missa campal. 

  Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2010.                         Fonte: Tiago V. Cavalcante, outubro/2007. 

 

A efemeridade do habitar pronunciada com força na festa é reapropriada pelo 

cotidiano daqueles os quais, estando em constante movimento, simplesmente têm de seguir. A 

festa congrega e dá provas de que é na relação que o habitar humano melhor se realiza em sua 

pluralidade. Dinâmicas geográficas se confundem e se mesclam e na mistura esclarecem o 

quanto nunca estão realmente separadas, apartadas. São sincréticas e sutis, porque humanas. 

No outro dia, o “lugar parece sentir a ressaca” (ver figura 35). Necessidade talvez, 

por parte dos fiéis, de novamente terem de escutar a mensagem sagrada no dia 13 que há logo 

de vir. Necessidade de recomeçar e de “reciclar” a esperança e a fé (ver figura 36).  

 

  
          Figura 35: O que ficou da festa.                                               Figura 36: Necessidade de recomeçar. 

          Fonte: Tiago V. Cavalcante, maio/2007.                            Fonte: Tiago V. Cavalcante, janeiro/2010. 



131 

 

A limpeza pública logo segue fazendo o seu trabalho. A festa está no calendário e, 

nesse contexto, toda a sujeira fora “prevista” pela Prefeitura que para o lugar manda um 

número maior de garis. Nada que um interessante trabalho de conscientização feito pelo 

santuário também não pudesse contribuir. É assim que boa parte do material reciclável antes 

fora coletada por pessoas das comunidades pobres as quais o santuário ampara. Sobre a 

questão da limpeza, Padre Ivan salienta (SILVA, 2011b): 

 

[...] o que estamos fazendo agora é a coleta seletiva do lixo. Nós estamos investindo 

muito nessa campanha, porque com as chuvas os bueiros (do Bairro de Fátima) 

ficaram todos entupidos. Outra preocupação é com o lixo na Praça Pio IX (em frente 

da Igreja). Quando nós chegamos aqui eram de 10 a 12 toneladas de lixo, após a 

festa. Hoje é 1 tonelada e meia. Isso é o resultado de um trabalho de conscientização 

feito com os barraqueiros, com os fiéis, com as escolas, com a Prefeitura, com a 

SEMAM
78

, com a EcoFor
79

. 

 

Ao final da tarde do dia seguinte, o espaço ao redor do santuário já está 

praticamente limpo. A estátua, porém, permanece enegrecida em sua base a espera de mais 

uma mão de tinta branca no intuito de novamente ser embelezada para os olhos e a fé 

daqueles que ali passam. 

O sentido claro, vinculado à festa, agora se envolve no cotidiano. Se oculta porque 

o espetáculo temporariamente terminou. As dinâmicas verticais e horizontais dão continuação 

ao cotidiano do santuário. Elas são movidas em direção ao próximo instante especial, à 

próxima festa. 

 

5.3. Quinta Travessia: visitação – o turismo em perspectiva 

 

O número de fiéis é grande e a vontade de se abrir ainda mais para o mundo é o 

objetivo do Santuário de Fátima em Fortaleza. Como indica Padre Ivan em entrevista 

concedida à Alessandra Silva (2011a) e publicada no site da Arquidiocese de Fortaleza em 13 

de maio de 2011: 

 

Hoje (na paróquia), nós compreendemos Maria como a abertura do Santuário. Longe 

de fazermos um santuário fechado, uma redoma. Onde três ou quatro pessoas 

mandam. O que queremos é abrir o santuário para a cidade de Fortaleza, para o 

mundo. Para dizer: Olha aqui, nós também temos a oportunidade de sentir a fé, de 

viver a fé, de compreender a fé. E nesse sentido se dará nossa aproximação com 

Maria.  
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 Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza. 
79

 Concessionária responsável pela gestão de resíduos sólidos urbanos de Fortaleza. Serviços como o de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final do lixo da cidade. 
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Maria certamente é importante mote para a realização e desenvolvimento do 

turismo em santuários. O contingente de pessoas que visitam o Santuário “matriz” de Fátima, 

em Portugal ou mesmo a possível ressignificação que vem acontecendo com vínculos 

diretamente turísticos, no novo Santuário de Fátima em São Benedito (Serra da Ibiapaba ou 

Serra Grande), conforme projeto da Diocese de Tianguá (SOUZA, 2009), são exemplos dessa 

relevância mariana de reflexos tanto simbólicos como estruturais.  

Modelo de identificação do catolicismo, Maria incorpora, como indica Padre Ivan, 

o exemplo de mulher e mãe a ser seguido (SILVA, 2011). Requisito de suma relevância, de 

acordo com o pároco, para a compreensão de sua relação com Jesus Cristo. O que congrega as 

motivações para o respeito que ela possui dentro do catolicismo, tendo assim grande número 

de devotos. O Turismo, nessa perspectiva, aponta-se como um instrumental contemporâneo à 

evangelização, como indica o texto concernente à Pastoral do Turismo em Fortaleza, o qual 

também pode ser encontrado no site da Arquidiocese local
80

. 

Sobre essa Pastoral, Padre Ivan revela o seguinte (ver apêndice 02, pergunta 10):  

 

Como essa Pastoral ainda não está organizada em nível de Arquidiocese, estamos 

procurando acolher melhor aquelas caravanas que vêm ao santuário. Pelo menos 

dizer: sejam bem-vindos, estamos felizes com vocês. Mas já existe um grupo 

assessorado pelo Vereador Walter Cavalcante, com um projeto que beneficia as 

igrejas históricas de Fortaleza, incluindo a Igreja de Fátima. 

 

Nesse contexto, um circuito turístico religioso (roteiro de fé)
81

 em Fortaleza, 

começa a ser pensado. A intenção é valorizar o patrimônio histórico e religioso da cidade, 

subvertendo um pouco o turismo no município, há muito prioritariamente voltado para o sol e 

o mar. 

Porém, muito ainda tem de ser feito. Turisticamente se pensando, não 

visualizamos uma infraestrutura mínima necessária para a presença do visitante durante um 

dia inteiro, por exemplo, no acompanhamento das diferentes atividades pertinentes ao dia da 

festa. Os excursionistas
82

, em realidade, ainda são minoria dentro do contingente de pessoas 

que visitam o santuário. 
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 www.arquidiocesedefortaleza.org.br  
81

 Nesse roteiro, estariam inclusas, pelo menos em princípio, a Catedral Metropolitana (Centro), a Igreja do 

Pequeno Grande (Centro), o Santuário de Nossa Senhora da Assunção (Nova Assunção), o Santuário de Santa 

Edwiges (Moura Brasil), o Santuário de Fátima (Fátima), A Paróquia Melquita de Nossa Senhora do Líbano 

(Meireles), a Igreja do Rosário (Centro) e a Igreja do Cristo Rei (Aldeota) (BRITO, 2009). 
82

 O excursionista é basicamente aquela pessoa que visita um lugar, porém volta ainda no mesmo dia ao seu local 

de origem. 
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Para uma breve ideia sobre isso, tivemos acesso a uma pesquisa realizada por 

componentes do santuário no dia 13 de outubro de 2009. O intuito dela, de acordo com os 

pesquisadores, foi de simplesmente saber um pouco mais sobre a proveniência do visitante de 

Fátima em Fortaleza. Nesse sentido, as perguntas eram as seguintes: nome completo e origem 

(Bairro, Município, Estado).  

Porém, como a referida pesquisa carece de uma melhor sistematização, pois uma 

averiguação simples como essa durante o decorrer de um dia somente, torna uma análise mais 

abrangente de nossa parte inviável, apreendemos somente o seguinte: os fiéis / visitantes 

moradores do Bairro de Fátima; os fiéis / visitantes provenientes de outros bairros e; os fiéis / 

visitantes provenientes de localidades de fora da RMF ou mesmo de fora do Ceará.  

Dentro de um total de 1602 pessoas inquiridas, avaliamos que 8,5% são 

moradores do Bairro de Fátima, 89,5% são moradores de outros bairros ou municípios 

componentes da RMF e 2% são de outras cidades não constituintes da RMF
83

. 

A partir disso, podemos compreender que o santuário, tendo em vista a massiva 

demonstração de fiéis / visitantes de fora do bairro onde está inserido, tem grande expressão 

na RMF. Por se tratar de uma pesquisa feita em período festivo, compreendemos que a 

expressão da própria festividade tenda a chamar maior atenção daqueles que comumente não 

fazem parte do cotidiano da paróquia. Isso não impede, logicamente, que os moradores do 

bairro sejam agentes representativos do santuário, assim como frequentadores convencionais 

nos dias comuns, além dos dias festivos. De certo modo, tal dado mostra a potencialidade de 

visitação que o santuário possui. 

Já a inexpressiva porcentagem de fiéis / visitantes provenientes de outros locais 

que não da RMF, indica ainda o possível desinteresse de pessoas provenientes de lugares mais 

distantes para fazer uma visita ao Santuário de Fátima em Fortaleza. Grande parte dessas 

pessoas, acreditamos, vem à cidade por outros motivos e somente ao saberem do 

acontecimento festivo aproveitam a passagem por essas paragens para ir ao santuário em 

questão.  O “ir à Fátima” ainda se trata de uma atividade de maior propriedade para o morador 

de Fortaleza. 

Se falarmos de Turismo, temos de lembrar de todo um conjunto de serviços 

vinculados ao real acontecimento e desenvolvimento dessa atividade: grupos de recepção, 

infraestrutura adequada de alimentação, acomodação e possibilidades variadas de lazer, 
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 Nesse universo de pesquisa, foram inquiridos fiéis / visitantes provenientes de outras cidades do Ceará, como: 

Redenção, Iguatu, Quixadá, Canindé, Crato, Acopiara, Acarape, Sobral, Russas, Barbalha, Baturité, Nova 

Russas, Crateús, Cabrobó, Pindoretama, Granja, Itapipoca, Cedro e Guaraciaba do Norte, assim como de outras 

cidades no país, a exemplo de: São Luiz – MA, Rio de Janeiro – RJ, Recife – PE, Belém – PA e Manaus – AM. 
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independente do momento sagrado o qual constitui o lugar etc. Mas também não podemos nos 

esquecer do principal: a motivação inerente à visitação que em muito, para os fiéis, dispensa 

qualquer tipo de infraestrutura espetacular de turismo massivo e o qual também possibilita, 

além de grupos de recepção, grupos de emissão na tentativa de uma ampliação do 

agradecimento e da própria fé. 

Oliveira (2004), por exemplo, acrescenta, para não nos reduzirmos ao processo de 

emissão-recepção turística, que a visita à maioria dos santuários também representa um gesto 

de retribuição. Uma das características das visitas aos santuários é a volta ao lugar do qual foi 

proveniente sua graça. Esse lugar é o santuário. Se Fátima concedeu a graça ou a intermediou, 

é importante para o fiel a ida para falar com ela no lugar que a representa e do qual se sente 

agora parte; esse é o intuito. É daí que “quando ele (o fiel) “vai” é porque algo já “veio” até 

ele” (OLIVEIRA, 2004, p. 97). 

O Santuário de Fátima não foge a este detalhe. Visitá-lo, além de ser um modo de 

conhecer um lugar de vivência peculiar em um contexto citadino – o que independe do 

visitante ser turista ou não, afinal basta que ele more, por exemplo, em outro bairro para que a 

visita se dê –, é uma maneira de retribuir, por parte em especial dos fiéis, as graças por eles 

alcançadas. O que faz do turismo religioso “uma visita de retribuição com algum significado 

espiritual” (OLIVEIRA, 2004, p. 96). 

Novos lares, casas, espaços vividos assim são alçados à visitação ou mesmo 

ampliados em suas possibilidades de recepção-emissão onde visitantes e visitados interagem.  

Familiaridade que explica a alta visitação em santuários. Como indica Oliveira (2004, p. 96): 

“A condição de turista permite a cada ser humano acessar todos os outros lugares do mundo 

com se tivesse em casa, independentemente das distâncias”. A condição de visitante não 

escapa também disso, pelo contrário, reforça. 

É nesse sentido que o circuito turístico religioso se mostra como interessante 

possibilidade ao tempo que deve ser pensado não somente como mera política pública 

instituinte, mas também como condicionador de possibilidades de diversificação e celebração 

do habitar.  

Talvez Michel Onfray (2009) tenha sido um dos autores contemporâneos que 

melhor expressaram o sentido essencial da viagem o qual, logicamente, não suprimi a 

visitação. Em sua obra Teoria da Viagem: Poética da Geografia, ele elaborou, poderíamos 

certamente dizer, uma vigorosa ontologia da viagem. Para o referido autor, desde o momento 

que se quer viajar, passando pela escolha do lugar para onde se quer ir, o sujeito tem de se 

desamarrar de certas concepções pré-estabelecidas dos lugares onde vai pousar. Sua viagem 
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não dispensa desse modo toda a possível poética que pode fazer parte do movimento 

geográfico daquele que se permite estar realmente livre de amarras “turístico-agenciais”. 

Nesse sentido, o circuito turístico religioso, do qual o Santuário de Fátima faz 

parte, considerando o cosmopolitismo referente à metrópole fortalezense, haveria de 

considerar outros tipos de vivências espaciais, religiosas ou não, ampliando assim o leque de 

atrativos culturais e de lazer de Fortaleza. Da mesma maneira, deve apresentar ao “visitante 

desamarrado” a possibilidade de conhecer nos lugares religiosos não somente os atos 

religiosos (rituais e liturgias) convencionalmente ligados aos lugares sagrados, mas também 

as diferentes maneiras com as quais o ser humano se relaciona afetivamente e essencialmente 

com os espaços e lugares dos quais se apropria. 

Diversificar-se-ia, assim, as maneiras da cidade ser apropriada e habitada fora do 

contexto tipicamente ligado ao urbanismo dos administradores, como bem contesta o filósofo 

Henri Lefebvre (2001). Exercitar, a partir da visitação, a festa de Fátima é habitar, mesmo 

efemeramente no momento da visita, a casa da mãe de Deus. Necessidade do fiel de se 

conectar ao lugar. 

O turismo e indo mais além, a visitação, é a própria construção de instantes 

diversos fomentadores de uma vivência peculiar. Possibilita assim, à exemplo dos momentos 

vinculados à festa de Fátima, novas representações espaciais do vivido, novas apropriações. 

Assim sendo, fazendo uso das palavras de Oliveira (2004, p. 97): “A visitação, portanto, faz 

desaparecer de uma vez por todas a ideia de que o turismo é um movimento extraordinário e 

de mão única”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa”. 

 

Gaston Bachelard 

 

Diante da complexidade da vida, o entendimento do espaço geográfico como 

campo de relações múltiplas é de suma relevância. Assertiva esclarecedora da dimensão 

geográfica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza – CE; de sua 

complexidade baseada na pluralidade de representações para o qual é fomentado e do qual é 

possuidor. 

A compreensão desse peculiar lugar como casa foi nossa primeira tarefa. 

Derivação conceitual e também metafórica de uma maneira de se ter em mente a 

multiescalaridade dos espaços vividos, assim como sua essência. O Santuário de Fátima 

adentra essa possiblidade na medida em que se situa como lugar simbólico / sagrado para todo 

um contingente de fiéis que ao visitá-lo se sentem em casa e lá constroem seu aqui e agora 

baseado nas vicissitudes terrenas / mundanas os quais fazem parte do seu cotidiano citadino. 

Não compreendemos, portanto, a casa como mera habitação. Sua representação simbólica 

permite uma construção humana cotidiana passível de ser habitada mesmo que efemeramente. 

Motivação para voltar sempre ou logo que possível. 

O movimento e/ou fluidez espaço-temporal, portanto, é característica essencial 

para a compreensão do santuário em questão. As dinâmicas geográficas têm sua gênese nesse 

propósito, tendo em vista que exploram diferentes relações pertinentes ao cotidiano do 

Santuário de Fátima. 

As dinâmicas geográficas verticais (casa-outro mundo) e horizontais (casa-

mundo), cada uma do seu modo, fazem-nos entender os significados especiais que carregam 

lugares como o Santuário de Fátima, em seu recheio de esperança e fé para aqueles que 

procuram por vezes pelas mais simples respostas. Elas nos esclareceram também sobre o 

quanto tais significações têm rebatimentos espaciais a partir da vivência daqueles que dali 

fazem parte. Significações não somente elaboradas pela consideração religiosa dos que 

acreditam nas promessas do outro mundo, mas também por políticas eclesiais e “laicas” 

trabalhando de modo sincrético no reforço do significado que o santuário possui. 

Nesse contexto, com rebatimentos espaciais diferenciados, as dinâmicas verticais 

apresentam as topofilias inerentes aos diversos cantos componentes do santuário, cantos que 
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facilmente levam os fiéis a irem muito além das geometrias pertinentes à casa da mãe de 

Deus. 

De modo diferenciado, mas complementar, as dinâmicas horizontais descortinam 

determinadas relações pensadas no âmbito do mundo as quais possibilitam o reforço 

simbólico do lugar. Política, construções identitárias, discursos e legitimações permeiam esse 

reforço também subjacente àquilo que é o santuário. 

Porém, é na festa onde tais elementos melhor dialogam a ponto de serem 

imperceptíveis em sua diferença. Daí a necessidade de também festejarmos e com nosso olhar 

geográfico nos atermos às relações entre os elementos apresentados nas dinâmicas verticais e 

horizontais. Na festa, nossa dinâmica relacional, a geograficidade pulula, demonstrando as 

diferentes maneiras com as quais os diversos componentes do Santuário de Fátima apropriam-

se cotidianamente do lugar. 

Na promessa, no toque, no arrastar de joelhos, no descanso, na venda, na 

caminhada, na construção cotidiana da estrutura institucional e simbólica componente do 

Santuário de Fátima, o habitar sacro-profano está deveras presente. A festa, enquanto 

conjunção de contrários, não separa e apresenta o mundo da maneira como ele é: mundo 

vivido. 

Desse contexto compreensivo tiramos a certeza de que é somente com um 

pensamento epistemológico alargado sem o esquecimento da importância de uma 

preocupação ontológica da relação homem/espaço, que elaboramos possibilidades holísticas 

para a interpretação dos lugares. Nesse sentido, geografia, mas também filosofia, sociologia, 

história, antropologia, entre outros conhecimentos, são leituras obrigatórias para que de 

maneira mais abrangente possamos ler as geograficidades inerentes aos lugares. 

Podemos assim, perceber que geograficidades específicas são componentes do 

cotidiano do ser humano em suas vivências variadas. Ser humano, do mesmo modo, espacial, 

transcendental, social, temporal e cultural. 

Na escala da cidade, por exemplo, é interessante que tais geograficidades sejam 

pensadas a contento, enquanto propriedades daquilo que é a própria cidade. Tentativa 

diferenciada de se compreender os lugares habitados pelo ser humano, assim como de 

respeitar suas diferentes apropriações. 

Sendo tais lugares, assim como o Santuário de Fátima, significativos, ou seja, 

possuidores de uma áurea simbólica representativa de uma maneira de ser-no-mundo. Torna-

se necessário que os planejamentos daqueles que pensam a cidade aceitem a imaginação 

cotidiana do povo para que assim, na medida do possível, possam ser elaboradas previsões à 
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moda, por exemplo, do pensamento de Bachelard (2008, p. 18), o qual interroga: Como prever 

sem imaginar? E podemos aqui tentar somar com outra interrogação mais adequada à política 

da cidade: Como planejar sem imaginar? Imaginar é estar ciente da imaginação enquanto 

propriedade relevante para a construção e apropriação dos espaços. 

A cidade de Fortaleza em seu arranjo urbanístico e humano tem de melhor 

explorar (no aspecto positivo que essa palavra talvez permita) e fazer aflorar geograficidades 

cotidianas em muito ligadas às vivências intersubjetivas que podem fazer com que a cidade 

seja um lugar melhor para se viver. É isso que Serpa (2008), imaginando o futuro com 

Lefebvre, propõe: uma cidade como obra, de centralidades múltiplas e móveis, efêmeras e 

constantemente transformadas e renovadas, onde teríamos o fim da separação do cotidiano e 

dos lazeres. E não somente uma cidade para o turista, como se os que aqui morassem não 

tivessem o mesmo direito do habitar lúdico e telúrico.  

A abordagem cultural em geografia e sua consideração até sobre a mais ínfima 

característica dos lugares se mostra atenta a essa nova maneira de pensar o mundo vivido. Sua 

possibilidade de prever imaginando pode reverberar em novas ideias sobre os bairros, as 

cidades, os novos santuários (não propriamente religiosos) e, por conseguinte, sobre possíveis 

e novas formas de apropriar-se positivamente dos lugares, onde “[...] cada lugar e todo o lugar 

é uma centralidade. Com conteúdos qualitativos diversos e não hierarquizáveis” (SERPA, 

2008, p. 63). 

Foi a partir do Santuário de Fátima que tentamos elaborar esse recado. 

Esclarecendo que “enclaves” socioculturais, espaços lúdicos nos termos de Lefebvre (2001), 

também fazem acontecer os lugares onde estão inseridos, reverberando em instâncias 

multiescalares muitas vezes pouco ou nada pensadas de maneira imaginativa por aqueles que 

“pensam que pensam” a cidade. Recado geográfico, sobretudo, porque como foi visto por nós, 

o espaço, e mais especificamente o lugar, é essencial para que a vida faça, pelo menos, um 

pouco mais de sentido. Espaço com essência da noção de casa, como dissera o filósofo 

francês Gaston Bachelard. 
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APÊNDICE 01 

 

Enquete realizada no Santuário de Fátima com Fiéis e Comerciantes 
 

1. Dê-me ao menos 03 motivos (palavras ou frases) para estar nesta Festa do dia 13: 

 

a. ________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________ 

 

2. Agora, diga-me o que representa para Você (palavra ou frase). 

 

a. Nossa Senhora de Fátima ________________________________________________ 

b. Esse Santuário_________________________________________________________ 

c. Essa Festa ____________________________________________________________ 

 

3. Comparando o Santuário de Fátima com outros lugares, o que Você considera mais 

relevante sobre: 

 

a. Os santuários do interior, Canindé ou Juazeiro do Norte: 

______________________________________________________________________ 

b. Outros santuários da Cidade de Fortaleza, em outros bairros ou cidades próximas: 

______________________________________________________________________ 

 

4. Das palavras abaixo, quais, para Você, representam melhor a cidade de Fortaleza?  

 

(   ) Turismo (   ) Fé (   ) Sagrado(a) (   ) Ordem 

(   ) Desordem (   ) Trabalho (   ) Violência (   ) Encontro 

(   ) Educação (   ) Patrimônio (   ) Lazer (   ) Profano(a) 

(   ) Agitação (   ) Política (   ) Comércio (   ) Modernidade 

 

5. Entre as palavras escolhidas, há alguma que te lembre mais imediatamente: 

 

a. O santuário? (   ) Não  (   ) Sim   Qual(is)? ______________Por que razão?________ 

b. A festa? (   ) Não (   ) Sim Qual(is)? ______________ Por que razão?_____________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:____________________________M (  ) F (  ) Idade:_____ Escolaridade ______ 

Bairro/cidade onde mora:________________Profissão/Ocupação__________________ 

Forma de locomoção:_____________________________________________________ 

É a primeira vez que participa deste evento? (  ) Sim (  ) Não – Veio com ___________ 

Como/onde soube sobre o evento? __________________________________________ 

Pretende voltar? Quando? _________________________________________________ 

Teria sugestão ou critica para fazer? (  ) Sim (  ) Não. Qual?______________________ 
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APÊNDICE 02 

 

Questionário com representante eclesial da Paróquia de Fátima – Padre Ivan 

 

COM RELAÇÃO À FÉ MARIANA 

 

1. O que significa Maria para o senhor e qual a representatividade desta para uma 

localidade como a Igreja de Fátima? 

2. Como a fé mariana corrobora com a dimensão tomada pela Igreja de Fátima nos dias 

de hoje (número de visitantes, importância da procissão, etc.)? 

 

COM RELAÇÃO À IGREJA 

 

3. No que diz respeito ao cotidiano da igreja, quais as principais atividades realizadas pela 

mesma? 

4. Sabendo que a Igreja de Fátima ainda caminha para instituir-se como santuário, como 

anda este processo? 

5. Independente do processo de efetivação da Igreja de Fátima enquanto santuário, 

podemos realmente considerá-la um santuário? Por quê? 

 

COM RELAÇÃO AO BAIRRO 

 

6. Que relações a igreja possui com o bairro (comunidades de bairro e religiosas – ex: 

Shalom, Recado – e instituições particulares, etc.)? As relações, além destas 

instituições, vão além do território do Bairro de Fátima? 

7. O que dizer de uma estátua instalada em espaço público? Vontade do povo, vontade da 

Igreja, vontade política ou a união das três vontades? 

 

COM RELAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DOS DIAS 13 

 

8. Existe algum(ns) agente(s) na paróquia especialmente responsável(is) pela organização 

das festividades? Como é realizada esta organização? 

9. Como a festa é comunicada, divulgada? Há contribuição por parte de outras paróquias 

para tal realização? Existem outros meios de comunicar a Igreja de Fátima e suas 

diferentes atividades e festividades (blog, sites, programas de TV)? 

10. Por parte da Igreja de Fátima, existe alguma relação/contato junto à Pastoral do 

Turismo da Arquidiocese de Fortaleza, indicando a possibilidade de visitação à festa ou 

ao conjunto arquitetônico da igreja? Quais esforços têm sido feitos nesse sentido? 
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ANEXO 01 

 

Requerimento elaborado por Padre Amorim para elevação da Matriz de Fátima em 

Fortaleza à categoria de Santuário Arquidiocesano 
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ANEXO 02 

 

Emenda aditiva da verba para construção da estátua de Nossa Senhora de Fátima na 

Praça Pio IX – Bairro de Fátima, Fortaleza - CE 
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ANEXO 03 
 

Justificativa para a construção da estátua de Nossa Senhora de Fátima na Praça Pio IX 

– Bairro de Fátima, Fortaleza - CE 
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ANEXO 04 

 

Documento com as pastorais existentes no Santuário de Fátima, seus limites paroquiais, 

além de outras informações 
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ANEXO 05 

 

Projeto de Lei que inclui o dia 13 de maio no calendário oficial festivo do município 
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ANEXO 06 

 

Projeto de Lei que inclui o dia 13 de outubro no calendário oficial festivo do município 
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ANEXO 07 

 

Justificativa para a inclusão do dia 13 de outubro no calendário oficial festivo do 

município 
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O presente trabalho discute as diferentes relações que se dão nos meandros do Santuário de 

Nossa Senhora de Fátima, localizado no Bairro de Fátima em Fortaleza – CE. Denominamos 

tais relações de dinâmicas geográficas relacionando-as à religião. Para isto tomamos o lugar 

religioso como “casa da mãe de Deus”, considerando a categoria-metáfora “casa” como 

embebida de densidade geográfica e possibilidade multiescalar em sua relação com o lar e o 

lugar. Atitude bachelardiana de pensar o espaço, por nós também arrazoada com auxílio de 

Eric Dardel e Martin Heiddeger, entre outros. Deste modo, a partir da abordagem cultural em 

geografia, pensamos sua espacialidade no âmbito do habitar, remetendo-a desde o espaço 

íntimo do fiel às relações realizadas pelo santuário com o mundo. Para apreendermos isso, 

compromissado levantamento bibliográfico e documental, observação em campo, entrevista 

com representante eclesial, conversas com transeuntes no santuário e aplicação de enquetes 

junto aos fiéis e comerciantes, foram realizados. Destarte, caracterizamos as dinâmicas 

geográficas mediadas pelo santuário como verticais (relação casa-outro mundo), horizontais 

(relação casa-mundo) e relacionais (relação casa-mundo-outro mundo). Estas últimas 

efetivadas pelas festas que acontecem nos dias 13 de cada mês, especialmente em maio e 

outubro. A festa religiosa dá-se como potência sóciogeográfica, conforme reúne as dinâmicas 

verticais e horizontais supracitadas em instante sacro-profano peculiar. O faz 

retroalimentando e potencializando a representatividade institucional e simbólica que o 

santuário possui. O Santuário de Fátima, assim, é lugar dotado de grande importância 

espacial, haja vista sua representatividade nas dinâmicas geográficas que o sustentam e 

sustentam a religiosidade de milhares de fiéis. 

 

Palavras-chave: Santuário de Fátima, Dinâmicas Geográficas; Habitar; Casa; Geografia. 
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