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RESUMO 

No ano de 1917, a manifestação de um fenômeno religioso em Fátima (Portugal) 

acabou por gerar transformações profundas em sua paisagem. A partir da crença neste  

acontecimento, nasce num descampado um dos maiores centros de peregrinação 

mundial, o Santuário de Fátima. Abordando os fenômenos religiosos sob a perspectiva 

geográfica, esta dissertação tem como principal intuito analisar e compreender as 

percepções dos habitantes de Fátima em relação à cidade e ao respectivo território 

religioso. Numa primeira parte, é feita a revisão da literatura que permite situar a 

geografia das religiões no campo mais vasto da geografia cultural, enfatizando-se a 

relevância que vem adquirindo como campo de estudos na geografia contemporânea. 

Paralelamente, sintetizam-se e enquadram-se cerca de um século de transformações 

ocorridas no território urbano de Fátima. A terceira parte desta dissertação corresponde 

à aplicação de uma metodologia quali-quantitativa, através da realização de 

questionários e a elaboração de mapas mentais tendo em vista recolher respostas para a 

questão central deste trabalho. Os dados extraídos demonstram que embora haja a 

carência de alguns espaços e infraestruturas direcionados às necessidades dos residentes 

locais, estes revelam um forte sentimento de pertença em relação ao território em 

estudo. Este envolvimento é refletido no conhecimento e orgulho pela história local, 

bem como o reconhecimento por parte dos inquiridos do valor simbólico de Fátima 

enquanto lugar sagrado e religioso.  

 

Palavras-chave: Fátima; Geografia das religiões; Geografia cultural; Percepção do 

espaço; Sentido do lugar. 
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ABSTRACT 

In the year of 1917, the manifestation of a religious phenomenon took place in Fátima, 

which turned out to engender profound changes in its landscape. From the belief in this 

event emerged in an open field the Sanctuary of Fátima, one of the largest world centers 

of pilgrimage. Approaching the religious phenomena from a geographical perspective, 

this research has the main purpose of understand and analyze the perceptions of the 

inhabitants of Fátima in relation to the city and its religious territory. This dissertation is 

presented in two sections, first is considered the literature review, where our focus thus 

becomes to locate the geography of religions in the wider field of cultural geography, 

emphasizing the importance that it has acquired as a field of study in contemporary 

geography. Afterwards, were synthesized and framed nearly a century of changes that 

took place in the urban territory of Fátima. The second section of the dissertation 

correspond to the implementation of a qualitative – quantitative methodology, by 

conducting surveys and developing mental maps in order to gather important data to the 

central question of this work. The acquired data underpins that although there is a 

shortage of some spaces and infrastructure targeted to the needs of local residents, they 

maintain strong sense of belonging towards the area under study. Such involvement is 

mirrored in the knowledge and pride for local history, as well as recognition of the 

symbolic value of Fátima as a religious and sacred place. 

 

Keywords: Fátima; Geography of Religions; Cultural Geography; Perception of space; 

Sense of place. 
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1. Introdução 

A escolha do tema de dissertação a ser desenvolvida se justifica pelo interesse da 

mestranda pelos fenômenos religiosos, analisando-os sob a ótica geográfica. Como é 

referenciado no título – Cidade e território religioso em Fátima: percepções e sentido 

do lugar dos seus habitantes –, a cidade de Fátima foi escolhida como o local para o 

desenvolvimento de pesquisa. O principal motivo desta escolha resulta da coincidência, 

em Fátima, de uma cidade recente que, simultaneamente, é um centro de convergência e 

irradiação da fé católica conhecido internacionalmente. Desde logo, tal fato transforma 

este tema numa investigação pertinente.  

 A partir da delimitação do tema, o fenômeno religioso é evidenciado como o 

principal termo do problema, que, por sua vez, é aplicado sob a ótica geográfica, na qual 

fundamentar-se-á a investigação em pauta. Assumindo a postura de que a religião é um 

fenômeno humano, social e cultural (Santos, 2004), constata-se a capacidade que esta 

possui em repercutir projeções no espaço. Neste sentido – no qual se interrelacionam o 

fato religioso e a cultura, e, por conseguinte, as suas manifestações no espaço –, o 

campo de estudo é conduzido sob a compreensão da geografia cultural. Este ramo da 

geografia, calcado em concepções humanistas, se preocupa com a dimensão espacial da 

cultura. É neste panorama que a chamada geografia das religiões se insere como um dos 

eixos temáticos da geografia cultural.  

 Perante as problemáticas de investigação que compõem a geografia das 

religiões, esta dissertação se enquadra naquela que envolve o tratamento das 

percepções, das vivências e do sentido de lugar dos indivíduos. Neste âmbito, os 

estudos tradicionais desenvolvidos têm conduzido as suas atenções para a análise dos 

peregrinos e a prática das peregrinações. No entanto, ao concordarmos com Yi-fu Tuan 

(2012) na ideia de que as percepções dos autóctones são distintas das que possuem os 

visitantes, pareceu-nos particularmente relevante direcionar a preocupação central desta 

pesquisa para a avaliação das relações que os habitantes locais estabelecem com este 

espaço tão marcado pela dimensão religiosa.  

O Santuário de Fátima nasceu a partir da incidência de um fenômeno religioso 

que três crianças acreditaram vivenciar no ano de 1917. A difusão deste acontecimento 

fez com que, em poucas décadas, uma paisagem rural se transformasse em um 

aglomerado urbano que comporta, atualmente, um dos maiores centros de peregrinação 
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mundial da fé católica. A compreensão do contexto histórico e cultural da cidade 

permitiu-nos delimitar o ponto condutor da presente dissertação. Deste modo, o 

principal objetivo desta investigação consiste em analisar as percepções que os 

habitantes locais possuem de Fátima enquanto cidade e território religioso. É importante 

considerar, analogamente, a compreensão do sentido de lugar dos residentes em relação 

aos lugares e aos valores culturais da cidade. 

Em uma primeira fase, com o intuito de aproximar e ter contato com o campo de 

estudo, foram realizadas explorações bibliográficas em livros, teses e periódicos, acerca 

do tema da geografia das religiões e das relações entre o fenômeno religioso e o 

território. Foram feitos ainda levantamentos documentais sobre Fátima, com o intuito de 

apreender a sua história e sua expansão urbana. Numa segunda fase, foi trabalhada a 

parte prática do desenvolvimento de investigação, a qual foi realizada por meio do 

estudo de caso na cidade de Fátima. Este procedimento se realizou através de métodos 

quali-quantitativos desenvolvidos por aplicação de questionários aos residentes locais e 

pela elaboração de mapas mentais pelos alunos do 5º ao 9º ano do Colégio do Sagrado 

Coração de Maria. Estes métodos permitiram recolher informações exploratórias e de 

relevância metodológica para o tema e problemática central a serem desenvolvidos na 

investigação.  

Conforme os objetivos e as metodologias estabelecidas, o escopo da dissertação 

foi estruturado em duas partes principais: I – Enquadramento teórico e metodológico; II 

– Estudo de caso. A primeira parte foi dividida em quatro partes fundamentais. Em um 

primeiro plano foi elaborada a introdução composta pela apresentação do tema de 

investigação, dos objetivos, uma breve introdução metodológica e a estrutura do 

trabalho. Em sequência, são explicitadas as metodologias de investigação, seguidas pelo 

modelo de análise elaborado com o intuito de conduzir as análises de forma coerente e 

coesa. No terceiro ponto foi desenvolvida a revisão da literatura fundamental para a 

temática de investigação, constituída pelas principais abordagens teóricas e 

metodológicas da geografia cultural e da geografia das religiões. 

 A segunda parte, que corresponde ao estudo empírico, apresenta no seu 

primeiro capítulo o modo como se procedeu a construção do território religioso em 

Fátima e o desenvolvimento de seu aglomerado urbano. Para isto, foi exposto um 

enquadramento geral da cidade e, posteriormente, traçada a sua progressão urbanística 

até os dias de hoje. No segundo capítulo, foram descritos os questionários preparados, 
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relatada a sua aplicação e feita a análise e discussão dos respectivos resultados. 

Finalmente, foram apresentados, avaliados e discutidos os mapas mentais elaborados 

pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, de Fátima, com o intuito de 

verificar o envolvimento e percepções que estes possuem dos lugares da cidade e 

consolidar algumas das principais conclusões retiradas dos questionários anteriormente 

analisados. 

Embora tenha sido verificada a falta de algumas infraestruturas e espaços 

direcionados para as necessidades da população local, foram constatados fortes laços 

entre os residentes e o território urbano estudado, denotando um elevado sentido de 

pertença e, ao mesmo tempo, um reconhecimento dos principais espaços e símbolos que 

assinalam a dimensão religiosa deste lugar. Por fim, para além da revelação das 

conclusões alcançadas, são apresentadas algumas perspectivas futuras de investigação 

que surgiram no decorrer do desenvolvimento do presente trabalho, o que ratifica a 

importância do tema para o campo científico geográfico. 
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2. Metodologias de Investigação 

As metodologias de investigação são fundamentais para o desenvolvimento de 

um trabalho científico. Em um primeiro momento, a partir da escolha do tema e com 

base nas orientações especificadas, foram realizadas pesquisas bibliográficas em 

periódicos, teses e livros para recolher os fundamentos teóricos essenciais sobre a 

geografia cultural e a geografia das religiões. Após a elaboração desta revisão literária, 

que teve o intuito de aproximar a autora dos temas abordados na área, demos início aos 

levantamentos documentais sobre cidade de Fátima, local do estudo empírico.  

 A segunda fase de desenvolvimento comprometeu-se em efetivar a parte prática 

do estudo. Primeiramente, é preciso elucidar que esta dissertação não visou abranger 

uma amostragem representativa, mas sim concretizar uma análise exploratória tendo por 

base um amostra relativamente pequena da população. Com efeito, foram aplicados 80 

questionários na cidade de Fátima, entre os dias 23 e 27 de Abril de 2013. Os inquéritos 

(modelo inserido em anexo) foram estruturados em três partes principais que se 

subdividiram em: 1) caracterização dos inquiridos; 2) conhecimento e evolução da 

cidade de Fátima; e 3) conhecimento e relação com o território religioso.  

 Os questionários foram aplicados em cinco locais que compõem o aglomerado 

de Fátima: Cova da Iria, Moita Redonda, Lomba de Égua, Fátima e Aljustrel. A Cova 

da Iria é o centro fixo e impulsionador da cidade, onde se localiza o Santuário de 

Fátima. Moita Redonda e Lomba de Égua são bairros de cariz residencial, que se 

encontram em localizações próximas à Cova da Iria – Moita Redonda a norte (800 m) e 

Lomba de Égua a sul (1000 m). Por Fátima designamos o espaço que se estende para 

além da Rotunda Sul até à Junta de Freguesia e Igreja Paroquial de Fátima, que são 

intermediadas pela Estrada de Fátima. Os demais lugarejos pertencentes à freguesia de 

Fátima – Moimento, Eira de Pedra, Casa Velha, Lameira, Pederneira, Chã, Giesteira, 

Currais, Amoreira, Boleiros, Maxieira, Casal Farto, Pedreira, Gaiola, Moitas, Montelo, 

Ortiga, Vale de Cavalos, Vale do Porto, Alvejar, Ramila e Casais de St. Maria – são 

também aqui considerados como Fátima (freguesia). Por fim, enquadra-se o conjunto da 

aldeia de Aljustrel e Valinhos, que são locais importantes para a história de Fátima, já 

que foram lá que viveram os pastorinhos. 

 Estabelecidos os lugares onde seria realizado o estudo, as pessoas foram 

abordadas em locais públicos selecionados de acordo com as determinações elaboradas 
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por Zeny Rosendahl (1999) a respeito dos espaços sagrados e profanos. Relacionando 

os espaços designados por Rosendahl com os locais de aplicação, a autora identifica o 

lugar sagrado como aquele onde se deu o local exato da manifestação divina, que no 

caso de Fátima seria o recinto do Santuário em si – e,  mais especificamente, a 

Capelinha das Aparições. Em anexo ao espaço sagrado se justapõem três espaços 

profanos diretamente, indiretamente ou remotamente vinculados a esse mesmo espaço 

sagrado. Os espaços profanos diretamente ligados ao espaço sagrado são aqueles que 

mantêm fortes relações com as atividades religiosas, que no caso de Fátima são 

representados pelas hospedarias e locais de apoio aos peregrinos, a Reitoria do 

Santuário, as casas de freiras e seminaristas, os museus e espaços que remetem à 

história das aparições, e os comércios de artigos religiosos. A respeito destes locais, os 

questionários foram aplicados a funcionários do Santuário de Fátima, em dois museus, a 

um funcionário do Mini Comboio Turístico, em comércios de artigos religiosos e em 

uma casa de feiras. No quadro dos espaços profanos indiretamente vinculados aos 

espaços sagrados – que possuem funções direcionadas a moradores e peregrinos, 

simultaneamente – foram aplicados inquéritos a funcionários de hotéis, de comércios 

em geral, restaurantes, cafés e supermercados. Já os lugares remotamente vinculados ao 

espaço sagrado, que são aqueles em que os elementos independem parcial ou totalmente 

do religioso, os locais escolhidos para abordagem das pessoas foram papelarias, 

farmácias, escolas, correios, Junta de Freguesia, bombeiros e GNR. Como base para o 

desenvolvimento desta análise, foi utilizado como modelo o recente trabalho 

coordenado por Filipa Ramalhete que incidiu sobre a percepção e representação do 

espaço da Praça do Comércio, em Lisboa (Ramalhete, 2009). 

 Em complemento aos método quantitativos, foi decidido a inclusão de um 

método qualitativo por meio da elaboração de mapas mentais. Este procedimento foi 

possível graças ao apoio concedido pelo Colégio do Sagrado Coração de Maria de 

Fátima, o qual acedeu a que os professores aplicassem esta metodologia em sala de aula 

aos seus alunos. Os mapas mentais foram elaborados pelos alunos do 5º ao 9º ano, que 

possuem idade entre 12 e 15 anos. Para a elaboração dos mapas foi expressamente 

solicitado a cada aluno que desenhasse um mapa da cidade de Fátima com o que 

considerava mais importante para si. A questão teve o intuito de possibilitar que os 

jovens destacassem nos mapas os lugares que mais valorizam e com os quais mais se 
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identificam. Devido ao fato de terem sido aplicados durante o horário de aulas, não foi 

possível a presença da autora desta dissertação no momento de aplicação.  

 A orientação desta construção metodológica e teórica contribuiu 

significativamente para a sistematização necessária para o cumprimento dos domínios 

em causa e dos objetivos expressados. Assim, consideramos que o conjunto de métodos 

e as metodologias de investigação permitiram a recolha de informações exploratórias e 

de relevância necessárias para a temática científica central desenvolvida nesta 

dissertação. 

 

3. Modelo de Análise 

 A construção do modelo de análise é essencial para a estruturação de uma 

pesquisa científica. De acordo com Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt (1992: 

119), o modelo de análise é composto por conceitos e hipóteses que “estão estreitamente 

articulados entre si para, em conjunto, formarem um quadro de análise coerente e 

unificado”. Segundo estes autores, a diferença entre a problemática e a construção 

reside na a natureza operacional que esta deve conter, à medida que assume a função de 

servir como guia de observação e coleta de dados da pesquisa. A formulação da 

pergunta de partida permite delimitar conceitos e hipóteses que irão constituir o modelo 

de análise. A questão proposta neste trabalho pretende concentrar três conceitos-chaves: 

fenômeno religioso, espaço sagrado e percepções.  

Neste panorama, a geografia da religião contribui para a compreensão da 

dinâmica do fenômeno religioso em sua dimensão espacial (Rosendahl, 1999: 231). 

Segundo Claude Raffestin (1993), a geografia das religiões tem se dedicado, 

principalmente, às expressões espaciais do fenômeno religioso. Sob esta esfera, este 

fenômeno é visto como “um espaço de relações objetivas e subjetivas consubstanciadas 

em formas simbólicas mediadas pela religião” (Gil Filho, 2007: 208).  

A partir desta ideia, aplicada ao contexto de Fátima (local que foi selecionado 

para a investigação), é possível delimitar duas dimensões: a experiencial e a ritualista. 

As aparições marianas foram definidas como indicador da dimensão experiencial em 

atenção à crença nas aparições de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em 1917. As 

peregrinações foram definidas como indicador da dimensão ritualista. A hoje cidade de 
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Fátima torna-se, a partir da difusão do acontecimento das aparições, um centro de 

convergência de peregrinos, que acorrem à Cova da Iria com maior intensidade entre os 

meses de Maio a Outubro de cada ano.  

 

 

Figura 1 – Conceito de Fenômeno Religioso – Dimensões e Indicadores.  

Fonte: elaboração própria a partir de Quivy e Campenhoudt, 1992. 

 

Retomando os conceitos-chave, Rudolf Otto (1992: 12) afirma que, “a religião é 

a experiência do sagrado”. De acordo com Yi-Fu Tuan (1989: 44) “o sagrado é tudo que 

se destaca do lugar comum e da rotina”. Neste contexto, Rosendahl (1999: 241) elucida 

que as transformações manifestadas no espaço por meio de fenômenos religiosos atuam 

na reorganização espacial dos locais de peregrinação.  

Analogamente, Rosendahl afirma ainda (1999: 231) que, “a palavra sagrado tem 

o sentido de separação e definição, em manter separadas as experiências envolvendo 

uma divindade, de outras experiências que não envolvem, consideradas profanas”. 

Outro autor que vem a contribuir para esta discussão é Paul Claval (1992: 100), ao 

sustentar que “a presença do santuário significa uma modificação sensível na percepção 

do espaço, dando fim, inicialmente, a um estado de relativa indeterminação. Este espaço 

é doravante organizado, repartido e a fronteira entre o sagrado e o profano é nitidamente 

traçada”.  

O espaço sagrado pode ser construído de duas maneiras: por meio da 

manifestação direta da divindade em lugares, coisas ou pessoas; ou, ser ritualmente 
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construído (Rosendahl, 1999). Deste modo, é possível observar dois elementos 

fundamentais estabelecidos neste tipo de espaço, um de ponto fixo e o seu entorno. O 

ponto fixo seria o local exato da manifestação religiosa, enquanto o entorno é 

caracterizado pela área apropriada pelo crente, o local onde este pode realizar as suas 

práticas religiosas (Rosendahl, 1999: 233).  

Neste sentido, ao determinar um espaço sagrado, concomitantemente, são 

definidos e separados os espaços profanos. Estes, segundo Rosendahl (1999), são os 

espaços em frente e aos arredores do Santuário. Deste modo, são estabelecidas três 

dimensões do espaço profano, que são definidas como: espaços profanos diretamente 

vinculados ao espaço sagrado (Santuário), indiretamente, e remotamente vinculados a 

este. O primeiro estabelece uma relação intrínseca com as atividades religiosas, 

apropriados pelo comércio de artigos religiosos, serviços e hospedarias para os 

peregrinos; o segundo, que está indiretamente ligado ao espaço sagrado, apresenta 

funções direcionadas aos moradores e aos peregrinos, como espaços sociais de 

residência,  serviço e consumo do lazer. Por fim, o espaço profano remotamente 

vinculado ao espaço sagrado, compreende elementos que independem parcial ou 

totalmente do religioso, onde se espera que ocorra uma realidade distinta à realidade 

religiosa.  

 

 
Figura 2 – Espaço Sagrado – Espaço Profano. 

Fonte: elaboração própria a partir de Quivy e Campenhoudt, 1992. 

 

Ora, é relevante apreender que a reprodução dos espaços sagrados e profanos em 

Fátima estão intrinsecamente relacionados com a sua evolução urbana. Como meio de 



 

 

 10 

suprir as necessidades do crescimento de números de peregrinos, Fátima se transforma, 

em poucas décadas, em um aglomerado urbano que progride desordenadamente. Deste 

modo, este centro católico de convergência de fiéis evolui de um descampado (1917) 

para vila em 1977, e, por fim, é elevado à categoria de cidade em 1997.   

Ao direcionar a atenção para a população fixa de Fátima, surge como objetivo 

principal analisar quais as percepções e o sentido de lugar de seus habitantes locais. De 

acordo com Tuan (2012: 18) “percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos 

externos como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente 

registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados”. As 

percepções dos indivíduos, assim, são construídas através do meio físico externo e de 

valores culturais, que formam o elo afetivo entre pessoas e lugares. Ao concordamos 

com este autor (2012) que as percepções dos autóctones são distintas dos visitantes, 

pretende-se compreender as percepções e os reflexos recíprocos entre os residentes e os 

espaços da cidade de Fátima. Neste sentido, este trabalho foge às leituras tradicionais 

dos peregrinos, e direciona a sua atenção para a interpretação das percepções dos 

residentes locais. 

 

  
Figura 3 – Espaço Sagrado – Evolução urbana e populacional – Percepções.  

Fonte: elaboração própria a partir de Quivy e Campenhoudt, 1992. 
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Construído o modelo de análise, este se apresenta como alicerce para o 

prosseguimento da investigação. O modelo se estabelece como um fio condutor eficaz, 

para a seleção e coleta de dados pertinentes para o problema de pesquisa (Quivy e 

Campenhoudt, 1992). Portanto, ao serem definidas quais os elementos e fatores que 

serão observados e analisados, a construção do modelo de análise vem a contribuir 

como delineador dos indicadores pertinentes para o desenvolvimento da investigação.  
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4. Revisão da Literatura 

A geografia cultural nasceu sob a luz da geografia humana no fim do século XIX 

na Alemanha. Apoiada nas ideologias determinista e positivista, a geografia tradicional 

alemã buscou retratar as diferenças culturais e distribuições dos grupos humanos na 

superfície terrestre. No entanto, alguns geógrafos acabaram por contestar os princípios 

positivistas nos seus estudos de geografia cultural, o que levou a algumas 

transformações das abordagens de seus estudos. Este fato veio influenciar os geógrafos 

franceses na primeira década do século XX, quando na Escola Francesa de Geografia 

começam por se preocupar com as análises dos gêneros de vida de determinadas 

comunidades.  

No entanto, é na década de 1920 que a geografia cultural se consolida enquanto 

disciplina nos Estados Unidos com a Escola de Berkeley e os estudos das paisagens 

culturais. A geografia cultural, assim, se solidifica, e nos anos de 1940 passa por um 

processo de declínio, só voltando a se reerguer efetivamente na segunda metade da 

década de 1970. Linearmente a este processo, a partir da apreensão da importância das 

questões e ordens religiosas para os indivíduos, os geógrafos culturais tradicionais 

começam por estudar os reflexos dos fenômenos religiosos na paisagem e nos gêneros 

de vidas dos grupos humanos. É deste modo que a geografia das religiões emerge como 

um subcampo da geografia cultural.  

Neste capítulo tratar-se-á da gênese e evolução da geografia cultural. Ao 

elucidar os seus principais autores e fundamentos teórico-metodológicos no decurso do 

seu desenvolvimento, serão apresentadas as principais críticas e transformações que se 

repercutiram nesta disciplina. Por conseguinte, no ponto 3.2., traçaremos a trajetória da 

geografia das religiões enquanto subcampo de estudo, bem como os seus principais 

autores e temas abordados ao longo de sua evolução e na contemporaneidade. 

 

 

4.1. A Geografia Cultural: concepções clássicas e a renovação geográfica 

A geografia humana se desenvolveu ao fim do século XIX, aquando as 

principais questões abordadas eram referentes às diferenciações culturais da Terra e às 

diversificações das tradições populares, nas quais o meio ambiente era o ponto central e 
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mediador das relações analisadas. Os estudos eram dominantemente descritivos, sob a 

perspectiva epistemológica das idéias positivistas. A noção de cultura utilizada do início 

do século XIX até meados do século XX esteve intrinsecamente vinculada aos 

comportamentos humanos. Assim, é segundo esta visão, e sob o impacto da Revolução 

das ideias evolucionistas darwinianas, que se revelou o interesse sobre as relações entre 

o homem e o meio no final do século XIX. Esse debate se tornou então mister na 

geografia.  

 

 

A geografia tradicional alemã 

 

A disciplina geográfica, de acordo com Horacio Capel, se institucionalizou 

antecipadamente na Alemanha, o que a levou a receber forte influência do pensamento 

positivista e das ideias evolucionistas. Estas concepções se revelam notoriamente 

incorporadas nas obras de Friedrich Ratzel (1844-1904), que foi o primeiro geógrafo a 

introduzi-las no âmbito da geografia (Capel, 1981: 277-279). Em 1870, a partir de seu 

contato com o zoologista darwiniano Moritz Wagner, Ratzel assumiu real interesse pelo 

domínio e pelas transformações que as migrações produziam nas características dos 

seres humanos.  A partir desta proximidade, Ratzel se interessou pelos estudos de 

zoologia que, por sua vez, o levaram a estabelecer, desde cedo, especial convívio com 

as teorias evolucionistas de Darwin, influências que podem ser evidenciadas em muitos 

trabalhos de Ratzel que focavam as interações entre o meio ambiente e os organismo 

vivos (Capel, 1981: 279; Claval, 2012: 13-14).  

Posteriormente, nos anos de 1874 e 1875, Ratzel se depara e se aproxima da 

disciplina geográfica, motivado pela sua viagem aos Estados Unidos da América, onde 

adquiriu inúmeras observações e levantamento de dados de determinados grupos 

humanos, elevando o seu interesse pelo fenômeno das migrações (Capel, 1981: 279-

280). Dos estudos e apontamentos extraídos desta viagem, Ratzel desenvolveu sua tese 

de doutorado a respeito das migrações chinesas na Califórnia, o que o estimulou a 

publicar em 1880 a obra intitulada Culturgeographie der Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse (A 

Geografia Cultural dos Estados Unidos da América do Norte com a ênfase 
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especialmente voltada para as suas condições econômicas). É nesta obra que se verifica 

o primeiro aparecimento do termo geografia cultural (Claval, 2012: 13-14). 

No decorrer deste mesmo ano (1880), Ratzel nomeou esta área de pesquisa como 

Antropogeographie (antropogeografia). No seu entender a antropogeografia buscava, 

sobretudo, analisar as influências da natureza sobre os indivíduos e descrever as áreas 

que os homens ocupavam sobre a superfície terrestre.  Os seus estudos se desdobraram 

sob dois eixos: a dependência que homem possui do meio e a mobilidade como fator 

essencial da vida dos indivíduos e das comunidades. Ratzel (1880, cit. in Claval, 2012: 

13-14) investigou aqueles que designou como Naturvölker – os povos naturais ou 

primitivos de raízes antigas e que viviam em contato direto com a natureza – e 

Kulturvölker – povos de cultura ou de sociedades modernas que possuem e se 

relacionam a uma diversidade cultural pluralista. Em relação a estes últimos, examinou 

como dependiam do meio natural, como se moviam, assim como o conjunto de 

utensílios, técnicas e conhecimentos que utilizavam para modelar o meio ambiente em 

que viviam. Horacio Capel (1981: 279) acredita que o grande mérito de Ratzel foi sua 

capacidade de superar a noção etnográfica de Völkerkunde (literalmente, Etnologia, de 

acordo com a obra homônima publicada por Ratzel entre 1885 e 1888), e conseguir 

alcançar a revelação da Antropogeographie. Contudo, em 1890, Friedrich Ratzel passou 

a dedicar particular atenção à sua obra Politischen Geographie (Geografia Política) 

(1897, cit. in Claval, 2012: 14) devido ao fato de acreditar que este campo permitia uma 

melhor compreensão da distribuição e difusão dos povos modernos. 

Outro geógrafo alemão que também concebeu relevante contributo para o 

surgimento e evolução da geografia cultural foi Eduard Hahn (1856-1928). Hahn se 

preocupou com as problemáticas acerca da origem da agricultura ao apreender as 

complexidades que a envolvia; seu interesse também se revelou pela história da 

domesticação de animais. Deste modo, Eduard Hahn desenvolveu importantes trabalhos 

que abrangiam os aspectos materiais da cultura ligados aos utensílios e técnicas 

utilizados nas agriculturas cultivadas por grupos distintos. Otto Schlüter (1872-1959) 

também merece o seu destaque dentre os geógrafos alemães que influenciaram a 

geografia cultural. Shlüter desenvolveu estudos sobre os estabelecimentos humanos e, 

em 1907, publicou um pequeno trabalho sobre as transformações das ações humanas no 

espaço onde vivem, fazendo da paisagem (Landshaft) o objeto da geografia humana. A 

paisagem foi assumida então enquanto categoria científica, composta por um sistema de 
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fatores naturais e humanos. Neste contexto, a paisagem é modelada, simultaneamente, 

pela natureza e ações dos homens (Schier, 2003: 80; 83). Eduard Hahn, por sua vez, 

propôs a este novo campo de investigação o nome de Landschaftskunde, quer dizer a 

ciência da paisagem (Claval, 2012).   

Posteriormente, no fim da segunda década do século XX, Siegfried Passarge 

(1866-1958), também geógrafo alemão, desenvolveu alguns trabalhos centrados em 

estudos de geomorfologia. Todavia, em uma segunda fase, Passarge alargou o seu 

campo de estudo, tomando a paisagem como objeto primordial de suas investigações. 

Ao defini-la como tudo aquilo que a visão abarca, Passarge  desenvolveu trabalhos nos 

quais realizou análises comparativas entre determinadas paisagens (Claval, 2012: 16). 

Contudo, enquanto Ratzel e Hahn debruçaram os seus estudos sobre os utensílios e 

técnicas que os homens utilizavam para se apropriarem do meio, Schltüter e Passarge, 

tal como a maioria dos geógrafos alemães, se dedicavam às modificações que os 

homens traçavam nas paisagens. Esta problemática dominou os trabalhos da geografia 

cultural alemã dos anos de 1920 até 1960. 

A geografia cultural, portanto, assumiu como interesse de análise os diferentes 

modos de vida e as paisagens, cujos trabalhos se desdobravam sobre as dimensões 

materiais da cultura – focavam as características do habitat, de vestuário, utensílios e 

técnicas (Claval, 1999, 2012; Corrêa, 1997, 1999; Mitchell, 2000). Originariamente 

europeu, mais tarde este campo geográfico viria a se solidificar nos Estados Unidos da 

América. A geografia cultural surge, assim, em um bojo teórico e político no qual se 

sobrepunham questões e estudos relacionados às nações da Europa Ocidental, os quais 

as identificavam como civilizações culturalmente superiores. Esta apreensão, 

juntamente com a intensificação da colonização europeia e as explorações que estas 

projetaram nos países colonizados, conduziu a um forte interesse no século XIX pelos 

estudos que concebiam prestígio às comunidades tradicionais de origens primitivas.  

Esta visão estabeleceu uma conexão latente entre a geografia e a etnografia, e 

influenciou de forma evidente os trabalhos dos geógrafos no decorrer da segunda 

metade século XIX (Capel, 1981: 279). Tendo o imperialismo alcançado o seu auge 

nesta época, este passou então a ser um dos principais temas abordados (Mitchell, 

2000). 
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A geografia cultural francesa 

 

As transformações na geografia humana na Alemanha exerceram real influência 

sobre os geógrafos franceses, tendo como principal precursor no país Paul Vidal de La 

Blache (1845-1918). Suas investigações se desenvolveram sob as teorias elaboradas por 

Ratzel a respeito das relações entre a sociedade e a natureza. No entanto, Vidal 

acreditava que a análise dos utensílios e artefatos só tinham sentido se fossem 

considerados elementos constitutivos dos gêneros de vida dos grupos humanos. A 

concepção dos gêneros de vida se revelou de notória importância no domínio da 

Geografia Humana francesa. Se nos primeiros anos do século XX as origens naturalistas 

dominavam a disciplina, no decorrer das décadas seguintes o aprofundamento das 

pesquisas sobre os gêneros de vida conduziram a constatações sobre as dimensões 

sociais e ideológicas que os compunham (Claval, 2012: 19).  

Jean Brunhes (1869-1930) foi um dos primeiros alunos e seguidores de La 

Blache. Porém, ao apoiar seus trabalhos sobre os estudos das paisagens, aproximou-se 

notoriamente da geografia alemã. Desenvolveu suas pesquisas acerca dos tipos de 

habitat, de materiais e técnicas de construção. Em 1909, Brunhes publicou uma síntese 

intitulada Géographie Humaine, na qual os fatos culturais foram pouco privilegiados. É 

somente em 1920, com sua obra Géographie Humaine de la France, que Brunhes 

atribuiu, de fato, destaque à cultura, ao relevar a importância das realidades étnicas e as 

formas de habitat existentes no planeta (Claval, 2012: 20-21).  

Pierre Deffontaines (1894-1978) também exerceu notório domínio sobre a 

geografia francesa. Desenhista de paisagens, fez alguns levantamentos para Brunhes 

quando este foi responsável pela organização dos “Archives de la Planète” – coleção de 

imagens fotográficas que buscou retratar os lugares do mundo e identificar as suas 

transformações ao longo dos tempos. Deffontaines defendeu o seu doutorado em 1932, 

intitulado Les Hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne Garonne ( Os 

Homens e seus trabalhos nas regiões do médio Garonne), no qual o cerne da 

problemática eram os gêneros de vida. Neste mesmo ano que Deffontaines foi 

responsabilizado para coordenar uma nova coleção em geografia humana pelo editor 

Gallimard. Os temas abrangiam desde aspectos gerais da disciplina – cidades, fronteiras, 

circulação –, até temáticas sobre os modos de vida e os condicionamentos do meio 

ambiente (Claval, 2012: 21). Em 1948, Deffontaines passou a dedicar os seus estudos às 
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relações existentes entre geografia e religião, publicados na obra Géographie et 

Religions, o que fez do autor um dos principais precursores do tema dentro do campo da 

geografia cultural.   

 

 

Carl O. Sauer e a Escola de Berkeley 

 

Imbuídos de cunho critico às ideias positivistas, é possível observar que os 

geógrafos franceses desenvolveram estudos que tinham como assunto dominante as 

comunidades tradicionais e os seus modos de vida, motivados, sobretudo, pelas análises 

de Vidal de La Blache. Já os geógrafos alemães se ocupavam com pesquisas acerca dos 

utensílios e técnicas utilizadas pelo homem como meio de apropriação e transformações 

das paisagens. É importante ressaltar ainda que as produções científicas dos alemães 

sobre as paisagens culturais tiveram relevante difusão nos Estados Unidos, 

disseminadas pelas investigações engendradas pelo geógrafo Carl Ortwin Sauer (1889-

1975) e pelos seus seguidores na “Berkeley School” (Escola de Berkeley).  

Isto posto, a partir do contato de Carl Sauer com os geógrafos alemães e com os 

estudos sobre as paisagens desdobrados por estes, são notáveis essas influências 

refletidas nas teorias e metodologias desenvolvidas pelo investigador norte americano 

na década de 1920. Essas produções elaboradas por Sauer vieram contradizer duas 

abordagens predominantes nos projetos de investigação desempenhados pelos geógrafos 

europeus: o determinismo ambiental e os estudos que procuravam explicar as raízes 

culturais da civilização europeia (Mitchell, 2000).  

Foi neste panorama que nasceu a Escola de Berkeley em 1925, tendo como o seu 

principal protagonista e precursor, como referido, Carl O. Sauer. Através deste a 

geografia norte-americana começou a estabelecer conexões com a Antropologia e a 

História (CORRÊA, 1997).  Para Sauer, a Geografia deveria se constituir em três 

estudos: reconstrução da paisagem física antes do homem; reconstrução da paisagem 

durante a ocupação humana; e as mudanças maiores que se verificam na paisagem 

cultural, através das marcas que nelas são impressas e as representações que através 

delas se manifestam. Sauer abandonou a geografia dominada pelo determinismo 

ambiental, e seguiu aquela que buscava analisar as ações e transformações que se 

repercutiam no espaço. Desta forma, a geografia cultural definida por Sauer estuda as 
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áreas culturais, analisando-as desde as suas origens e processos, até às características 

que as diferenciam (Corrêa, 1997). 

Os fundamentos metodológicos desenvolvidos por Sauer entre as décadas de 

1920 e 1940 contribuíram para a realização de estudos que exaltavam as áreas culturais, 

a história da cultura no espaço e as paisagens culturais. Posteriormente, no decorrer das 

décadas de 1950 e 1960, os seus estudos influenciaram pesquisas que privilegiaram 

temas a respeito das relações entre ecologia e cultura (Corrêa, 1999; Mitchell, 2000). 

Deste modo, os fundamentos disseminados por Carl Sauer e pela Escola de Berkely se 

solidificam e passam a servir como guião, principalmente no período entre guerras, 

prosseguindo até os anos de 1960.  

 

 

O pós-guerra: crise e renovação da geografia cultural  

 

Apesar das diferenças entre as concepções tradicionais alemã, francesa e norte-

americana da geografia cultural, os temas que se desenvolveram entre 1890 e a década 

de 1940 eram semelhantes e compartilhados entre os geógrafos americanos e europeus 

(Corrêa, 1999). Os trabalhos possuíam aplicações conectadas às relações entre 

sociedade e natureza, que destacavam as análises das técnicas, as identificações de 

instrumentos de trabalho, os estudos das paisagens culturais e dos gêneros de vida. 

Como é possível observar, há uma ênfase vinculada às dimensões materiais da cultura. 

Somente o último tema mencionado carrega um olhar direcionado para os aspectos 

imateriais. 

Na década de 1940, a geografia cultural foi submetida a uma considerável perda 

de prestígio, que se prolongou até 1970. As principais razões ligadas a essa decadência 

são, de fato, as abordagens imbuídas predominantemente por uma dimensão material da 

noção de cultura. Logo, isto tornava os estudos pouco relevantes e triviais (Duncan & 

Ley, 1993; Claval, 1999, 2012; Corrêa, 1997, 1999; Mitchell, 2000). Ademais, o 

progresso técnico se intensificou, o que acabou por gerar a redução da heterogeneidade 

de utensílios e equipamentos, ou seja, o que levou à homogeneização das técnicas. 

Outra razão, e não menos importante, se deveu à amenização do interesse pelos estudos 

das comunidades tradicionais e dos modos de vida, em consequência da diversificação 

das atividades nos centros urbanos e pelos grupos sociais.  
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Ora, se entre as décadas de 1940 e 1970 a geografia cultural estava em declínio, 

colocada à margem da disciplina, no fim da década de 1970 e início dos anos 1980 ela 

reaparece com todo vigor. Este ressurgimento se desdobrou num cenário pós-positivista, 

imbuído de questionamentos que requisitavam uma renovação temática e metodológica 

da abordagem cultural na geografia. Com o constatar desta necessidade de inovação, a 

geografia cultural renasce como um campo relevante da disciplina. Consequentemente, 

esta retomada traz à tona debates a respeito de suas origens, das características dos 

temas e metodologias abordados, o que acaba por desencadear alguns questionamentos 

e discussões. Os debates se articulam, assim, no âmbito de assuntos relacionados com as 

diversidades dos grupos sociais e, principalmente, com reflexões que indagam sobre os 

impasses epistemológicos dos princípios positivistas. A partir dos anos 1990, a 

geografia cultural e os seus respectivos investigadores presenciam uma considerável 

proliferação de novos estudos e temas, que se repercutem no campo das ciências sociais 

como um todo. Este processo ficou reconhecido como o “Cultural Turn”, a renovação 

cultural.  

A regeneração da geografia cultural conduziu a novas perspectivas no cerne do 

tratamento das abordagens temáticas e das metodologias adotadas. As dimensões 

imateriais da cultura assumiram caráter relevante perante as reiterações sucedidas. Os 

temas se ampliaram e passaram a contemplar estudos sobre os modos de vida, a 

produção e manutenção dos significados sociais, as manifestações religiosas no espaço, 

as percepções e os discursos de povos e indivíduos, e as representações que os 

codificam (Claval, 1997; Mitchell, 2000). Isto se deu pelo fato dos geógrafos sociais 

radicais e humanistas apreenderem que, desenvolver estudos que abrangiam somente os 

aspectos materiais da cultura, acabava por tornar os trabalhos triviais, particularistas e 

socialmente irrelevantes. 

Contudo, conforme explica Corrêa (1999: 51-52), a renovação geográfica 

cultural é acompanhada por influências das concepções que a antecediam e, 

simultaneamente, marcada pelo materialismo histórico e dialético e pelas filosofias de 

significados características da Geografia Humanista. Esta última é crucial para o 

desenvolvimento do presente trabalho, pois dá real valor às experiências dos indivíduos, 

e às percepções coletivas e individuais extraídas dos lugares.  

Ainda tomando os pareceres de Corrêa (1999: 52) como alicerce, o conceito de 

cultura também se retifica. O autor expõe as definições de cultura apresentadas pelo 
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Editorial da Revista Géographie et Cultures coordenada por Paul Claval, em seu 

primeiro volume publicado em 1992, na década em que a disseminação dos novos 

temas atingiu o seu auge. Deste modo, a cultura passa a ser definida como o conjunto 

das técnicas, atitudes, ideias e valores, considerando os seus elementos materiais, 

sociais, intelectuais e simbólicos. Neste sentido, a cultura é transmitida, inventada e 

vivida individualmente, ao ponto que é assimilada de forma distinta pelos membros de 

uma sociedade.  

Retomando, as argumentações e críticas procedidas pelos novos geógrafos 

culturais contestam a apreensão que qualifica cultura como coisa. Esta noção, adotada 

até a década de 1970, constitui a cultura como uma entidade supraorgânica que se 

revela acima da sociedade. Essa foi a essência das discussões e controvérsias que 

compreenderam o processo de renovação deste campo disciplinar.  

Neste sentido, Don Mitchell (2008) defende a ideia exposta por Marvin Mikesell 

(1978: 13, cit. in Mitchell, 2008: 81) de que os novos geógrafos necessitam pensar em 

qual concepção de cultura devem fundamentar suas investigações. O conceito adotado 

então pelos pesquisadores até o ano de 1970 – principalmente pelos da Escola de 

Berkeley –, concebia-a como algo capaz de determinar e moldar os indivíduos. Assim, 

Mitchell (2008) sugere o abandono deste caráter de “coisa” determinante para que 

pudessem assumi-la como um nível, uma ideia. Para o autor, esta reconceitualização 

permite explicar as diferenças materiais e de ordem social. No entanto, Mitchell (2008) 

observa que geógrafos como Peter Jackson, James Duncan e Denis Cosgrove, 

continuam a admitir a noção de cultura como substância causal, ou seja, como categoria 

ontológica. 

Em resposta aos julgamentos de Mitchell, os geógrafos citados acima deram os 

seus pareceres. Peter Jackson (2008) reagiu às críticas do colega, e concordou com 

Mitchell ao ponto que os novos geógrafos culturais continuavam a reificar o conceito de 

cultura. Portanto, Jackson adverte que os investigadores da área deveriam compreendê-

la como ideologia e assim explicar o contexto em que os seus estudos foram 

desenvolvidos. Já os autores James Duncan e Nancy Duncan (2008), rebateram as 

críticas de Mitchell em um ensaio intitulado “Reconceptualizing the idea of culture in 

geography: a reply to Don Mitchell”, no qual afirmaram que o próprio autor (Mitchell) 

instituiu status ontológico ao termo cultura. James Duncan e Nancy Duncan (2008) 

alegaram, no texto citado, que isto ocorre quando Mitchell defende que a ideia de 



 

 

 21 

cultura foi desenvolvida por atores sociais com o intuito de controlar e definir os outros. 

Denis Cosgrove (2008), por sua vez, assegura que Mitchell ignorou os trabalhos 

empíricos e monográficos dos geógrafos a quem dirige suas críticas. Cosgrove (2008) 

concordou com Mitchell ao reconhecer que assumir cultura como uma ideia leva a 

diferenciações do mundo; porém, não está convicto de que estas distinções se resumem 

apenas aos eixos conferidos às relações de poder. 

Este aspecto paradigmático é uma das principais críticas que se dirigiram à 

Escola de Berkeley, que confere ao conceito de cultura um caráter reificador. No 

entanto, mesmo que a renovação geográfica cultural tenha se manifestado em uma 

corrente de críticas às abordagens tradicionais, as concepções contemporâneas não 

deixam de conter, segundo Mitchell (2000), as suas raízes nas pesquisas desenvolvidas 

por Carl Sauer na Escola de Berkeley.  

Esta influência significativa é justificada, de fato, por Sauer e seus alunos se 

evidenciarem suscetíveis às questões de especificidades ecológicas a partir dos anos de 

1930. Por considerar a cultura como o conjunto de utensílios e artefatos que as 

sociedades e os indivíduos utilizam para transformar o meio ambiente, Sauer se 

preocupou com a forma que os homens efetuam essas modificações. Sauer acreditava 

que as transformações do meio natural poderiam ser conduzidas imprudentemente, o 

que acabaria por ameaçar o equilíbrio da natureza e provocar catástrofes ecológicas. 

Logo, é segundo este ponto de vista, estabelecido por Sauer, que os estudos 

desenvolvidos na Escola de Berkeley se apresentam influentes nas produções científicas 

atuais da Geografia Cultural (Claval, 2012).  

Contudo, os novos estudos que sucederam, conforme elucidam João Sarmento, 

Ana Azevedo e José Pimenta (2006: viii),  se fundam em dimensões que reveem “a 

ideia de cultura como processo significante”, sistema de construções sociais e 

simbólicas. Essas construções se dão por meio de relações estabelecidas entre território 

e indivíduos. Por sua vez, essas relações produzidas se refletem nas experiências e 

percepções que as pessoas extraem de um determinado local, as quais configuram as 

identidades e os sentimentos de pertença coletivos e pessoais, ou seja, que concebem o 

sentido de lugar. Linearmente, as análises e os conceitos envolvem um caráter dialético 

que se baseiam no espaço como produção, do lugar como vivência e prática, e da 

paisagem como representação (Sarmento, Azevedo & Pimenta, 2006).  
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As abordagens dos estudos abrangidos pela Geografia Cultural seguiram, assim, 

novos rumos, ao implementar antigos temas ao mesmo tempo em que novos elementos 

são associados. Os aspectos materiais são revestidos de novas perspectivas – práticas de 

consumo e produção culinária; culturas populares; e a paisagem cultural e suas 

representações –, e as novas abordagens de caráter imaterial são efetivamente analisadas 

e desenvolvidas. Logo, investigações dedicadas às religiões, às percepções, aos 

sentimentos de pertença, às identidades culturais, às representações e às interpretações 

de textos, passam a ser trabalhadas e a compor os projetos de pesquisas produzidos a 

partir dos anos de 1980. 

É sob a ótica dos três primeiros temas citados acima, que se segue esta 

dissertação. Isto posto, o próximo ponto apresentará os fundamentos teóricos sobre a 

Geografia das Religiões e a importância do tema na atualidade. Mais à frente, na 

segunda parte do trabalho, abordar-se-ão os debates teóricos acerca das percepções e do 

sentido de lugar. São estas as temáticas que darão suporte ao desenvolvimento deste 

estudo.   

 

4.2. A geografia das religiões e suas aproximações de estudo 

A geografia das religiões emergiu como um subcampo da geografia cultural no 

decorrer da década de 1940. Os seus fundamentos teóricos e metodológicos foram 

influenciados por renomados autores da sociologia, ciências e história das religiões. 

Neste capítulo pretende-se tratar a evolução deste subcampo, desde suas origens 

tradicionais até à vigorosa importância que alcançou na contemporaneidade. Tendo 

passado por uma época de transformações e renovações entre os anos de 1960 e 1980, a 

geografia das religiões acompanhou de modo linear o campo da geografia cultural no 

qual está, predominantemente, inserida.  

 

4.2.1.  As concepções clássicas na geografia das religiões  

Após a revisão de literatura apresentada, é possível identificar a geografia das 

religiões como um subcampo do domínio da geografia cultural. As concepções 

abordadas pela geografia cultural guiaram, então, os estudos e metodologias das 
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temáticas tratadas pela geografia das religiões, influenciadas, sobretudo, pela Escola 

Francesa de Geografia, tutelada por Paul Vidal de La Blache, e pela Escola de Berkeley, 

de Carl Sauer. Deste modo, os trabalhos desenvolvidos até meados da década de 1960 

eram carregados pelos aspectos tradicionais de investigação. Os temas se desdobravam 

principalmente sobre os estudos das paisagens e das transformações que os fenômenos 

religiosos eram capazes de desempenhar nestas. 

De acordo com as argumentações de David Sopher (1967), a geografia cultural 

se interessou pelos estudos das ações do homem na natureza, não do homem como 

indivíduo, mas como participante do ambiente natural e portador de cultura. Este 

homem que se impõe e transforma o meio possui uma característica profundamente 

humana: suas necessidades espirituais, que o definem como um ser religioso, que crê 

numa força divina superior, e que busca nesta coragem e esperança para superar os 

desafios da vida.  O fenômeno religioso, tal como o homem, tem grande poder 

transformador sobre o meio natural, como afirma o geógrafo português Aristides de 

Amorim Girão:  

 

Não se teve talvez na devida conta que a actividade modificadora 

exercida pelo homem sobre a superfície terrestre é sempre 

determinada, não apenas por necessidades corporais, mas por 

sentimentos e desejos de outra natureza, anseios de perfeição, 

aspirações e repulsões de ordem bem diversa. [...] As causas externas 

só actuam sobre o homem através da sua interpretação psicológica. E 

é sobretudo a crença religiosa que a este respeito desempenha o papel 

primacial (Girão, 1958: 6). 
 

É necessário ressaltar aqui que esta leitura feita por Girão foi influenciada pelas 

aproximações da Escola Francesa de Geografia. Retomando, é possível dizer que a 

geografia cultural concedeu atenção particular a dois tipos de relações: primeiro, à 

interação da cultura com o seu meio ambiente; segundo, às correlações entre culturas 

distintas em um determinado espaço. Neste sentido, a geografia das religiões buscava 

analisar estas relações, concentrada pelo viés da componente religiosa da cultura, na 

qual a religião era definida como um sistema organizado e culturalmente modelado 

(Sopher, 1967). 

Um autor que adquiriu real influência e iniciou os seus estudos sobre a geografia 

das religiões segundo a visão das concepções clássicas foi Pierre Deffontaines, com a 

obra Géographie et Religions (1948). Para Deffontaines, geografia e religião se 
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relacionam por meio das causalidades e consequências que o fenômeno religioso projeta 

na paisagem. Estas projeções podem se repercutir, segundo o autor, de três maneiras: 

sobre a habitação humana e tipos de povoamento; sobre os usos e apropriações do solo e 

gêneros de vida; e sobre a geografia da circulação, da mobilidade e deslocação dos 

homens (Claval, 2008: 18). Deffontaines, em semelhança aos geógrafos franceses, dá 

real atenção aos estudos sobre os gêneros de vida, observando as suas características 

peculiares traçadas pelos fenômenos religiosos. De acordo com Zeny Rosendahl (1997: 

120), nos estudos desenvolvidos por Deffontaines é possível encontrar algumas 

questões que se conduzem para uma abordagem mais imaterial da cultura, que tratam 

sobre os significados simbólicos religiosos que são representados nas construções e 

formas de habitações de determinadas comunidades.   

Por sua vez, o geógrafo francês Maxmilien (Max) Sorre, também ele discípulo 

de Vidal de La Blache, ao assumir grande interesse pelas rápidas transformações e 

acelerações das técnicas, buscou analisar os reflexos desses processos sobre os gêneros 

de vida, incluindo os elementos religiosos. Sorre procurou identificar, na sua obra 

Rencontres de la Géographie et de la Sociologie (1957), as manifestações das práticas 

religiosas na sociedade, peculiarmente nas comunidades rurais (Rosendahl, 2005: 

12928; Bonini, Mezzomo & Mezzomo, 2012: 24).  

Amorim Girão também ofereceu importante contributo para as abordagens 

religiosas na geografia. Na sua obra Fátima, terra de milagres: ensaios de geografia 

religiosa, de 1958, analisou as relações entre geografia e religião, delineando as 

materializações de ordem religiosa refletidas nas paisagens, nos povoamentos e nas 

formas de utilização do solo. Girão conservou em seu trabalho a essência das 

influências da geografia francesa, principalmente ao elucidar os aspectos regionais, as 

atividades desempenhadas pela população, as características das paisagens e as ligações 

destas com as manifestações dos fenômenos religiosos, centralizando como local de 

estudo a cidade de Fátima.  

Analogamente à temporalidade da evolução da geografia cultural, os estudos de 

seu subcampo, a geografia das religiões, também passaram por um processo de 

questionamentos a respeito de suas teorias e metodologias a partir da segunda metade da 

década de 1960. Os últimos anos desta década se caracterizaram como um período 

intermediário de transição da geografia tradicional para a renovação geográfica. David 

Sopher (1967), ao realizar o seu doutoramento e lecionar na Escola de Berkeley, 
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presenciou e desenvolveu os seus estudos nesta época de transição. Os geógrafos 

começaram então por desconsiderar a visão unilateral que apreende o homem como 

agente transformador da morfologia da paisagem, e passaram a valorizar as relações 

intrínsecas e recíprocas existentes entre eles.   

Em sua obra Geography of Religions (1967), Sopher abordou a religião sob 

essencialmente 4 temas culturais geográficos: o primeiro focava a relevância do meio 

ambiente para o desenvolvimento dos sistemas religiosos; o segundo conferiu 

importância às transformações das paisagens impostas por estes sistemas; o terceiro 

procurava verificar as diferentes formas existentes de ocupação e ordenação espaciais 

das diversas organizações religiosas existentes; e por fim, a quarta temática buscou 

identificar a distribuição e difusão geográfica das religiões, com o intuito de perceber as 

irradiações e interações entre os distintos sistemas religiosos.  

Reconstituindo, foi possível verificar, portanto, que os estudos de Deffontaines 

(1948) focavam os reflexos das práticas religiosas nos gêneros de vida, revestidos pela 

influência da Escola Francesa de Geografia. Influenciado pela mesma Escola e por 

Vidal de La Blache, o geógrafo francês Max Sorre se interessou, sobretudo, pelas 

acelerações e o progresso das técnicas, ao refletir como este processo se repercutiu 

sobre os gêneros de vida. Ao debruçar minuciosamente os seus trabalhos sobre estes 

aspectos, Max Sorre buscou analisar as manifestações do fenômeno religioso nas 

comunidades e paisagens rurais.    

As investigações de Amorim Girão (1958) também foram conduzidas sob a 

mesma ótica, ou seja, motivadas pelos estudos regionalistas da Escola Francesa. As 

materializações dos fenômenos religiosos projetados nas paisagens, os tipos de 

povoamento e habitat, e as formas de utilização do solo se encontravam em destaque na 

obra do autor. Os trabalhos de Sopher (1967), por sua vez, foram desenvolvidos na 

segunda metade da década de 1960, caracterizada por representar um período de 

transição entre as críticas à geografia tradicional e o processo de desenvolvimento dos 

fundamentos teórico-metodológicos que se conduziram posteriormente. Os estudos de 

Sopher (1967) enfatizavam as relações recíprocas entre os sistemas religiosos e o meio 

ambiente, sob o domínio temático das paisagens culturais desenvolvidos pelos 

geógrafos da Escola de Berkeley. 

Justapostos os principais autores e os seus respectivos trabalhos desenvolvidos 

sobre os fatos religiosos em sua dimensão geográfica, Paul Claval ordenou um conjunto 
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de questões que moldaram os estudos clássicos da geografia das religiões na primeira 

metade do século XX. Claval afirma que a concessão restrita das possibilidades de 

questões abordadas conduziam os geógrafos a tratar dos temas sem atingir real 

aprofundamento de sua problemática (2008: 18-19). Deste modo, o quadro temático 

estruturado por Claval possui dois temas principais: a paisagem e os gêneros de vida, o 

que demonstra e confirma o domínio da Escola de Berkeley e, também, da Escola 

Francesa de Geografia.  

A paisagem relevada como elemento central conferia aos estudos desenvolvidos 

um caráter de inventário das estruturas espaciais modeladas pela vida religiosa. Os 

santuários, igrejas ou templos eram analisados enquanto agentes de intervenção da 

estruturação do calendário da comunidade e dos seus rituais cotidianos. Os fatos 

religiosos foram também apreendidos como modeladores dos gêneros de vida. Neste 

viés, os estudos analisavam o modo como a religião pré-determinava os modos de vida 

da comunidade e a sua capacidade de promover espaços de concentração de fiéis que se 

reuniam, diária ou periodicamente, para exercerem o culto de fé. Muitos trabalhos que 

possuíam os gêneros de vida como principal fundo de abordagem tratavam, também, a 

respeito de como a igreja delimitava os meios de subsistência da comunidade ao impor 

obrigações e restrições a certos tipos de alimentos e o ritual do jejum (Claval, 2008: 19).  

Contudo, sintetizado os principais autores da geografia das religiões segundo as 

concepções clássicas, constata-se, que do mesmo modo que a geografia cultural se 

restringia aos estudos sobre os aspectos materiais da cultura, assim procediam também 

os trabalhos elaborados em geografia das religiões. Muitas investigações foram 

desenvolvidas acerca da temática das paisagens culturais e suas modificações. Os 

reflexos da religião nos gêneros de vida, nos modos de povoamento, nas atividades 

laborais e formas de utilização do solo, também receberam atenção significativa.  

Como referido, no fim dos anos de 1970 e início da década de 1980, a geografia 

cultural passou por um panorama de questionamentos imbuídos de novas perspectivas. 

Houve transformações cruciais na disciplina e uma notória ampliação temática de suas 

investigações científicas. As sustentações teóricas e metodológicas deste campo foram 

reformuladas, e, analogamente, a geografia das religiões também foi conduzida por este 

progresso, adquirindo real relevância e visão dentro dos estudos culturais geográficos. 
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4.2.2.  A geografia da religião face à renovação da geografia cultural 

Conforme elucidado anteriormente, entre o final dos anos de 1970 e início da 

década de 1980, presenciaram um cenário de mudanças consideráveis no campo da 

geografia cultural, que se consolidaram nos anos de 1990. Estas transformações 

repercutem de modo efetivo nos estudos abrangidos pela geografia das religiões. Até 

então, os fatos religiosos eram associados sob a visão positivista e influenciados pelos 

fundamentos teórico-metodológicos da geografia cultural da Escola Francesa e da 

Escola de Berkeley. No entanto, no início dos anos 1980, os geógrafos começam a 

perceber que a religião é, notoriamente, um fator social que possui evidente dimensão 

geográfica. Este caráter social foi diagnosticado devido à apreensão de que a religião é 

parte integrante da vida do homem, o qual a assume como um caminho para a 

compreensão do sentido da vida (Rosendahl, 1996: 11). 

 

 

Mircea Eliade e sua herança no pensamento religioso 

 

Émile Durkheim (1912), Rudolf Otto (1917), Max Weber (1922), Mircea Eliade 

(1949; 1957), Peter Berger (1967) e Pierre Bourdieu (1974) estão entre os autores 

clássicos que exerceram maior influência no desenvolvimento do pensamento religioso, 

e ademais, para a relevância e acepção da religião enquanto realidade social. Não 

obstante, foi o historiador das religiões Mircea Eliade quem contribuiu 

significativamente para os trabalhos elaborados sob as novas perspectivas que se 

desenvolveram no campo da geografia das religiões. Eliade lecionou na Universidade de 

Chicago entre 1957 e 1986. Duas principais obras de sua autoria vieram moldar 

notoriamente o pensamento religioso geográfico contemporâneo: Traité d’Histoire des 

Religions (1949) e Le sacré et le profane (1957). 

No seu Traité d’Histoire des Religions, Eliade se interessou principalmente 

pelos fatos religiosos e a complexidade que os envolvem. O autor buscou elucidar o que 

era a religião e em qual medida era possível falar da existência de uma história das 

religiões. A partir da acepção de que “a religião é a experiência do sagrado”, imposta 

por Rudolf Otto (1992: 12) em sua obra Das Heilige (O Sagrado) (1917), Eliade 
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desenvolveu o conceito de sagrado, que definiu como tudo o que é religioso e que se 

opõe ao profano. Deste modo, o sagrado é para Mircea Eliade a essência das religiões. 

Paralelamente ao conceito de sagrado, Eliade ([1962]: 25) afirma que este possui 

inúmeras modalidades que são representadas e materializadas através das hierofanias. 

Definidas como tudo aquilo que se manifesta como uma realidade sagrada, Eliade 

(1992: 20-27) discute as hierofanias a partir dessa apreensão mais ampla.  Os atos de 

manifestações do sagrado podem se realizar em uma série de documentos de várias 

modalidades, como ritos, símbolos, mitos, animais, plantas, elementos da natureza, 

lugares e objetos. Deste modo, todos estes documentos se tornam hierofanias a partir do 

momento em que exprimem uma modalidade sacralizada. Estas manifestações são de 

ordens dissemelhantes das realidades inerentes ao mundo natural profano. Além disso, 

as hierofanias são históricas, se produzem em determinados momentos, ao mesmo 

tempo em que também podem ser locais ou universais (são o, então podem adquirir este 

caráter de universalidade).  

Após fundamentar estes conceitos primordiais, Mircea Eliade concluiu que toda 

hierofania acaba por transformar os lugares onde se manifesta. Assim o espaço que era 

até então comum e profano, alcança uma valência sacralizada. O espaço assim 

consagrado é apreendido pelo homem religioso como um espaço heterogêneo composto 

por fragmentos que, por sua vez, são qualitativamente diferenciados de seu entorno. O 

espaço profano possui uma estrutura homogênea e caótica na qual os indivíduos se 

movem. Este espaço, até então não sacralizado, ao ser palco de uma hierofania sofre 

uma ruptura a partir da instituição de um ponto fixo que se assume como um ponto 

orientador.  No entanto, um ponto fixo real que orienta não é possível no espaço profano 

homogêneo. Esta característica se explica pelo fato deste espaço profano ser constituído 

por uma estrutura informe e neutra, onde os pontos fixos centrais são estabelecidos ou 

destituídos de acordo com as necessidades diárias. Assim, a experiência do espaço 

sagrado permite a revelação de uma realidade absoluta e distinta daquela que se declara 

no espaço profano homogêneo que o cerca (Eliade, 1962: 35-38). 

A paisagem e o lugar sagrados são codificados de significações, que para Eliade 

estão imbuídos de mitos e de história humana. É neste sentido que religião e Geografia 

se interrelacionam, ao perceber-se que a religião é um fato cultural que se perpetua no 

espaço. As hierofanias religiosas, assim, definem, marcam e configuram as paisagens e 

os lugares nos quais se revelam (Eliade, 1992: 455-456; Bonini, Mezzomo & Mezzomo, 
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2012: 24). Outra questão importante é compreender que a acepção do espaço sagrado 

carrega a ideia de repetição da hierofania principal, ou seja, a hierofania que o 

consagrou, tornando-o singular e distinto de seu espaço envolvente. A hierofania assim 

se assume contínua. Este processo, além de construir e consagrar os espaços sagrados, 

permite a continuidade destes como centros permanentes e produtores de sacralidade 

(Eliade, 1992: 456-458).  

Com efeito, ao apreender os fundamentos teóricos de Mircea Eliade é possível 

perceber seu real contributo para o embasamento das concepções contemporâneas 

desenvolvidas no campo da geografia das religiões. Neste sentido, alguns geógrafos 

vieram tratar sobre os estudos relacionados com o sagrado e o profano. Éric Dardel, em 

sua obra L’Homme et la Terre (1952), considera o sagrado sob a ótica defendida por 

Mircea Eliade, o qual o define como a essência das religiões. Para Dardel o espaço é 

revestido de significações que dão ao homem um sentido de sua existência. Dardel foi 

motivado peculiarmente pela abordagem fenomenológica, ao desenvolver estudos que 

privilegiavam uma geografia que se interessava pelos discursos, expressões, crenças e 

sistemas de valores comuns de uma comunidade (Claval, 2008: 39). 

Ainda sob as influências de Mircea Eliade e da fenomenologia, Yi-Fu Tuan 

(1989: 44) afirma que “o sagrado é tudo que se destaca do lugar comum e da rotina”. 

Analogamente, Zeny Rosendahl defende que “o sagrado se apresenta absolutamente 

diferente do profano, isto é, o primeiro relaciona-se a uma divindade e o segundo, não” 

(1999b: 231). A autora afirma ainda que a palavra sagrado pretende separar e definir, ou 

seja, discriminar as experiências que envolvem a existência de uma suposta divindade 

das que não contam com este tipo de presença, declaradas como profanas (1999b: 231).  

De modo distinto às ideias de Eliade, Claude Raffestin (1993: 108) desenvolveu 

estudos que abordavam questões acerca da geografia do poder, contemplados em sua 

obra Pour une géographie du pouvoir (1980), mas onde também deu destaque à 

dimensão religiosa e ao sagrado. Nesta perspectiva, Raffestin elucida que o sagrado e o 

profano se supõem e se excluem, ou seja, a existência de um supõe a do outro, ao 

mesmo tempo em que definem e estabelecem os seus limites. De acordo com Raffestin 

(1993), sagrado e religião se relacionam ao ponto que a religião administra o sagrado, 

em um panorama em que as crenças e os mitos são os meios que asseguram as relações 

existentes entre o homem, o sagrado e a religião. 
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Em outro viés dissemelhante, sob a influência da geografia humanista – que 

valoriza as experiências e sentidos que o homem estabelece em relação ao espaço – que 

será elucidada e discutida posteriormente, Sylvio Fausto Gil Filho (1999) buscou 

declarar o sagrado como parte estrutural e essencial do cotidiano religioso. Porém, com 

a finalidade de uma possível desconstrução das teses de Rudolf Otto e Mircea Eliade, 

Gil Filho (2007: 208-209) propõe uma noção do espaço sagrado sob a luz do 

pensamento do filósofo Ernst Cassirer, o qual considera o homem como um ser 

simbólico. Sob esta ótica o espaço sagrado corresponderia a um espaço de percepção, 

que se encontraria entre o espaço sensível de expressões e um espaço imbuído de 

representações. 

Em sua obra Espaço Sagrado: estudos em geografia da religião (2008), Gil 

Filho faz uso de um fundamento teórico e conceitual que o permite estabelecer, ao 

longo do trabalho, os vínculos entre a filosofia, as ciências sociais e a história. Para isto, 

o autor toma como base os conceitos de poder, representações e do sagrado em seu 

caráter simbólico. Ao transmutar esta base conceitual para uma análise geográfica, Gil 

Filho parte das noções de paisagem religiosa e de espaço sagrado com o intuito de fixar 

como objeto de estudo de sua obra os espaços de representações e a territorialidade do 

sagrado. Nesse sentido, ao definir a geografia das religiões como a subdisciplina que 

analisa os reflexos dos fenômenos religiosos na sociedade, na cultura e no meio (2008: 

xii), Gil Filho buscou, sobretudo, analisar os discursos e as identidades religiosas, 

assumindo a religião sob um aspecto simbólico e de representações (Gil Filho, 2008: 

15). 

 

 

As manifestações da religião no espaço  

 

Segundo Claude Raffestin (1993), a geografia das religiões tem se dedicado, 

principalmente, às expressões espaciais do fenômeno religioso. No que concerne a esses 

interesses, Zeny Rosendahl (1995: 45) defende que geografia e religião “se encontram 

através da dimensão espacial, uma porque analisa o espaço, a outra porque, como 

fenômeno cultural, ocorre espacialmente”. A geografia da religião possibilita a 

compreensão da dinâmica do fenômeno da fé em sua dimensão espacial, ou seja, “a 
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natureza da experiência religiosa, e particularmente, as formas que assumem no espaço” 

(Rosendahl, 1999b: 231).  

Nesse contexto, Rosendahl afirma que por meio de uma organização territorial o 

poder do sagrado se impõe no espaço. Ao assumir esta ideia, a instituição religiosa é 

apreendida como um agente capaz de definir e delimitar territórios. O território assim 

concebido é composto de dimensões políticas e culturais, imbuído de construções 

simbólicas e identitárias que são utilizadas como meio de apropriação do espaço. O 

território religioso desempenha um papel importante na ordenação da vida social e 

cotidiana da comunidade local a partir do momento em que a religião se revela na forma 

de instituições ou grupos religiosos. Estas instituições ou grupos utilizam as 

experiências e práticas religiosas, que se desdobram no lugar sagrado, como suporte e 

garantia de seu controle e apropriação. Zeny Rosendahl assegura que é a partir do 

território que se estabelece a relação simbólica entre espaço e cultura e, portanto, 

perante esta acepção, o território é declarado como um geossímbolo (Rosendahl, 2005: 

200-204).  

De acordo com Rosendahl, o espaço sagrado pode ser construído de duas 

maneiras: por meio da manifestação direta da divindade em lugares, coisas ou pessoas; 

ou, ser ritualmente construído. Deste modo, é possível observar dois elementos 

fundamentais estabelecidos neste tipo de espaço, um de ponto fixo, e o outro o seu 

entorno. O ponto fixo seria o local exato da manifestação direta da hierofania – 

terminologia de Eliade expressamente retomada por Rosendahl em seus estudos. O 

entorno é caracterizado pela área apropriada pelo crente, o local onde este pode realizar 

as suas práticas religiosas  (Rosendahl, 1999b: 233). Neste sentido, Claval (1992: 100) 

considera que a presença de um santuário se reflete no modo como este espaço é 

percebido. Deste modo, este espaço é reorganizado e repartido, processo pelo qual são 

estabelecidos os limites entre o sagrado e o profano. 

Além de reconhecer o ponto fixo e o seu entorno, Rosendahl (1999b: 231-233) 

defende que o sagrado possui sentido de definição e separação, que procura distinguir 

aquilo que é sagrado do que é considerado profano. Neste sentido, ao determinar um 

espaço sagrado, concomitantemente, são definidos e separados os espaços profanos. 

Estes últimos, segundo Rosendahl, são os espaços em frente e aos arredores do 

santuário. Deste modo, são estabelecidas três dimensões do espaço profano, que são 

definidas como: espaços profanos diretamente vinculados ao espaço sagrado 



 

 

 32 

(santuário); indiretamente ligados; e remotamente vinculados a este. O primeiro 

estabelece uma relação intrínseca com as atividades religiosas, apropriados pelo 

comércio de artigos religiosos, serviços e hospedarias para os peregrinos; o segundo, 

que está indiretamente ligado ao espaço sagrado, apresenta funções direcionadas aos 

moradores e aos peregrinos, como espaços sociais de residência, serviço e consumo do 

lazer. Por fim, o espaço profano remotamente vinculado ao espaço sagrado, compreende 

elementos que independem parcial ou totalmente do religioso, onde se espera que ocorra 

uma realidade distinta à realidade religiosa (Rosendahl, 1999b: 239-240).  

Todavia, os estudos contemporâneos não prosperam apenas acerca das noções de 

espaços sagrados e profanos, e sobre as hierofanias conceituadas por Mircea Eliade. A 

área de investigação se ampliou consideravelmente com a renovação geográfica. É claro 

que, sendo o sagrado a essência das religiões, ele perpassa e se relaciona em todas as 

abordagens de trabalho dentro do campo. As novas temáticas retratam as atenções e 

interesses pelos estudos sobre: a manifestação das religiões na dimensão espacial; as 

relações entre o sagrado e o urbano; o fenômeno das peregrinações a santuários, templos 

e lugares sagrados; as influências das religiões sobre as relações sociais sob uma 

compreensão geográfica; as percepções, experiências e sentido de lugar sob os 

fundamentos das concepções humanistas; e a relação entre religião e poder (Kong, 

1990; Clava, 1992,2008; Rosendahl, 1995, 2002; Albet i Mas, 2006). 

É necessário ressaltar que as influências teórico-metodológicas da Escola 

Francesa e da Escola de Berkeley de Carl Sauer ainda se encontram presentes em 

muitos trabalhos contemporâneos da abordagem religiosa na Geografia. No entanto, nas 

temáticas atuais os trabalhos se distanciam da análise descritiva e não identificam 

somente os traços morfológicos das paisagens moldados pela religião, mas interpretam-

na também sob a amálgama de seus significados simbólicos (Albet i Mas, 2006: 217).  

De acordo com Gil Filho (2007: 207-208), a geografia da religião tem como o 

seu primordial objeto de estudo o fenômeno religioso. Deste modo se torna 

imprescindível aplicar o termo sob a ótica geográfica, na qual fundamentar-se-á a 

investigação em pauta. Assumindo a postura de que a religião é um fenômeno humano, 

social e cultural (Santos, 2004), constata-se a capacidade que esta possui em repercutir 

projeções no espaço. Sob a luz das filosofias de significados, inerentes à geografia 

humanista, simultaneamente, em um viés que se interessa por uma abordagem 

geográfica influenciada pela filosofia de Ernst Cassirer, Gil Filho (2007: 208) define o 
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fenômeno religioso como “um espaço de relações objetivas e subjetivas 

consubstanciadas em formas simbólicas mediadas pela religião”.  

 

 

As relações entre o sagrado e o urbano 

 

Seguindo o domínio das manifestações religiosas no espaço, um tema presente 

nos trabalhos contemporâneos é o que evidencia a relação entre o sagrado e o urbano, 

que compreende a religião como fator relevante na gênese e na função das cidades. O 

sagrado é assim considerado como elemento produtor do espaço (Rosendahl, 1999a: 

13). Deste modo, o santuário ou o templo que se encontram situados no espaço sagrado 

são considerados como um centro que estabelece um elo entre o sagrado e o urbano. 

Muitos investigadores reconhecem a área onde o santuário se localiza como um lugar 

central, nascendo de Eliade (1992: 302) que já insistia sobre a significação e o 

simbolismo dos espaços sagrados enquanto “centros do mundo”. 

Lara Bonini, Frank Mezzomo e Maristela Mezzomo (2012: 25) afirmam que 

algumas cidades, na sua gênese, foram ordenadas pela força do sagrado. A presença da 

sacralidade se revela na percepção de uma esfera espiritual de culto e fé em meio à vida 

da cidade. A ideia de contato pleno com este espaço sagrado e com a hierofania nele 

perpetuada é o principal estímulo de atração dos indivíduos a estas cidades-santuários, 

seja enquanto peregrinos, seja como residentes (Rosendahl, 1999a: 14; Bonini, 

Mezzomo & Mezzomo, 2012: 25). Ainda sobre a relação existente entre religião e 

cidade, Zeny Rosendahl acredita que a evolução da sociedade humana se desenvolveu 

juntamente com a ideia religiosa, a partir do momento em que cada comunidade 

aprendeu a respeitar e a conviver com as crenças e os rituais alheios. Deste modo, a 

autora destaca que a cidade nasce no exato momento em que este convívio se confirma 

(Rosendahl, 1999a: 15).  

Sendo as cidades-santuários um centro de convergência de fiéis, as investigações 

acerca das peregrinações e dos peregrinos têm sido cada vez mais objeto de 

preocupação dos geógrafos das religiões. As análises se desdobram sobre a 

convergência e difusão dos fiéis, as suas percepções e motivações, os seus significados 

simbólicos, e sobre a forma como os peregrinos e as peregrinações influenciam na 

ordenação territorial do espaço onde se inserem. Gisbert Rinschede (1987) analisou as 
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peregrinações e os milhares de fiéis que acorrem ao Santuário de Nossa Senhora de 

Lourdes, localizado na cidade de Lourdes, na França. Este autor (1987) buscou analisar 

o santuário enquanto centro de convergência e irradiação de fiéis, e verificou as 

vivências, práticas e percepções de seus peregrinos.  

Outra autora que também realizou um estudo sobre a prática religiosa das 

peregrinações em santuários marianos foi a geógrafa Maria Graça Poças Santos (2004). 

Neste caso, o local de estudo escolhido foi o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em 

Portugal. A autora acredita que as construções das identidades religiosas perpassam 

pelas experiências e práticas vivenciadas em visitas a centros ou santuários religiosos 

(Santos, 2004: 54). A partir desta apreensão, Santos (2004) procurou identificar as 

forças de atração e irradiação do Santuário de Fátima enquanto território religioso, bem 

como as vivências e percepções dos peregrinos em relação a este espaço sagrado. 

 

 

A religião enquanto fator social 

 

Outra faceta que tem adquirido atenção crescente dentro deste campo são as 

orientações geográficas em sua compreensão social. Neste contexto, a contribuição de 

Manfred Büttner (1974; 1980) exerceu real importância. Büttner defendeu que é 

essencial dar atenção ao grupo religioso e à comunidade, pois estes se verificam como a 

principal força intermediária das relações que permeiam a religião e o espaço. O autor 

acredita que a religião é composta por uma dinâmica social, que se reflete sobre os 

hábitos, costumes e atitudes dos indivíduos. Por outro lado, Büttner também considerou 

que a religião sofre influências de fatores externos que são capazes de desencadear 

mudanças em seus princípios e práticas (Kong, 1990; Bonini, Mezzomo & Mezzomo, 

2012). 

A acepção da religião enquanto elemento social conduz a estudos que 

privilegiam não só o grupo religioso em si, mas também a comunidade e a sua estrutura 

espacial, social e ocupacional. A partir desta análise surgem preocupações acerca das 

atividades que esta comunidade desencadeia, das suas atitudes, comportamentos e aos 

processos de devir aos quais estão expostas. Deste modo, a correlação entre religião e 

sociedade evidencia, de acordo com Lily Kong (1990: 367), as suas relações recíprocas, 
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que além de se manifestarem nas vivências e práticas individuais e coletivas das 

pessoas, podem atuar como fator de coesão social. 

 

 

A geografia das religiões sob a influência da geografia humanista 

 

Seguindo este domínio, a temática que se desenvolve no cenário da nova 

geografia cultural sob a compreensão da geografia humanista, enfatiza e valoriza as 

questões acerca das experiências, sentimentos e percepções individuais e coletivas a 

respeito dos lugares. Esta linha de pesquisa tornou-se relevante e privilegiada nos 

estudos da geografia das religiões. Como justificativa à atenção dada a essas 

abordagens, Bonini, Mezzomo e Mezzomo (2012: 24) argumentam que estas questões 

focalizam dimensões qualitativas da compreensão do homem. Além disso, através deste 

tipo de análise é possível atentar-se para as relações existentes entre as práticas e 

vivências dos indivíduos em relação ao território religioso. É importante ressaltar que 

essas relações são recíprocas, ou seja, as experiências e percepções são moldadas pelo 

espaço sagrado, e as práticas e vivências, por sua vez, também reconfiguram o território 

religioso.  

Analogamente, Claval (1992) defende que a religião é revestida de um rico 

universo imaginário que projeta reflexos nas percepções individuais e coletivas. Essas 

percepções e experiências subjetivas proporcionadas estão representadas nas práticas, 

nas vivências, nas paisagens e na sociedade. No entanto, Sopher (1967: 1) argumentou 

que a geografia religiosa não deve analisar a experiência e percepção pessoal em si, mas 

a relação desta com o lugar, ou seja, ao sentido de lugar que esta experiência e 

percepção manifestam nos indivíduos e na comunidade. 

Os espaços sagrados são lugares onde o sagrado se manifestou, nos quais o 

homem religioso tem a necessidade de viver ou mover-se nele (Rosendahl, 2002: 16). A 

consagração do espaço faz com que o homem busque maneiras representativas e 

simbólicas de materializar a hierofania ali ocorrida, como forma de perpetuar a 

hierofania, de manter o contato com a divindade e efetuar o seu culto de fé. Essas 

representações muitas vezes são contempladas através das construções de santuários, 

templos, ou até mesmo uma árvore, rochas ou montanhas próximas da manifestação 

onde se deu a hierofania. Neste sentido, Claval (1992) elucidou que a presença de um 
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santuário reorganiza o espaço no qual se insere, o que, por sua vez, modifica 

sensivelmente a percepção do mesmo. Como observado anteriormente, as cidades-

santuários se tornam centros de convergência e irradiação de fiéis. As peregrinações 

enquanto prática religiosa reconfiguram as funções espaciais; um espaço que até então 

era profano é separado, e os limites entre sagrado e profano se estabelecem (Claval, 

1992). Mudam-se as estruturas e, por conseguinte, as percepções e o sentido de lugar 

dos indivíduos e da comunidade que ali habitam também se modificam. 

Neste sentido, Rosendahl (2002: 18) explica que ao constituir um lugar como 

sagrado, esta atribuição se reflete na percepção dos indivíduos e da comunidade que ali 

residem. As atividades religiosas vinculam-se à vida diária dos habitantes, individual e 

coletivamente, de tal modo que reconfiguram o sentido de lugar que estes têm em 

relação ao local enquanto cidade e como território religioso. Rosendahl (2002) acredita 

e defende que os trabalhos que tratam da experiência religiosa pessoal e que se 

interessam pelo sentido de lugar possuem real importância por apresentarem a dimensão 

espacial do sagrado. Esta autora (2002) argumenta ainda que estes estudos possibilitam 

a compreensão qualitativa da percepção e consciência que a comunidade e os grupos 

religiosos extraem do espaço, bem como as suas formas de representação.  

Sobre esta temática, na visão de Abel Albet i Mas (2006: 211), a crítica pós-

colonial – que analisa as práticas da colonização e o presente pós-colonial imbuído de 

uma crítica social e cultural ao eurocentrismo – contribuiu de forma considerável para a 

sua valorização no cenário atual, no qual a religião se institui como meio de construção 

e definição das identidades e dos sentimentos de pertenças. As questões acerca do pós-

colonialismo serão melhor elucidadas e debatidas no próximo item 3.2.3 – A 

importância da geografia das religiões nos dias de hoje. Retomando, contudo, Albet i 

Mas (2006: 217) acredita que os fatos religiosos sob esta ótica, são conduzidos por um 

forte e claro intuito político, no qual a religião e o poder se interrelacionam. Neste 

sentido, a temática que estabelece a religião como forma de exercer e assegurar o poder 

tem adquirido atenção significante no meio dos estudos da Geografia das Religiões, 

sendo um dos temas de maior força e predominância dentro do campo na última década.  
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Geografia e poder 

 

Claude Raffestin,  na referida obra Pour une géographie du pouvoir (1980), 

organizou uma reflexão acerca de categorias geográficas em torno do poder, ou seja, 

assumiu o poder como um fio condutor de suas análises. Para Raffestin as relações de 

poder estão presentes na essência do fenômeno religioso, onde valores sagrados, 

profanos, religiosos e políticos se relacionam intrinsecamente. Raffestin acredita que 

toda concepção religiosa é caracterizada pela diferenciação entre o sagrado e o profano, 

e estas duas esferas desempenham relações específicas que são mediatizadas por fatores 

políticos, sociais, econômicos e culturais (1993: 107).  

Paralelamente, Raffestin (1993: 111-112) discute sobre a ligação existente entre 

Estado e Igreja, pois o autor acredita que esta relação pode resultar em uma religião de 

Estado ou até mesmo chegar a se instituir como um Estado teocrático. É, portanto, 

perante estas circunstâncias que se apresentam a concentração do sagrado e do profano, 

e assim se impõem obrigações, normas e vedações. Neste cenário a religião se assume 

como instrumento legitimador do poder, que desempenha também papel de informação 

e comunicação. Deste modo, o Estado consegue de forma mais branda e consistente as 

adesões da população às suas ordens e princípios políticos.  

Sob esta mesma perspectiva, a religião também tem sido assumida como 

elemento constituinte da construção do nacionalismo. As organizações e os governos a 

utilizam como meio de oposição e resistência ao estrangeiro e à diferenciação cultural. 

Albet i Mas (2006: 217) afirma que estes critérios são utilizados como formas de 

delimitar uma possível identidade nacional que, por sua vez, se constituiria nas bases 

sólidas e nas tradições de uma nação. Foi neste contexto que as preocupações tanto dos 

governos quanto de acadêmicos se voltaram para os inúmeros imigrantes – 

principalmente de origem islâmica – presentes na Europa ocidental. A religião nesta 

perspectiva é reconhecida e debatida como fator de identidade, pertença, crença e raça 

(Kong, 2001; Albet i Mas, 2006: 218). 
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As principais temáticas contemporâneas nos estudos da geografia das religiões 

 

Feito um balanço das principais fundamentações e abordagens teóricas 

contemporâneas dos estudos desenvolvidos no campo da geografia das religiões, e após 

a compreensão da síntese exposta acima, é possível formatar os principais domínios 

atuais de estudos. Deste modo, optamos por estruturá-los de acordo com a proposta 

estabelecida por Zeny Rosendahl (1995; 2002), pelo fato de sistematizar de forma mais 

coerente e concisa todas as temáticas apresentadas. Além disso, os temas expostos a 

seguir mantêm relações recíprocas e fundamentadas entre si, as quais estabelecem 

melhor aproximação à linha de investigação proposta. Rosendahl designou, assim, 

quatro temáticas atuais que têm adquirido real atenção e interesse pelos novos 

geógrafos: 1) fé, espaço e tempo – difusão e área de abrangência; 2) centros de 

convergência e irradiação; 3) religião, território e territorialidade; 4) espaço e lugar 

sagrado – vivência, percepção e simbolismo. Rosendahl (2002) ressalta ainda que um 

tema não exclui o outro, mas que, pelo contrário, interagem entre si mutuamente. 

A primeira abordagem se preocupa com as manifestações dos fenômenos 

religiosos no espaço e no tempo. Esta procura refletir sobre a área de compreensão das 

religiões, como e quando se dá a difusão espacial de uma determinada religião, quais 

são os agentes responsáveis por essa propagação, e ainda, quais as barreiras que 

dificultaram uma maior difusão de uma religião específica. Neste tópico, também se 

encontra o tema que se interessa pela relação do sagrado e do urbano, que impõe o 

espaço sacralizado como um ponto central que orienta, ordena e se relaciona com as 

vivências e práticas do espaço caótico da cidade (Rosendahl, 2002).  

O segundo tema analisa os centros sagrados de convergência e irradiação 

intermediados pelo ritual das peregrinações. Esta abordagem procura elucidar questões 

sobre qual seria a gênese de um determinado centro de peregrinações, qual a área de 

influência deste centro e quais as relações que se desenrolam entre os peregrinos e as 

atividades de mercado.  Este assunto também busca debater a respeito das 

transformações espaciais advindas das peregrinações, e verificar as infraestruturas 

presentes nos dias de máxima peregrinação e nos dias comuns (Rosendahl, 2002). 

Passando à terceira abordagem, esta procura analisar a apropriação e controle de 

determinados segmentos do espaço, de coisas e pessoas, pela religião. É neste sentido, 

que a religião, segundo Rosendahl (2002), se assume como instituição, o que acaba por 
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expandir o seu poder sobre o território. Deste modo, os estudos inerentes a esta 

abordagem buscam examinar as relações entre religião e poder desenvolvida com real 

destaque na obra de Claude Rafestin (1993) e Albet i Mas (2006) citadas anteriormente. 

Ademais, são analisadas também as manifestações materiais e simbólicas de uma 

determinada religião no espaço (Rosendahl, 2002). Outra reflexão que a autora 

considera significativa dentro desta temática é a análise da relação entre as doutrinas 

religiosas e a ordenação política do espaço.  

Por fim, na última temática selecionada, a religião é evidenciada, sobretudo, 

como fator social sob uma compreensão geográfica. Os espaços sagrados e as 

experiências dos indivíduos em relação a estes são questões de relevante interesse. 

Nestes espaços são refletidas vivências e percepções que, por sua vez, produzem 

construções simbólicas. Linearmente são estabelecidos um conjunto de questões a 

serem discutidas sob as concepções da geografia humanista anteriormente explicadas. 

Nestas circunstâncias os sentidos, as percepções e as experiências individuais e 

coletivas são examinadas e valorizadas (Rosendahl, 1995, 2002: 16; Claval, 2008: 39-

40).  

Sob este domínio, a geografia das religiões dá real atenção aos discursos, 

expressões, sistemas de crenças e valores compartilhados por uma comunidade ou por 

um grupo religioso. A geografia, assim, considera as reflexões que o homem possui 

sobre o sentido da vida, e compreende que o espaço é revestido de significações que se 

estabelecem por meio das práticas e vivências dos indivíduos que nele vivem e se 

movem. É nesta perspectiva, que são relevados e estabelecidos os sentimentos de 

pertença e as percepções que os indivíduos possuem em relação ao território religioso e 

ao espaço vivido (Rosendahl, 1995, 2002: 16; Claval, 2008: 39-40).   

A problemática da nossa investigação será essencialmente desenvolvida à luz 

desta quarta abordagem, que envolve as percepções, vivências e simbolismos, em 

concreto aqueles dos residentes locais da cidade de Fátima. Em qualquer caso, serão 

também inquiridos todos os principais aspectos de qualquer das três restantes dimensões 

de estudo sintetizadas por Zeny Rosendahl que se revelem pertinentes para o 

esclarecimento da problemática.  
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4.2.3.  A importância da Geografia das Religiões nos dias de hoje 

A temática religiosa tem sido pouco explorada pelos geógrafos. Além disso, 

frente à gama de possibilidades de temas que a religião possui dentro do campo 

geográfico cultural, ainda muitos estudos se encontram sob a ótica berkeleyana. No 

entanto, nas últimas duas décadas as questões religiosas ressurgiram e vêm adquirindo 

real atenção e relevância nas ciências humanas e no cenário mundial devido, sobretudo, 

a alguns fatores que serão identificados e elucidados a seguir.  

A relevância da religião reaparece numa conjuntura de questionamentos à perda 

de sua autonomia perante as escolhas e pensamentos dos homens e da sociedade. Este 

processo foi exaltado nos círculos de debates de teólogos, filósofos e sociólogos 

primordialmente, pelos quais foi nomeado como “teoria da secularização”. De acordo 

com Anselmo Borges (2006) o pesquisador Luis González-Carval realizou um trabalho 

no qual justapõe a história do termo “secularização”, que adquire um significado 

cultural no século XIX. Nesta visão, a noção de secularização é concebida como a 

“mundanização” das sociedades, onde a religião perde sua autoridade tanto na sociedade 

civil quanto sobre as instituições, no que corresponde ao conhecimento e aos valores da 

vida.  

Paralelamente, Paulo Rivera (2010) expõe as comparações dos termos 

“secularização” e “laicização” elaborados por Jean Baubérot (1988), o qual considera 

que as duas noções estabelecem interrelações entre a religião e a sociedade. Neste 

sentido, Baubérot (1988) determinou que “laicização” designa a perda da autonomia 

religiosa sobre as instituições; e a “secularização” seria a perda de relevância da religião 

no plano da cultura e da sociedade (Rivera, 2010: 54). No entanto, vamo-nos abster à 

utilização do termo “secularização” em um sentido mais laico cujo abarca as duas 

ideias, ou seja, a supressão da força de imposição do religioso tanto sobre a sociedade 

civil e cultural quanto sobre as instituições. A secularização assim apreendida se revela 

com sutil autonomia enquanto entidade reguladora de crenças, valores, saberes e 

práticas. Neste cenário, a sociedade se manifesta no desafio de conduzir suas próprias 

vontades e princípios sem as influências religiosas (Rivera, 2010: 55). 

Peter Berger (1999: 3), ao se deparar com estudos sobre o “fundamentalismo 

religioso” na Universidade de Boston onde leciona, argumentou que a ideia estabelecida 

de uma atual sociedade secularizada não é verdadeira. O autor acredita que a religião se 
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apresenta com muito mais vigor no mundo hoje do que outrora. De acordo com Berger 

(1999: 3-4) a “teoria da secularização” foi desenvolvida no decorrer das décadas de 

1950 e 1960, cuja ideia relacionava o declínio da religião ao processo de modernização. 

No entanto, o autor afirma que, ao mesmo tempo em que a modernização gerou a 

secularização em alguns lugares, ela também revigorou movimentos desfavoráveis à 

perda da importância religiosa, o que, por sua vez, conduziu ao fortalecimento e 

renovação de antigas crenças e práticas.  

Linearmente à ideia de Berger, António Matos Ferreira (2007: 107) defende que 

a religião nunca foi excluída da sociedade e da vida das pessoas. Na realidade, o que se 

repercutiu foram deslocações e transformações de suas espacialidades que se refletiram 

nas multiplicidades de significados das identidades e práticas religiosas. Assim, Ferreira 

acredita que a pluralidade religiosa representada pela liberdade de autonomia e 

expressão dos indivíduos gerou, ao mesmo tempo, uma reação social e política, que faz 

uso do discurso religioso fundado em uma possível “identidade nacional” coesa, como 

forma de garantir o seu poder. Segundo Ferreira, foi este panorama o principal veículo 

do “retorno do religioso” na contemporaneidade (Ferreira, 2007: 107).  

Contudo, Peter Berger (1999: 9-10) afirma que a Europa Ocidental (parte 

oriental do continente europeu que não esteve submetida aos princípios e ordens 

comunistas) se efetiva aqui como uma exceção de sua tese. Nestes países, a 

modernização se perpetuou de forma efetiva, o que acabou por resultar nas 

manifestações da secularização tanto nas crenças e atividades religiosas dos indivíduos 

quanto no comportamento das entidades eclesiásticas em relação aos dogmas da Igreja. 

De todo modo, estudos realizados na França e no Reino Unido mostram que, sobreposto 

ao processo de secularização, a Europa estaria perante o desenvolvimento de uma 

pluralidade religiosa e a transformações no lugar institucional da religião, 

principalmente das religiões cristãs (Berger, 1999: 10).  

A acepção da presença da pluralidade religiosa na conjuntura contemporânea 

desperta então a atenção dos geógrafos da religião. A compreensão da perda da 

autonomia religiosa em algumas sociedades, nas quais a religião era reguladora de 

valores e ações, alcança perceptível relevância. Deste modo, estudos que abordam os 

conflitos e relações entre os agentes religiosos e a sociedade plural e secularizada estão 

sendo desenvolvidos de forma notória. As interconexões existentes entre religião e 
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conflitos têm sido, assim, bastante visionadas e discutidas na geografia, e nas ciências 

sociais e humanas como um todo (Kong, 1990: 363).   

Os estudos a respeito da secularização, que até então tratavam peculiarmente a 

Europa Ocidental, dirigem as suas preocupações para a Europa do Leste no final da 

década de 1990. O motivo que desperta este redirecionamento é o marco que dá fim à 

Guerra Fria e à dissolução dos países comunistas da União Soviética (URSS). Estes 

acontecimentos desencadearam nestes países um renascimento religioso e 

transformações nas relações internacionais e ideológicas nos países envolventes (Kong, 

1990; Berger, 1999). Deste modo, com a caída do Muro de Berlim a União Soviética 

deixa de representar perigo à ideologia norte americana, que preza a liberdade e o 

liberalismo econômico. Com o intuito de assegurar sua identidade, os Estados Unidos 

da América vê no Islã outro inimigo possível, apresentando-o como uma sociedade 

religiosa fundamentalista e violenta que usam seus princípios como meios de alcançar e 

reafirmar o seu poder. Deste modo, de acordo com Albet i Mas (2006: 226), é neste 

momento que o Islã e os muçulmanos passam a ocupar o lugar de inimigo que antes 

pertenciam aos países comunistas da antiga União Soviética.  

Neste panorama, os atentados terroristas às Torres Gêmeas do World Trade 

Center no dia 11 de setembro de 2001, em Manhattam, nos EUA, deram margem para 

os discursos contra o Islã prosperarem e adquirirem força global. Assim, as questões 

relacionadas ao Islã ganham impulso e estão presentes em debates acadêmicos, 

governamentais, institucionais e sociais.  A imagem violenta que carrega o Islã ganha 

maior relevância e preocupação na década de 2000. Os ataques terroristas de 2001 são 

projetados e atingem o continente Europeu nos anos de 2004, em Madrid, e 2009, em 

Londres. Além destas manifestações de violência, o alto índice de imigrantes de origem 

muçulmana na Europa é reconhecido e chama a atenção dos governantes e da sociedade 

civil europeia. Estas são as duas principais questões relativas ao Islã na atualidade, 

temas que a geografia das religiões e a geopolítica têm trabalhado particularmente.  

De acordo com Raffestin (1993: 115), o interesse pelo Islã já havia sido 

despertado no final dos anos de 1970, quando o governo do Irã e do Paquistão usaram 

os princípios islâmicos para se reafirmarem politicamente. Deste modo o Islamismo 

além de sociedade religiosa assume um caráter político e econômico. O aspecto 

econômico se revela a partir de um rico produto que possuem em abundância: o 

petróleo. Claude Raffestin (1993: 115) defende que tanto o Irã quanto o Pasquitão 
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fazem uso da violência para imporem os princípios e normas islâmicas na sociedade, 

pois o recurso petrolífero fornece e garante este poder aos dois Estados. A vontade e 

imposição de islamizar as sociedades são advindas do propósito de cumprimento das 

leis islâmicas e de reafirmarem a identidade muçulmana, em uma reação contra a 

ocidentalização característica do período colonial dos respectivos países (Raffestin, 

1993).  

Neste mesmo viés ideológico reacionário ao Ocidente, reaparece nas últimas 

décadas do século XX uma crítica social e cultural ao eurocentrismo e ao etnocentrismo. 

Esta crítica recebeu o nome de pós-colonialismo e retrata as experiências e práticas da 

colonização e o presente pós-colonial. O imperialismo e a expansão do colonialismo 

europeu são analisados sob uma ótica de alteridade que procura expor e elucidar as 

explorações e as lutas de resistências ocorridas nas antigas colônias europeias. Os 

debates pós-colonialistas analisam também os reflexos e os processos de descolonização 

e representação nos países dominados e nos seus respectivos colonizadores (Berger, 

1999: 20; Albet i Mas, 2006: 224; Pimenta, Sarmento & Azevedo, 2007: 11).  

Portanto, a crítica pós-colonial se desenvolve envolta da simbiose entre 

nacionalismo e identidade, abarcada pelo presente pós-colonial que rejeita o caráter 

imperialista da Europa colonizadora e a instituição de uma suposta “ocidentalização”. 

Neste contexto de apropriação e submissão, a religião é destacada como fator 

significativo que testemunhou a catequização imposta nas colônias, e está 

intrinsecamente ligada ao discurso que expõe o Islã como sinônimo de violência e risco 

de segurança. Têm surgido ainda ideologias nacionalistas e separatistas no Oriente, que 

pretendem a construção e sustentação de uma identidade oriental. A religião, assim, é 

apresentada como fator contribuinte para a formação e legitimação das identidades e dos 

sentimentos de pertença (Berger, 1999: 20; Albet i Mas, 2006: 211-217; Pimenta, 

Sarmento & Azevedo, 2007: 11-12). 
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Parte II – Estudo de Caso 

Nesta Parte II da presente dissertação trataremos de descrever e analisar o local 

tratado pelo estudo empírico, fazendo uso extensivo da mais recente bibliografia sobre o 

local e a sua evolução ao longo do último século, juntamente com a informação que 

recolhemos directamente através da realização de questionários e da observação do 

espaço em estudo. Para isto, em um primeiro plano, será apresentado um 

enquadramento geral da cidade de Fátima, contendo suas características físicas e 

populacionais, seguido do embasamento dos principais marcos históricos e de sua 

evolução urbana. Posteriormente, em um segundo momento, serão tratados os dados 

adquiridos por meio de 80 questionários, os quais nos permitem a aplicação de um 

estudo exploratório orientado de parte da população residente da cidade. Após a análise 

e discussão dos resultados alcançados, serão avaliados os mapas mentais aplicados aos 

alunos do 5º ao 9º ano do Colégio Sagrado Coração de Maria localizado em Fátima, os 

quais possibilitaram a consolidação do estudo referente às percepções e sentido de lugar 

dos indivíduos locais. 
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1. A construção do território religioso em Fátima: de lugar de pastoreio a 

cidade 

Neste capítulo pretende-se apresentar a evolução e construção da cidade de 

Fátima, perpetuada, sobretudo, por seu território religioso. Para isto, a princípio serão 

justapostas as referências históricas e geográficas de Fátima em um enquadramento 

geral. Posteriormente, serão traçadas sua gênese e sua evolução urbana que progride, 

veloz e desordenadamente, de um descampado para um aglomerado urbano.  

  

1.1.  Enquadramento Geral 

O processo de urbanização das cidades portuguesas se deu tardiamente em 

relação às outras cidades europeias. Entre os anos de 1800 e 1910, uma parte da Europa 

esteve sujeita a um intenso processo de industrialização, o qual desencadeou um 

progresso urbano em algumas cidades dos países localizados na Europa ocidental.  No 

entanto, de acordo com a geógrafa portuguesa Teresa Sá Marques, nesta época Portugal 

contava com uma taxa de 16 % de população urbana, enquanto países como a Inglaterra 

passaram a conter 75% (Sá Marques, 2005: 190). Segundo Carlos Alberto Medeiros 

(1987: 226), o primeiro surto de urbanismo se deve aos Romanos, mas tendo-se em 

consideração “a época propriamente portuguesa, e até ao século XIX, os dois grandes 

surtos urbanos correspondem a períodos de prosperidade baseada no comércio 

ultramarino” (Medeiros, 1987: 226). O progresso das cidades, além do comércio 

marítimo, tem consideração também pela “posição, acessibilidade e garantia por 

facilidades de circulação”, o que facilitava e ampliava as relações internas e externas 

(Medeiros, 1987: 226). 

A cidade de Fátima está enquadrada em um sistema urbano complexo e difuso, 

situada na Alta Estremedura, na região Centro e sub-região do Médio Tejo. Os 

principais aglomerados urbanos deste sistema – Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto 

de Mós, Ourém e Pombal– são muito vinculados e estabelecem forte comunicação entre 

si. Essas cidades tiveram sua expansão urbana à semelhança de todas as cidades no país: 

crescimento caótico, associado às suas posições geográficas, ao fácil acesso de 

circulação, e à acessibilidade ao comércio e indústrias. No entanto, a cidade de Fátima é 

um caso singular no país, sendo a única característica comum correspondente ao seu 
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desenvolvimento desordenado. Nascida a partir de um fenômeno religioso, Fátima se 

torna, no decorrer de algumas décadas, um dos maiores centros de peregrinações 

mundiais. Tendo o seu crescimento se progredido proporcionalmente ao aumento e às 

necessidades dos peregrinos, contemplou-se, assim, uma situação peculiar ao seu 

progresso.  Deste modo, é verificada a permanência de uma ligação escassa com as 

demais cidades do sistema urbano no qual está inserida.  

De acordo com os censos realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 

português, em 1878, quando foi desempenhado o II Recenseamento Geral da 

População, Portugal possuía 4.550.699 habitantes, sendo 546.289 residentes urbanos e 

4.004.410 rurais. Neste mesmo ano, a freguesia de Fátima – fundada em 1568 – era um 

lugarejo descampado de cariz rural, a qual pertencia ao Concelho de Vila Nova de 

Ourém (hoje, cidade e Concelho de Ourém). O Concelho contava com uma população 

total de 19.943 habitantes, sendo que na Freguesia de Fátima residiam 1.615 pessoas 

que viviam, principalmente, do pastoreio e da agricultura de subsistência (Santos, 1958: 

32).  

Fátima, nesta época, era uma freguesia de 100 km² que se localizava a uma 

distância de 9 km de Vila Nova de Ourém (Ourém era conhecida com esta nomenclatura 

até 1991, quando foi elevada à categoria de cidade) (Santos, 1958: 32). Contudo, as 

condições naturais de Fátima eram notoriamente precárias, formada por terrenos 

calcários que sofriam com constante carência de água, motivo este pelo qual a freguesia 

possuía menos habitantes perante o número contabilizado nas demais freguesias do 

Concelho (Santos, 1958: 20-23). Assim, em 1890, Fátima possuía 1.760 habitantes, 

7,8% dos 22.460 residentes do Concelho de Vila Nova de Ourém, ao qual pertencia 

(Santos, 2009: 216; Dados do III Recenseamento Geral da População – INE); em 1900, 

a freguesia contava com 2.044 habitantes (Dados do IV Recenseamento Geral da 

População – INE). Se compararmos os dados estatísticos populacionais da Freguesia de 

Fátima em relação às outras oito freguesias do mesmo Concelho, verificamos que em 

1900, em ordem decrescente de número populacional, Fátima ocupava a 6ª posição. Isto 

significa que das nove freguesias do Concelho de Ourém, somente três possuíam 

números de habitantes inferior à Freguesia de Fátima, o que a ordena como uma das 

menores – em nível populacional – freguesias de Vila Nova de Ourém no início da 

primeira década do século XX (Tabela 1) (Dados do IV Recenseamento Geral da 

População – INE).  
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Tabela 1 – População residente das freguesias do Concelho de Vila Nova de Ourém em 1900. 

Fonte: Dados estatísticos do IV Recenseamento Geral da População – Instituto Nacional de 

Estatística. 

 

A freguesia de Fátima – de característica evidentemente rural até então – em 

1917 viria a ser palco de um fenômeno religioso que desencadearia vigorosa 

transformação em seu território. Em suma, de um descampado, um lugar ermo, Fátima 

se tornou um dos maiores centros de peregrinação mundial, fato que se projetou na 

evolução de um aglomerado urbano que hoje é a cidade de Fátima.  

 

1.2. Evolução urbana de Fátima 

A evolução e expansão de um centro urbano são causadas geralmente por 

motivos vinculados a elementos geográficos, a funcionalidades comerciais, acessos 

rodoviários e portuários, a questões econômicas e políticas, ou por outras questões mais 

específicas (Corsépius, 2009: 559). No entanto, como será demonstrado neste capítulo, 

a cidade de Fátima nasceu e cresceu de modo peculiar. Causado por um fenômeno 

essencialmente religioso, o local foi obrigado a se desenvolver como meio de responder 

às necessidades do grande número de peregrinos que se dirigiam ao local para 

desempenharem suas práticas e vivências religiosas.  

Como afirma Erich Corsépius (2009: 559), a cidade de Fátima além de ter 

nascido a partir de um evento distinto, os seus elementos estruturais e características de 

ocupação também se diferenciam de outras cidades-santuários, mesmo dos mais 

próximos de semelhanças, como é o caso do santuário de Lourdes, em França. De 
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acordo com Corsépius, em Lourdes na época dos acontecimentos hierofânicos das 

aparições, também Marianas (designação dada às hierofanias representadas por Nossa 

Senhora), já havia alguma fixação humana no local sagrado (2009: 559).  

Fátima está localizada no Maciço Calcário Estremenho da Serra do Aire, cujas 

coordenadas geográficas se instituem a 39º 37’ 58” N e 8º 40’ 27” O, a 300 metros 

acima do nível do mar. Sua localização, a 63 km de Santarém e 23 km de Leira, impõe a 

cidade a uma divisão administrativa que a submete à influência, convergência e 

oscilação de poderes. Como foi dito, a cidade de Fátima pertence ao Concelho 

Municipal de Ourém, ao Distrito de Santarém, à Diocese de Leiria e, a partir de 1998, a 

cidade passou a integrar a Comissão Regional de Turismo de Leiria (Região de Turismo 

de Leiria/Fátima). Fátima possui, atualmente, uma área total de 71,29 km², uma 

população residente de 11.596 habitantes, e densidade de 162,7 hab/km² (Dados INE 

2011 e da Junta de Freguesia).   

 

 

Figuras 4 e 5 – Enquadramento Nacional do Conselho de Ourém e de Fátima.  

Fonte: http://www.jf.fatima.pt/portal/index.php?id=1436.  
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Figura 6 – Cidade de Fátima – cartografia. 

Fonte: http://www.sru.pt/media/1308/planta-de-localizacao-aru-de-fatima  

 

 

Referenciada a sua localização geográfica, os dados estatísticos e as subdivisões 

na qual Fátima está inserida, será exposto e elucidado nos pontos que se seguem como 

se deu o nascimento e a evolução urbana deste território religioso, que após oitenta anos 

veio a se tornar um conjunto urbano elevado à categoria de cidade. Com o intuito de 

traçar e expor os marcos mais importantes da progressão urbanística de Fátima, optou-

se por dividir a sua evolução em três fases principais: 1) As aparições e a gênese (1917-

1948); 2) O movimento de peregrinos e a expansão urbana (1948-1997); 3) Da elevação 

à categoria de cidade aos dias de hoje (1997 – período atual). Esta forma de divisão foi 

escolhida pelo fato de que até 1917 Fátima ser uma freguesia que contava 

aproximadamente com 2.000 residentes, na qual a Cova da Iria era um descampado 

ermo. Foi a partir de 1917, com o pronunciado acontecimento das aparições que 

começou a surgir uma pequena população fixa no local. A segunda etapa se justifica por 

ser a partir do fim da década de 1940, e início da de 1950, que Fátima presenciou o seu 
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maior crescimento urbano, e o segundo em população residente. E, portanto, foi em 

1948 que teve aprovado o seu primeiro plano urbanístico, com o qual se pretendeu dar o 

suporte necessário ao intenso desenvolvimento urbano eclodido no local. Sabemos que, 

de acordo com Santos (2009), no que diz respeito à população, o recenseamento de 

1981 confirma uma estagnação neste crescimento. No entanto, como o objetivo deste 

capítulo é traçar a evolução urbana e histórica de Fátima, concluímos que, para o nosso 

estudo, depois de 1948 o marco mais importante para enfatizar as fases de progressão se 

dá no ano de 1997, quando Fátima alcança a categoria de cidade. Por isto, optamos por 

fixar a 2ª fase entre os anos de 1948 e 1997. Por conseguinte, a 3ª fase se estende a 

partir de sua elevação à cidade até os dias de hoje, com o intuito de apresentar as 

principais mudanças que foram identificadas a partir de então (Cf. Santos, 2009: 213-

214).  

 

1.2.1. 1ª Fase: as aparições e a gênese (1917-1948) 

Foi possível apreender que até o início da segunda década do século XX, Fátima 

era uma freguesia que possuía em média 2000 habitantes, os quais sobreviviam do 

campo de cultivo e da atividade pastorícia. No entanto, no ano de 1917, três crianças 

acreditaram vivenciar um milagre religioso na Cova da Iria, localizada na cidade de 

Fátima: a aparição de Nossa Senhora no dia 13 de Maio, sucedendo-se aos dias 13 de 

cada mês – até Outubro –, com exceção ao mês de Agosto, no qual a aparição se deu no 

dia 19 e no sítio de Valinhos. Foi por meio da crença neste fenômeno religioso que 

nasceu num descampado um dos maiores centros de peregrinação mundial, o Santuário 

de Fátima, situado na Cova da Iria – aquela que é hoje a cidade de Fátima. 

Até 1917 a Cova da Iria era um lugar ermo, localizado na região do Maciço 

Calcário Estremenho da Serra do Aire, a uma distância de 800 metros do povoado de 

Moita Redonda e a 1000 metros de Lomba de Égua. A freguesia de Fátima se 

encontrava ao sul da Cova da Iria junto a sua igreja matriz, e mais a oeste da freguesia 

situava-se Aljustrel, o lugarejo onde viviam os três pastorinhos que acreditaram 

vivenciar a hierofania (Abrantes, 2009: 155-156) (ver Figura 7). De acordo com 

Joaquim Ferreira Roque Abrantes, o nome “Cova” era ligado à dolina escavada e 

disforme característica do local, e “Iria” era advindo de uma santa lusitana do século 
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VII, Santa Iria (2009: 156). Erich Corsépius (2009: 559), por sua vez, admite que o 

nome “Cova” foi designado pela configuração do local que se assemelhava a uma 

dolina em forma de concha, e o nome complementar “da Iria” pela correspondência de 

seu significado: “da paz”.  

  

Figura 7 – Povoações do aglomerado urbano de Fátima – 1970. 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 334). 
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O acontecimento pronunciado despertou o interesse e a curiosidade das 

populações de regiões vizinhas, que se aglomeravam na Cova da Iria aos dias 13 de 

cada mês. Cerca de 7.000 pessoas acorreram à plataforma de Fátima no dia 13 de 

Outubro, data marcada para a última aparição pré-enunciada e para a realização do 

“Milagre do Sol” – prometido pela Santa na terceira aparição que os pastorinhos 

acreditaram presenciar, em 13 de Julho de 1917. Maria da Graça Poças Santos (2004: 

303) considera que, quando uma hierofania passa a ser aceita por um determinado grupo 

religioso, é atribuído um valor sagrado ao local onde o acontecimento hierofânico foi 

manifestado. Esta denominação projeta reflexos reais nas percepções e vivências deste 

lugar, contribuindo para reais transformações na sociedade e na estrutura urbana deste 

território que adquire, então, um caráter religioso (Santos, 2004: 303). 

Para marcar o local das aparições foi fixado um arco de madeira com uma cruz 

ao pé da azinheira. Tanto o arco de madeira e a cruz quanto a azinheira foram destruídos 

pelos devotos que tiravam pedaços e ramos para levarem consigo. Todavia, com as 

esmolas que ali deixavam, foi possível iniciar a construção da primeira capela – no dia 6 

de Agosto de 1918 –, em satisfação do evocado desejo proferido pela Nossa Senhora em 

sua última aparição, e onde foi celebrada a primeira missa em 1921 pelo bispo de Leiria. 

Nesta época Portugal estava inserido no contexto do governo da Primeira 

República. Segundo Luís Torgal, em 1911, durante o Governo Provisório proveniente 

da revolução republicana de Outubro de 1910, o ministro da Justiça e dos Cultos, 

Afonso Costa, havia promulgado a Lei de Separação das Igrejas do Estado. Várias 

medidas e ações laicizadoras incidiram desta Lei, como por exemplo, a exclusão do 

ensino religioso nas escolas e a confiscação dos bens eclesiásticos pelo Estado. 

Consequentemente, a Igreja reagiu contra a Lei já no mesmo ano, declarando as ações 

do Estado injustas e opressivas. Contudo, a presença de Portugal na Primeira Grande 

Guerra Mundial (1914-1918) e com os acontecimentos pronunciados das aparições em 

Fátima no ano de 1917, levaram a um movimento de reação e renascimento do 

catolicismo no país (Torgal, 2010). Portanto, no início da década de 1920, Portugal se 

encontrava em meio a uma sociedade com os valores divididos, no qual a questão 

religiosa era tratada rigorosamente. Foi neste panorama que, na noite do dia 5 para 6 de 

Maio de 1922, a primeira capelinha (citada acima) foi dinamitada pela Maçonaria de 

Vila Nova de Ourém e de Santarém. A notícia se tornou pública e repercutida nos 

jornais (Girão, 1958: 33; Rodrigues, 1974: 44).  



 

 

 53 

Assim, o bispo de Leiria naquela época, D. José Alves Correia da Silva, nomeou 

no dia 03 de Maio de 1922, uma comissão com o intuito de estudar a veracidade das 

aparições ocorridas na Cova da Iria (Rodrigues,1974: 44). O estudo dos acontecimentos 

terminou em Abril de 1930, e somente seis meses após a sua conclusão (em 13 de 

Outubro de 1930), o Bispado de Leiria reconheceu “dignas de crédito as visões das 

crianças na Cova da Iria”. Foi declarado, portanto, oficial a aprovação do culto à Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima (Girão, 1958: 38; Rodrigues, 1974: 49). À medida que o 

fenômeno religioso tornou-se reconhecido pela população, proporcionalmente, se deu o 

processo de ocupação tanto de população fixa quanto em relação aos fluxos de fiéis no 

local.  

Retomando a Maio de 1922, após a destruição da primeira capela edificada no 

local das aparições, iniciaram-se a construção de uma nova capela, e, à vista disso, já 

havia alguma aceitação da veracidade do fenômeno. Consequentemente, surge neste ano 

de 1922 a primeira residência fixa, e no ano seguinte o primeiro estabelecimento 

comercial na Cova da Iria (Abrantes, 2009: 157). Entre 1922 e 1926 – não se sabe ao 

certo devido a falta de registros –, fixa-se a primeira família residente no local, sendo o 

primeiro registro de nascimento realizado em Fevereiro de 1924 (Rodrigues, 1974: 45). 

Em 1926, assim, havia na Cova da Iria três residências, quinze habitantes e duas casas 

comerciais (Abrantes, 2009: 157). 

Deste modo, começou-se “a pensar no engrandecimento material do local das 

aparições” (Rodrigues, 1974: 46). Em 1923, é iniciada a construção de uma grande 

capela onde se localizava a Casa de Retiros Nossa Senhora das Dores; foi vedado com 

um muro o recinto das cerimônias, e construído arcadas e portões de ferro na entrada 

principal, onde também se ergueram, de cada lado, casas de artigos religiosos. Além 

disso, como grande parte dos devotos eram doentes, começaram a construir dois 

hospitais em 1924, e um pavilhão no meio do recinto para que estes doentes pudessem 

assistir as missas (Rodrigues, 1974: 46). 

Perante a situação demonstrada, a Cova da Iria adentrou em um processo de 

desenvolvimento, pelo qual o seu território e suas respectivas estruturas passaram por 

um sistema de transformações. Em 13 de Maio, de 1928, foi lançada a primeira pedra da 

Basílica, e também foi constituída neste mesmo ano uma comissão de técnicos para 

realizar estudos urbanísticos do local, incidindo ali acessos e estacionamentos ao recinto 

do Santuário (Rodrigues, 1974: 47). Deste estudo foram desenvolvidos dois projetos: 
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um anteprojeto denominado “Anteprojecto de Urbanização do Sítio de Nossa Senhora 

de Fátima” de 1929; e outro nomeado “Projecto de Urbanização dos Arredores da Cova 

da Iria – Fátima” também no mesmo ano (Figuras 8 e 9). Este último veio a ser 

efetivado só 16 anos mais tarde (Abrantes, 2009: 157). É necessário ressaltar que estes 

planos privilegiavam o local das aparições (Cova da Iria) e o seu entorno, dando ênfase 

ao território religioso sem ter a preocupação com o conjunto urbano em sua totalidade.  

 

 

Figura 8 – Anteprojecto de Urbanização do Sítio de Nossa Senhora de Fátima – 1929. 

Fonte: Expansão Urbanística de Fátima, Expofat 1917-1985 (Corsepius, 1992: 164). 
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Figura 9 – Anteprojecto de Urbanização dos Arredores da Cova da Iria - Fátima – 1929. 

Fonte: Expansão Urbanística de Fátima, Expofat 1917-1985 (Corsepius, 1992: 165). 
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O processo de desenvolvimento e transformações no local, vinculados à 

repercussão dos acontecimentos tanto local quanto nas regiões vizinhas, fez com que a 

população visualizasse ali uma oportunidade de agregar lucro à sua renda. Segundo 

Maria de Fátima Serafim Rodrigues, um dia de maior afluxo de peregrinos – nos dias 13 

que se sucedem de Maio a Outubro – rendia mais que o mês todo da jornada de trabalho 

nos campos de cultivo (Rodrigues, 1974: 42-43). Deste modo, os comerciantes levaram 

ao lugar o que mais carecia a região: água. Aos poucos, no decorrer da década de 1930, 

aglomeraram-se no espaço da Cova da Iria vendedores de água, alimentos e lembranças 

religiosas, que ofereciam os seus produtos ao grande número de peregrinos que ali se 

movimentavam. Estes atos mercantis provocaram posições alheias por parte dos padres 

e bispos, que se pronunciavam contra tais atividades em um local sagrado. Foram feitas 

algumas tentativas para que se efetivassem uma proibição a estas atividades comerciais, 

embora em vão (Girão, 1958; Rodrigues, 1974). 

Consequentemente, surgiram barracas de madeira, que na maioria serviam de 

comércio de artigos religiosos, habitação de peregrinos e serviços de alimentação. Estas 

barracas eram de caráter provisório devido, sobretudo, a um edital publicado pela 

Câmara de Vila Nova de Ourém em 1934, no qual considerava Fátima “zona urbanizada 

para efeitos de construção e reconstrução de prédios urbanos, para habitação e outros 

fins” (Girão, 1958: 39). Este edital atribuía, no entanto, que a partir do momento que 

existisse um plano de urbanização os proprietários dos barracos tinham que 

comprometer-se a demolir as construções sem qualquer indenização (Girão, 1958).   

Segundo Corsépius (2009: 561), no arquivo do santuário de Fátima constavam 6 

projetos voltados para urbanização do local, sendo os dois primeiros já citados 

anteriormente: 1) Anteprojeto de Urbanização do Sítio de Nossa Senhora de Fátima 

(1929) – arquitetos responsáveis: Luís Cristino da Silva e Ernesto Korrodi; 2) Projeto de 

Urbanização dos Arredores da Cova da Iria (1929) – arquitetos responsáveis: José de 

Lima Franco e João António de Aguiar; 3) Anteprojeto de Urbanização (1932-1933) – 

arquiteto responsável é desconhecido; 4) Anteprojeto de Urbanização da Cova da Iria 

(1939) – arquiteto responsável: João Antunes; 5) Plano de Urbanização (Fátima) (1944) 

– arquiteto responsável: José Ângelo Cottinelli Telmo. 

Como já foi visto, a evolução urbana e o número crescente de construções eram 

dependentes do intenso afluxo de peregrinos no local. Os barracões de madeira não 

satisfaziam as necessidades higiênicas, de serviços e, muito menos, as comodidades dos 
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hóspedes. Além disso, era preciso reservar-lhes uma área de habitação próxima ao 

Santuário, com o intuito de atender particularmente aos peregrinos. Essas questões 

foram evidenciadas com o encerramento do Ano Santo em Outubro de 1951, pois esta 

celebração atraíra considerável número de fiéis ao Santuário de Fátima. Foram 

reservadas uma área aproximada de 276.000 m² para a recepção de 138 mil peregrinos, 

pois as construções existentes na época dificultavam a ocupação do recinto onde eram 

realizadas as cerimônias religiosas (Girão, 1958: 45). 

Girão (1958: 45-46) possibilita uma notável visão sobre o grande número de 

reestruturações geradas no recinto do santuário a mercê dos devotos. Além das 

edificações voltadas para a hospedagem de peregrinos, agregaram-se ali instituições 

ligadas à Igreja. Fixavam-se devotos com melhores condições econômicas, e 

instituições religiosas de outros países e regiões. Paralelamente, durante as décadas de 

1940-1950 que a Cova da Iria tem um aumento considerável tanto em população quanto 

no seu progresso urbanístico. De acordo com Fátima Magalhães (1992: 97), Fátima 

possuía 1.649 habitantes no ano de 1940, sendo que 271 residiam na Cova da Iria. 

O Plano de Urbanização (Fátima) de 1944 buscou o isolamento do espaço 

sagrado da Cova da Iria de modo que este pudesse a vir ser um sítio destacado dos 

demais espaços envolventes, atribuindo valor consagrado ao recinto. Esta pretensão 

resultaria em um ambiente local tranquilo e próspero para que os fiéis pudessem 

desempenhar suas práticas religiosas. Mesmo tendo sido aprovado em 1945, este plano 

não foi efetivamente implantado (Corsepius, 2009: 561; 568).  

 

1.2.2.  2ª Fase: o movimento de peregrinos e a expansão urbana (1948-1997) 

Somente em 1948, com a publicação do Decreto-Lei nº 37.008, foi aprovado 

pelo Ministério de Obras Públicas, um anteplano urbanístico para Fátima. Devido ao 

fato deste plano proibir construções provisórias, houve um considerável número de 

população que passou a fixar-se no local (Magalhães, 1992: 97). Como já mencionado, 

é importante ressaltar que os planos anteriores privilegiavam, sobretudo, a Cova da Iria, 

sendo que o de 1948 denominava uma maior abrangência ao longo da freguesia e 

promovia uma preocupação maior enquanto às necessidades infraestruturais do conjunto 

urbano e da população local. No entanto, este Anteplano de Urbanização foi sancionado 
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somente 9 anos mais tarde, em 1957. Corpésius (2009: 568) enfatiza que este Anteplano 

foi relevante ao ponto que foi o único mecanismo ordenador da configuração urbanística 

local durante muitos anos que se seguiram. Mais crucial ainda: além de não se limitar à 

Cova da Iria, deu real atenção às zonas e devidas instalações necessárias para a 

utilização da população residente, pois estes atores estão presentes no local durante todo 

o ano e não somente em dias específicos sazonais e de celebrações.   

 

 

Figura 10 – Plano de Urbanização Fátima – 1948. 

Fonte: Fátima: como nasceu e cresceu (Oliveira, 1990: 170). 

 

Ora, se na década de 1930 a freguesia de Fátima possuía uma taxa de 

crescimento equivalente a 16,3% de habitantes, no decorrer da década de 1940 esta taxa 

obtém um aumento significativo e alcança os 31,9% – a maior subida da taxa de 

crescimento verificada até hoje, depois daquela que corresponde à primeira década do 

século XXI (Tabela 2)  (Magalhães, 1992: 580; Santos, 2009: 216).  De acordo com 

Girão (1958: 46), Fátima tem um considerável aumento no número populacional entre 

os anos de 1940 e 1950, devido, sobretudo, aos numerosos conventos que lá se 

instalaram durante a década referida. Já a autora Maria de Fátima Serafim Rodrigues 

afirma que esse aumento se deu, efetivamente, a partir de 1948 com existência do plano 

de urbanização para Fátima. A autora declara que, embora o projeto não fosse definitivo 
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na altura (só veio a se concretizar em 1957), este promoveu uma estrutura urbana 

melhor ordenada que atribuiu um caráter permanente das construções – as de caráter 

provisório foram proibidas pela Câmara Municipal de Ourém. Estas circunstâncias 

fizeram com que a população optasse por se fixarem no local (Rodrigues, 1974: 59). No 

entanto, Santos (2009: 215) nota que o crescimento significativo da população no 

decurso dos anos de 1940 a 1981 é motivado, sobretudo, pelo novo centro fixo sagrado 

(Cova da Iria), enquanto as povoações de Fátima (sede de freguesia), Moita Redonda, 

Lomba de Égua e Casa Velha evidenciam uma pertinente redução populacional. 

 

 
Tabela 2 – População residente do Concelho de Ourém e da Freguesia de Fátima (1864 – 

2011). 

Fonte: Dados estatísticos baseados em: Recenseamentos Gerais da População realizados pelo 

Instituto Nacional de Estatística; Fátima: população e alojamento. (Santos, 2009: 216). 

 

Consequentemente, a posse de terrenos e construções contribuiu, 

significativamente, tanto para a expansão urbana de Fátima quanto para o 

desenvolvimento econômico de sua população residente (Rodrigues, 1974: 62). 

Rodrigues defende, ainda, que com o fim da Segunda Grande Guerra (1939-1945) a 
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comunicação entre os países realizava-se mais facilmente, o que cooperou para a 

difusão global do Santuário de Fátima. Isto, associado ao psicológico das pessoas que 

estava demasiado frágil e sensível devido às inúmeras mortes e destruições advinda do 

conflito mundial, também colaboraram para o intenso progresso urbano e populacional 

no decorrer da década de 1940. Ademais, Rodrigues relaciona duas celebrações que 

também atraíram a atenção para Fátima, auxiliando para o notável desenvolvimento: a 

Coroação de Nossa Senhora de Fátima, em 1946, e o Encerramento do Ano Santo, em 

1951 (Rodrigues, 1974: 62). 

Girão (1958: 45), em semelhança ao pensamento de Rodrigues, concluiu que 

“verdadeiramente, é a partir do ano de 1948 que a Cova da Iria sofre uma transformação 

tão rápida e tão acentuada” em consequência do Anteplano Urbanístico. Esta progressão 

é possível de se observar e comparar nas fotos que se seguem: a primeira mostra a Cova 

da Iria em 1938, a segunda em 1948. É notório o forte desenvolvimento e amplitude que 

o local presenciou em dez anos. Em 1938, a Basílica estava em processo de construção, 

já em 1948 já tem sua torre e cúpula prontas. Além disso, a segunda foto demonstra 

mais construções, equipamentos e serviços locais, como parque de estacionamento, 

tendas comerciais e maior espaço para circulação dos peregrinos. 

 

 

Figura 11 – Cova da Iria em 1938. 

Fonte: Fátima: como nasceu e cresceu (Oliveira, 1990: 24). 
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 Figura 12 – Cova da Iria em 1948. 

Fonte: Fátima: como nasceu e cresceu (Oliveira, 1990: 24). 

 

O projeto de 1948 declarou de utilidade pública as expropriações necessárias 

para as instalações e comunicação de interesse geral compreendidas naquela zona. O 

plano aprovou as construções de parques de estacionamento para dar boas condições de 

circulação e estacionamento às viaturas que acorriam à Cova da Iria nos dias de maior 

afluxo de peregrinos e devotos (Girão, 1958: 45-46). Advindo a estas reconfigurações 

do território e das infraestruturas, as construções civis adquiriram maior abrangência e 

volume no decorrer da década de 1950, motivadas, principalmente, pelo já pronunciado 

Encerramento do Ano Santo que viria a ser celebrado em Fátima no dia 13 de Outubro 

de 1951. Este evento atraiu milhares de peregrinos, que por sua vez, requisitou 

transformações profundas no recinto do santuário.  

Recorrentes a estas alterações, foi executado o aterro e planificação da Cova da 

Iria, cujo resultado foi a vultosa estrutura da plataforma do Santuário de Fátima 

(Abrantes, 2009: 157; Corsépius, 2009: 569). Posteriormente, em 1953, houve a 

consagração da Basílica de Nossa Senhora de Fátima e, em 1954, a conclusão das 

construções das colunatas laterais. Por fim, em 1959, com a inauguração do Hospital 

Senhora das Dores, estabeleceu-se os limites do perímetro do santuário enquanto espaço 

sagrado (Corsépius, 2009: 569). Em 1960, Fátima contava com 3.199 (três mil cento e 
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noventa e nove) habitantes, sendo que 1.028 residiam na Cova da Iria (Magalhães, 

1992: 97). 

No dia 13 de Maio de 1967 dois eventos significativos resultaram em um 

aumento considerável no número de peregrinos atraídos à Fátima: a comemoração dos 

50 anos das aparições e a visita do Papa Paulo VI. Estes acontecimentos despertaram a 

expansão da difusão mundial do santuário enquanto centro de convergência de fiéis. 

Perante o notório acréscimo de peregrinos, verificou-se a necessidade de melhorias nas 

instalações e infraestruturas locais. Os principais problemas identificados diziam 

respeito aos transportes e alojamentos. Visto as deficiências presentes, foi evidenciada a 

necessidade de melhoramento e complementaridade do Anteplano em vigor (1948). 

Em 1973, Luciano Guerra foi nomeado como novo reitor do Santuário de 

Fátima, tendo procurado reorganizar os serviços e ordenar os objetivos necessários para 

que estes fossem desempenhados de maneira eficiente. Todavia, as metas que 

propunham efetivar dirigiam-se, sobretudo, para melhor atenderem aos peregrinos, pelo 

fato de acreditarem que estes eram o principal ator e consumidor a vivenciar o local. 

Ademais, admitiam que o diferencial valorizador de Fátima era o seu caráter enquanto 

lugar sagrado de peregrinação (Corsépius, 2009: 572-573). Nesta época, Fátima já 

possuía 3.472 habitantes (Magalhães, 1992: 97). Fatos recorrentes como estes se 

mostram onipresentes em Fátima, o que coloca, muitas vezes, os habitantes locais em 

segundo plano perante as preocupações e metas dos projetos urbanísticos e sociais da 

cidade. Não seria negligente dizer, assim, que esta realidade exerce influência no modo 

como os residentes percebem e se identificam à Fátima. O território religioso se 

estabelece como um ponto fixo que desempenha importância expressiva no lugar e, por 

conseguinte, projeta reflexos evidentes que se repercutem nas vivências e práticas 

cotidianas dos habitantes locais.  

Maria de Fátima Serafim Rodrigues (1974: 17) no estudo de geografia urbana 

correspondente à obra Fátima: problemas geográficos de um centro de peregrinação, 

afirmou que até 1974, Fátima mesmo “ostentando um aspecto urbano, não conseguiu 

(...) preencher as necessidades de vida urbana dos seus habitantes”, pois ainda não 

possuía equipamentos essenciais para sua população fixa. Este foi um dos problemas 

apreendidos através das leituras realizadas. E tanto no estudo de Aristides de Amorim 

Girão publicado em 1958, quanto o de Maria de Fátima Serafim Rodrigues publicado 
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em 1974, ambos colocaram a mesma questão: afinal, Fátima seria uma aldeia, uma vila 

ou uma cidade? Assim, em 1974, Rodrigues concluiu: 

 

O aglomerado nada tem de rural, senão na aparência geral de alguns 

dos seus compartimentos; todavia, ainda é difícil denominá-lo urbano, 

porque para isso lhe faltam muitos elementos característicos. Para ele 

escolhi a designação de “paraurbano”, correspondente à noção de uma 

tendência evolutiva, bem notável do seu exame (RODRIGUES, 1974: 

12). 

 

Até 1975 o plano urbanístico vigente era o Anteplano aprovado em 1948. 

Portanto, visto as precariedades deste plano, a autarquia concebeu a revisão do projeto 

urbanístico à responsabilidade do Gabinete Carlos Ramos entre os anos de 1976 e 1980 

(Corsépius, 2009: 570). As necessidades de urgência identificadas pelo Gabinete diziam 

respeito, essencialmente: às questões das dificuldades de acesso ao local; à ausência de 

parques de estacionamentos; à falta de alojamentos e terrenos para construções de 

caráter habitacional; ausência de ensino primário, pois na época o ensino era restrito às 

congregações religiosas; falta de edifícios públicos reservados à saúde, bombeiros e 

instalações sanitárias; o comércio era desordenado e informal; e as instalações, 

equipamentos e infraestruturas eram precárias, como por exemplo, a ausência de estação 

de tratamento de água. No entanto, o plano verificou-se inviável e foi descartado em 

1983 (Corsepius, 2009: 570). 

Paralelo ao tempo de processo de revisão, que se sucedeu ao longo dos anos de 

1976 a 1980, em 19 de Agosto de 1977 Fátima veio a ser elevada à categoria de vila, 60 

anos posteriores ao acontecimento das aparições. De acordo com a definição designada 

pelo Gabinete Coordenador Urbanístico de Fátima, o aglomerado urbano era composto 

pela Vila de Fátima que agregava os seguintes locais: Cova da Iria, Moita redonda, 

Aljustrel e Lomba de Égua, e ainda pelos povoados periféricos de Casa Velha, Eira de 

Pedra e Moimento (Oliveira, 1990: 138, cit. in Santos, 2009: 213). Em 1981, Fátima 

possuía quase 5.000 habitantes, precisamente: 4.982. Destes, 2.191 residiam na Cova da 

Iria (Magalhães, 1992: 97). A respeito da população fixa, se entre as décadas de 1940 e 

1950 esta teve um impulso vigoroso, nos anos que se estendem de 1981 a 1991 esta 

possuiu uma crescimento mais sutil de acordo com os dados estatísticos de 

recenseamentos realizados pelo INE. 
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Figura 13 – Ortofotomapa digital da rede viária e dos edifícios da área urbana de Fátima – 

1979. 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 359). 
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Como podemos observar no mapa acima (Figura 13), as redes viárias de Fátima 

em 1979 eram bastante mais expandidas em comparação com o Plano urbanístico de 

1948 (visto anteriormente). O recinto do santuário verifica-se maior e passa a possuir 

mais meios viários de acesso ao seu espaço. As rotundas Norte e Sul permanecem, no 

entanto, adquirem mais acessibilidades por meio de um maior número de redes viárias. 

Através deste mapa podemos notar um considerável número de edifícios e como estes 

se ocupam ao longo da então Vila de Fátima.  

O Centro Pastoral Papa Paulo VI, inaugurado em 1982 (ainda não está presente 

no mapa acima de 1979), abriu novas portas e atraiu novos olhares para Fátima. O fato 

de possuir o maior auditório de Portugal por comportar 2.194 lugares, tornou possível 

realizar reuniões, seminários e congressos no local, o que, por sua vez, atraiu um 

público diferenciado àqueles de ordem religiosa. Sem dúvida, o acontecimento também 

gerou um aumento no fluxo das peregrinações, pois os eventos que se realizavam ali 

muitas vezes foram (e são) de cariz religioso. Perante a essas circunstâncias, novamente 

a autarquia identificou as necessidades de promover mais serviços destinados à hotelaria 

e restauração, bem como o melhoramento das vias de acesso e o aumento do número de 

parques de estacionamento (Corsépius, 2009: 573).  

Consequentemente, entre os anos 1983 e 1986 foi instituída uma comissão 

responsável por realizar uma pesquisa da realidade local de Fátima. Este trabalho foi 

contemplado, em 1992, com a publicação da obra intitulada Expansão Urbanística de 

Fátima, Expofat 1917-1985 encomendado pela Reitoria do Santuário. Neste estudo, a 

autora Fátima Magalhães, a qual ficou responsável pela parte que dizia respeito à 

população e ao desenvolvimento urbanístico, concluiu que: a população de Fátima era 

notoriamente heterogênea tanto nos aspectos sociais, quanto na idade dos indivíduos e 

suas origens. Também foram identificados três grupos: leigos, religiosos e estudantes 

(sendo grande parte seminaristas) (Magalhães, 1992: 98). Magalhães verificou que cerca 

de 41,5% da população tinham menos de 20 anos, fato que é explicado pelo aspecto de 

convivência educacional (seminários e colégios) e pelo grande números de hotéis e 

pensões presentes no aglomerado que forneciam empregos a muitos jovens. Apesar 

disso, Fátima Magalhães concluiu que esta parte da população era flutuante, pois sendo 

jovens e solteiros, ao terminar os seus estudos acabavam por não se fixarem em Fátima. 

A partir das análises realizadas foi identificado também que as casas religiosas 

agregavam um número considerável de pessoas mais idosas, bem como os lares de 
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terceira idade. Estes fatores contribuíam para o envelhecimento da população e para o 

aumento de mortalidade. No que concerne aos sexos, verificou-se que o número de 

mulheres era superior a de homens, o que, segundo Magalhães, seria um tanto 

contraditório perante ao relevante número de seminários presentes no local (Magalhães, 

1992: 98-100).   

 

 

Figura 14 – Planta de Ocupação do Solo de Fátima – 1985 (adaptado). 

Fonte: Expansão Urbanística de Fátima, Expofat 1917-1985 (Corsépius, 1992). 

 

A partir da planta acima, de ocupação do solo de Fátima (1985), é possível 

observar que a área 1 (rosa e verde) – assinalada na planta – corresponde à Zona de 

Protecção privilegiada no Plano de Urbanização de 1957. A área 2 (rosa mais claro) diz 

respeito à ocupação existente na época (1985), e a 3 (verde) à Zona Verde de Protecção 

contemplada no Plano de Urbanização de 1976 (não aprovado). A área 4 (rosa mais 

forte) foi designada como adequada à implantação de habitação. 
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Figura 15 – Evolução de Construção dos Edifícios – 1920 a 1985. 

Fonte: Expansão Urbanística de Fátima, Expofat 1917-1985 (Corsépius, 1992). 

 

Já o mapa acima (Figura 15), traçado por Corsépius (1992) na pesquisa da 

Expofat, confirma a evolução de construção dos edifícios em Fátima, cujas 

características principais já tinham sido identificadas a partir da leitura da Figura 13. 

De acordo com a legenda, em primeiro plano foram admitidas as construções existentes 

entre as décadas de 1920 e 1940 (). Nota-se que estas construções se concentravam, 

sobretudo, na região dos povoados de Moita Redonda e Lomba de Égua, e algumas já 

eram visíveis na Cova da Iria. Posteriormente, foram inseridas as construções realizadas 

entre as décadas de 1940 e 1960 (). Como corroborado anteriormente, é na década de 

1940 e 1950, com o Projeto Urbanístico de 1948 e o Encerramento do Ano Santo em 

1951, que Fátima tem sua maior ocupação tanto de população fixa quanto em fluxo de 

peregrinos. Nota-se neste plano a concentração dos edifícios, em vigor, no recinto e nos 

arredores da Cova da Iria. E, sucessivamente, os edifícios construídos entre os anos de 

1960 e 1980 (), e 1980 e 1985 (). Portanto, a partir da década de 1960, há uma 
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descentralização da ocupação que se estende por todo o aglomerado urbano de Fátima, 

como em Aljustrel, Valinhos, Casa Velha, Moimento, Fátima (sede de freguesia) e Eira 

da Pedra. Com isto, confirmamos também a afirmação da nova polaridade em torno da 

população da Cova da Iria, que tínhamos observado acontecer quando analisamos a 

distribuição da população. 

Motivados pelos resultados da análise desta pesquisa (Expofat), a autarquia 

novamente reconheceu a relevância de desenvolver um projeto que procurasse 

solucionar as precariedades que Fátima revelava (Corsépius, 2009: 574). Para isto foi 

nomeada uma comissão de acompanhamento composta por todas as principais entidades 

centrais (Leiria, Santarém e Ourém) e locais, abrangendo, inclusive, a Reitoria do 

Santuário de Fátima. A firma contratada – selecionada por meio de concurso – para 

realizar o novo projeto urbanístico foi a empresa Fonda. Dos objetivos determinados 

neste novo plano, consideramos dois a ressaltar, devido ao fato de abarcarem questões 

que não tinham sido contempladas nos projetos anteriores. Estes objetivos 

correspondiam: 1) aos condicionamentos urbanísticos do recinto e entorno do santuário, 

das autoestradas, de Valinhos e Aljustrel, e da rede viária regional; 2) aos objetivos que 

concernem à localização estratégica dos principais equipamentos e serviços coletivos e 

à otimização das áreas residenciais direcionadas à população fixa (Corsépius, 2009: 

574). O motivo pelo qual estes objetivos foram considerados relevantes está no fato de 

terem dado alguma importância à população residente de Fátima, colocada às margens 

das preocupações nos projetos anteriores.  

 

1.2.3.  3ª Fase: da elevação à categoria de cidade aos dias de hoje (1997 – presente) 

Segundo a Junta de Freguesia de Fátima, em 12 de Julho de 1997, Fátima foi 

elevada à categoria de cidade, 80 (oitenta) anos após as aparições que deram origem e 

expansão ao território religioso. O que levou a sua elevação foi o fato de transpassar os 

critérios definidos ao grau de ser considerada vila, hierarquia na qual se encontrava até 

então. A atual cidade é constituída pela Cova da Iria, pela Freguesia de Fátima 

(composta pelo local onde se encontra a sede de freguesia e a igreja matriz), por Moita 

Redonda, Lomba de Égua, parte de Aljustrel e Moimento (Abrantes, 2009: 157; 

Corsépius: 2009: 576).  
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Figura 16 – Ortofotomapa digital da rede viária e dos edifícios da área urbana de Fátima – 

1998. 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 361). 
 

A partir da planta acima podemos comparar o avanço do desenvolvimento que 

Fátima alcançou em 20 anos. O que também permitiu que fosse elevada da categoria de 

vila a cidade. A rede viária tem notável ampliação o que, por consequência, possibilitou 

o maior acesso às autoestradas e, assim, a mais cidades do país, partindo das rotundas 

Norte e Sul que dão acesso direto a da Cova da Iria. A expansão da área urbana de 



 

 

 70 

Fátima também se mostrou muito significativa, bem como o aumento do número de 

edifícios. A planta a seguir possibilita melhor visualização da expansão urbana de 

Fátima entre 1979 e 1998. 

 

 

Figura 17 – Expansão urbana comparativa de Fátima (rede viária e edifícios) – 1979 e 1998. 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 364). 
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Abaixo temos o mapeamento de funcionalidades da cidade de Fátima (no ano de 

2000) de acordo com os limites de levantamento demonstrado. Esta planta elaborada 

por Maria da Graça Poças Santos (2004: 369) permite constatar que os equipamentos 

religiosos possuem presença primordial no espaço analisado, distribuído ao longo da 

área urbana, e não somente ao redor do recinto do santuário. Estes equipamentos vão 

desde hospedarias e hospitais para os peregrinos até casas de retiros, conventos e 

centros de catequeses. No entanto, os serviços de hotelaria, restauração e comércio de 

artigos religiosos estão concentrados, vigorosamente, no recinto do santuário e na sua 

envolvente (espaço profano diretamente e indiretamente ligados ao espaço sagrado). Os 

outros serviços e equipamentos, e o comércio em geral estão distribuídos, 

principalmente, na Cova da Iria e no seu entorno. Porém, por vezes, são identificados 

nas áreas próximas às Rotundas Norte e Sul. Por meio deste mapa, não é possível 

verificar os equipamentos e funcionalidades dos lugarejos que compõem a cidade de 

Fátima: Freguesia de Fátima (composta pelo local onde se encontra a sede de freguesia 

e a igreja matriz), Moita Redonda, Lomba de Égua, parte de Aljustrel e Moimento. As 

áreas residenciais, por sua vez, se localizam para além dos arredores da Cova da Iria, 

precisamente, mais a nordeste (Moita Redonda) e sudeste (Lomba de Égua). Mais uma 

vez, não consta na planta levantamentos realizados em Fátima (sede de freguesia e 

paróquia central), Aljustrel e Moimento. 
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Figura 18 – Planta Funcional da Cidade de Fátima (Cova da Iria) – 2000. 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 369). 

 

 

Figura 19 – Legenda da Planta Funcional da Cidade de Fátima (Cova da Iria) – 2000. 

Fonte: Legenda readaptada pela autora da presente dissertação de mestrado, para que seja 

possível melhor visualização da mesma. 
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Outro acontecimento que veio chamar a atenção para os equipamentos e 

infraestruturas do conjunto urbano de Fátima foi a visita do Papa João Paulo II no dia 

13 de Maio de 2000 e a beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, 

realizadas na mesma data. Este evento atraiu aproximadamente 400 mil peregrinos e as 

instalações presentes se mostraram precárias para atender demasiado número de fiéis 

(Corsépius, 2009: 577).  

Perante as circunstâncias, a autarquia e a Reitoria do Santuário, decidiram 

replanejar a ordenação urbana do entorno ao recinto do santuário: o rebaixamento da 

Avenida D. José Alves Correia da Silva de modo que este se tornasse um túnel para a 

passagem de transportes, e a parte superior se transformaria em uma plataforma de 

extensão ao santuário para a melhor mobilidade dos peregrinos. Deste modo, a Avenida 

Papa João XXIII se assumiria enquanto via principal (N356), e então, a Avenida D. José 

passaria de autoestrada de domínio nacional para municipal. A empresa responsável 

pelo projeto foi a Terraforma, cujo plano foi aprovado em dezembro de 2002. Em 2007, 

o projeto se encontrava na fase de discussão pública, e atualmente a sua construção está 

a realizar-se (Corsépius, 2009: 578-579).   
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Figura 20 – Planta de Zoneamento do Plano de Urbanização de Fátima – 2002. 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 353). 
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A planta de zoneamento do Plano de Urbanização de Fátima aprovado em 2002 

evidencia as zonas verdes no entorno da Cova da Iria, como demonstrado na planta de 

ocupação do solo traçado por Corsépius (1992) em 1985 encomendada pelo Expofat. As 

construções e equipamentos religiosos ainda se distribuem na Cova da Iria e a oeste de 

seu entorno. Os comércios, serviços e hotelaria se encontram, permanentemente, na 

Cova da Iria e seu entorno direto. Em Fátima, Moimento, Lomba de Égua e Moite 

Redonda é possível verificar a presença de equipamentos coletivos. Em Aljustrel 

destaca-se um parque de estacionamento, devido, sobretudo, por ser o local onde 

viveram os pastorinhos que acreditaram vivenciar as aparições de Nossa Senhora, e 

portanto, muito visitados por turistas e fiéis. As áreas de moradia e comércios em geral 

foram identificadas ao longo do aglomerado urbano situado fora da Cova da Iria, 

principalmente nos locais de Moita Redonda, Lomba de Égua, Fátima (sede de freguesia 

e igreja matriz), Aljustrel, Casa Velha, Eira de Pedra e Moimento. Vale ressaltar que, 

destes locais, somente em Lomba de Égua foi constatado a presença de habitação 

multifamiliar voltada para comércios, serviços e hotelaria. 
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Figura 21 – Planta de Fátima – 2003 (adaptada). 

Fonte: Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima (Santos, 2004: 320). 
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Deste modo, se estabelece a planta da Cova da Iria e envolvente em 2003 

planeada por Santos (2004: 320). Como a tese de doutoramento da autora privilegia os 

peregrinos e o território religioso, sua ênfase é direcionada para o espaço da Cova da 

Iria e do recinto do santuário. A planta evidencia os pontos onde se localizam os locais 

sagrados mais visitados pelos fiéis, como é possível verificar na legenda do mapa. O 

que é importante chamar a atenção aqui, é para a Rua Jacinta Marto destacada (grifo 

nosso) no mapa. Esta rua possui acesso direto à Rotunda Norte e ao recinto do Santuário 

de Fátima, o que a torna uma via de grande importância e local de considerável 

circulação. Encontram-se ali um dos locais mais visitados por turistas e peregrinos, o 

Museu de Cera. Além deste, há um número considerável de comércio de artigos 

religiosos, uma praça, os principais serviços de restauração e hotelaria, e comércios em 

geral, como por exemplo, o centro comercial local.  

Em 2011, sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Ourém e da 

Sociedade de Reabilitação Urbana de Fátima (SRU Fátima), foi aprovado o “Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana ARU de Fátima”. Este programa tem como proposta 

reabilitar a área que corresponde à do plano de Pormenor da Avenida Papa João XXIII 

ainda em vigor até então. Este projeto objetiva desenvolver uma intervenção integrada 

da área, ao buscar a reabilitação e qualificação do edificado e das infraestruturas do 

local, bem como a implantação de espaços verdes e urbanos de usos coletivos (SRU 

Fátima, 2011: 16-17). 

Perante a percepção do crescimento notoriamente acelerado e desordenado da 

cidade de Fátima, a Câmara Municipal de Ourém e a Assembleia Municipal aprovaram 

em 2009 o projeto “Acção Integrada de Valorização Urbana – Fátima 2017 (AIVU – 

2017)”. Este plano, desenvolvido pela Parque Expo em conjunto com a Sociedade de 

Reabilitação Urbana de Fátima (SRU Fátima), busca obter uma visão do futuro de 

Fátima de forma a elaborar uma intervenção estratégica e integrada na cidade. Diante a 

constatação da relevância das comemorações do Centenário das Aparições no ano de 

2017, as instituições públicas responsáveis assumiram tal evento como impulso para 

desempenhar o plano de ação. A apreensão de Fátima, enquanto lugar simbólico e 

centro sagrado de convergência e difusão de milhares de fiéis, certifica a qualificação 

que o local deve atribuir em termos de equipamentos, serviços e infraestrutura (AIVU 

2017, 2009: 13-14).  
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O projeto de ação tem como objetivo principal desenvolver um diagnóstico 

estratégico de intervenção sobre o território da cidade. O diagnóstico busca, sobretudo, 

identificar e ordenar práticas de intervenções que promovam a valorização da cidade de 

Fátima. Para isto, os responsáveis traçaram objetivos que possibilitem alcançar uma 

igualdade social e econômica integradas. Além disso, o estudo procura explorar e 

melhorar as instalações existentes e criar novos recursos que contribuam para a 

ordenação de um território urbano uniforme. O projeto tem a preocupação de valorizar e 

resguardar a identidade local e de seus valores naturais. Toda a proposta foi elaborada e 

fundamentada com o intuito de desenvolver um planejamento urbanístico e de 

manutenção integrados, que busquem propiciar equipamentos e infraestruturas 

adequadas e preparadas para a recepção e realização das comemorações do Centenário 

das Aparições em 2017. Este impulso foi motivado, sobretudo, por pretenderem a 

qualificação de Fátima enquanto “Cidade Mundial da Paz” (AIVU 2017, 2009: 13-14).  

 

 

A produção do espaço sagrado e dos espaços profanos em Fátima 

 

Contudo, o espaço de cariz urbano que se desenvolveu desordenada e 

caoticamente acerca do santuário é caracterizado por serviços diretamente e 

indiretamente ligados às funções religiosas. Neste ponto de análise é possível 

remetermos ao estudo de Zeny Rosendahl, no qual a autora defende a ideia 

(anteriormente elucidada no item 3.2.2) de dois elementos fundamentais do espaço 

sagrado: um de ponto fixo, local exato da ocorrência da hierofania; e outro, o seu 

entorno, ou seja, os espaços envolventes onde os fiéis desempenham suas práticas 

religiosas e os espaços profanos subsequentes (1999b: 231-233). Relacionando os 

espaços determinados por Rosendahl aos espaços existentes na cidade de Fátima, 

podemos afirmar que o santuário, primordialmente a Capela das Aparições, seria o 

ponto fixo designado por Rosendahl. O entorno a este espaço fixo é caracterizado, em 

primeiro plano, por espaços profanos diretamente ligados ao lugar sagrado, nos quais se 

verifica espaços e serviços de finalidade religiosa e para atender às necessidades dos 

fiéis que ali acorrem. Neste espaço são encontrados os comércios de artigos religiosos, 

as hospedarias dos peregrinos, os hospitais do santuário, os centros de informações 

voltados para os crentes, as casas apropriadas para abrigarem as freiras, bispos e 
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sacerdotes, e os departamentos de atividades do próprio santuário (Rosendahl, 1999b: 

239).  

 

 

Figura 22 – Fotografia aérea do Santuário de Fátima e entorno (ponto fixo e entorno – espaço 

sagrado, e espaços profanos diretamente, indiretamente e remotamente vinculados ao espaço 

sagrado). 

Fonte: Expansão Urbanística de Fátima, Expofat 1917-1985 (Corsepius, 1992: 155). 

 

Em um segundo plano são identificados os espaços profanos indiretamente 

ligados ao espaço sagrado. Estes espaços são caracterizados por funções que são 

indiretamente ligadas ao religioso pelo fato de apresentarem funcionalidades 

direcionadas tanto para os peregrinos quanto para os moradores locais. São 

caracterizados por possuírem espaços sociais de residência e admitirem finalidades de 

serviços das necessidades cotidianas e consumo do lazer. Em Fátima, são representados 

pelos restaurantes, hotéis, praças e comércio. Por fim, em um último plano são 

constatados os espaços profanos remotamente vinculados ao espaço sagrado. Este é 

configurado por componentes funcionais que se classificam de forma autônoma, parcial 

ou totalmente do religioso. São nestes espaços que os residentes perpetuam e 

desempenham seus trabalhos e suas necessidades básicas diárias, onde as realidades 

cotidianas ocorrem de modo distinto da realidade religiosa. São identificadas nos 

espaços remotamente vinculados: as atividades laborais e escolares dos indivíduos; as 
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necessidades vitais como alimentação e higiene pessoal; serviços e consumo; atividades 

econômicas e governamentais (Rosendahl, 1999b: 239-240).  

 

 

Figura 23 – Fotografia aérea da cidade de Fátima – parques de estacionamento -  infraestrutura 

e a desordem urbanística –  dias de alta peregrinação. (entorno – espaços profanos indiretamente 

vinculado ao espaço sagrado). 

Fonte: Expansão Urbanística de Fátima, Expofat 1917-1985 (Corsepius, 1992: 154). 

 

Contudo, é importante salientar que o conjunto urbano que se desenvolveu em 

Fátima, em função, principalmente, do fenômeno religioso, é direcionado, sobretudo, 

para e pelos 5 milhões de peregrinos que acorrem ao local anualmente. Este fato é 

visualizado notoriamente ao observar que as infraestruturas e instalações que 

correspondem às necessidades dos peregrinos e fiéis se mostram privilegiadas, 

quantitativa e qualitativamente melhores do que as que são dirigidas aos 11.596 

habitantes da cidade de Fátima (Dados INE 2011). Perante os dados expostos ao longo 

deste capítulo, é possível apreender o papel da Cova da Iria na evolução do percentual 

estatístico populacional e urbano da cidade de Fátima. Segundo Santos, se os números 

que correspondem aos índices da Cova da Iria fossem retirados, a progressão 

identificada seria muito menor diante da pequena população existente nos demais 

povoados que compõem este aglomerado urbano (Santos, 2009: 213).  
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Em um contexto distinto – ao avaliar a expansão do Santuário de Fátima 

enquanto centro religioso de peregrinações, e as vivências e valores deste na perspectiva 

dos peregrinos e fiéis que lá acorrem –, Maria da Graça de Poças Santos (2004: 314) em 

sua investigação de doutoramento intitulada “Espiritualidade e Território: estudo 

geográfico de Fátima”, traçou a progressão da escala de difusão do santuário nos 

seguintes níveis: local; regional e nacional; e internacional. De acordo com Santos, o 

evento pronunciado pelos pastorinhos das aparições, foi o que deu início ao fluxo de 

pessoas no local no ano de 1917. Em conjunto ao fenômeno hierofânico, a inserção da 

primeira imagem de Nossa Senhora em 1920 e a construção da Capelinha das Aparições 

em 1922, foram os principais acontecimentos que propiciaram a eclosão da difusão do 

santuário em escala local (Santos, 2004: 314).  

A transgressão para uma escala regional e nacional veio juntamente com o 

reconhecimento eclesiástico da veracidade dos fatos (aparições) em 1930. Além disso, 

as primeiras peregrinações organizadas com destino à Cova da Iria e a construção da 

Basílica em 1928, foram essenciais para esta evolução da escala. Contudo, no decorrer 

da década de 1940 que o Santuário de Fátima alcança sua difusão internacional, 

especificamente nos anos de 1942 com a validação à mensagem de Fátima pelo Papa 

Pio XII, e de 1946 com a coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima realizada 

pelo mesmo papa. No ano de 1951, outro evento veio a contribuir para o conhecimento 

do Santuário de Fátima a nível internacional, o encerramento do Ano Santo que atraiu 

um grande número de fiéis à Cova da Iria. No entanto, Santos afirma que foi com as 

visitas do Papa Paulo VI em 1967 e do Papa João Paulo II nos anos de 1982, 1991 e 

2000, que o santuário se consolidou como um dos maiores santuários católicos do 

mundo. Junto a estes acontecimentos, nos anos de 1984 e 2000, a imagem de Nossa 

Senhora de Fátima foi deslocada da Capelinha das Aparições para a Basílica de São 

Pedro em Roma, fato que colaborou para a dispersão do conhecimento do Santuário de 

Fátima no mundo (Santos, 2004: 314).   

Feita uma referência aos fundamentos históricos de Fátima, é perceptível a 

gênese de um povoado e de um aglomerado urbano desencadeado por um fenômeno 

religioso, que tornou a Cova da Iria um famoso centro mundial de peregrinações, como 

afirma Rodrigues (1974: 10-11): “povoação originada por um fenômeno religioso, 

contestado por alguns, defendido por outros, o facto é que ele conseguiu, no espaço de 

cinquenta anos, transformar um lugar ermo e despido de atractivos numa realidade 
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geográfica dotada de grandes potencialidades”. A evolução urbana de Fátima se deu 

intrinsecamente ligada ao movimento dos peregrinos, progredindo ambos 

proporcionalmente. A estes aspectos dinâmicos entrelaçam e multiplicam-se as funções 

do local, predominando as funções relacionadas às questões religiosas.  

A partir da verificação de que os estudos sobre Fátima têm privilegiado as 

questões acerca das peregrinações e dos peregrinos, identificamos a necessidade de 

desenvolver uma investigação que contemplasse os habitantes da cidade. Deste modo, 

este trabalho de dissertação tem o intuito de direcionar a sua preocupação para estes 

atores que vivenciam Fátima de maneira completa e consistente ao longo de todo o ano. 

Os principais objetivos traçados para esta finalidade foram constatar como os residentes 

de Fátima percebem e se sentem em relação à cidade enquanto território religioso. Por 

conseguinte, o capítulo que se segue será composto pelos debates a respeito do 

desenvolvimento e da análise do estudo de campo realizado com o habitantes locais da 

área designada.  
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2. Análise dos dados e discussão dos resultados: Fátima sob a perspectiva de 

seus habitantes  

 A análise e discussão dos resultados foram justapostos em duas fases. Na 

primeira foram descritos a tabulação dos dados dos 80 questionários aplicados na cidade 

de Fátima, entre os dias 23 e 27 de Abril de 2013. Os inquéritos, que se incluem em 

anexo, foram orientados em três partes principais: 1) caracterização dos inquiridos; 2) 

conhecimento e evolução da cidade de Fátima; 3) conhecimento e relação com o 

território religioso. A aplicação dos inquéritos não visava abranger uma população 

representativa, mas, sim, possibilitar um estudo exploratório que permitisse a 

compreensão das percepções e sentido de lugar dos habitantes de Fátima. Neste sentido, 

foram analisados e discutidos os resultados que se obtiveram através dos resultados 

destes inquéritos. É importante ressaltar que, como base para o desenvolvimento para a 

presente a análise, foi utilizado o recente trabalho coordenado por Filipa Ramalhete que 

incidiu sobre a percepção e representação do espaço da Praça do Comércio, em Lisboa 

(Ramalhete, 2009). Apesar de se tratar de um objeto de estudo distinto daquele que nos 

ocupa, ligou-nos uma preocupação comum por estudar o tema da percepção e 

experiência pessoal dos lugares, o que tornou relevante o aproveitamento deste trabalho.  

Na segunda fase, foram analisados os mapas mentais aplicados aos alunos do 5º 

ao 9º ano do Colégio Sagrado Coração de Maria, localizado na Rua Jacinta Marto na 

cidade de Fátima. Os mapas mentais, por sua vez, auxiliaram na concepção intrínseca 

das percepções dos inquiridos, que são, de acordo com Tuan (2012: 30), influenciadas 

pelos valores culturais, emocionais e condições da sobrevivência biológica imbuída 

pelos fatores externos. 

 

2.1.  Dos questionários aplicados 

Descrição e tabulação dos dados – caracterização do inquiridos 

 

O trabalho de campo da presente dissertação foi realizado na cidade de Fátima 

entre os dias 23 e 27 de Abril de 2013. Como já explicitado nas metodologias de 

investigação, os questionários foram aplicados em locais públicos designadamente da 

Cova da Iria, Moita Redonda, Lomba de Égua, Fátima (sede de freguesia) e Aljustrel. 
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Estes locais pertencem ao aglomerado urbano da cidade de Fátima. Foram aplicados 80 

questionários no total, sendo que 65% na Cova da Iria, 7,5% em Moita Redonda, 8,8% 

em Lomba de Égua, 11,3% em Fátima (locais especificados nas metodologias) e 7,5% 

em Aljustrel. 

 

 

Tabela 3 – Número de questionários aplicados por local da cidade de Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Nota-se a grande discrepância numérica referente aos questionários aplicados na 

Cova da Iria em comparação com os demais locais de estudo. Como vimos elucidado no 

capítulo anterior, isto justifica-se pelo vigoroso crescimento de Fátima que deu origem 

ao aglomerado urbano atual, de acordo com as afirmações de Santos (2009), sobre a 

taxa de crescimento populacional da freguesia de Fátima. Santos (2009) demonstrou 

que a Cova da Iria cresceu muito mais em população se comparado com os outros locais 

da freguesia, como também demonstrou Corsépius (1992) no seu mapa que representa a 

evolução da ocupação e construção dos edifícios. Deste modo, o trabalho de campo 

desta investigação corroborou os tratamentos apresentados por Santos (2009) e 

Corsépius (1992; 2009), ao ponto que nos deparamos com certa dificuldade de 

aplicação dos questionários nos locais de Moita Redonda, Lomba de Égua, Fátima 

(freguesia) e Aljustrel. Além destes bairros serem basicamente residenciais, aí o fluxo 

de população é bem menor do que a existente na Cova da Iria, o que consequentemente 

fez  com que este último local apresentasse o maior número das amostragens realizadas. 

Posto isto, foram inquiridos um total de 80 pessoas, das quais 38,75% são do 

sexo masculino e 61,25% do sexo feminino (Gráfico 1). A respeito da amostra da faixa 

etária da população inquirida verificaram-se 21,3% pessoas com idade menor ou igual a 

15 anos (alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria), 18,8% com idade entre 16 e 30 
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anos, 40% com idade entre 31 e 50 anos, e 20% pessoas com idade superior a 50 anos 

(Tabela 4). 

 

 
Gráfico 1 – Percentagem de inquiridos por sexo. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

 
Tabela 4 – Número e percentagem de inquiridos por faixa etária. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 



 

 

 86 

 

Gráfico 2 – Idade dos inquiridos por sexo. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Devido à natureza do trabalho, sob a perspectiva da geografia das religiões, 

considerou-se essencial questionar a religião dos indivíduos. Deste modo, dos 80 

inquiridos, 74 declararam ser da religião católica, o que corresponde a 92,5% da 

amostragem. Das outras 6 pessoas restantes 3 assumiram ser de outra religião cristã e 3 

admitiram não possuir uma religião (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Percentagem de inquiridos por religião. 

                                         Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Já no que diz respeito ao nível de escolaridade dos inquiridos foi verificado que 

cerca de ¼ da população inquirida possui o 2º ciclo do ensino básico (6º ano), contando 

com 21 pessoas. Em seguida, surge o ensino secundário (12º ano) com 21,3% da 

amostragem.  Posteriormente, segue o 3º ciclo do ensino básico (9º ano) com 17,5%, e 

os inquiridos que possuem o ensino superior, que é composto, também, por 17,5%. E 

com taxas menores, ambos de 8,8 %, surgem os inquiridos que têm o 1º ciclo do ensino 

básico (4º ano), e aqueles que possuem a pós-graduação (Tabela 5). É relevante 

observar neste ponto a alta qualificação escolar dos indivíduos, cerca de 50% da 

população inquirida possuem o grau de escolaridade obrigatório completo (Secundário -

12º ano) e o ensino superior. 
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Tabela 5 – Nível de Escolaridade dos inquiridos. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Devido ao fato dos inquiridos serem abordados para responder os questionários, 

em sua maioria, em locais de trabalho, ao apresentarmos a amostra sobre a situação 

profissional atual, esta correspondeu a 70% de pessoas que estão a trabalhar e uma taxa 

mínima de 1,25% de indivíduos desempregados. Foram registradas 23,75% de pessoas 

que estão a estudar, e 5% de reformados e/ou pensionistas (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 – Percentagem dos inquiridos por situação profissional atual. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Em relação ao setor de atividade das pessoas inquiridas, a maior taxa 

apresentada corresponde a estudantes, com 23,8% da amostra. Em seguida, segue os 

trabalhadores dos setores de turismo e hotelaria, com uma taxa de 16,3%. 

Posteriormente surgem o setor dos serviços públicos com 15%, e os inquiridos 

pertencentes ao setor de comércios em geral com 12,5%. O setor de restauração e dos 

serviços privados aparecem ambos com a taxa de 10% da população inquirida. E com as 

menores taxas surgem aqueles que se afiliam ao setor de serviços religiosos com taxa de 

8,8%, e aqueles que pertencem ao setor de comércio de artigos religiosos, com taxa de 

3,8% (Tabela 6). Essas taxas baixas se devem ao difícil acesso às pessoas que 

trabalham com os serviços religiosos, sendo que conseguimos aplicar o questionário 

somente a 6 funcionários do Santuário de Fátima e uma irmã de uma das casas de freiras 

instaladas na cidade. A respeito do setor de comércio de artigos religiosos, como os 

questionários foram aplicados nos locais de trabalhos, estes recintos estavam cheios a 

todo momento, o que dificultou as pessoas poderem ou quererem responder o presente 

inquérito. 

 

 
Tabela 6 – Número e percentagem dos inquiridos distribuídos por sector de actividade 

profissional. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

À nacionalidade dos inquiridos foi identificada uma taxa de 95% de indivíduos 

de nacionalidade portuguesa. Sobre as outras identificadas, foram 2 pessoas de 

nacionalidade brasileira e 2 de nacionalidade ucraniana (Gráfico 5). Dos indivíduos que 

declararam possuir nacionalidade portuguesa 7 nasceram em outros países: quatro em 

França, dois em Alemanha e um em Canadá (Tabela 7).  
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Gráfico 5 – Nacionalidade dos inquiridos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 
Tabela 7 – Número e percentagem de inquiridos distribuídos por local de nascimento. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

No que está relacionado ao local de nascimento da população inquirida, as duas 

maiores percentagens representam os indivíduos que nasceram em Leiria (20%) e em 

Fátima (16,3%). Isto se justifica, principalmente, por Leiria ser a principal cidade do 

sistema urbano onde Fátima está inserida tal como elucidado no capítulo anterior, e, 

ainda, por Fátima pertencer à Diocese de Leiria e à Região de Turismo Leiria/Fátima 
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(RTL/F). Deste modo, Fátima, como já dissemos anteriormente, é influenciada pela 

confluência de poderes de Leiria, Ourém (Concelho do qual faz parte) e de Santarém 

(Distrito no qual se encontra). Consequentemente, uma taxa notória de 10% declara 

como local de nascimento o município de Ourém, enquanto apenas 1,3% diz ter nascido 

em Santarém. Outro local de nascimento que se destacou foi Coimbra, com uma taxa 

que corresponde a 12,5%, ao ponto que Lisboa aparece com uma taxa inferior a 4%. 

Aos indivíduos que nasceram em outras localidades de Portugal foi identificada um taxa 

de 21,3%. As localidades referenciadas foram: Proença-a-Nova, Matas, Vale de 

Barreiras, Malhau, Braga,Vila Nova de Cerveira, Lamego, Viseu, Batalha, Ulme, São 

João do Peso e Covilhã com 1 pessoa cada; Porto de Mós e Torres Novas com 2 pessoas 

cada; ainda, uma referência mais indistinta, 1 pessoa declarou pertencer à província de 

Trás-os-Montes. Por fim, 13,8% disseram ter nascido em outro país, os quais já foram 

designados acima (Tabela 7). 

Após descrever a nacionalidade e o local de nascimento da amostragem 

estudada, buscou-se identificar os locais onde os inquiridos residem em Fátima. Deste 

modo, novamente, a Cova da Iria se mostra como o principal local da cidade de Fátima. 

Das pessoas inquiridas, 22,5% declararam residir na Cova da Iria. Em seguida aparece 

Moita Redonda com 10%, o que corrobora o seu cariz residencial. Posteriormente surge, 

com taxas bem próximas, Aljustrel com 6,25% e Lomba de Égua com 5%. Sobre os 

outros locais de residências 55% da amostragem declarou residir em outros locais 

pertencentes à freguesia de Fátima. E uma pessoa reside em Eira de Pedra, povoado 

pertencente à cidade (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 – Local de residência dos inquiridos. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

A partir do total de habitantes inquiridos, concluiu-se que 26,1%  sempre 

viveram em Fátima. A respeito dos que viveram em outros lugares, são presentes os que 

foram lá viver a partir das décadas de 1960 (7,6%), 1970 (10,2%), 1980 (10,2%), 1990 

(16,5%), e a partir do ano 2000 até 2011 (20,3%) (Gráfico 7). Estes dados corroboram 

com a afirmação apresentada por Santos (2009) – cujo fizemos referência no capítulo 

anterior –, de que a partir de 1981 há uma certa estagnação na taxa de crescimento 

populacional da cidade, que volta a crescer em meados dos anos de 1990 e na última 

década. 
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Gráfico 7 – Desde que ano os inquiridos vivem em Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Sendo a Cova da Iria, como já foi dito, o principal centro de serviços, 

infraestruturas, comércio e fluxo populacional, os resultados evidenciam que 63,7% dos 

inquiridos trabalham ou estudam na Cova da Iria. Esta percentagem corresponde a 51 

pessoas. Do restante, 6 pessoas disseram trabalhar em Moita Redonda, 7 em Lomba de 

Égua, 7 em locais próximos à sede da Freguesia de Fátima e 6 em Aljustrel. Da 

amostragem, apenas 3 pessoas não trabalham na cidade ou na freguesia de Fátima. 

Destes últimos, os locais de trabalho são em: Lisboa, Tomar e Aveiro (Tabela 8). 

 

 
Tabela 8 – Local de trabalho/estudo dos inquiridos. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Para realizarem as suas deslocações diárias, a população inquirida utiliza, 

preferencialmente, o carro como transporte. A taxa que correspondeu a esta categoria 

foi de 63,46%. O segundo transporte mais referenciado diz respeito aos que alegam a se 

deslocarem a pé pela cidade de Fátima, em uma taxa que correspondeu a 31,73% (33 

pessoas). O que vale destacar é que destas 33 pessoas que se deslocam a pé, 22 

alegaram usar também o carro para se deslocarem regularmente. O fato dos 

deslocamentos serem realizados principalmente por carro e a pé é justificado pela falta 

de transporte público na cidade. O único transporte público existente são os de caráter 

escolar que há em alguns locais pertencentes à Freguesia de Fátima. Deste modo, 

somente 4 pessoas pronunciaram utilizar este meio de deslocamento, que são alunos de 

um colégio da cidade. Destes 4 inquiridos, 2 assumiram utilizar apenas o transporte 

público escolar, e os outros 2 admitiram utilizar este meio somente para ir para o 

colégio; para se deslocarem para outros locais da cidade disseram se locomoverem a pé 

e de carro. Apenas um inquirido disse utilizar de outro meio de transporte, este seria a 

bicicleta (Gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8 – Meios de transportes utilizados para deslocação diária na cidade de Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Conhecimento e evolução da cidade de Fátima 

 

Como primeiro instrumento para apreender o conhecimento e percepção que a 

população inquirida possui a respeito da cidade de Fátima, foram implementadas no 

questionário duas perguntas abertas com o propósito de possibilitar uma expressão e 

participação mais ampla e profunda por parte dos inquiridos.  Quando questionados 

sobre qual o lugar que gostam mais em Fátima, as respostas que mais se destacam 

fazem referência à própria casa e ao santuário. Aos que referenciaram a sua casa como 

local que mais gostam (17,9%) relaciona-se o fato de este ser um espaço de descanso, 

segurança e comodidade, e portanto, local cujo melhor se identificam pois este espaço 

possui seus objetos pessoais, e têm liberdade de ação e expressão mais expandidas. Por 

outro lado, o santuário – local mais citado nesta questão – aparece como local preferido 

para 32,8% dos inquiridos, que vinculam o santuário a um local tranquilo, de paz, lugar 

bonito e sagrado, e principalmente, de maior relevo e significação para os seus 

habitantes e para o universo católico. Outros locais, embora em menor importância, 

também são nomeados: a zona de Valinhos e Aljustrel, o Centro Desportivo de Fátima, 

a zona da Ortiga, a Cova da Iria, o Centro Pastoral Paulo VI e Av. D. José Correia da 

Silva após o rebaixamento e revitalização. No entanto, somente 4 pessoas aludiram 

gostar de toda a cidade; e 2 pessoas disseram que não gostam de viver em Fátima e, por 

conseguinte, não gostam de nada na cidade (Gráfico 9).   

 

 
Gráfico 9 – Lugar que gosta mais em Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Outra pergunta realizada, em um campo oposto, foi qual o lugar que gostam 

menos em Fátima. Desta vez, aparece um conjunto de respostas com vigor discrepante 

em relação as demais, que referencia que não há lugares que gostem menos, 

correspondente a 51,7%. Isto aconteceu pelo fato dos habitantes considerarem certos 

locais preferidos na questão anterior, o que não quis dizer, que não gostassem ou 

gostassem menos de um local específico. Este fato demonstra que os residentes locais 

gostam da cidade e se sentem bem no local onde vivem. Contra as 51,7% que fizeram 

esta referência, surge com importâncias muito menores (de 12,1% a 1,7%) outros locais: 

a Cova da Iria, áreas abandonadas, edifícios velhos e degradados, a Estrada de Fátima, 

zona comercial e zonas periféricas (Gráfico 10). Na respectiva justificação, a Cova da 

Iria aparece como local que gostam menos pelo fato de ser o centro da cidade e ser 

relacionado com o grande número de pessoas que lá circulam, principalmente na altura 

das grandes peregrinações. Nesta categoria, citaram a Rua Jacinta Marto, o Terminal 

Rodoviário e a Rotunda Norte, pois são os pontos de referência de chegada e 

movimentação na cidade, o que dificulta os acessos e a circulação dos moradores. A 

Estrada de Fátima (que se estende da Rotunda Sul até a Igreja Paroquial de Fátima), por 

sua vez, aparece relacionada às condições que se encontra com precário espaço pedonal, 

o que dificulta a circulação das pessoas que andam a pé por este trajeto. Já a zona 

comercial, além de vinculada aos locais de maior fluxo de pessoas, aparece aqui devido 

à limitada oferta de comércio, uma vez que está sobretudo direcionado para os artigos 

religiosos.     

 

 
Gráfico 10 – Lugar que gosta mais em Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Ao questionar a população inquirida sobre o que elas acham que faz falta na 

cidade de Fátima, 20,2% referiram-se aos espaços de lazer e entretenimento. Dos 

indivíduos que citaram faltar este tipo de espaço, 11 (13,8%) enquadra-se faixa etária 

entre 30 e 50 anos de idade, sendo que 5 destes 11 relacionaram esta falta 

principalmente para os jovens. Isto está associado ao fato deste grupo possuir idade 

ativa e por possuírem filhos que sentem falta de locais de encontro e para desfrutarem 

de algum lazer. Neste sentido foram pronunciados a falta de cinema, teatro, bares e 

discotecas (Gráfico 11).  

 

 
Gráfico 11 – O que falta na cidade de Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Em segundo lugar, aparece a falta de espaços verdes, referenciados por 16,7%. 

O grupo etário que mais citou esta falta foi também os que possuem entre 30 e 50 anos 

de idade, com a mesma quantidade de 13,8%. Oito inquiridos justificaram esta resposta 

ao dizerem que há muito poucos espaços verdes e jardins em Fátima, e que o pouco que 

há se encontra somente à volta do santuário (Gráfico 11). A corroborar a falta que 

sentem deste tipo de espaço, a questão 23 do questionário perguntou se a amostragem 
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estudada estava satisfeita com os espaços verdes em Fátima, e 60% afirmaram que não 

estão. Ao justificarem tal insatisfação, houve dois porquês em pauta: não haver espaços 

verdes na cidade; e haver muito poucos espaços verdes (Gráfico 12).  

 

 
Gráfico 12 – A satisfação dos inquiridos em relação aos espaços verdes na cidade de Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Em terceiro lugar surgem as piscinas públicas, tendo 7,9% admitido fazer falta 

este equipamento. O que é interessante ressaltar é que a maioria dos inquiridos que 

referenciaram a falta das piscinas possuem idade inferior a 15 anos, o que equivaleu a 

44,4% desta amostra. Evidencia-se, assim, a falta de espaços para os jovens menores de 

15 anos e crianças. Juntamente às piscinas, a próxima categoria, com maior taxa de 

referência, vem corroborar a lacuna evidenciada: os parques infantis. Oito inquiridos 

(7%) assumiram sentir falta destes espaços direcionados para o lazer das crianças, sendo 

que 7 destes possuem a faixa etária entre 30 e 50 anos. Como justificativa das respostas, 

afirmaram que têm filhos e sentem falta de parques onde possam levá-los para brincar, 

desempenharem atividades coletivas e terem contatos com outras crianças, 

principalmente aos fins de semana. Com a mesma percentagem da amostragem, aparece 

a falta de um hospital na cidade. Esta categoria foi citada por indivíduos de todas as 

faixas etárias estabelecidas no inquérito, o que vem confirmar a importância da presença 

de um hospital em uma cidade. Em Fátima há um centro de saúde desde maio de 1973, 
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cujo novo edifício situado na Rua Jacinta Marto – uma das principais ruas da cidade de 

Fátima, que estabelece ligação direta ao recinto do santuário – foi inaugurado em 25 de 

novembro de 1989. As principais justificativas a respeito de o hospital ser um 

equipamento crucial e que faz falta na cidade, são de que há a necessidade de um 

hospital bom e grande que tenha boas condições de atendimento, melhores 

equipamentos, e que possua 24 horas de atendimento e emergência (Gráfico 11).  

Posteriormente, aparecem dois equipamentos com o mesmo número de 

respostas: os transportes públicos; e um centro comercial ou comércios mais variados. 

Em Fátima, como já dissemos, não há transportes públicos, existe somente os 

transportes escolares em alguns locais pertencentes a freguesia. Consequentemente, 

5,3% disseram sentir a falta desse serviço. Esses indivíduos são jovens, de idade ativa, e 

sentem a falta deste transporte para poderem facilitar o deslocamento em Fátima. Junto 

a isto, identifica-se que das 6 pessoas que referenciaram a falta do transporte público, 

todas utilizam o carro para se deslocarem na cidade, e 3 destas também se deslocam a 

pé. Paralelamente, 6 pessoas consideram fazer falta um comércio mais diversificado, ou 

um centro comercial, que, por sua vez, proporcionasse essa variedade. A principal 

justificativa dada foi o fato de haver muito comércio direcionado para os artigos 

religiosos, o que delimita muito o público que usufrui deste tipo mercado. Por 

conseguinte, a população fica limitada a este tipo de comércio e acaba por direcionar 

uma tendência de procura em outros locais, como por exemplo foi citado por duas 

pessoas que necessitam ir até Leiria para poderem comprar determinados produtos 

(Gráfico 11).  

Foram expostas aqui, e no gráfico a seguir, as respostas com percentagens mais 

significativas. Deste modo, restringimo-nos a apresentar as que tiveram um número 

superior ou igual a 6 respostas. Os equipamentos e serviços pronunciados por menos de 

5 pessoas não foram detalhados e foram excluídos do gráfico abaixo, por possuírem 

taxa muito baixa, inferior a 4%. Destas categorias menos aludidas encontram-se: lojas 

de marca (Zara, Berska, H&M, etc.); Mc Donalds; melhorias nas infraestruturas em 

geral; trabalho; espaços para desporto; cultura e espaços de eventos culturais; 

hipermercado; repartição de finanças; estacionamento; parques de campismo; melhores 

vias de acesso e circulação. Ademais, por fim, 3 pessoas disseram que não falta nada em 

Fátima e cinco não responderam a esta questão (Gráfico 11). 
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Outra questão de número 16 procurou identificar o edifício mais importante da 

cidade de Fátima segundo a percepção dos inquiridos. Com 64,7% surge os edifícios 

pertencentes ao conjunto do Santuário de Fátima. Em segundo lugar, o edifício de maior 

referência foi a Basílica principal (Basílica Velha, como é designada pelos habitantes 

locais), com uma taxa que equivaleu a 9,4%, um número muito inferior comparado ao 

primeiro referente ao recinto do Santuário. Em terceiro lugar, com uma taxa bem 

próxima à verificada da Basílica, aparece a Capelinha das Aparições com 8,2%. As duas 

pessoas que referenciaram a Capelinha como o edifício mais importante de Fátima, 

justificaram esta resposta ao elucidar que foi a partir dela que tudo começou: a história, 

a cidade, o simbolismo, o grau de importância que o Santuário de Fátima e a cidade 

alcançaram (Gráfico 13).  

 

 

Gráfico 13 – O edifício mais importante da cidade de Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Posteriormente, surgem na 4ª posição três edifícios com a mesma percentagem 

de 2,4%: o centro de saúde / posto médico; a Basílica da Santíssima Trindade; e o 

Centro Pastoral Paulo VI. O atual edifício do centro de saúde foi inaugurado em 
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novembro de 1989 e está localizado em uma das principais ruas da cidade – Rua 

Francisca Marto. Com a ausência de um hospital, o centro se torna a principal unidade 

para os cuidados e atendimentos relacionados à saúde em Fátima, e deste modo, vem a 

se confirmar como um dos edifícios mais importantes por parte de alguns moradores. 

No entanto, o horário restrito de funcionamento e a necessidade de equipamentos que só 

é possível encontrar em hospitais de maiores amplitudes, fez com que a falta de um 

hospital aparecesse nas respostas da amostra como uma das categorias que fazem falta 

na cidade de Fátima, como já foi visto anteriormente (Gráfico 13).  

A escolha da Basílica da Santíssima Trindade (ou Basílica Nova, como é 

designada pelos habitantes locais) é justificada pelos inquiridos pela grande relevância 

que tem ao suportar maior número de peregrinos em recinto fechado e coberto (Gráfico 

13). Esta ideia é corroborada pelas respostas dadas à pergunta específica do questionário 

que perguntou: sobre a importância da construção da Basílica da Santíssima Trindade, 

numa escala de 1 a 5. Deste modo, 47,5% da amostragem deu maior grau de 

importância (5) para significação que a construção da Basílica Nova teve para a cidade 

de Fátima. Em seguida, a segunda maior nota atribuída foi 4 com 23,75%. Isto quer 

dizer que, do total de 80 inquiridos, 57 pessoas acreditam que a Basílica da Santíssima 

Trindade é muito importante (5 – nota máxima) e importante (nota 4) para Fátima 

(Gráfico 14).  

 

 
Gráfico 14 – Na escala de 1 a 5: opinião sobre a importância da construção da Basílica da 

Santíssima Trindade (Basílica Nova). 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Por fim, com a mesma taxa de 2,4%, aparece o Centro Pastoral Paulo VI como 

resposta de edifício mais importante de Fátima. Este Centro, como já elucidado no 

capítulo anterior, foi inaugurado em 13 de Maio de 1982 pelo Papa João Paulo II, em 

sua primeira visita à cidade de Fátima. É um importante centro de conferências e 

congressos em Portugal, o qual possui um anfiteatro que suporta 2.092 lugares, um 

salão com mais 600 lugares, a sala João Paulo II com 140, e mais 10 salas com 

capacidade de receber de 20 a 90 pessoas. Os inquiridos que indicaram o Centro 

Pastoral como edifício mais importante, consideram que este atrai muitos eventos, 

congressos e encontros para Fátima, devido à ampla área que possibilita receber um 

grande número de pessoas (Gráfico 13). A confirmar esta relevância, a tabulação 

referente à pergunta de número 21 – Na escala de 1 a 5, qual a sua opinião sobre a 

importância da abertura do Centro Pastoral Paulo VI? – demonstra que 36,25% dos 

inquiridos deram nota 4 (importante) para a importância da abertura do centro para 

Fátima. Em seguida, a segunda nota de maior referência foi 5 (importância máxima), 

com 32,5%. Isto significa que em um total de 80 amostras, 55 pessoas consideram a 

abertura do Centro Pastoral Paulo VI importante (nota 4) e muito importante (nota 5 – 

nota máxima) para a cidade de Fátima (Gráfico 15).  

 

 
Gráfico 15 – Na escala de 1 a 5: opinião sobre a importância da abertura do Centro Pastoral 

Paulo VI. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Foram apresentadas aqui, e no Gráfico 13, as respostas referentes às 

percentagens mais representativas. No entanto, limitamos expor as que obtiveram um 

número superior ou igual a 2 respostas. Os outros edifícios citados por apenas uma 

pessoa não foram detalhados e não aparecem no respectivo gráfico, pelo fato de 

apresentarem uma taxa muito baixa, igual a 1,2%. Destas categorias encontram-se 

citados os seguintes edifícios: o Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II; Casa do 

Bom Samaritano; Reitoria do Santuário; Museu Vida de Cristo; Museu de Cera; a 

Avenida D. José Alves Correia da Silva (por ser principal via da cidade); e uma senhora 

que classificou o edifício onde reside como o mais importante da cidade, pelo motivo de 

ser onde vive. Nota-se a partir da identificação destes dados a omnipresença, a vigorosa 

significação e simbolismo que o Santuário, centro religioso, representa para a cidade e 

para sua população. 

A respeito da percepção que os inquiridos possuem sobre a qualidade de vida em 

Fátima, 46,25% (37 pessoas) disseram considerar a qualidade de vida boa na cidade, e 

destas, 20% acreditam que esta qualidade tem melhorado muito com o passar dos anos 

(Gráficos 16 e 17; Tabela 9). Paralelamente à categoria correspondente à boa 

qualidade de vida, ao cruzar as respostas com a acepção que os inquiridos possuem 

sobre alguns elementos referentes às condições que compõem o conjunto de 

manutenção da qualidade de vida, obtêm-se: das 46,25% pessoas que consideram a 

qualidade de vida boa na cidade, 62,1% consideram as vias de acesso e a capacidade de 

circulação normal em Fátima; 48,6% consideram as condições de estacionamento 

razoáveis nos dias normais e más na altura das grandes peregrinações; e 75,6% acham 

que Fátima é uma cidade segura. Isto significa que a resposta que deram como boa à 

presente categoria está condizente com as percepções que possuem dos elementos 

essenciais de uma aceitável qualidade de vida boa: circulação normal, condições de 

estacionamento razoáveis em dias normais, e uma cidade segura. A respeito da 

segurança, os inquiridos relacionam a melhoria desta, principalmente a partir da 

instalação da Guarda Nacional Republicana (GNR) na cidade. 

Ainda em relação à qualidade de vida, a segunda resposta mais referenciada foi a 

categoria razoável, contando com 42,5% do total da amostra, com uma frequência 

correspondente a 34 pessoas. Proporcionalmente, 15% dos inquiridos que consideraram 

a qualidade de vida razoável, considera que a situação da qualidade de vida ao longo 

dos anos tem permanecido igual, ou seja, não tem melhorado e nem piorado, enquanto 
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13,8% acredita que tenha melhorado pouco (Gráficos 16 e 17; Tabela 9). 

Contraditoriamente, destas 34 pessoas 44,1% consideram que as vias de acesso e 

circulação são fáceis e 38,2% as julgam normais. À respeito das condições de 

estacionamento, 52,9% as declararam razoáveis nos dias normais, no entanto, 61,7% as 

consideram más nas altura das grandes peregrinações. Por fim, em uma maioria de 

79,4% dos inquiridos, julgam que a cidade é segura. É possível perceber, assim, que 

apesar de 42,5% do total da população inquirida considerar a qualidade de vida em 

Fátima razoável, estes consideram, em sua maioria, haver fáceis vias de acesso e 

capacidade de circulação e a declaram como um lugar seguro para se viver.  

O que chama a atenção para a análise do quadro sobre a qualidade de vida é que 

nenhum inquirido considerou esta como má. Este fato nos leva a crer que mesmo diante 

da situação atual de crise que o país está a enfrentar, em Fátima ainda há boas condições 

e ofertas de emprego, e de sustento das necessidades básicas cotidianas. Esta foi a 

principal justificativa citada pelos 27,5% que disseram achar que a qualidade de vida 

tem melhorado muito em Fátima com o passar dos anos. Todavia, somente 5% do total 

da amostra julgou a qualidade de vida excelente na cidade (Gráfico 16 e 17; Tabela 9).  

 

 
Gráfico 16 – Como considera a qualidade de vida em Fátima. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Gráfico 17 – Progressão da qualidade de vida ao longo dos anos. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

 

 
Tabela 9 – Cruzamento de dados: como considera a qualidade de vida em Fátima e progressão 

da qualidade de vida ao longo dos anos. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Perante o cenário atual que leva à comemoração ao Centenário das Aparições 

em 2017, o Santuário de Fátima está à espera de um notável número de peregrinos para 

as celebrações. Como já foi elucidado no capítulo anterior, perante tal panorama a 

Câmara Municipal de Ourém, em conjunto com a sua Assembleia Municipal, 

aprovaram em 2009 o projeto “Acção Integrada de Valorização Urbana – Fátima 2017 

(AIVU – 2017)”. Este plano foi desenvolvido pela Parque Expo juntamente com a 

Sociedade de Reabilitação Urbana de Fátima (SRU Fátima), e tem como principal 
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objetivo elaborar um diagnóstico estratégico de intervenção sobre o território da cidade, 

de forma integrada e ordenada. Isto quer dizer que estão a preparar intervenções de 

reabilitação e requalificação dos equipamentos, serviços e infraestruturas em Fátima, 

com a pretensão de apresentá-la enquanto lugar sagrado e simbólico. E, portanto, 

segundo os autores do projeto, atribuí-la como a “Cidade Mundial da Paz” (AIVU 

Fátima 2017).  

Deste modo, perante a apreensão deste projeto atual e da importância que a 

comemoração do centenário tem para a cidade, para a sua população e para os fiéis, a 

população inquirida foi questionada sobre como consideram as mudanças que estão 

sendo feitas em Fátima para a comemoração do centenário das aparições. Apesar de 

algumas pessoas não saberem as mudanças que estão sendo desenvolvidas, muitas vezes 

por falta de informação da autarquia municipal e agentes coordenadores, 50% dos 

inquiridos disseram considerá-las boas para a cidade. A mudança mais citada pela 

população foi o rebaixamento da Avenida Dom José Alves Correia da Silva, com o 

intuito de estender a plataforma de Fátima, já explicada anteriormente. A partir desta 

acepção, como a principal transformação evidenciada pela população estudada, ao 

relacionarmos esta mudança – que exerce real influência para a população que frequenta 

o espaço que envolve esta avenida – ao meio utilizado pelas pessoas para se deslocarem 

na cidade, notamos que a taxa mais representativa, tanto das pessoas que se deslocam a 

pé (23,8%) quanto das que circulam de carro (42,5%), consideram que as mudanças 

realizadas são boas (Gráfico 18).  
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Gráfico 18 – Como considera as mudanças que estão sendo feitas em Fátima para a 

comemoração do Centenário das Aparições. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Outra atenção levantada por este projeto são os parques de estacionamento, que 

necessitam de mais capacidade de carga. Para podermos apreender qual o pensamento 

da população sobre as condições de estacionamento na cidade, os inquiridos foram 

questionados sobre como julgam esta situação nos dias normais e na altura das grandes 

peregrinações. Deste modo, 50% do total da população inquirida considera as condições 

de estacionamento razoáveis nos dias normais, e posteriormente, aparece aqueles que as 

consideram boas, com 26,25% dos inquiridos. Paralelamente, em relação às estas 

condições na altura das grandes peregrinações a situação muda de cenário: 55% das 

pessoas inquiridas disseram que estas condições de estacionamento se tornam más na 

altura das grandes peregrinações. Embora haja muitos parques de estacionamento, 

segundo a população inquirida, estes são pagos. O que significa que há boa capacidade 

de carga para estacionamentos e os agentes policiais e rodoviários conseguem controlar 

a circulação, no entanto, isto é voltado para os peregrinos. Para a população que está a 

trabalhar nos locais próximos ao santuário não há estacionamentos gratuitos e têm que 

utilizar as mesmas vagas que a multidão de fiéis está à procura. Esta percepção foi 

baseada através das justificativas dadas a estas respostas, e que aqui foram 

sistematizadas (Gráficos 19 e 20). 
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Gráfico 19 – Como considera as condições de estacionamento na cidade de Fátima nos dias 

normais. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

 

 
Gráfico 20 – Como considera as condições de estacionamento na cidade de Fátima na altura das 

grandes peregrinações. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Posteriormente, buscamos analisar as principais transformações ocorridas na 

paisagem urbana ao longo dos anos, tendo selecionado para o efeito três aspectos 

principais: o aterro e planificação da Cova da Iria (plataforma de Fátima) no início da 
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década de 1950; a abertura do Centro Pastoral Paulo VI, em 1982; e a construção da 

nova Basílica da Santíssima Trindade que teve sua construção iniciada em fevereiro de 

2004 e terminada em outubro de 2007, 90º aniversário das aparições.  

 

 

Gráfico 21 – Transformações na paisagem urbana que os inquiridos se lembram. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Constatadas tais intervenções, os inquiridos foram questionados sobre das quais 

destas transformações se têm lembrança. O objetivo desta pergunta é compreender o 

impacto que teve tais mudanças para a população local. Contudo, em primeira posição 

aparece a implantação mais atual: a construção da nova Basílica da Santíssima Trindade 

com taxa de 63,79%, ou seja, 74 pessoas disseram se lembrar da construção desta 

basílica (Gráfico 21). Ao atentar-se para as datas de tais intervenções – Plataforma de 

Fátima no início da década de 1950, Centro Pastoral Paulo VI em 1982 e Basílica da 

Santíssima Trindade em 2007 – e observar a idade dos inquiridos (Tabela 4), é possível 

verificar que cerca de 40% da amostra nasceram a partir de 1980, o que nos leva a 

considerar que a construção da Basílica Nova seja a única transformação possível destes 

indivíduos se lembrarem. Para tentar perceber se esta alta taxa se deve pela 

transformação ser recente ou se é devido à importância que esta tem para os habitantes e 

para a cidade, optamos por cruzar estes dados com a questão que perguntou: sobre a 
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importância da construção da Basílica da Santíssima Trindade, numa escala de 1 a 5 

(Tabela 10). Assim, obtivemos os seguintes dados estatísticos:  

 

Tabela 10 – Cruzamento de dados: lembrança da construção da Basílica da Santíssima Trindade 

e importância de sua construção. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Estes dados confirmam que, juntamente à construção recente, a importância que 

a Basílica da Santíssima Trindade tem para os fatimenses e para a cidade, possui 

significativa relevância. Portanto, como é possível verificar diante dos dados na tabela 

acima, 46,2% dos inquiridos que admitiram lembrar da construção da nova basílica 

deram grau 5 (importância máxima) de importância desta para a cidade. E em segunda 

posição, surge o grau de importância 4 com 23,1% das respostas. A população que 

designou graus 1 e 2 (total de 8,9%) justificaram que foi muito dinheiro investido na 

construção, enquanto este podia ter financiado necessidades mais cruciais para a cidade 

(Tabela 10).  

Em segunda posição, referenciada sobre as transformações na paisagem urbana 

das quais se lembram, encontra-se a abertura do Centro Pastoral Paulo VI com 26,72% 

(31 pessoas). 24,4% destas 31 pessoas consideraram grau 5 de importância ao Centro 

Pastoral, que é um centro de eventos, congressos e encontros, com capacidade 

aproximada de 3.000 pessoas. Evidentemente, este edifício atrai um considerável 

número de pessoas para tais eventos relativos à áreas profissionais variadas, o que, por 

sua vez, causa uma diversificação na população flutuante que visita Fátima (Gráfico 

21).  

Por último surge a planificação e aterro da Cova da Iria, talvez a transformação 

mais marcante que a paisagem urbana da cidade sofreu, e que somente 9,48% assume 

que se lembra (Gráfico 21). À semelhança do que afirmamos a respeito das respostas 

que valorizaram a construção da Basílica da Santíssima Trindade, acreditamos que esta 
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taxa baixa está relacionada à época em que esta foi realizada – início da década de 1950 

–, contando que uma maioria de 40% dos inquiridos desta investigação se situa na faixa 

etária entre 30 e 50 anos de idade (Tabela 4). Todavia, o fato de não se lembrarem desta 

mudança não afeta a importância que a plataforma de Fátima tem para sua população 

local e para a cidade na qual se encontra. De fato, a partir da planificação do recinto do 

Santuário foi possível receber maior número de pessoas, e dar boas condições para a 

circulação e mobilidade destas. Neste sentido, 35% do total da amostra consideraram 

grau 4 de importância para a plataforma de Fátima, e, em seguida, 32,5% atribuíram 

grau 5 (importância máxima). Isto confirma a percepção, por parte da população 

estudada, da importância que a construção da plataforma representa para a cidade e para 

os seus respectivos residentes (Gráfico 22).  

 

 
Gráfico 22 – Na escala de 1 a 5: opinião sobre a importância do aterro e planificação da Cova 

da Iria (Plataforma de Fátima). 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Para completar as análises sobre o conhecimento e as percepções que os 

habitantes de Fátima possuem da cidade, foi implementada como pergunta essencial 

para o debate, se os inquiridos gostariam de viver noutro local, caso pudessem. Com 

uma taxa equivalente a 57,5% da amostragem total, 46 pessoas disseram que não 

gostariam de viver em outro local, contra 30% (24 pessoas) que referenciaram sim, que 

gostariam de viver em outro local houvesse tal possibilidade (Gráfico 23).  
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Gráfico 23 – Se pudesse, gostaria de viver noutro local?. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Foram atribuídas justificativas importantes às respostas, as quais gostaríamos de 

chamar a atenção. Referente à reposta não – não gostaria de viver em outro local –, os 

motivos mais explicitados foram o de simplesmente gostarem de viver em Fátima, e o 

fato de ser a cidade na qual nasceram e se sentirem ligados emocionalmente a ela. Estes 

dois motivos estão intrinsecamente relacionados ao sentido de lugar e de pertença dos 

habitantes. De fato, outro fator relevante citado foram as escolas da cidade, que segundo 

a 41,6% dos inquiridos (referenciado também em outras questões) são de excelente 

qualidade, o que atrai alunos de outros locais próximos, inseridos no sistema urbano 

onde Fátima se encontra. Foram referenciados também o fato de possuírem família e 

amigos na cidade; e ainda, a tranquilidade e a segurança existente em Fátima. No campo 

oposto, no que diz respeito às respostas que dizem sim – que gostariam de viver em 

outro local –, os motivos mais destacados foram a vontade de se viver em uma cidade 

maior; em um local com mais atividades de lazer, cultura e entretenimento; e em uma 

cidade com melhores oportunidades profissionais. De fato, como vimos ao longo das 

análises e discussões dos resultados, Fátima é uma cidade relativamente pequena, com 

comércio e ofertas de trabalhos limitados à religião, artigos religiosos, restauração e 

turismo/hotelaria. À omnipresença religiosa estão vinculadas as atividades e espaços 

restritos que são direcionados à religião e aos peregrinos. É neste sentido que surge 
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como resposta também a vontade de se viver em uma cidade que ofereça mais espaços e 

equipamentos voltados para a população local. 

 

 

Conhecimento e relação com o território religioso 

 

Com o intuito de compreender a percepção e o conhecimento que a população de 

Fátima possui sobre o seu território religioso, vigorosamente presente na cidade, foram 

estabelecidas algumas perguntas que fossem capazes de abarcar tal apreensão. A partir 

disto, questionou-se a população inquirida sobre se julgava que Fátima é um lugar 

sagrado. Deste modo, surge com uma taxa notória de 91,25% da amostragem a resposta 

sim, que consideram Fátima como um lugar sagrado, ou seja, das 80 pessoas que 

responderam ao questionário, 73 admite considerar a cidade de Fátima como um espaço 

revestido de sacralidade. Somente 8,75% disseram não considerar Fátima uma cidade 

sagrada. Este resultado ratifica que mesmo perante contrariedades – como o peso da 

atividade comercial, o tipo de religião, o fator de não gostar de viver no local, a 

multidão de peregrinos que por vezes incomoda alguns, por exemplo – uma população 

significativa considera Fátima uma cidade distinta, imbuída de valor sagrado (Gráfico 

24).  

 

 
Gráfico 24 – Para si, Fátima é um lugar sagrado? 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 



 

 

 114 

A respeito das contrariedades exemplificadas, obtém-se como resultado que, das 

74 pessoas que assumem ser de religião católica, 67 consideram Fátima um lugar 

sagrado e 7 dizem que não. O interessante é que destas 7 pessoas que não a declararam 

como cidade sagrada, 4 são indivíduos que trabalham no setor de serviços religiosos. 

Inclusive 3 inquiridos justificaram que a cidade não é sagrada, mas sim o recinto do 

santuário. As outras 6 pessoas que assumiram pertencer a outra religião cristã (3 

pessoas) e a não possuir religião (3 pessoas), todas admitiram considerar Fátima um 

lugar sagrado (Tabela 11).   

 
Tabela 11 – Cruzamento de dados: religião e consideração de Fátima enquanto lugar sagrado. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Após verificarmos que Fátima possui um forte valor simbólico de sacralidade 

para os seus habitantes, procurou-se compreender o que as celebrações religiosas na 

cidade representam para esta população fixa residente. Deste modo, para 76,3% da 

população inquirida as celebrações realizadas na cidade representam solenidades 

religiosas. Em segunda posição, surge a taxa de 33,8% que admitem que as celebrações 

religiosas em Fátima representam oportunidades de negócios para os moradores locais. 

Posteriormente, aparecem aqueles que admitem que as celebrações religiosas significam 

confusão na cidade, com uma taxa que correspondeu a 20% dos casos. Em seguida, com 

5% do total da amostra encontram-se aqueles que julgam que estas celebrações lhe são 

indiferentes (Gráfico 25).  
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Gráfico 25 – O que é que as celebrações religiosas na cidade representam para si?. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

O que se pode concluir através deste resultado é que perante a multidão de 

peregrinos que acorrem Fátima durante o período das grandes peregrinações para 

assistirem e participarem das celebrações religiosas,  isto atinge de forma sutil a 

população residente. Na verdade, estas celebrações são percebidas pelos residentes 

como solenidades religiosas comemorativas e de fé para os fatimenses. Fátima enquanto 

centro religioso da fé católica atrai muitos fiéis para a cidade que lá vão com os 

objetivos de desempenharem suas práticas religiosas e para realizarem o turismo 

cultural e religioso. Além destes visitantes usufruírem de equipamentos e serviços 

essenciais de estadia, como, por exemplo, alimentação e hospedagem, muitos procuram 

levar lembranças do local como souvenirs. Estes tipos de instalações vão se ordenando 

no território religioso de modo que passam a compor os espaços profanos ligados ao 

espaço sagrado ali omnipresente. É neste contexto que as celebrações religiosas surgem, 

em segunda posição, como representante de oportunidades de negócios para a 

população local. 

Assim, ao cruzarmos estes dados com o setor de atividade dos inquiridos 

obtemos que para a população que trabalha no setor de turismo e hotelaria as 

celebrações religiosas representam oportunidades de negócio para 61,5%, enquanto que 
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para 69,2% deles significam solenidades religiosas, seguido de uma minoria de 30,8% 

que as relacionam com confusão. As oportunidades de negócio aparecem de forma 

vigorosa também para a população que se enquadra no setor de restauração, com uma 

maioria de 75% da amostragem, seguido dos 62,5% que admite as celebrações enquanto 

solenidades. Neste setor, nenhum indivíduo associa estes eventos religiosos à confusão 

e somente um as considerou indiferentes. Estes são os principais setores onde a relação 

das celebrações às oportunidades de negócios aparece de modo mais significativo. Este 

resultado se torna coerente pelo fato destes serem os setores referentes às necessidades 

básicas dos visitantes. Em primeiro lugar a restauração, porque às vezes os visitantes 

não pernoitam em Fátima, vão e voltam no mesmo dia. No entanto, normalmente 

tendem a usufruir de alimentos e bebidas independente do tempo de estadia no local. 

Mas também é evidente que muitos visitantes vão com intenção de pernoitarem na 

cidade, o que acaba por representar negócios significativos para a atividade hoteleira ali 

instalada (Tabela 12).  

O sentido de confusão ligado às celebrações é percebido com maior frequência 

para os indivíduos da área de comércios em geral, com uma taxa correspondente de 

40%. Porém, neste setor, maior é o número de indivíduos que fazem referência às 

solenidades religiosas, tendo 80% dos indivíduos assinalado esta resposta. Vinculamos 

estes resultados ao fato de que para os comerciantes de artigos não religiosos, a 

população visitante não está a procura de seus produtos, o que é demonstrado pela 

minoria de 20% (2 pessoas) que atribuíram às celebrações o valor de oportunidades de 

negócio. No entanto, a confusão pronunciada é enfatizada pelas condições de 

estacionamentos e circulação, que se complicam na altura das grandes peregrinações. 

Estas condições são advindas de uma disputa destas instalações e serviços por parte de 

peregrinos e residentes, que precisam, além de circular na cidade para ir até ao local de 

trabalho, estacionarem os seus automóveis, já que, pelos resultados obtidos, a maioria 

da parcela populacional residente (63,46% da amostragem) realizam suas deslocações 

diárias de carro (Tabela 12).  

Ainda sobre a representação que se relaciona às solenidades, o grupo de 

atividade que mais possui esta percepção são os indivíduos do setor de serviços 

privados, tendo 100% destes admitido as celebrações religiosas como solenidades.  
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Tabela 12 – Cruzamento de dados: setor de atividade e representação das celebrações 

religiosas. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Pretendeu-se compreender também a interação que a população mantém com o 

recinto do santuário e as celebrações que acontecem neste local nas principais datas das 

grandes peregrinações. Para isto questionou-se se nos dias 13 de Maio e 13 de Outubro, 

costumam a frequentar o santuário ou o seu entorno. Deste modo constatou-se que, 

56,25% do total da amostra frequentam o santuário nestes dias; e 42,5% não frequentam 

o local nas datas citadas. Nota-se que os resultados destes dados são bem equilibrados 

entre os que vão e os que não vão. Vale salientar que desta amostra contam-se somente 

79 pessoas que deram repostas sim e não, enquanto uma pessoa não sabe ou não 

respondeu (NS/NR) a esta pergunta (Gráfico 26). 
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Gráfico 26 – Nas grandes peregrinações (13 de Maio e 13 de Outubro), costuma a frequentar o 

santuário ou o seu entorno? 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Perante estes resultados, buscou-se verificar o motivo pelo qual alguns se 

mostram presentes nestas celebrações e outros não, para, assim, podermos apreender o 

tipo de envolvimento e sentimento que estes habitantes possuem para com o território 

religioso e as atividades que o compõem. Primeiramente serão demonstrados os motivos 

dos inquiridos que disseram que sim (56,25%), ou seja, que costumam frequentar o 

santuário e o seu entorno nas principais datas de maior fluxo de peregrinos (13 de Maio 

e 13 de Outubro). O motivo referenciado com maior taxa de referência foi o trabalho, 

correspondente 24% da amostragem, pelo fato de o local de serviço se encontrar no 

território religioso ou proximidades. O que nos leva a concluir que o principal motivo 

de ir até o santuário nestes dias se diferencia do sentimento religioso e de práticas de fé. 

No entanto, em segunda posição surge aqueles que declaram ir por questões de motivo 

pessoal, com 20% da amostra. Este motivo pessoal está relacionado às necessidades de 

manterem contato e relação com o território religioso no qual os residentes presenciam 

diariamente, e do qual pertencem. E é neste cenário que se comprovam os sentimentos 

de pertença e o sentido de lugar que se mantém entre o lugar e sua população local. 

Estes sentimentos se evidenciam na vontade pessoal de estarem presentes nas datas 

mais importantes do Santuário de Fátima – que está inserido no lugar do qual fazem 

parte –, que, por sua vez, reflete suas influências na cidade como um todo. Em seguida, 

aparecem aqueles que vão ao santuário nestas datas para rezarem (13%) e para 
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participarem das celebrações (13%). Com estas duas categorias é que surge, de fato, a 

manifestação das práticas religiosas em si, do homem espirituoso e religioso. 

Posteriormente, com taxa igual a 9% aparecem em mesma posição as pessoas que vão 

ao santuário para participarem da procissão das velas que acontece nos dias 12 de cada 

mês, entre maio a outubro; e para aqueles que frequentam somente com o intuito de 

verem a grande multidão de pessoas que acorrem ao santuário de Fátima nestes dias 

(Gráfico 27).  

 

 
Gráfico 27 – Motivos que levam os inquiridos a frequentarem o Santuário ou o seu entorno nas 

grandes peregrinações (13 de Maio e 13 de Outubro). 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Já ao tratar dos resultados referentes aos inquiridos que assumem não frequentar 

o santuário nas datas de 13 de Maio e 13 de Outubro, os quais representaram 42,5%, 

foram evidenciados dois motivos principais que se apresentam com maiores taxas de 

respostas referenciadas. Deste modo, ao mesmo tempo em que no quadro anterior 

aparece o trabalho (24%) como o principal motivo da frequência ao santuário, aqui a 

mesma categoria aparece como justificativa dominante citada pelos inquiridos que 

admitem não ir ao santuário e ao seu entorno nas datas mencionadas. Assim, a categoria 

trabalho obteve uma taxa equivalente a 44% da amostra. Como é possível observar, o 
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trabalho se mostra como principal obstáculo para a presença dos inquiridos nas 

comemorações realizadas nos santuários. As datas das grandes peregrinações atraem 

muitos visitantes à cidade, o que proporcionalmente traz mais trabalho e consumo 

desempenhados na mesma. É nesta altura que os comerciantes de artigos religiosos, os 

proprietários de restaurantes e os hotéis recebem maior lucro (Gráfico 28). Portanto, ao 

cruzarmos os indivíduos que referenciaram o trabalho como o principal motivo de não 

participarem das comemorações, com o setor de trabalho no qual se enquadram, as taxas 

mais significativas aparecem para aqueles que fazem parte do setor de turismo/hotelaria 

e de restauração, com taxas de 33,3% e 26,7%, respectivamente. 

Em segunda posição, surgem aqueles que assumem não ir ao santuário nas 

grandes peregrinações por causa da multidão ou confusão desencadeadas pelo grande 

fluxo de pessoas no local. Esta categoria aparece com uma taxa de 35% (Gráfico 28). 

Fátima recebe anualmente um número que permeia, em média, entre os 4 e 5 milhões de 

visitantes, entre peregrinos e turistas. Contudo, segundo a Reitoria do Santuário de 

Fátima, em 2011 cerca de 7,3 milhões de fiéis visitaram o Santuário. Já no que diz 

respeito ao número de visitantes anuais, mais de 60% destes visitam o santuário nas 

datas que são realizadas as missas e celebrações oficiais, que acontecem nos dias 12 e 

13 dos meses que se estendem de maio a outubro. É a partir disto que surge a relação 

das datas comemorativas – dias 13 de Maio e 13 de Outubro – com a multidão e 

confusão. Outros motivos também foram mencionados durante a aplicação dos 

questionários, ainda que apareça com taxas bem menores de referência. São eles: difícil 

acesso e circulação na cidade (9%); pessoal (9%); auxiliar os pais no local de trabalho 

(3%) (Gráfico 28).  
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Gráfico 28 – Motivos que levam os inquiridos a não frequentarem o Santuário ou o seu entorno 

nas grandes peregrinações (13 de Maio e 13 de Outubro). 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Com o intuito de verificar o conhecimento e o envolvimento que os residentes 

possuem sobre a história das aparições e sobre os locais simbólicos representativos 

destas, foi questionado aos inquiridos quais destes locais eles conhecem ou já visitaram. 

Primeiramente, os dados mostram que 100% dos inquiridos conhecem ou já visitaram 

pelo menos 2 dos locais que foram estabelecidos nesta questão. Este resultado 

demonstra que a população de Fátima tem conhecimento da sua história, e possui 

interesse em conhecer e se envolver com o lugar que pertencem e vivem. Dos locais 

fixados – Capelinha das Aparições, Basílica de Nossa Senhora de Fátima (Basílica 

Velha), Basílica da Santíssima Trindade (Basílica Nova), Museu de Cera, Casas dos 

Pastorinhos, Azinheira, Loca do Anjo, Via Sacra Calvário, Igreja paroquial de Fátima – 

o de maior referência foi a Basílica da Santíssima Trindade (Basílica Nova), inaugurada 

em outubro de 2007, com uma taxa de 92,5% da amostragem (Gráfico 29). Deste 

modo, verifica-se que das 80 pessoas, 74 conhecem e/ou já visitaram a nova Basílica, 

fato comprovado pela importância verificada que esta Basílica tem para os fatimenses 

como vimos no Gráfico 14. 

Em segunda posição surgem dois locais com a mesma taxa da amostra, 

equivalente a 91,3%: a Capelinha das Aparições e a Basílica de Nossa Senhora de 

Fátima (Basílica principal – Basílica Velha). É possível observar que temos apenas um 
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número a menos de diferença nesta amostra, 73 pessoas. Este fato ocorre porque são 

estes três edifícios os principais locais que compõem o recinto do Santuário de Fátima, 

sendo assim, os lugares mais representativos e simbólicos da história das aparições e de 

Nossa Senhora de Fátima. Em terceira posição aparecem, novamente, dois locais com a 

mesma taxa da amostra, correspondente a 88,8%: as Casas dos Pastorinhos (Aljustrel) e 

a Igreja Paroquial de Fátima (Gráfico 29). A diferença do número de pessoas, mais uma 

vez, se mostra bastante sutil. Esta importância está relacionada ao fato de que os 

pastorinhos serem os principais atores da história das aparições, e conhecer o local que 

eles viveram se mostra de grande significância; já em relação à Igreja Paroquial de 

Fátima, além dos pastorinhos terem sido batizados nesta e os seus respectivos túmulos 

se encontrarem no cemitério localizado à frente desta paróquia, a maioria dos habitantes 

da cidade de Fátima realizaram os seus sacramentos cristãos nesta Igreja, como por 

exemplo, o batismo, a primeira comunhão e a crisma. Por isto tamanha importância é 

dada a Igreja Paroquial de Fátima, o que está evidentemente relacionado à identidade e 

ao sentido de pertença que possuem em relação a esta Matriz.  

Posteriormente, surge a Via Sacra do Calvário com uma taxa igual a 83,8%, ou 

seja, tendo 67 pessoas admitido conhecê-la ou já a ter visitado. E por último, aparece a 

Azinheira Grande, o Museu de Cera e a Loca do Anjo, ambos com 78,8% (Gráfico 29). 

A Azinheira Grande representa a azinheira que, segundo a história, foi o local onde 

Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, onde hoje se encontra a Capelinha das 

Aparições. Esta azinheira foi plantada ao lado da Capelinha para representar 

simbolicamente a antiga azinheira que havia na altura de 1917, como já elucidamos no 

capítulo anterior. A Loca do Anjo é o local onde um Anjo, segundo a história, aparecera 

para a pastorinha Lúcia dos Santos em 1916 – um ano antes das aparições – próximo ao 

quintal de sua casa na aldeia de Aljustrel. Paralelamente, o Museu de Cera é o mais 

visitado da cidade de Fátima, que através dos bonecos de cera conta a história das 

aparições.  

Concluindo, podemos observar que todos os locais são conhecidos por uma 

parcela significativa dos inquiridos. Todos tiveram mais de 78% de referência, o que 

demonstra o forte sentido de lugar que os habitantes possuem, ao procurarem participar 

e conhecer a história do local onde vivem, e, sobretudo, buscam através destas visitas 

manter a memória coletiva local.   
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Gráfico 29 – Locais relacionados com o Santuário de Fátima ou as aparições, que conhece ou já 

visitou. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Demonstrado o conjunto de lugares que fazem parte da representação histórica 

de Fátima, será discutida a seguir a significação destes locais sob a percepção dos 

inquiridos. A partir disto, estabelecemos os principais: o Santuário de Fátima como um 

todo; a Capelinha das Aparições; e a aldeia de Aljustrel em seu conjunto. Solicitámos 

aos inquiridos que justificassem a importância do Santuário de Fátima, em uma escala 

de 1 a 5, pelos seguintes motivos: à espiritualidade religiosa; ao seu conjunto 

arquitetônico; enquanto lugar de encontro de pessoas; aos seus espaços verdes; e 

enquanto espaço de lazer e cultura. Em primeiro lugar, os inquiridos relacionam a 

importância do santuário à sua relevância espiritual religiosa, com uma taxa de 77,03% 

que deram nota máxima – 5 – a esta importância. Em segundo lugar, aparece a taxa de 

44,59% atribuída ao santuário como lugar de encontro de pessoas. Sobre a relevância 

enquanto conjunto arquitetônico, a pontuação mais significativa foi 4, com 29,73% da 

amostra, seguidos daqueles que atribuíram nota 3 correspondendo a 25,68% da 

população inquirida. A respeito dos espaços verdes, a importância mais referenciada foi 

a nota 2 e 3 com taxas equivalentes de 36,49% e 31,08%, respectivamente. Como vimos 
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anteriormente, os espaços verdes em Fátima são bem escassos segundo os inquiridos, e 

o pouco que há se encontra ao redor do santuário. Por último, à importância do 

santuário enquanto espaço de lazer e cultura foram atribuídas, maioritariamente, as 

notas 1 e 3 com 25,68% ambas (Gráfico 30). A partir desta análise podemos concluir 

que, de modo geral, a percepção mais significativa e simbólica que os habitantes locais 

possuem do recinto do Santuário de Fátima é da sua importância enquanto lugar sagrado 

de espiritualidade religiosa. A magnitude que o Santuário representa enquanto lugar 

sagrado é percebida pelos habitantes locais, e, semelhante aos peregrinos, esses também 

desempenham no local as suas práticas religiosas e de fé. 

 

 
Gráfico 30 – Na escala de 1 a 5, significação e importância atribuída ao santuário. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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Posteriormente, os inquiridos justificaram a importância da Capelinha das 

Aparições, em uma escala de 1 a 5, pelos seguintes motivos: enquanto lugar sagrado; 

local acolhedor; segurança; e enquanto lugar de cura. Em primeira posição, com taxa 

marcante perante as demais, surge com nota máxima o valor que a Capelinha das 

Aparições possui como lugar sagrado, tendo 79,7% da amostragem atribuído nota 5 a 

esta categoria. Em seguida, são dadas à importância da Capelinha enquanto local 

acolhedor as taxas de 31,08% para a nota 4, e 28,38% para nota 5, o que evidencia uma 

importância também notável à Capelinha, ao sentimento que as pessoas têm por ser um 

lugar calmo, tranquilo e de paz. No entanto, à percepção da Capelinha das aparições 

enquanto um local que passa segurança para os inquiridos, a importância diminui, sendo 

a nota mais marcante 3 com 31,5%, fixando esta significação em posição mediana. 

Forma semelhante acontece com a categoria que relaciona a Capelinha a um lugar de 

cura, já que apenas 28,38% dos habitantes inquiridos atribuem a esta significação a nota 

2 (Gráfico 31). Deste modo, podemos concluir que, efetivamente, a percepção de maior 

valor simbólico que os residentes locais têm sobre a Capelinha das Aparições tem 

relação a esta como lugar sagrado, o local fixo e central onde os supostos milagres das 

aparições aconteceram, o local exato da hierofania.  
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Gráfico 31 – Na escala de 1 a 5, significação e importância atribuída à Capelinha das 

Aparições. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 

 

Por fim, solicitamos aos inquiridos que justificassem a importância da aldeia de 

Aljustrel, em uma escala de 1 a 5, pelos seguintes motivos: local importante para a 

história de Fátima; enquanto local de oração; local acolhedor; e espaço de lazer e 

cultura. Deste modo, a resposta mais destacada foi a que atribui nota 5 à relevância que 

Aljustrel possui enquanto local importante para a história de Fátima, com taxa igual a 
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68,9%. A seguir aparece o valor que aldeia possui enquanto local acolhedor, na qual 

33,7% da amostra atribuiu nota 4 a esta categoria. Posteriormente, surge 

maioritariamente com nota igual a 3, a relação de Aljustrel como espaço de lazer e 

cultura, com percentagem de 36,49%. Por último, com taxa mais evidente de 27,03%, 

aparece a nota 2 dada a importância que Aljustrel possui no quesito de ser um local de 

oração. De fato, é na aldeia de Aljustrel que se encontram as casas onde os pastorinhos 

viveram, um museu e a Loca do Anjo. Além destas componentes, a Via Sacra Calvário 

se estende à sua zona e na de Valinhos. Todo este conjunto representa notório valor e 

significação para a história das aparições. O único local relacionado expressamente à 

oração é o Calvário, por isto a alusão de menor taxa atribuída à conexão de Aljustrel 

como local de oração. Foi possível verificar que 100% das pessoas que residem e 

trabalham nesta aldeia atribuíram nota 5 para a importância para a história de Fátima, 

enquanto local acolhedor e de oração (Gráfico 32). Isto vem a confirmar mais uma vez 

o forte sentimento de pertença que os habitantes locais possuem em relação ao lugar que 

vivem e/ou que o vivenciam diariamente.  
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Gráfico 32 – Na escala de 1 a 5, significação e importância atribuída à aldeia de Aljustrel. 

Fonte: inquéritos elaborados em Abril de 2013. 
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2.2. Dos mapas mentais 

Uma segunda metodologia foi implementada com o intuito de reforçar os 

objetivos formulados pela presente dissertação: a elaboração de mapas mentais. A 

realização deste método foi possível através do apoio do Colégio Sagrado Coração de 

Maria de Fátima, que permitiu aos professores aplicarem os questionários aos seus 

alunos e anexar-lhes o desenho dos mapas mentais.  

Os mapas foram aplicados por professores da escola e, devido ao fato de terem 

sido elaborados em horário de aula, não foi possível a participação presencial da autora 

da presente dissertação. Deste modo, foi ordenada a seguinte questão: “Desenhe um 

mapa da cidade de Fátima com o que é mais importante para si”. Participaram 16 alunos 

do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os 6 anos. A 

elaboração dos mapas mentais teve como intuito apreender as percepções e as relações 

de identidade que estes alunos estabelecem com os espaços em Fátima. 

Percepção, de acordo com o geógrafo Yi-Fu Tuan (2012: 18), são as reações dos 

sentidos das pessoas aos reflexos do meio físico e da sociedade cultural onde vivem, em 

um processo no qual o que tem valor para o indivíduo fica registrado em sua memória, 

enquanto outros fatores são naturalmente bloqueados. Tuan (2012: 30) afirma que à 

medida que o indivíduo cresce, os valores culturais conduzem com mais vigor as suas 

ações e vivências, de modo que as percepções são coordenadas pelas necessidades 

biológicas e em concordância com a cultura local. Análogo a esta definição, Tuan 

(2012: 19) institui o conceito de Topofilia, correspondente ao “elo afetivo entre a pessoa 

e o lugar ou o ambiente físico”. Topofilia está intrinsecamente relacionada ao sentido de 

lugar e identidade das pessoas com o meio, ao envolvimento que um indivíduo mantém 

com um local por este lhe ser familiar e simbolizar o passado, que desperta um orgulho 

e sentimento de pertença no ser (Tuan, 2012: 339). 

 Segundo Tuan (1975), os mapas mentais são as projeções da percepção espacial 

dos indivíduos, representando o conjunto de imagens e sentimentos emocionais que 

estes mantêm com o meio onde vivem. A corroborar esta definição, Kristina 

Gurjanovaite e Giedre Beconyte (2007: 3) afirmam que o mapa mental é a percepção 

subjetiva do espaço geográfico real, que passa a ser transmitida cartograficamente. Estas 

percepções são determinadas pela educação, pela atitude psicológica, e por fatores 

culturais, sociais e econômicos.  
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De acordo com Lucas Vinícius Brunini (s/d), por meio da análise de um mapa 

mental é possível relacionar os locais realçados no mapa com as percepções e 

sentimentos que este indivíduo possui com o seu meio. Os mapas mentais permitem, 

assim, identificar quais os seus valores cotidianos e os lugares que lhe são mais 

significativos, ou seja (e retomando a terminologia definida por Tuan), apreender a 

topofilia inerente ao indivíduo que o elaborou. Brunini (s/d) afirma que o mapa mental 

possibilita examinar  a observação e compreensão do indivíduo em relação ao meio em 

que vive. Deste modo, surge a capacidade de interpretar como se dá a sua inserção e 

concepção da sociedade na qual se encontra, e, ainda, os diferentes valores e 

significados que as pessoas conferem a cada lugar. 

 

 

Os mapas mentais – análise e discussão dos resultados 

 

Na nossa análise, avaliaremos os mapas mentais serão avaliados à luz de 4 

critérios: 1) localização relativa dos objetos destacados no mapa; 2) locais dos objetos 

identificados (central ou periférico); 3) estrutura do desenho (redes viárias, arruamentos, 

arquitetura dos edifícios); e 4) a valorização e o significado atribuído aos lugares 

representados. Segundo Tuan (2012: 340) toda cidade possui um símbolo público que 

representa a imagem do lugar, com o qual as pessoas se identificam. Segundo o autor 

esses símbolos são reconhecidos de forma nítida.  

No caso da cidade de Fátima, este símbolo é claramente identificado pelo 

Santuário, fato corroborado tanto nas análises dos questionários, quanto nos mapas 

mentais. Em todos os mapas mentais o Santuário de Fátima é identificado, o que 

confirma este recinto como a principal expressão  simbólica da cidade. De acordo com 

Peter Gould e Rodney White (1974: 42), a elaboração dos mapas mentais demonstra as 

concepções que os indivíduos possuem do espaço, do lugar e das pessoas. A relação 

emocional que possuem com estes lugares é evidenciada de acordo com a posição 

relativa distância de cada objeto no mapa desenhado. Gould e Rodney (1974: 42) 

afirmam que o objeto que ocupa o lugar mais central no desenho, é aquele em relação 

ao qual o indivíduo possui maior ligação e sentimento. Isto quer dizer que à medida que 

os locais desenhados se forem distanciando do centro do mapa, menor será a ligação 

emocional do indivíduo para com ele.   
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Neste contexto, nos mapas de número 5, 6, 7, 10, 12 e 16 o Santuário de Fátima 

se encontra exatamente no centro do desenho, de modo que todos os acessos ordenados 

têm origem neste recinto. O santuário se estabelece, assim, como ponto fixo e central 

urbano, religioso e simbólico. Nos mapas 1 e 10, o santuário encontra privilégio 

notório: no mapa 10 o único local que aparece é uma Igreja que representa o santuário; 

no desenho 1 o mapa mental apresenta as três principais construções do santuário, que 

são a Basílica de Nossa Senhora de Fátima, a Capelinha das Aparições e a nova Basílica 

da Santíssima Trindade. Além destes três edifícios, o único lugar que é destacado no 

desenho é um campo desportivo. Isto demonstra que para o indivíduo que elaborou este 

mapa, a cidade de Fátima é, de fato, o santuário, ou seja, este é o local mais 

representativo da cidade.  

Nos mapas 1, 2, 4, 14 e 15, o santuário adquire destaque pela arquitetura mais 

elaborada na criação dos desenhos dos edifícios. Os quatro mapas são produzidos em 

uma estrutura circular, de modo que não aparece um edifício num ponto central. Este 

tipo de ordenamento cartográfico demonstra que todos os elementos realçados são os 

que possuem real valor para o indivíduo, em um nível hierárquico comum. Não 

obstante, estes mapas privilegiam a arquitetura de cada local, e deixam à margem as 

estruturas viárias e de arruamentos.  

A respeito da textura arquitetônica há a necessidade de evidenciar os desenhos 

que justapõem seus moldes mais retilíneos (mapas 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13). Este tipo de 

morfologia demonstra a valorização que os indivíduos mantêm com os lugares 

representados (Brunini, s/d). Ao contrário destes jovens, aqueles que elaboraram os 

mapas 1, 2, 3, 14 e 15 detalharam mais os aspectos arquitetônicos, ratificando as suas 

qualidades observatórias.  

A ordenação das redes viárias e de arruamentos, por sua vez, tem realce nos 

mapas 3, 6, 7 e 8. Nestes quatro mapas aparecem a Rotunda Norte. Isto acontece porque 

é a parte da cidade com a qual estes jovens mantém maior contato no percorrer de seus 

dias, sendo que o colégio onde estudam se localiza na Rua Jacinta Marto, que liga 

diretamente a Rotunda Norte ao Santuário. Nos mapas 6, 7 e 16, no entanto, além da 

Rotunda Norte, é apontada também a Rotunda Sul. Esta rotunda estabelece a linha de 

acesso do centro (Cova da Iria) até a sede de Freguesia de Fátima, onde estão 

localizadas a Igreja Paroquial de Fátima e a Junta de Freguesia. A rua que concebe esta 

ligação é a Estrada de Fátima. Deste modo, podemos concluir que isto acontece devido 
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às circunstâncias dos elaboradores do mapa 6, 7 e 16 residirem, o primeiro em Eira de 

Pedra (povoação pertencente à cidade de Fátima), e os dois últimos (7 e 16) em Fátima 

(sede de freguesia). Esta relação é justificada pelo fato de que por residir em Eira de 

Pedra e utilizar como meio deslocamento na cidade o transporte público escolar, o 

indivíduo do mapa 6 percorre diariamente o caminho que passa pela Rotunda Sul para 

chegar até o seu colégio, fazendo este percurso parte do seu cotidiano. Os elaboradores 

dos mapas 7 e 16, semelhantemente, ao morarem nas proximidades da sede de 

freguesia, fazem o trajeto que passa pela Estrada de Fátima e passa pela Rotunda Sul, 

até chegarem ao seu colégio. Esta observação fica marcada na sua memória pelo contato 

intrínseco que mantêm com o caminho realizado, seja carro ou de bicicleta. Outro local 

destacado foi a Avenida D. José Alves Correia da Silva, que aparece nos mapas 6 e 7 

com o nome de “Avenida das Árvores”. Depois de passarem pela Rotunda Sul é esta 

Avenida principal pela qual se sucede o caminho até o colégio. Além deste motivo, ao 

passarem a maior parte do dia no Colégio, a “Avenida das Árvores” é o local de 

encontro, descanso, lazer e alimentação nas horas dos intervalos das aulas e tarefas 

escolares.  

Posições distintas foram observadas nos mapas 3, 8, 11 e 13, nos quais o 

santuário perde sua colocação central e passa a ocupar os posicionamentos periféricos 

dos desenhos. Nestes casos os indivíduos valorizaram outros locais nos seus mapas, 

lugares estes que mantêm laços mais fortes em suas práticas e vivências. Relembremos 

Yi-Fu Tuan (2012: 340-341), que considera que as percepções dos indivíduos estão 

intrinsecamente relacionadas às atividades que desempenham no seu lar, nos locais de 

trabalho, lazer e espaços sociais coletivos. Tuan afirma que as pessoas só possuem 

controle de uma parcela reduzida da cidade, composta pelos seus lares, locais de 

vizinhança, residências de familiares próximos, e lugares de trabalho ou estudo (2012: 

340-341). Nesta conjuntura, a posição de controle e vivência cotidiana exercem 

influências determinantes nas construções de identidade e de sentimento de pertença. 

Considerando os fenômenos descritos, identificou-se nos mapas 2, 3, 4, 5, 8, 11, 

14 e 15
 
o destaque atribuído ao Colégio Sagrado Coração de Maria, nomeado na maioria 

dos mapas como CSCM. Sabemos que estes jovens passam a maior parte do dia neste 

local a desempenharem as suas atividades escolares, tornando-o palco de 

desenvolvimento dos processos de controle e da construção do sentido de lugar. 
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Atrelado aos presentes aspectos, no mapa 16, podemos identificar também o local de 

trabalho dos pais do aluno autor desse mapa, nomeado “Meu Hotel”. 

Em um cenário semelhante ao envolvimento emocionais e de valorização, os 

mapas 8, 12 e 13 retratam a casa própria do elaborador. O lar representa o principal 

local de manifestações dos laços de identidade, pois este é o seu lugar, onde se 

encontram os seus objetos pessoais e sua família. É um local que representa sentimentos 

de segurança, controle e acolhimento. Paralelamente, nos mapas 12 e 13 são 

representadas as casas onde residem os seus amigos mais próximos e a casa da 

namorada (mapa 13), com indicações colocadas junto às próprias casas. Estes lugares 

são realçados pelo motivo de estarem vinculados ao local em que ocupam o seu tempo 

livre de lazer e descontração. O valor dos objetos representados está relacionado com os 

laços de amizade, diversão e liberdade de comportamentos.  

Adjunto aos locais de lazer aparecem também os espaços de desporto (mapas 1, 

2, 11, 12, 13, 14 e 15), que foram representados por desenhos de campos e quadras de 

jogos nos mapas. Os equipamentos foram referenciados unicamente por jovens do sexo 

masculino, o que demonstra a relação com os jogos de quadra como futebol, futebol de 

salão, handebol, vôlei e basquete, corroborando a tendência de interesse que os homens 

têm por estas tipologias de desporto. Os locais mais mencionados foram o Campo João 

Paulo II (mapas 1, 2, 12 e 15) e o Estádio Municipal de Fátima (mapas 11, 12 e 14). 

Retomando aos espaços de lazer, duas jovens do sexo feminino representaram com 

desenhos de árvores os espaços verdes que se localizam ao redor do santuário, nos 

mapas 4 e 5.  

Outro local identificado com presença significativa foi o supermercado Pingo 

Doce (mapas 4, 11, 12, 13, 14). Como foi dito anteriormente, há três mercados maiores 

na cidade: um Pingo Doce na Avenida D. José Alves Correia da Silva (Centro); um 

Pingo Doce; e um Minipreço na Estrada de Fátima (Fátima sede de freguesia). O Pingo 

Doce da Avenida D. José Alves Correia da Silva está localizado em posição paralela à 

rua do Colégio Sagrado Coração de Maria, avenida esta que, como vimos, foi 

representada nos mapas 6 e 7 com o nome de “Avenida das Árvores”. A proximidade 

que mantêm se reflete na ligação que estes alunos possuem com a avenida. O Pingo 

Doce é traduzido então como local que realizam as suas necessidades relacionadas a 

alimentos e bebidas, sendo o local onde consomem os produtos designados para o 

almoço e outras refeições no decorrer do dia. 
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Notoriamente estes foram os principais resultados adquiridos a partir das 

análises dos mapas mentais, que nos permitiram perceber o grau de envolvimento 

emocional que dão o suporte para os sentidos de lugar e pertencimento. Deste modo, os 

mapas mentais se apresentaram como ponto crucial para a concepção das configurações 

dos lugares e seus significados para estes jovens habitantes da cidade de Fátima. 

 

  

 
Mapas mentais 1 e 2. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 

 

 

 
Mapas mentais 3 e 4. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 
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Mapas mentais 5 e 6. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 

 

 

 
Mapas mentais 7 e 8. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 

 

 

 
Mapas mentais 9 e 10. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 
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Mapas mentais 11 e 12. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 

 

 

 
Mapas mentais 13 e 14. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 
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Mapas mentais 15 e 16. 

Fonte: elaborados pelos alunos do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Fátima, Abril de 2013. 
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3. Considerações finais 

Os capítulos estruturados, designados à temática central de investigação, nos 

conduziram a conclusões que retomam o fio condutor deste estudo. A situação 

específica da cidade e do Santuário de Fátima direcionam os levantamentos para 

possíveis continuidades de estudo e contribuições científicas para a geografia das 

religiões e, ainda, para o campo geográfico como um todo. Os resultados adquiridos se 

tornam conhecimentos parciais da amálgama do pensamento teórico e empírico do 

fenômeno religioso sob a luz geográfica.  

O objetivo principal foi identificar quais as percepções e o sentido de lugar dos 

habitantes locais da cidade de Fátima em relação à cidade e ao seu território religioso. 

Deste modo, o estudo de campo foi realizado em dois quadros: por um lado, por meio 

da aplicação de 80 questionários aos habitantes da cidade de Fátima; por outro, através 

da elaboração de 16 mapas mentais pelos alunos do 5º ao 9º ano do Colégio do Sagrado 

Coração de Maria.  

Quanto ao primeiro plano, são elencados os dados expressamente obtidos dos 

questionários e analisadas as considerações essenciais daí resultantes. Como conclusão 

desta fase prática, temos que os dados ratificam a Cova da Iria como o centro fixo 

impulsionador do desenvolvimento da totalidade urbana e populacional de Fátima, que 

cresce com o intuito de atender à demanda de peregrinos que lá acorrem para 

desempenharem suas práticas religiosas. Ainda que indiretamente, os dados corroboram 

as observações de Santos (2009: 216) que sublinham que as taxas de crescimento da 

população, depois de ter estagnado entre as décadas de 1970 e 1981, tiveram um 

crescimento significativo na década de 1990. De acordo com os dados apresentados nas 

análises, na década de 1970, 10,2% dos inquiridos se mudaram para Fátima, e nos anos 

de 1980 esta percentagem se manteve igual. No entanto, na década de 1990 esta taxa 

cresce para 16,5%, e na década de 2000 alcançou os 20,3% dos inquiridos.  

 Em outro âmbito, podemos também identificar o conhecimento e relação que os 

habitantes de Fátima possuem em relação à cidade. Diante dos aspectos assistidos 

constatamos a representação significativa que o Santuário de Fátima manifesta na vida 

dos residentes, posto que uma maioria vincula este recinto como o seu lugar preferido e 

mais importante da cidade. Uma conclusão do presente estudo observa que 

independente da falta de alguns equipamentos e infraestruturas locais, esta população 
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sente orgulho de viver em Fátima e gosta da generalidade dos lugares da cidade, de 

modo que a maioria não gostaria de viver em outro local (57% dos inquiridos).  

 Embora a maioria dos inquiridos considere a qualidade de vida em Fátima boa 

(46%), alguns espaços e instalações se mostram ausentes. A carência de espaços verdes, 

de transportes públicos, hospital, espaços culturais de lazer e entretenimento, bem como 

de parques infantis, fazem parte de um conjunto de necessidades que ainda são 

identificadas na cidade. Todavia, 52% da população inquirida reconhece que as 

condições de vida em Fátima têm melhorado ao longo dos anos, e diante do cenário 

atual das comemorações do Centenário das Aparições em 2017 algumas requalificações 

têm sido efetuadas, sendo a mais citada o rebaixamento e revitalização da Avenida D. 

José Alves Correia da Silva.  

 Em outro campo, porém complementar, também foi possível apreender as 

percepções e a relação que os autóctones possuem com o território religioso que faz 

parte do seu cotidiano. A concordância da ideia de Fátima ser um lugar sagrado, é quase 

unânime entre os inquiridos (91%), e a história da cidade baseada na crença das 

aparições é passada aos descendentes como primordial memória coletiva que mantém as 

relações simbólicas com o território. Podemos observar que todos os locais 

representativos da história das aparições são conhecidos por uma parcela significativa 

dos inquiridos (todos estes locais foram referenciados com taxa maior de 78%). Deste 

modo, é possível concluir que o fenômeno religioso é parte integrante da construção da 

identidade e das percepções da população de Fátima, destarte a significação das 

celebrações religiosas na cidade serem relacionadas, sobretudo, com as solenidades e 

pouco contextualizadas como circunstâncias incômodas.   

 A participação dos habitantes nas celebrações comemorativas do Santuário 

também se mostra ativa (56% dos inquiridos), sendo as participações vinculadas a 

motivos pessoais, de trabalho e religiosos. Os que não frequentam o Santuário nestes 

dias de maior fluxo de pessoas, não o fazem também por motivos de trabalho e pela 

multidão que gera relativa confusão. Contudo, as percepções observadas demonstram a 

magnitude simbólica que o Santuário de Fátima denota para os fatimenses pela 

significação de espiritualidade religiosa que carrega. Paralelamente, a Capelinha das 

Aparições e a Aldeia de Aljustrel (local onde viviam os pastorinhos) também compõem 

os principais lugares de memória e identidade em Fátima. A Capelinha das Aparições 
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enquanto seu reconhecimento como lugar sagrado, e Aljustrel pela importância que 

representa para a história e legado cultural de Fátima.  

 Transpassando para o segundo plano de análise do presente estudo, os 

instrumentos conduzidos referentes à aplicação dos mapas mentais também nos 

forneceram algumas conclusões relevantes. Ao compreender os valores culturais que 

influenciam as práticas e experiências dos indivíduos, estas se mostram evidentes nas 

disposições cartográficas territoriais apresentadas nos mapas. Novamente, o Santuário 

de Fátima se impõe como lugar representativo da cidade, se confirmando como a 

principal expressão simbólica de Fátima para os seus habitantes.  

A partir da certificação que os mapas mentais permitem relativamente à 

identificação das percepções e do sentido de lugar dos indivíduos em relação aos 

espaços da cidade, são destacados os locais que demonstram estes envolvimentos. O 

conjunto de imagens que se apresentam confirmam os sentimentos emocionais, de 

pertença e controle valorizados pelos elaboradores dos mapas. Deste modo, são 

relevados a casa própria do indivíduo, e o local de estudo – Colégio do Sagrado 

Coração de Maria – e o local de trabalho dos pais, que denotam segurança e controle. 

Os espaços de lazer, descanso e encontros aparecem representados por casas de amigos, 

pelos espaços verdes em torno do santuário, e pela “Avenida das Árvores”, nome 

designado pelos jovens para a Avenida D. José Alves Correia da Silva, local de 

descanso e lazer nos intervalos das aulas.  

À sua maneira, podemos concluir que as percepções e o sentido de lugar dos 

habitantes de Fátima são calcados por fatores históricos intrínsecos à memória coletiva 

local. Os fatores culturais, sociais e econômicos contribuem efetivamente para as 

construções simbólicas e identitárias que, por sua vez, mantêm as relações afetivas 

destes residentes com o território. Deste modo, as percepções dos inquiridos se refletem 

nas atitudes e no sentido de lugar que se relacionam, reciprocamente, com os lugares da 

cidade.  

Contudo, apesar da falta de alguns espaços e infraestruturas voltados para suprir 

as necessidades dos moradores, são ressaltados os sentimentos de orgulho e 

pertencimento presentes na vida dos autóctones. Para além dos laços de identidade 

existentes entre residentes e o território, os habitantes reconhecem o valor simbólico que 

Fátima possui nas várias dimensões do cotidiano da população local e da cidade, e, 

sobretudo, na influência expressa no universo religioso e católico. 
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4. Perspectivas de investigação 

 

 No decurso de qualquer investigação, surgem novas possibilidades e direções de 

pesquisa que acabam por despertar a atenção do autor. Sendo o atual trabalho um estudo 

exploratório que abrangeu uma amostra relativamente pequena, nos deparamos, desde 

logo, com a necessidade de estender as perspectivas de pesquisa. Ampliar as projeções 

desta investigação significaria a confirmação, ou não, das conclusões alcançadas. Neste 

sentido, seria relevante abranger uma população maior, de modo a que a aplicação dos 

questionários transpassasse para uma população mais representativa, com a intenção de 

coletar informações aprofundadas sobre as percepções dos habitantes de Fátima 

relativamente ao assunto escolhido para este estudo.  

 Do mesmo modo, em uma fase mais inicial houve a pretensão de trabalhar nesta 

dissertação o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, em França, de modo a realizar 

uma análise comparativa com o caso de Fátima. No entanto, a extensão dos elementos 

recolhidos sobre Fátima superou as nossas expectativas, resultando num conjunto de 

informações que se afigura suficiente para o desenvolvimento de uma tese de mestrado. 

Além disso, a realização desse estudo comparativo conduziria à necessidade de 

aplicação dos questionários fora de Portugal, o que não nos seria possível realizar no 

momento atual. 

 No entanto, estamos cientes da importância científica de uma análise 

comparativa com outros casos semelhantes, pelo que este interesse ainda se encontra 

presente. Neste âmbito, surgiram duas pretensões de investigações futuras: as cidades e 

santuários marianos de Lourdes (França) e de Aparecida do Norte (Brasil). Em um 

primeiro plano, Lourdes chama a atenção devido às semelhanças geográficas e culturais 

com Fátima. A gênese do santuário tem relação com a hierofania mariana manifestada 

em 1858, cinquenta e nove anos anterior ao caso de Fátima, sendo a aparição 

mencionada e as condições culturais do local muito parecidas com a narrada em Fátima: 

ambos os centros de peregrinação tiveram a sua gênese em datas relativamente 

próximas, além de que estão ambos localizados no sul da Europa e inseridos entre os 

principais centros católicos de peregrinação desta parte do continente, contando com 

cerca de 5 milhões de visitantes ao ano.   

Por outro lado, o santuário mariano de Aparecida do Norte também apresenta 

suas conformidades com o caso de Fátima. Embora seja grande a discrepância de datas 
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relativas ao início das respectivas peregrinações e, no caso brasileiro, a hierofania não 

tenha sido revelada em uma aparição (a imagem foi encontrada por pescadores em um 

rio próximo à cidade), esta aconteceu em 1717, exatamente 200 antes das aparições em 

Fátima. Semelhantemente, a cidade nasceu e se desenvolveu a partir do fenômeno 

evocado, e recebe atualmente cerca de 5 a 6 milhões de peregrinos e turistas por ano. 

Nestas circunstâncias, a relevância a título de comparação se consolida ao pensar em 

dois santuários marianos localizados em países de língua portuguesa que foram capazes 

de transformar um lugarejo em um aglomerado urbano, com a obrigação de 

corresponderem às necessidades do grande número de visitantes e de população fixa que 

passaram a atrair. 

Revelados estes fatores e possibilidades, segue a motivação de continuar e 

ampliar o presente estudo, tendo em mente a precisão e relevância do tema para o 

campo científico geográfico. Ademais, transpor o estudo empírico para outros locais 

possibilitará o aprofundamento das análises e, consequentemente, a obtenção de 

resultados mais consistentes e efetivos.  
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Mestrado em “População, Sociedade e Território”. Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa. 

I. Caracterização do inquirido: 

1. Sexo: (  ) M                    (  ) F 

2. Idade: (  ) < 15   (  ) 16/ 30   (  ) 30/50   (  ) >50 

3. Qual a sua religião? (  ) Católico   (  ) Outra religião cristã   (  ) Judeu   (  ) Muçulmano                 

 (  ) Budista   (  ) Hindu   (  ) Outra   (  ) Não tem religião. 

4. Escolaridade: (  ) Ensino Básico – 1º Ciclo (4º ano)   (  ) Ensino Básico – 2º Ciclo (6º ano)    

(  ) Ensino Básico – 3º Ciclo (9º ano)   (  ) Ensino Secundário (12º ano)          

(  ) Ensino Superior   (  ) Pós-graduação   (  ) Não sabe ler nem escrever 

5. Situação profissional 

actual: 

(  ) A trabalhar   (  ) Desempregado   (  ) Actividade Doméstica                        

(  ) Estudante   (  ) Reformado / Pensionista                                                       

(  ) Outro: __________________________________. 

6. Profissão:  

Sector de Atividade: (1) Comércio de Artigos Religiosos   (2) Turismo/Hotelaria   (3) Restauração   

(4) Comércio em geral   (5) Serviços Religiosos   (6) Civil   (7)  Serviços 

Privados   (8) Serviços Públicos   (9) Agricultura   (10) Indústria                

(11) Outro: __________________________. 

7. Nacionalidade:  

8. Local de nascimento:  

9. Local e freguesia onde 

reside: 

 

10. Desde que ano reside 

em Fátima: 

 

11. Local e freguesia onde 

trabalha / estuda 

(  ) Fátima. Local: _________________________. 

(  ) Outro. Freguesia e Concelho de ______________________________.     

12. Como se costuma 

deslocar na cidade de 

Fátima: 

(  ) A pé   (  ) Carro   (  ) Táxi   (  ) Transporte público                                       

(  ) Outro: ____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquérito Nº: ___________ 

Data: ____/____/________ 

Local: _________________ 

Hora: __________________ 
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II. Conhecimento e evolução da cidade de Fátima 

13. Qual o lugar que gosta mais em 

Fátima? Porquê? 

                    

14. Qual o local que gosta menos 

em Fátima? Porquê? 

 

15. Para si, o que falta na cidade de 

Fátima? Porquê? 

 

16. Qual é o edifício mais 

importante desta cidade? 

Porquê? 

 

17. Como considera a qualidade de 

vida em Fátima? 

(  ) Má   (  ) Razoável   (  ) Boa   (  ) Excelente   (  ) NS/NR          

Porquê? ____________________________________. 

18. A qualidade de vida em Fátima 

tem melhorado ou piorado desde 

que a conhece? 

(  ) Melhorado muito   (  ) Melhorado pouco   (  ) Igual                      

(  ) Piorado pouco   (  ) Piorado muito   (  ) NS/NR                         

Porquê? ____________________________________. 

19. De qual/quais da(s) seguinte(s) 

transformações se lembra? 

(  ) O aterro e planificação da Cova da Iria (Plataforma de Fátima)  

(  ) A abertura do Centro Pastoral Paulo VI   

(  ) A construção da Basílica da Santíssima Trindade  

20. Na escala de 1 a 5, qual a sua 

opinião sobre o aterro e 

planificação da Cova da Iria 

(Plataforma de Fátima)? 

(1 é o menos importante e 5 o 

mais importante) 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5 

21. Na escala de 1 a 5, qual a sua 

opinião sobre a abertura do 

Centro Pastoral Paulo VI? 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5 

22. Na escala de 1 a 5, qual a sua 

opinião sobre a construção da 

Basílica da Santíssima 

Trindade? 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5 

23. Está satisfeito com os espaços 

verdes na cidade de Fátima? 

(  ) Sim     (  ) Não                                                                                

Porquê? _______________________________. 

24. Como considera as vias de 

acesso e a capacidade de 

circulação na cidade de Fátima 

(  ) Fácil   (  ) Normal   (  ) Difícil   (  ) Muito difícil   (  ) NS/NR 

25. Como considera as condições de 

estacionamento na cidade de 

Fátima? 

(  ) Más   (  ) Razoáveis   (  ) Boas   (  ) Excelentes   (  ) NS/NR 

26. Como considera as condições de 

estacionamento na cidade de 

Fátima na altura das grandes 

peregrinações? 

(  ) Más   (  ) Razoáveis   (  ) Boas   (  ) Excelentes   (  ) NS/NR 

27. Como considera a segurança na 

cidade de Fátima? 

(  ) Muito segura   (  ) Segura   (  ) Insegura   (  ) NS/NR 

28. Como considera as mudanças 

que estão sendo feitas em 

(  ) Más   (  ) Razoáveis   (  ) Indiferente   (  ) Boas   (  ) Excelentes     

(  ) NS/NR   Porquê? _________________________________. 
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Fátima para a comemoração do 

centenário das aparições? 

29. Se pudesse, gostaria de viver 

noutro local? Porquê? 

 

 

 

III. Conhecimento e relação com o território religioso: 

30. Conhece ou já visitou algum 

dos locais relacionados com 

o Santuário ou as aparições? 

(  ) Sim: (  ) Capelinha das Aparições   (  ) Basílica   (  ) Santíssima 

Trindade   (  ) Museu de Cera   (  ) Casas dos Pastorinhos   (  ) Azinheira                      

(  ) Loca do Anjo   (  ) Via Sacra Calvário   (  ) Igreja paroquial de 

Fátima   (  ) Não. Porquê?: ______________________________. 

31. Nas grandes peregrinações 

(13 de Maio e 13 de 

Outubro), costuma a 

frequentar o santuário ou o 

seu entorno? 

(  ) Sim. Motivo: _____________________________________.            

(  ) Não. Porquê? ____________________________________. 

32. O que é que as celebrações 

religiosas na cidade 

representam para si? 

(Escolha as repostas que 

quiser) 

(  ) Solenidades religiosas   (  ) Oportunidades de negócios                       

(  ) Confusão  (  )São-me indiferentes  (  ) Outro: __________________.   

33. Para si, Fátima é um lugar 

sagrado? 

(  ) Sim      (  ) Não       

34. Para si, o Santuário é 

importante devido: 

Responda na escala de 1 a 5 

(onde 1 é o menos 

importante e 5 o mais 

importante) 

(  ) À espiritualidade do lugar   (  ) Conjunto arquitectónico   (  ) Lugar 

de encontro de pessoas   (  ) Espaços verdes   (  ) Espaço de lazer e 

cultura   (  ) Outro: _______________________.  

 

35. Para si, a Capelinha das 

Aparições é importante 

devido: 

Responda na escala de 1 a 5 

(onde 1 é o menos 

importante e 5 o mais 

importante) 

 

 

(  ) Lugar sagrado   (  ) Local acolhedor   (  ) Segurança                           

(  ) Lugar de Cura   (  ) Outro:____________________________.   

36. Para si a Aldeia de Aljustrel 

(casa dos pastorinhos e Poço 

do Anjo) é importante 

devido: 

Responda na escala de 1 a 5 

(onde 1 é o menos 

importante e 5 o mais im 

portante) 

(  ) Local importante para a história de Fátima    (  ) Local de oração       

(  ) Lugar acolhedor   (  ) Espaço de lazer e cultura                                         

(  ) Outro: ____________________________. 

 


