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1. Sobre o ensaio 
As seguintes fotos foram tiradas no dia 13 de maio de 2019, no decorrer da               

procissão de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza (CE), que se inicia na             
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, e segue até a Paróquia Nossa Senhora de             
Fátima.  
 

1.2 Suporte técnico 
As fotos do ensaio foram tiradas com uma câmera semiprofissional, Canon           

T5I, com uma lente 50mm e editadas no photoshop.  
 

2. A aparição e seus devotos  
Em 13 de maio de 1917, pré-segunda guerra mundial, três pastorinhos,           

Lúcia, Jacinta e Francisco, receberam as saudações de Nossa Senhora do Rosário,            
na Cova da Iria, na pequena cidade de Fátima, em Portugal, os três pequenos              
pastores afirmaram ter conversado com a bela moça de branco, e esse era a              
apenas o começo. 

As aparições se seguiram até 13 de outubro do mesmo ano, sempre no             
décimo terceiro dia do mês, contando-se seis encontros, em que cada um eram lhes              
reveladas novas profecias e observações. 

Após as aparições, e o surgimento de muitos milagres realizados sem           
explicação científica, a fé começou a se popularizar, chegando ao Ceará e se             
concretizando na construção do santuário, em 1952.  

Não há registro de quando a procissão começou a ocorrer, mas sabe-se que             
ocorreu espontaneamente, por iniciativa dos fiéis que, em gratidão pelas graças           
alcançadas, promoviam longas caminhadas até o santuário, muitas vezes,         
descalços, outras vezes, de joelhos.  

Em Fortaleza, a procissão ocorre no dia da primeira aparição, 13 de maio, e              
no da última, 13 de outubro, mobilizando toda a cidade, sendo a primeira a que               
acumula um maior número de devotos.  

A edição acompanhada e fotografada, de 2019, segundo o site G1 acumulou            
um total de 30 mil fiéis, que, como os três pastorinhos, buscam Nossa Senhora na               
simplicidade da Cova da íria. 
 

2.1 Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fortaleza, CE 
Atualmente, a igreja possui uma programação para atender os devotos          

durante o ano inteiro, contando, além das missas diárias e das procissões em             
memória da primeira e última aparição, no décimo terceiro dia de todo mês a              
paróquia celebra missa de uma em uma hora, a partir de 5 horas da manhã até 20h                 
da noite, juntando não somente uma multidão de fiéis como o comércio religioso,             
por meio de ambulantes e lojistas que se instalam na Praça Nossa Senhora de              
Fátima, em frente a igreja.  

 



  
3. Percepções sobre a procissão 
Percebe-se até na contemporaneidade uma fé viva sobre essas aparições e           

sobre a pessoa de Maria, e o que ela representa para os católicos, que tratam-na               
com uma proximidade familiar, e, para um acontecimento ocorrido há mais de 100             
anos, como um novo sempre atual.  

Há uma predominância de pessoas mais velhas, com aparentemente 50-70          
anos, mas há também um grande número de jovens, e de famílias, pessoas que              
levam crianças e transformam, algo antes visto apenas como martírio e sofrimento,            
em um evento de gratidão e encontro. 

 
4. O ensaio 
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