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Messejana e sua rota de domingo uma tradição passada de pai pra filho: 

 
A messejana é um bairro localizado na região da regional IV fundada no dia 1° de                 

janeiro de 1960 originada a partir de uma aldeia de índios Potiguara nos arredores              
de uma paróquia onde hoje é a Paróquia Nossa Senhora da Conceição ou, como              
apelidada pelos próprios moradores a paróquia de Messejana. 

Apesar de se parecer um bairro comum Messejana possui particularidades, um            
bairro que possui outros bairros e “conjuntos” que são como pequenos bairros de             
acordo com o portal http://populacao.net.br no último censo em 2010 a sede de             
messejana possuía cerca de 41 mil habitantes. 

A partir de uma observação vi que os moradores da região possuem um costume               
antigo de fazer uma rotina no dia de domingo que é cercada de fé, compras,               
pescaria e conversa, que é passada por gerações através dos tempos, conversando            
com alguns frequentadores os mesmos afirmam que ir a messejana nos domingos é             
sagrado ainda que não comprem nada vão só pelo gosto pelas feiras. 

As fotos deste ensaio foram tiradas entre junho de 2018 e junho de 2019 busco                
demonstrar a famosa “rota de domingo” que inúmeras pessoas fazem sagradamente           
a muitos anos  
 

A ida a igreja é uma das primeiras coisas que os Messejananenses fazem, a rotina                
de fé começa assim que a igreja abre Às 7 horas da manhã, mas um lugar especial                 
que às vezes pode passar até despercebido é a capela muitos vão agradecer as              
bênçãos alcançadas é é um retrato da fé dos cristãos que recebe durante o dia               
pessoas de todas as idades. 

 



Fachada da igreja de messejana, a mesma que iniciou o processo de desenvolvimento do 
bairro pois segundo a história o bairro se originou aos arredores da igreja. 

 
parte interna da capela da igreja 

 
 
 

O lanche Mais tradicional é a famosa tapioca com passarinha uma espécie de              
carne produzida a partir de pedaços do baço do boi frita em uma grande panela, no                
meio de muitas barraquinhas de venda dessa comida. 

conversei com conhecida “dona” Maria que afirma ser a primeira vendedora de             
passarinha da feira, afirma ter 75 anos de idade e dentro deles se dedica a mais de                 
45 anos no comércio dessa comida tradicional da feira messejanense, cedeu           
gentilmente sua barraca(ainda que não quisesse aparecer nas fotos) para a           
realização das fotos, se mostra muito orgulhosa pelo trabalho que realiza.Sua           
barraquinha tem movimento constante e logo após as 11 horas afirmar que não             
possui mais nenhuma mercadoria pra vender de tamanho sucesso que o lanche faz             
entre os frequentadores. 



 
fogão da banca de Dona Maria onde é frita a carne de passarinha. 

 
A carne logo após frita é colocada no meio da banca numa vasilha e os clientes mesmo que 
escolhem o pedaço desejado retirando por conta própria.  
 

Podemos perceber uma relação diferenciada entre cliente vendedor que é           
baseada na confiança, ela e os dois funcionários que contratou para lhe ajudar não              
anotam nada e no fim da refeição o cliente diz o que comeu e ela dá o valor. 
Ainda existe o “chorinho” de café, quando o cliente termina e paga pede um              
“chorinho” que seria um pouco de café a mais gratuíto. 
 



A feira é o próximo passo popularmente chamada como “o centro da messejana” a              
feira é o ponto de encontro de muitas pessoas. Há uma grande diversidade de              
produtos, frutas e verduras, peixes, brinquedos, animais é uma tremenda confusão           
para os de fora, mas os moradores defendem que a feira é bem organizada por               
setores cada rua possui um setor de venda diferente, perto da caixa d'água se              
encontra as roupas e na rua de baixo. O tamanho dessa feira de domingo é algo                
realmente assustador se inicia na caixa d'água e termina nas proximidades do            
terminal de messejana.  
É diferente imaginar que existem feiras dentro das feiras. Cada lugar existe um setor              
de vendas diferente. 
O setor das frutas, verdura, carnes peixes e lanches é a parte mais confusa da feira                
onde circula a maior quantidade de pessoas, os vendedores chamam a clientela pelo             
grito, quanto mais se grita os preços mais se vende, assim eles conquistam a              
freguesia, alguns possuem verdadeiros gritos de guerra como “olha o bananão o            
cacho a 2,50” do vendedor de uma das barracas, mas existem os mais contidos que               
conquistam a clientela pela simpatia e gentileza. Vale ressaltar que a maioria dos             
frequentadores possuem bancas favoritas, alguns frequentam a mesma banca por          
anos, e a relação entre vendedor e cliente vai além, muitos viram amigos. 
 

 
Nessa região da feira estão localizados o setor das barracas de frutas e lanche. 

 
 



 
 
 

A parte de roupas, calçados e acessórios é a parte mais conhecida pelos mais              
novos, por ter peças a preços muitas das vezes convidativos e ainda ter a              
oportunidade de dar aquela famosa “pechinchada” que não é possível em lojas            
comuns. 

 
Nas proximidades da caixa d'água é a parte da feira mais conhecida: A feira das roupas, 

acessórios e calçados. 
 

O setor da feira do rolo é pra mim o mais curioso localizada nos arredores da lagoa e                  
do terminal de messejana é onde podemos encontrar a maior variedade de produtos             
possíveis, o que se procura acha pode ser um produto no ou usado e que a faixa                 
etária de frequentantes é a mais alta, encontramos uma infinidade de cabelos            
grisalhos,e o mais interessante é que é possível ainda trocar utensílios que você não              
quer por novos ou então vender para os vendedores.Um fator interessante é ue             
vemos muitas mercadorias expostas no chão, ao indagar isso a um dos vendedores             
descobri que as barracas são em maioria alugadas pelos mais variados valores e             
por isso alguns resolviam expor suas mercadorias no chão para não pagar nada. 
 



 
feira do rolo nas proximidades do terminal de messejana. 

 
A lagoa de messejana é o ponto mais turístico da feira constantemente vemos redes              
armadas nos arredores e pessoas parando para bater fotos. 

 
Lagoa de messejana que se faz presente nos arredores do centro do bairro 

 
 
 
 



José de Alencar é considerado o filho ilustre de Messejana e em vários lugares              
notamos referências a ele, mas a maior é a índia iracema que se encontra dentro da                
lagoa de messejana, foi construída em para homenagear esse ilustríssimo morador,           
iracema é título e personagem do romance iracema lançado a mais de 50 anos ela               
está localizada na entrada do bairro e é o seu cartão de boas vindas. 

 
índia iracema figura que representa o bairro 

 
A praça em frente a igreja é o setor mais artístico de toda a feira por ser um local 
mais fresco pelo excesso de árvores, muitos artistas de rua tentam ganhar sua vida 
fazendo algum tipo de espetáculo,  numa de minhas visitas me deparei com 
conhecido “chico quebra coco” que ganha a vida quebrando cocos com as partes 
mais inusitadas do corpo e fazendo truques de mágica, ele junta o humor e a 
criatividade é a caricatura dos artista de rua cearenses, apesar de ser conhecido em 
todo território nacional e ter participado de inúmeros programas de tv, chico não 
deixa de fazer apresentações nas ruas, apesar de presenciar alguns momentos 
ruins, como os transeuntes e pessoas que estão assistindo o xingam, mas ele 
responde a todos com bom humor e continua o seu trabalho. 



 
Chico quebra coco (o que está todo de preto) no meio da praça apresentando seus 
números. 

 
 
Esse é geralmente o ponto final dos frequentantes da feira após passar por este              
local se dirigem as suas casas. 
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