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CEARÁ – PERSONAGENS E 

HISTÓRIAS INUSITADAS



Surpreendentemente estaria em
pleno sertão do Ceará um dos
lugares que mais recebeu – ou recebe
– visita de OVNI’s. Os objetos não
identificados teriam começado a
aparecer em Quixadá ainda na
década de 80 e deu ao pacato
município visibilidade mundial.

Fato é que essa cultura extraterrestre
é muito forte no município, tendo
estátuas e até grupos de estudo e
observação com o objetivo de
presenciar tais aparições. Curioso
né?

ETS EM QUIXADÁ



É provável que mesmo quem não mora em Fortaleza
tenha ouvido falar de Seu Lunga ou de suas histórias
de intolerância a perguntas “idiotas”. A fama do
comerciante Joaquim dos Santos Rodrigues
começou a espalhar-se pelo Ceará e até para além
disso em 1982.

Apesar da popularidade, ela veio de forma um tanto
negativa, depois da publicação do xilógrafo
chamado Abraão Batista, nela chama Seu Lunga de
“o homem mais zangado do mundo”. A publicação
de 32 páginas contava causos do Seu Lunga e de suas
respostas ácidas e impacientes. Seu Lunga
processou o xilógrafo e venceu o processo, o
proibindo de tocar em seu nome. Entretanto, já era
tarde demais e a fama e os causos de Seu Lunga
estavam espalhados por todo Ceará e, assim, é até

hoje.

SEU LUNGA
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O que 
será?

Agora 
é com 
você?



Artefatos pré-históricos 
em Ponta Grossa

O acervo do museu improvisado de Ponta Grossa já conta mais
de 6 mil peças catalogadas – Diário do Nordeste

A comunidade pesqueira de
Ponta Grossa, no município de
Icapuí, guarda uma riqueza
incalculável para o Ceará e sua
história. Trata-se de peças e
artefatos datados até do século
XVI. Pesquise sobre esse
município e seus artefatos
pré-históricos.



Dinossauros no Cariri

Museu de Paleontologia – Foto: Blog o Badalo

A riqueza geológica e
paleontológica da região no
Cariri é única no mundo em
diversidade e quantidade, tendo
sido encontrados registros
paleontológicos de mais de 100

milhões de anos. Pesquise
sobre o Museu de
Paleontologia do Cariri
Cearense.



BODE ELEITO Poderia ser o Brasil de agora,
mas o fato ocorreu no Ceará
nos anos 20. O bode Ioiô,
desde 1933 foi empalhado e
doado ao Museu do Ceará,
onde fica exposto. Sendo
importante para a história da
capital cearense. Pesquise
sobre esse fato. Onde
aconteceu? Quando? Por
quê? Com quem? Relate o
episódio da eleição do bode
Ioiô.
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Agora, 
socialize com os 

colegas as 
descobertas 

da sua 
pesquisa.

Como é bom 
aprender 

sobre a nossa 
História!


