
Desde os seus primeiros dias e até os 
dias atuais, o Ceará ofereceu a nossa 

pátria escritores, poetas, médicos, 
políticos, artistas, militares, mestres das 
cultural dentre outras personalidades 
importantes. Como exemplos temos:

 1. ( João Capistrano 
de Abreu- 1853- 1927). Maior historiador 

brasileiro, reconhecido como grande 
sábio da História do Brasil. Suas obras 
literárias representam os documentos 

mais autênticos de nossa evolução 
histórica. Escreveu: Descobrimento do 

Brasil, Povoamento do Brasil.



 2. Nasceu em 1900. Maior 
historiógrafo cearense dos dias atuais. 

Advogado, Professor e Jornalista. Foi prefeito 
de Fortaleza, Ministro do Tribunal de Contas 
do Ceará, Presidente do Instituto do Ceará, 
Secretário de Cultura e Secretário Municipal 

de Urbanismo. Algumas de suas obras: 

3.  Artista plástico, escultor, 
trabalhava com sucatas, nasceu em 
Fortaleza(1925- 2004). Sua arte é 

reconhecida internacionalmente. É autodidata, 
nunca frequentou uma escola de artes.



 4. ( José Martiniano de 
Alencar). Reconhecido o maior 

romancista brasileiro. Foi deputado e 
Ministro da justiça. Jurista, orador, crítico, 

parlamentar e poeta. Suas obras 
literárias: Iracema, Ubirajara, O Guarani, 

A Pata e a gazela, O Sertanejo etc.
5. . Jovem humorista do 
Ceará, muito “brincalhão e moleque”, 

como ele mesmo se intitula. Radialista da 
FM- 93,destacou-se no cenário nacional 
quando foi ao RJ encontrar Chico Anysio 
para tentar uma vaga na Escolinha do 

Professor Raimundo, onde fez o papel do 
famoso “João Canabrava”.



 6. Guilherme Studart- 1856
1938). Folclorista, Membro fundador do 

Instituto do Ceará , da Academia Cearense de 
Letras e da Associação Médico- 

Farmacêutica.Grande pesquisador da História 
do Ceará. Escreveu:

7.  Antonio Gonçalves da 
Silva- 1909- 2002) Nascido em Santana, no 

município de Assaré. Poeta cancioneiro. 
Nunca frequentou escola, mas sabiamente 
escrevia obras fantásticas. Seus escritos 

retratam o seu sofrimento como homem do 
campo. Suas obras são estudadas em 

Universidades da Europa.



 8. . Nasceu em Sobral, veio 
jovem para Fortaleza. Apesar de não ter 
frequentado nenhuma escola de arte é 

considerado o maior mestre da escultura do 
Ceará. Sua dedicação ao trabalho é exemplar. 
Seu trabalho mais destacado é o conjunto de 

cinco belíssimas esculturas dos jardins do 
Palácio da Abolição. É autor do Painel da 

embaixada do Brasil em Londres e do painel 
em pastilhas do (DAER) - Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem, em 

Fortaleza.
9. Francisco Anysio de Oliveira
Paula Filho) Nasceu em Maranguape(1931). 

Ator, locutor, escritor, humorista, redator e 
comentarista esportivo, produtor. Reconhecido 

nacionalmente.



 10. (1892- 1924). Euclides Pinto 
Martins foi escolhido como parte da tripulação do 
avião Curtis H-16 fretado pelo jornal "The New 

York World", que patrocinava a tentativa de uma 
viagem aérea pioneira de Nova Iorque ao RJ.

11. (1910-2003). Nascida em 
Fortaleza, porém com 45 dias de vida mudou-se 
para a Fazendo Junco em Quixadá, onde morou 

por muitos anos. Romancista, tradutora de muitas 
obras e peças de teatro. Em 1977, rompeu uma 
antiga tradição(só era permitida a participação de 

homens), sendo a primeira mulher a 
 integrar a Academia Brasileira de Letras. 

Também foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio 
Camões. Principais obras:  e o romance 

 que virou minissérie de 
TV.



 12. (1839-1914). Nasceu em
Aracati. No movimento abolicionista do Brasil, 

o bravo jangadeiro Francisco José do 
Nascimento, o  foi um líder da 

abolição, quando recusou-se a traficar 
escravos dos navios negreiros em sua 

jangada até a costa do Ceará.

13. Conhecido como 
Didi,).Nasceu em Sobral(1936). Entrou para a 
TV aos 25 anos, formou o famoso grupo “ Os 
Trapalhões”, recebeu vários prêmios como 
humorista, dentre eles o de Representante 

Especial do UNICEF para crianças brasileiras- 
Embaixador do UNICEF.



 14. 1863-1917). Raimundo de 
Farias Brito. Considerado o maior filósofo do 

Brasil. Poeta, abolicionista, advogado, 
professor da Faculdade de Direito e do 

Colégio Militar do Rio de Janeiro. Seus versos 
eram inspirados nos ideias abolicionistas. 
Escreveu: 

15. (1841- 1921). 
Notável figura intelectual do nosso estado. 
estudioso profundo das Ciências Naturais. 
Poeta, jornalista, historiador de renome e 

grande defensor do ideal abolicionista. 
Escreveu: 


