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 Fundado a 4 de março de 1887, na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, onde tem sede e domicílio.

Sociedade civil, de caráter científi co e cultural, sem fi ns lucrati-
vos, duração por tempo indeterminado. Reconhecida de utilidade pú-
blica pelo Decreto Federal n. 94.364, de 22 de maio de 1987, Lei Esta-
dual n. 100, de 15 de maio de 1936, e Lei Municipal n. 5.784, de 13 de 
dezembro de 1983. 

 Tem por fi nalidade específi ca o estudo da História, da Geo-
grafi a, Antropologia e das Ciências correlatas, especialmente do Ceará.
 Para alcançar seus objetivos precípuos, realiza sessões ordiná-
rias, especiais e solenes, e mantém:
 – intercâmbio cultural com instituições científi cas e literá rias na-

cionais e estrangeiras;
 – a Revista do Instituto do Ceará, em que se publicam colabora-

ções de sócios, documentos históricos e outros trabalhos que a 
comissão de redação achar conveniente;

 – um Museu Histórico e Antropológico de caráter regional;
 – Biblioteca, Hemeroteca, Mapoteca e Arquivo;
 – Auditório Pompeu Sobrinho, para solenidades.
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Ao Leitor

or força da tradição, e imperativo de registro de fatos histó-
rico-geográficos e antropológicos cearenses, estamos editando o nº. 127 
da Revista do Instituto do Ceará, fruto de estudos e textos criteriosamente 
selecionados e que fazem parte do labor diário daqueles que dedicam 
tempo e talento ao meritório estudo das coisas regionais. A Revista, por 
si, é uma afirmação de particularidade cearense, aquela que valoriza a 
terra e sua gente, preito e reconhecimento ao que o homem e a natureza, 
em comunhão, fazem por esta parte do país.

Este número reflete o tempo em que vivemos, de dúvidas e mu-
danças, momento  de ameaça ao texto impresso que Guttemberg tornou 
símbolo de conquistas humanas, das múltiplas formas de transmissão do 
saber, pouco importando  qual seja a origem e o fim. Cruzamos a porta 
do tempo de novas tecnologias e por elas, sem desprezo pelo que fomos 
no passado, caminharemos como sempre na defesa intransigente do 
conhecimento. Conhecimento do regional, do que seja o Ceará. Como 
ensinou o ex-Presidente da Casa do Barão, o Instituto do Ceará, e Reitor 
dos Reitores Antônio Martins Filho: “Do regional para o universal”.

Da leitura há de ficar a verdade nova da instituição, que é a aber-
tura para a realidade externa, aquela que nas ruas fabrica o novo homem 
neste tempo de excesso de informações e pouca racionalidade de en-
tendimento. Queremos no Instituto ser síntese de tudo isso e refletir, a 
cada ano, na Revista que editamos, tudo o que desejamos é ser parte do  
legado de inteligência para construção do  futuro.

A Revista não deseja ser leitura rápida ou eventual, mas o registro 
que se consulta sempre que se estude qualquer fato relacionado com o 
homem cearense, mais que um  forte, porque resistente na formação do 
país e de sua gente.

Este número, deste ano de transição, espelha o seu plano de 
edição – reunir tudo o que possa ser apresentado como trabalho dos 
ilustres membros do Instituto do  Ceará em seus estudos de história, 
geografia e antropologia. 

        A Diretoria




