
HISTÓRICO DO HINO DO CEARÁ1 

Segundo referência feita por José Liberal de Castro (no livro “Alberto 

Nepomuceno e o Ceará”, 1995), “o hino cearense nasceu a partir de decisão tomada por 

intelectuais cearenses, quando resolveram festejar solenemente o tricentenário da 

fundação do Ceará, assim considerada pela vinda dos primeiros portugueses ao nosso 

território, tendo à frente Pero Coelho de Sousa, ocorrida em 31 de Julho de 1603, o 

marco cronológico mais antigo da história cearense”. 

Ainda de acordo com o relato de José Liberal de Castro, o Barão de Studart, 

presidente da comissão organizadora dos festejos, pediu a Alberto Nepomuceno que 

compusesse o Hino do Ceará, cuja execução figuraria como evento triunfal das 

comemorações. Ao enviar-lhe a partitura musical, mandou-lhe acompanhada de carta 

dirigida ao Barão de Studart, publicada no jornal de Fortaleza, então em circulação, “A 

República”, edição de 29 de Julho de 1903, com tópicos a seguir reproduzidos: 

“Com esta, segue copia do hymno, lettra e música, e verá que meu intuito foi 

escrever um hymno para o povo e para as escolas. 

Em primeiro logar, é minha opinião que a acceitação por um povo de um canto 

commemorativo de fatos históricos ou que symbolize aspirações de raças e regimes, 

depende de um dado momento histórico. Em segundo logar, um canto nestas condições 

será acceito, ainda quando a educação artística do povo for outra que não a do nosso, ou 

quando a ethnologia tenha fornecido ao artista compositor os elementos de tal ordem, 

que o povo acceite o canto como um producto seu.” 

Com letra de Thomaz Pompeu Ferreira Lopes, orquestração e regência do 

maestro Zacharias Gondim, o Hino do Ceará foi executado pela primeira vez no dia 31 

de julho de 1903, por um coro de alunas da Escola Normal de Fortaleza e acompanhado 

pela Banda do Batalhão de Segurança Pública do Ceará, em sessão solene realizada na 

Assembléia Legislativa do Ceará, presidida pelo Presidente do Estado, Dr. Pedro 

Augusto Borges. 
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