
 

Camocim-CE
2019

O TERRA E MAR 

Carlos Cardeal de Araújo

Secretaria de Educação

S E R
T Ã O

CULT



O Terra e Mar
Copyright ©1988. Carlos Cardeal de Araújo. 
1ª edição (sem registro de ISBN). Fundação Dolores Lustosa. 1988.
2ª edição. Editora Sertãocult. 2019.
Texto revisto conforme as regras do novo Acordo da Língua Portuguesa (Decreto Legislativo nº 54, 
de 1995).
Impresso no Brasil/Printed in Brasil.
Efetuado depósito legal na Biblioteca Nacional.

S E R
T Ã O

CULT
Rua Maria da Conceição P. de Azevedo, 1138 

Renato Parente  - Sobral - CE
(88) 3614.8748  / Celular (88)  9 9784.2222 / 9 9846.8222

contato@editorasertaocult.com
sertaocult@gmail.com / mammarco@gmail.com 

Site: editorasertaocult.com

Conselho Editorial
Francisco Dênis Melo

Geranilde Costa e Silva
Gilberto Gilvan Souza Oliveira

João Batista Teófilo Silva
Tito Barros Leal de Pontes Medeiros

Valeria Aparecida Alves
Raimundo Alves de Araújo

Antonio Jerfson Lins de Freitas
Telma Bessa Sales

Coordenação Editorial e Projeto Gráfico
Marco Antonio Machado

Revisão
Antonio Jerfson Lins de Freitas

Foto da capa
Antonio Jerfson Lins de Freitas

Catalogação na publicação 
Leolgh Lima da Silva – CRB3/967

Número ISBN: 978-85-67960-31-9 
Título: O terra e mar 
Edição: 1 
Ano edição: 2019 
Tipo de suporte: papel 
Páginas: 168 
Autor: Carlos Cardeal de Araújo 
 

CIP - Catalogação na Publicação 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalogação na publicação: Bibliotecária Leolgh Lima da Silva – CRB3/967 

 

 

 
A663t      Araújo, Carlos Cardeal de.  
                        O terra e mar. / Carlos Cardeal de Araújo. – Sobral CE: Sertão Cult,  

2019. 

 
                      168p. 
                     
 
                       ISBN: 978-85-67960-31-9 
 

1. Camocim- Literatura regional. 2. Literatura camocinense. 3. 
Bairrismo. 4. Paisagens de Camocim.   I. Título.  
 

CDD 398.5  
B869.909  

 
 

  



Para Rosa e Zé.



Prefácio à 1ª Edição

A literatura brasileira está se renovando. Renovando seus costumes. Mostran-
do novas visões do mundo, novas perspectivas para as relações dos homens na 
terra. Revelando, no cotidiano, o que não se deve repetir e sim transformar. E 
nada disso veio do além, da fantasia, de um disco voador, nesta novela muito 
bem humorada escrita por Cardeal. 

Os personagens de O TERRA E MAR são homens e mulheres reais, vindos 
de “outras terras, em grande parte”, para manter o conteúdo ficcional, como o 
próprio Cardeal faz questão de ressaltar. São os personagens desse movimento 
permanente de partida do homem e da mulher que buscam um lugar mais segu-
ro e tranquilo para trabalhar e nem sempre são atendidos.

Nesse contexto, Cardeal denuncia o bairrismo, a traição, mostra a solidarie-
dade e o companheirismo. Fala com simplicidade e energia dos dramas vividos 
pelos moradores de Camocim, os conflitos com os “visitantes” que chegam para 
“ficar um pouco e terminam ficando por longo tempo”. Às birras e desentendi-
mentos com o poder local e deste com o de fora. As simpatias, amores e desespe-
ro de nossa gente.

Com todas as dificuldades: o porto que não foi drenado, a obstrução da barra, 
as superstições do povo. E com todas as belezas naturais e artificiais: as salinas, 
a beira-mar, o rio da Cruz. a praia das Barreiras, as ruas, becos e casas, que hoje 
já não existem mais. 

Cardeal é um personagem novo dessa safra nova de escritores. O TERRA E 
MAR é fruto de um longo processo de estudo de personalidades e tipos de com-
portamento dos homens, da literatura de cordel e de sua terra. E a homenagem 
de um cearense ao desenvolvimento do Ceará. Um protesto contra o desentendi-
mento dos homens e a confissão apaixonada pelas belezas naturais de Camocim.

Paulo Lustosa



Prefácio à 2ª Edição

Carlos Cardeal de Araújo, através do romance O Terra e Mar, nos mostra Ca-
mocim de forma desnuda, sem maquiagem, porém com a beleza genuína que 
lhe é peculiar. Ressalta a grandiosidade, silêncio, paz e deslumbre do cenário 
que envolve a Pracinha do Amor, a encantadora balaustrada, o brilho do luar 
refletido nas águas serenas do Rio da Cruz, o fascínio das dunas e o mistério dos 
manguezais.

O enredo nos leva a prazerosos passeios pelo Farol Sem Nome, pelas praias 
das Barreiras, Canoas e ainda nos apresenta de forma detalhada as riquezas ar-
quitetônicas da nossa Camocim, com ênfase na Igreja Matriz Bom Jesus dos Na-
vegantes e suas relíquias sacras e pontos turísticos importantes da nossa orla ma-
rítima e entorno: Cais do Porto, Pensão Uruoca, Estação Ferroviária, Prefeitura 
Municipal, Praça do Coreto, Camocim Clube e Balneário Sport Clube.

Valoriza o costume cotidiano dos moradores na espera do trem e dos ônibus, 
mesmo sabendo que estes na ocasião não conduziam conhecidos ou parentes; 
a participação fervorosa dos fiéis nos novenários, arraiás, quermesses e leilões; 
a beleza e tradição da procissão de São Pedro, cuja data é feriado municipal; as 
eternas quizilas políticas; um dedinho de prosa e alguns acertos de contas no 
Mercado Público, onde é apreciado o cardápio regional.

Com muito humor, ironia e algumas gotas de sarcasmo, nos leva ao até en-
tão desconhecido e estigmatizado mundo da prostituição, onde além de bebidas 
para todos os gostos e bolsos, fala das danças de salão e coreografias criadas pe-
las meninas do Terra e Mar, jogos, costumes, truques, crendices, mitos e folclore. 
A requintada casa da luz vermelha era frequentada por diversas camadas sociais, 
incluindo os homens de branco, porém o público predominante são os pescado-
res e boêmios. Nesse ambiente de boa música, luzes, risos e prazeres é enfatizada 
a importância da lei e do respeito e, para o conhecimento de todos no cabaré, 
existia um código de ética que era expresso através da citação latina dura lex sed 
lex. Para seguir os rigores da lei são necessários sacrifícios, os lascivos homens 
frequentadores do bordel que o digam, pois quando se excediam eram imediata-
mente contidos pelo cáften com a expressão “aportuguesada” “lei dura, porém 
lei”. Nesse paradoxo, as mulheres são exploradas, diminuídas e ridicularizadas 
pelos rufiões, malandros e falsos moralistas.

Cardeal faz uma significante abordagem quando discorre sobre certos nú-
cleos familiares, e através do comportamento dos seus personagens demonstra 
conhecimento sobre a pesca artesanal e suas dificuldades, o caos social das peri-
ferias, a favelização da vila dos pescadores e ainda os conflitos e mazelas sociais 
que assolam as comunidades desde sempre. Denuncia com maestria o latifúndio, 
oligarquias, traições, crimes, exploração, violência, desequilíbrio social e econô-
mico.



Para abrilhantar e sacramentar com uma roupagem nova, O Terra e Mar conta 
com a brilhante contribuição da historiadora Petrília Paulinni Pereira Sales Fialho 
com o título: O Terra e Mar: Uma História do Profano em Camocim Ceará. 1940-1980.

O trabalho científico desperta doces lembranças e nos reporta a um grupo 
remanescente de mulheres residentes na vila do Terra e Mar na década de 1980, 
ocasião em que a Igreja Católica desenvolveu um trabalho social intitulado Ni-
nho: a Pastoral da Mulher Marginalizada. As mulheres citadas na entrevista foram 
assistidas através das parcerias: Igreja, Prefeitura Municipal e Colônia de Pesca-
dores Z1 de Camocim.

Petrília Paulinni Sales Fialho, com profissionalismo contribui para que as pes-
soas, movimentos históricos e acontecimentos importantes não entrem para o 
esquecimento e ainda possibilita agregar o aspecto real à ficção romanesca de 
Carlos Cardeal de Araújo.

Carlos Augusto Pereira dos Santos, com a bagagem de escritor, historiador e 
professor, acredita nos seus ideais e de forma altruísta empreendeu energias e 
construiu o projeto: O Terra e Mar. Roteiros Históricos e Sentimentais de Camocim na 
obra de Carlos Cardeal. O referido trabalho demandou tempo, custos, sensibiliza-
ção dos gestores municipais e outros envolvidos.

A obra literária ora apresentada com certeza contemplará além dos adultos, 
também as crianças e os adolescentes, pois a proposta didática contribuirá para o 
crescimento e gosto pela literatura.

Carlos Augusto Pereira dos Santos, com grande conhecimento de causa e 
aproximação com a obra de Carlos Cardeal, emociona e revela aspectos da per-
sonalidade do escritor e seu humor escrachado, conforme palavras do próprio, 
e acima de tudo através do roteiro sugerido e playlist contidos no projeto, Carlos 
Augusto faz a coloração e dá sonoridade à obra.

Carlos Cardeal nos convida a reflexões permitindo a lembrança do lançamen-
to da primeira edição de O Terra e Mar ocorrido há exatos trinta e um anos. Tempo 
esse, que se fosse um casamento, chamaríamos de bodas de madrepérolas, onde 
bodas significa promessa e compromisso. Dessa forma, sem sombra de dúvidas, 
fomos agraciados pelos escritores com uma linda, completa e eterna declaração 
de amor a Camocim.

Graça Cardeal
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O TERRA E MAR. 

Carlos Cardeal de Araújo

1

A noite desce sobre a cidade. Os retardatários boêmios que estavam a ouvir 
canções em casas de jogos e em cabarés, já se tinham ido. A Praça do Amor, como 
é chamada pelos que amam, está deserta e com as luzes apagadas. É sempre 
assim quando chove. Os bancos de cimento que circundam a praça, geralmente 
quentes, ora pelo calor dos traseiros, ora pelo sol, agora estão gelados pelo sereno 
frio que cai desde o início do dia. Os botecos e casas de comidas típicas que com-
põem a vida noturna do lugar fecharam suas portas. A cidade dorme.

O céu, de nuvens cor de chumbo, ameaça desabar sobre a cidade que parece 
desabitada. O mar, calmo, tornou-se mais escuro, nenhuma estrela empresta-lhe 
um pouco do seu brilho; nem a lua veio para fazer seus raios cristalinos penetra-
rem nas águas calmas do Rio da Cruz. Somente ao longe, do outro lado do rio, 
pequenos candeeiros a gás tremem indiferentes à umidade da noite. Uma grande 
quantidade deles, formando filas do outro lado do rio, ao pé dos mangues, 
facilitam aos pescadores a apanha de pequenos camarões que servirão de isca no 
dia seguinte. De toda a orla marítima, a cada anoitecer, os mais diversos tipos de 
casais contemplam os candeeiros a tremeluzirem do outro lado do rio da Cruz. 
Nesta noite, porém, apesar de mais nítidos devido à calmaria do rio e à escuridão 
predominante, ninguém os contempla, nenhum corpo rolando na areia da praia, 
a ver entre suspiros, a luz minúscula e viva que cada um ostenta aos pés dos 
mangues.

Silêncio e solidão predominam entre os mangues sob o céu nublado, nem o 
vento, companheiro constante dos pescadores, nem a lua, mais rara, portanto 
mais amiga, vieram naquela noite embelezar o panorama É visto apenas pelos 
pescadores mais humildes. Sobre o Rio da Cruz, rodeada pelos mangues, desliza 
docemente uma mal trabalhada canoa, e, sobre ela, um ancião de longas e alvas 
barbas deixa-se levar pela correnteza. Seu nome, ninguém sabe. De onde veio, 
tampouco. Se àquela hora da noite, em passeio pelo Rio da Cruz, alguma pessoa 
não pertencente à laia dos pescadores o visse, assombrar-se-ia com certeza, e no 
dia seguinte amanheceria contando o que viu com uma porção de exageros como 
sóe acontecer. No entanto, aquela cena, aos pescadores não mais espanta, pois 
já conhecem de há muito aquele estranho homem que nunca dirige a ninguém a 
sua palavra. Diariamente, quer venha a lua dourar nas águas do rio, quer venha 
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a chuva ou o vento quebrar o seu encanto, lá está sempre o velho Eremita das 
Salinas a singrar as águas calmas do Rio da Cruz, até altas horas da noite, como 
se estivesse a saldar um compromisso especial com o destino. Sem difi culdade 
alguma, ele volta depois do passeio à sua morada próxima às salinas, onde é vis-
to pelos salineiros, diariamente, acocorado em frente a um barracão de madeira 
abandonado, do qual tornara-se posseiro.

Um vento frio, como que trazendo consigo alguma substância sonífera, varre 
toda a Camocim. É cedo ainda, mas o velho agente da empresa de ônibus boceja 
impaciente enquanto espera o último que vem de Fortaleza já com mais de hora 
de atraso. Somente o agente e o caixa, um rapazola de quinze anos, asmático e 
ligeiramente corcunda, de olhos miúdos e curiosos, e que mais tarde se tornaria 
marinheiro, ainda se mantêm acordados.

Chega o latão atrasado, e com exceção dos caboclos que pescam camarão, do 
Eremita das Salinas que passeia sobre as águas do Rio da Cruz, do velho agente, 
que já fechando as portas grita apressando futuro viajante dos mares, apenas 
dois entes vagueiam incertos pelas ruas da cidade. Chegaram ali, praticamente, 
como únicos passageiros. Um casal de velhos fora seu companheiro de viagem, 
descendo no triângulo formado na entrada da cidade pelas estradas Camocim-
-Fortaleza, Camocim-Parnaíba. Estavam mal humorados, sonolentos, famintos 
e sujos. O motorista, de cara trancada, negou-se a lhes informar onde encontrar 
abrigo e, com o simpático e hospitaleiro agente, eles não falaram. Devido a essa 
falta de comunicação, andavam os dois à mercê do acaso procurando uma pen-
são.

— É esquisito, Luiz. — disse a moça, irritada. — Disseram pra gente que nesta 
cidade a vida noturna é das mais agitadas do Estado, pelo que tô vendo, aqui não 
existe vida de noite.

— É! — disse como a si próprio, — já estamos nessa porra há mais de uma 
hora e afora — contando com os dedos — o velho da empresa, aquele magrela 
que recebeu as passagens e o motorista, ainda não vimos ninguém. Mas talvez a 
culpa seja do tempo, está muito frio e esse povo não é acostumado a isso.

Uma rajada de vento fez Rita concluir:

— Daqui a pouco vai começar a chover grosso nessa porcaria, acho bom a 
gente ir procurar pelo menos uma marquise para se abrigar.

Andaram rumo ao mercado. Rita reclamava por tudo. Ora eram as pedras 
soltas do calçamento, ora eram as calçadas enlameadas a ensopar-lhe os pés, 
mosquitos em grande quantidade pousavam-se-lhe pelo rosto e pelos ombros a  
picarem sem piedade; chegaram ao mercado onde  encontraram abrigo da chuva, 
apenas, pois os mosquitos e o frio estavam em todos os lugares naquela noite.

No mercado, o fatigado casal acomodou-se em frente à mercearia “O Zequi-
nha”, uma casa de esquina, cercada por amplas marquises que lhes ia garantir 
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uma noite sem a importunação das águas. Luiz arriou as malas e sentou-se. Rita 
o imitou, sempre a reclamar de tudo. Ele forrou o chão e deitou-se, ela continuou 
sentada no batente da porta principal da mercearia. Logo, notou que o compa-
nheiro começava a soltar sonoros e ritmados roncos, o  que a fez irritar-se mais 
ainda.

Droga! — bradou. — Não vai ser fácil passar a noite aqui nessa merda, ama-
nheceremos o dia sem nenhum osso inteiro.

— Rita! — disse ele sem bulir-se de onde estava. — Quem falou pra você que 
nós vamos passar a noite aqui neste mercado cheio de ratos?

— E precisa alguém falar? O tempo e o seu comodismo já são sufi cientes, esta-
mos nesta porcaria o tempo sufi ciente para estarmos aquecidos numa boa cama, 
e, no entanto, você está aí a roncar feito um porco.

— Ora, Rita, vê se não enche! Te quieta aí e me deixa pensar.

— Pensar! Pensar... Puta-que-pariu! Deitou-se e logo dormiu também.

No dia seguinte, Luiz acordou com a decisão de ir falar ao Prefeito. Já pela 
madrugada, haviam acordado um bêbado dentre os roliços guabirus, e tirado 
dele as informações sufi cientes para chegarem até um modesto albergue. Pensão 
Uruoca, era o seu nome, situava-se entre os entrançados trilhos da estrada de 
ferro, de frente para a grande gare, não havia um só passageiro que ao passar 
não a visse. Era a velha estação cercada de muros e de seculares castanholeiras. 
Ficava a pensão entre dois grandes cajueiros que lhes davam sombra durante 
grande parte do dia. Na rústica parede sem cal, viam-se grandes letras formando 
o “Pensão Uruoca” e, ao descer do trem, o passageiro o lia novamente em cima 
de um trole a serviço da pensão. Caso o passageiro preferisse a Pensão Uruoca, 
ia para lá a pé, mas para a bagagem, ali estava um transportador gratuito. Como 
Luiz e Rita não chegaram à cidade de trem, tiveram que muito andar para encon-
trar onde fi car provisoriamente enquanto arrumassem trabalho, estavam com as 
economias escassas.

2

Enquanto seguia rumo à Prefeitura, Luiz respirava as exalações deleitosas das 
plantas que orlavam as praças. Sentia tocar em sua alma a doce impressão de so-
pro dos ventos praianos. Depois de andar o sufi ciente para fazer passar o tempo, 
parou em frente à Prefeitura Municipal, que já estava com o grande portão prin-
cipal aberto, mas em seu interior viu apenas um homem magro e mal vestido. 
Imaginou ser o homem servente ou vigia, depois de pensar um pouco, o moço 
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saiu a zaranzar pelas ruas adjacentes, como se tivesse ido ali somente para fazer 
reconhecimento do terreno, Passou em frente ao parque das crianças, do hospital, 
da delegacia de polícia. Parou um pouco sob a grande caixa d’água. Pensou no 
perigo que uma caixa d’água pode trazer a uma cidade. Basta que joguem uma 
gotinha apenas de um forte veneno, e o serviço está feito. O Exército vive ensi-
nando a seus soldados como defenderem os pontos sensíveis das cidades desse 
tipo de perigo em caso de guerra, mas defenderem, nunca! Também nem guerra 
tem! Abanou as mãos num gesto vago e saiu a andar novamente.

De cor cinza-pérola, grande e majestosa, a igreja de Bom Jesus dos Navegan-
tes, o grande portão principal parcialmente aberto, Luiz entrou. Grosso e felpudo 
pano verde escuro tapizava o chão do portão principal até o altar do Padroeiro. 
Estátuas sacras espalhadas nas laterais da igreja. Olhos espantados das zelado-
ras cravaram-se-lhe no rosto ligeiramente, identifi cando-o logo como forasteiro. 
A imagem do santo protetor dos navegantes também o olhava com seus olhos 
azuis, olhava-o fi xa e benignamente, diferente dos olhos de víbora das zeladoras, 
que não o fi tavam, preferindo observá-lo de perfi l ou pelas costas. Os do Santo, 
ao contrário, estavam ali meigos e sorridentes a fi tar-lhe sempre. Gostou do San-
to, tentou fazer uma oração, não conseguiu, esquecera todas. Improvisar uma? 
Não conseguiu também, desistiu, dispôs-se a sair ao lembrar-se do encontro que 
deveria ter com o Prefeito, mas foi atraído por uma outra imagem que o olhava 
como que a convidá-lo a dar também uma paradinha diante do seu altar. Não foi 
possível resistir. Coberta por um manto negro, rosto bonito, faces coradas como 
pimentões maduros, lábios descarnados e fi nos como um traço a lápis, rosto de 
criança, porém careca. São Francisco não o prendeu muito. Estava ele com o dedo 
em riste, como que a aconselhar a todos que o vissem, inspirava tranquilidade 
e fé, coisas de que tanto precisava o jovem visitante. Dirigiu-se à porta de saída, 
sendo, já quase na rua, barrado por uma outra imagem em situação contrastante 
com as duas primeiras, a do santo padroeiro, sorria com os olhos, enquanto suas 
mãos estendidas pareciam querer abraçar a todos os que ali entrassem. A outra, 
que tinha o rosto de criança, estava também a sorrir com seus beicinhos fi nos da 
mesma forma da primeira, o dedo direito em riste a aconselhar os infi éis, enquan-
to a mão esquerda empunhava um pequeno breviário para tirar alguma dúvida 
que eventualmente surgisse na hora do conselho. Esta terceira não! Estava de 
mãos amarradas à uma pequena e desfolhada árvore, minúsculo pano cobria-
-lhe as partes, a cabeça vergada para trás, o queixo imberbe em forma piramidal 
apontava para o teto. Seminu e esquelético, a pele cor de osso velho, nas canelas e 
no peito esquerdo, feridas de onde descia um tênue fi o de sangue, para Luiz era 
sufocante ver aquilo. Teria aquele homem realmente morrido naquele estado? 
Por que o mataram? Tão magro, indefeso, e, ainda, como se não bastasse, quase 
pelado e amarrado. O que teria feito? Coisa boa não foi! Ou será que foi? É claro 
que foi! Para estar ali, num lugar tão sério como é uma igreja, deve ter lutado 
por alguma causa em favor de uns e contra outros homens. Luiz lembrou-se que 
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quando criança nas aulas de catecismo ouvira que no tempo em que a maioria 
dos habitantes da terra eram pagãos, havia um soldado do rei que sensibilizado 
com o sofrimento dos cristãos, passou a protegê-los, chegando inclusive a con-
verter-se ao cristianismo. Quando o rei pagão e cruel tomou conhecimento do 
caso, aprontou as maiores judiações ao jovem soldado, matando-o à míngua. Esta 
terceira imagem tirou de Luiz a paz dada pelas duas primeiras. Sob o altar estava 
um pequeno cofre de madeira coberto de verniz, com uma inscrição que dizia: 
“Óbolos a São Sebastião”. Jogou no cofre uma moeda e saiu da igreja com uma 
sensação de lazeira.

Seriam mais de onze horas quando ele voltou para a pensão sem ter falado 
com o Prefeito. Rita não havia ainda encontrado coragem para retirar-se da gran-
de cama que lhes fora destinada, somente ao ver o companheiro entrar cabisbai-
xo foi que encontrou ânimo para sentar-se ajeitando os cabelos, sem encará-lo. 
Sentando-se ao seu lado, o moço puxou-a para si e beijou-lhe o pescoço, com a 
carícia, a moça o encarou rindo e perguntou com o polegar para cima:

— E aí? Começa a trabalhar amanhã?

Espreguiçando-se, deitou-se, beijou-lhe as coxas nuas, rolou na cama como 
uma criança o faz e, de costas para ela, contou porque não foi falar com o Prefeito.

Rita o ouviu com atenção, mas em nada compartilhou dos sentimentos do 
amigo, levantando-se bruscamente e quase aos gritos:

— Que diabo, homem! — disse puxando-o da cama pela gola da camisa — Me 
diz de uma vez por todas, o que é que tem uma coisa a ver com a outra, tu saiu 
daqui atrás de entregar a carta ao homem, chegou por lá atrasado ou adiantado, 
sei lá! O que eu sei é que tu chega aqui quase ao meio dia contando que viu quase 
todo tipo de santo e que devido a isso perdeu o estímulo de falar com o homem, 
agora eu tenho certeza de uma coisa: se em vez de entrar nessa igreja tu tivesse 
pelo menos uma vez pensado na nossa situação de miséria ao pé da porta, tu teria 
entregue essa maldita carta a esse cara.

Como a criança que é repreendida por alguma traquinice, ele retornou à cama, 
rolou em toda a sua extensão, levantou a cabeça, forçou um sorriso e perguntou:

— Será que já tem comida feita? Tô com uma fome!...

— Comer, comer, comer! Meu Deus do Céu! Será que tu não pensa no rabo de 
foguete em que nós estamos metidos, cara?

Rita estava realmente aborrecida. Luiz estava triste e com uma fome!...


