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O Terra e Mar: uma história do 
profano em Camocim-CE

 (1940-1980)1

Petrília Paulinni Pereira  Sales Fialholho

Introdução

Por observar a exclusão dada à questão feminina, principalmente re-
lacionada ao trabalho pelo uso do corpo, que teve início a ideia de pes-
quisar sobre a prostituição como forma de trabalho, meio de liberdade e 
fortalecedora potencial do comércio e crescimento do município Camo-
cim-Ceará. Conforme Gabriela Silva Leite, a prostituição só aparece como 
álbum de degradação, marca da imoralidade e da quebra da dignidade, 
o que faz com que os meios de expressão em massa pouco divulguem a 
vida, as regras, as brigas, as conquistas e as derrotas das chamadas zonas 
de baixo meretrício.

Cientifi camente, não há comprovação nenhuma de que a mulher seja 
prostituta porque está em seu gene. Ela o é por que quer, ou porque não 
teve opção. O corpo talvez grite para que o liberte do estado de entorpe-
cimento que se encontra mediante o caráter muitas vezes repressor que a 
sociedade tem quando se trata do sexo feminino, contudo, é justamente 
aí que surge uma questão de ordem e controle social, onde a mulher, pela 
falta de espaço e poder, grita como pode para obter espaço.

Utilizando teóricos que se preocupam com a questão da história de 
uma sociedade que está longe de ser perfeita, como há quem queira afi r-
mar, melhor, observando que talvez a perfeição resida justamente nas di-
ferenças dessa sociedade, é que por vezes o texto que aqui será apresenta-

1 Título homônimo do Trabalho de Conclusão de Curso defendido no Curso de História da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, orientado pelo Prof. Me. Igor Alves Moreira, no 
ano de 2011.
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do concordará, mas acrescentará ideias em obras como a de Laure Adler, 
quando esta escreve em partes o signifi cado de um bordel: 

O bordel, segundo seus comentaristas e usuários, ao mesmo 
tempo, esgoto seminal, fabrica de arrependimentos, refugo 
de perversões, receptáculo de carícias, refúgio da inocência, 
instituição fi lantrópica de caridade insubstituível, inferno de 
vícios, reservatório de paixões funestas, coletor e conservador 
de doenças2.

Pensar um prostíbulo como um cano que desce a parte suja, mas que 
solta seu mau cheiro pelo ralo, fazendo subir por ele a sujeira da perdição, 
é muito fácil, na verdade, é mais prático que aceitar a existência, desde 
outrora, desses ambientes que aliviam ferozmente as vontades muitas ve-
zes reprimidas de boa parte da sociedade e fazem-se necessários tanto 
para as questões íntimas – sexuais, como para o crescimento do comércio 
e o enriquecimento dos que se ligam diretamente ou não à prostituição. 
Até mesmo muitos os que se impõem contra o ofi cio da marginalização 
do corpo, fazem uso dos seus lucros. 

Gabriela Silva Leite nos alerta: 

A prostituição é encarada na sociedade ocidental pelos pa-
drões da cultura judaico-cristã. Embora já existisse bem antes, 
tendo sido vivida de outras formas, inclusive com funções sa-
gradas em várias culturas, sobreviveu aos apedrejamentos do 
moralismo judaico e fariseu, e está aí, vivinha, fazendo sua 
parte nesse intrincado relacionamento social3.

Os anos realmente passam e as coisas relacionadas à prostituição pou-
co se modifi cam, continua a imagem da vagabundagem, da falta de ver-
gonha e do prejuízo social que decorrem da existência de profi ssionais de 
área tão torpe.

É justamente entendendo que a prostituta é um crime necessário e 
que através da falta de aprovação da existência dela por tanta gente e em 
tantos lugares, esse trabalho tende a ser desenvolvido, na busca de com-
preender os malefícios e benefícios que “a mais antiga das profi ssões” 
permite existir. 

2 ADLER, Laure. Os bordéis franceses. 1830-1930. São Paulo: Companhia das Letras/Círculo do 
Livro, 1991. p. 45.

3 ADLER, Laure. Os bordéis franceses. 1830-1930. São Paulo: Companhia das Letras/Círculo do 
Livro, 1991.  p. 172.
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O presente texto tem por objetivo principal discutir, através da história 
oral e das memórias das ex-profi ssionais do sexo, um período marcante, 
porém, pouco falado da história da cidade de Camocim. Talvez se trans-
forme em preconceito a discussão aqui abordada. Contudo, percebo uma 
necessidade  mais que gritante de reconhecer esse passado, como algo 
intrínseco da formação do município de Camocim.

As razões pelas quais a história considerada profana é sempre enco-
berta por grande parte da sociedade é algo que será analisado também 
nesses escritos. É bem questionável por que após tantos séculos o papel 
da mulher ainda é de coadjuvante na história dos homens (no caso, o sexo 
masculino  mesmo).

As vantagens e desvantagens do ofício da prostituição no Terra e Mar 
serão reproduzidas pelas falas daquelas que viveram nesse ramo, os ques-
tionamentos, os entendimentos existirão por meio da fundamentação teó-
rica que será feita e incluída nesse trabalho, assim como as refl exões e as 
produções que apareceram a partir de pesquisa e escrita. De acordo com 
Pesavento (2005, p. 51),”[...] a História estabelece regimes de verdade, e 
não certezas absolutas.[...] tudo o que foi poderá vir a ser contado de ou-
tra forma[...]”. É pensando dessa maneira que esse texto propõe uma aná-
lise, não uma inexorável certeza de que tudo aqui falado é imutável. Pois 
para o trabalho do historiador fi ca a obrigação de não dar certezas, mas 
apresentar a versão mais próxima do que se pode chamar de verdade.

Para as grandes cidades, o prostíbulo existe de uma maneira que se 
possa considerar menos visível, grandes bairros, muitas casas, muita gen-
te encobrem a “parte destinada à perversão”, entretanto, em uma cidade 
pequena como Camocim, em pleno século XX, um espaço tão afamado 
e sempre frequentado como o Terra e Mar já dava certeza de confl itos e 
de negações. Os confl itos, veremos que se apresentarão claramente ou 
disfarçadamente pelas medidas de limpeza do espaço público ou das 
“doutrinas familiares” de isolamento com o povo degradante que com-
punha o clube discutido. O clube, que por mais de cinquenta anos, com 
revezamento de profi ssionais, abalava mui fortemente os pilares sociais 
da pequena sociedade que se mantinha por linhas férreas, pelo mar e pelo 
prostíbulo.

Ainda utilizando o texto de Leite (1992, p. 151), ”o universo social é di-
verso, e é bom viver a diversidade. A gente cresce muito quando reconhe-
ce e respeita o outro.” Questionaremos os fatores que contribuíam apara 
a existência de grande procura pela “marginália”, sim, porque através 



8

da fala das ex-trabalhadoras do Terra e Mar percebemos que não faltava 
quem viesse à procura de espaço dentro dele, fosse para trabalhar, fosse 
para ter liberdade. Em uma das entrevistas feitas, uma “ex-dama da noi-
te” afi rmou ter optado por sair da  casa de sua família, que era triste e po-
bre demais, para buscar alegria e beleza no cabaré mais famoso da região, 
na verdade, o termo cabaré é pouco utilizado pelas ex-profi ssionais, que 
preferem a palavra clube.     

Apresentar as memórias de mulheres que viveram no Terra e Mar será 
o meio mais viável para delinear as condições sociais e os rigores daquele 
período (1940-1980), construindo, ou mesmo refazendo, um passado de 
inglórias para uns e de exaltação para outros, será estabelecida aqui uma 
tentativa mais que esporádica de unir as lembranças verdadeiras ou ma-
quiadas de gente que se dispôs a ajudar.

Uma viagem pelo mundo do mar através dos navios que serão citados 
como o mecanismo mais forte do comércio do corpo em Camocim, pois 
era através dos tripulantes que a maior parte da economia se fazia no clu-
be.   Também passará pela estrada de ferro parte dos clientes que citare-
mos, não esquecendo os consumidores locais que quantifi cavam também 
as visitas, principalmente noturnas.

Assim como escreveu Leite (1992, p. 170), “qual é o campo da prosti-
tuta? É o desejo, eu disse há pouco. Da fantasia do sonho do mistério.” 
E será através de questões como esta que  a pesquisa e a produção deste 
texto se norteará.

Na primeira parte, a discussão será em torno de três pontos princi-
pais:  a situação da mulher mediante o seu papel social e as mudanças que 
ela promoveu e promove quando manifesta-se através da negação de ser 
apenas a dona do lar e esposa perfeita; a união da literatura com a ciência 
da historia para a construção de uma história que se preocupa com as 
questões marginalizadas, fazendo uso de textos de Nicolau Sevcenko e 
apropriando do livro Terra e  Mar, de Carlos Cardeal, para estabelecer 
uma relação de real e imaginário; reconhecimento de um espaço real e 
vivo, ainda que disfarçado da história cultural, social e econômica  de 
Camocim.

Na segunda parte da pesquisa, os questionamentos partirão das entre-
vistas concedidas por ex-profi ssionais do clube, que inicialmente fi caram 
receosas de responder sobre o assunto, mas que depois se dispuseram 
com toda boa vontade. Fazendo valer esse trabalho por meio de fontes 
orais, já que as imagens que surgiram serão complementos da discussão 
aqui feita. A oralidade delas, unida às memórias nostálgicas que demons-
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traram sentir, abrirá um leque de discussões sobre o papel da prostituição 
para a mulher. Ainda na segunda parte, existirá uma tentativa de remeter 
o leitor à situação econômica, social e cultural do povo daquele lugar.    

Análise historiográfi ca do comportamento da mulher 
e a relação com a prostituição

O lugar das mulheres no espaço público sempre foi proble-
mático, pelo menos no mundo ocidental, o qual desde a Gré-
cia Antiga, pensa mais energicamente a cidadania e constrói a 
política como o coração da decisão e do poder. “Uma mulher 
em público está sempre deslocada”, diz Pitágoras. Prende-se 
a percepção da mulher uma ideia de desordem selvagem, ins-
tintiva, mais sensível do que racional, ela incomoda e ameaça. 
A mulher noturna, mais ou menos feiticeira, desencadeia as 
forças irreprimíveis do desejo. Eva eterna, a mulher desafi a a 
ordem de Deus, a ordem do mundo4.

Os estudos históricos, até um período não muito distante, pouco se 
relacionavam com a questão feminina, a mulher como ser participante 
do contexto histórico-social de toda a vida humana. Entretanto, o tema 
“mulher” deixa de ser irrelevante a partir do momento que estudiosos 
atentaram para a participação, talvez não ativa, mas efetiva dela enquanto 
ser histórico.

A busca e a análise de aspectos sociais que se referem à questão étnica, 
opção religiosa, classe social e procedimentos comuns à maior parte ou 
não, começaram a ter espaço junto, inicialmente, às temáticas discutidas 
em trabalhos acadêmicos, que foram colaborando para que a “mulher” 
até então “inexplorada” viesse a ser objeto de estudo de “importantes” 
nomes da pesquisa histórica, dando também a possibilidade da apresen-
tação de obras essenciais ao conhecimento de todos aqueles que se preo-
cupam com a História enquanto ciência dos homens. 

A beleza, sensibilidade, sensualidade e o mistério que o corpo femi-
nino representa naturalmente, foi motivo para que sua participação na 
sociedade, ou pelos menos nas discussões escritas, limitasse-se a letras 
reduzidas, a simples nomes citados esporadicamente. O julgamento de 
que a mulher dispunha de inteligência e capacidades inferiores, portan-
to, deveriam ser submissos àqueles dotados de toda sumidade, como é o 

4 PERROT, Michelle. Mulheres Públicas. São Paulo: EdUNESP, 1998. p. 08.
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caso dos homens, permaneceu durante uma vida longa. Era melhor obs-
curecê-la, torná-la dispensável à participação da vida sociocultural, que 
dar-lhe abertura e conceder-lhe a capacidade de falar e participar da vida 
e do cotidiano que só os homens podiam.

A obscuridade da mulher diante da sociedade e sua ocultação na par-
ticipação de atividades políticas, sociais, econômicas e culturais, dentre 
outras, devia-se, porém, a critérios defi nidos pelo corpo social do qual 
“participava”.

Segundo Do Vale, “a mulher ao nascer já vinha com o destino traçado 
por sua família e pela sociedade que lhe impunham posturas, comporta-
mentos, atitudes e até pensamentos e que elas tinham que absorver esses 
dogmas...”, Ou seja, a função da mulher começava e terminava em casa. 
Valores, anseios, perspectivas e realizações fechavam-se às suas vontades 
e limitavam-se ao poder da família, que era sem dúvida a defi nidora de 
como ela procederia a partir do momento de seu nascimento. Sujeita a es-
sas ideias, o que restava às mulheres era a convivência e a “passividade” 
diante  dessas “ordens impostas”. 

Além da fala poderosa que o berço familiar dispunha, a Igreja envol-
via-se diretamente com a questão do comportamento da mulher na socie-
dade. Assuntos de caráter natural, comuns à vida humana e necessários a 
discussões sobre o contexto social, eram terminantemente proibidos pela 
família e sobretudo pela Igreja. A liberdade de pensamento, a opção se-
xual, a recusa de dogmas jogados ao social pela Igreja, principalmente, 
impunham julgamentos pesados e inexoráveis aos que promovessem a 
discordância das práticas já defi nidas para uma “mulher de vergonha”.

O cuidado com o lar, a preocupação com afazeres domésticos, a prote-
ção e a atenção aos fi lhos e marido era tarefa atribuída às mulheres. Elas 
deveriam restringir-se à condição de dona do lar, receptora das regras já 
criadas e já implantadas à sua condição, principalmente no período co-
lonial brasileiro, onde seu poder fechava-se à casa de habitação. “No pe-
ríodo que vai do século XVII e XVIII a mulher se realizou maternalmente 
(a realização do gênero feminino era exclusivamente a maternidade). A 
mulher era a única responsável pelo nascimento, saúde, educação, enfi m, 
todas as fases do fi lho5.

5 FELIX, Ana Cristina Costa. Mulher: Submissão, Socialização e Higienização. Sobral, 1910-1920. 
Monografi a de Graduação, Licenciatura em História. Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
2003. p. 16. 
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A sexualidade era ainda mais reprimida com referência à mulher. De-
sejos, prazeres e sensações não poderiam fazer parte dos pensamentos 
de uma “mulher honrada”. O sexo deveria ser unicamente anexado ao 
sentido da multiplicação dos seres, no caso do ser humano. 

Fernandes Freire Costa escreve o seguinte:

O catolicismo condenava, em primeiro lugar, a sexualidade 
autônoma, rebelde, que se recusava a obedecer ao princípio 
da procriação. Como onanismo, a sodomia etc. Em segundo 
lugar, a sexualidade fora do casamento, que pretendia gozar 
de liberdade sem responsabilidade. Como no caso do adulté-
rio. Em terceiro lugar, a sexualidade que, embora legal, fosse 
excessiva. Que incorresse não só na infração do prazer gra-
tuito, sem reprodução, mas também no excesso de devoção 
amorosa ao cônjuge6.

Como qualidades estabelecidas à mulher, era de seu encargo a função 
de senhora, límpida, honrada, imaculada, assim como todos os termos 
que se possam ligar como sinônimos de “mulher honesta”. Diante da falta 
de condições para o seu aparecimento como integrante de fato do meio 
onde vivia, ela conformava-se com o poder da maternidade, subjugando 
seus desejos, aceitando o ato de procriar como jeito de resignar-se diante 
da impossibilidade de ser mulher e ser importante do ponto de vista na-
tural em uma sociedade. O direito era de assumir-se apenas como mulher 
do lar, dona de sua casa (seu reino) e zelosa por seus fi lhos.

Com o surgimento das reuniões à noite, que aconteciam como mo-
mentos festivos e se ligavam aos acontecimentos sociais do tipo jantares, 
concertos musicais e festas bailes, as portas antes fechadas abriram-se e 
deram condições para que essas mulheres, até então “subjugadas”, ob-
servassem e participassem, ainda que timidamente, da vida social que 
anteriormente só era permitida aos homens. É possível que tal participa-
ção delas nas atividades tenha colaborado para as escolhas que algumas 
delas possam ter feito diante da vida que preferiam mediante a que lhes 
impunham.

Na década de noventa do século XX, novos olhares sobre a questão 
feminina no Brasil possibilitaram compreender a sua atuação a partir do 
conceito de gênero. Das relações entre homens e mulheres na construção 
social.

6 COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1993. p. 227.
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Uma das condições mais reprimidas na mulher ligava-se à sua libido. 
Além da falta de necessidade dela apresentada no âmbito social que ultra-
passasse as barreiras da submissão intelectual e cultural colocadas pelos 
homens, seus instintos libidinosos eram castrados. Entretanto, como já 
citado, a tímida entrada da mulher no espaço social deu abertura para que 
ela começasse a analisar e compreender o que e como realmente estava 
sendo a sua vida e de que forma gostaria que fosse. “A não amamentação, 
a prática do aborto, a contestação do papel da esposa, mãe, dona-de-casa 
podem ser pensadas como sinais de outro tipo de resistência social das 
mulheres” 7.

 A recusa das normas já apregoadas foi ponto importante no cresci-
mento da prostituição, assim como fatores socioeconômicos que contri-
buíam também para a “difusão” desse “mercado”.

O sexo tornou-se de certa forma a demonstração das inquietudes que 
as mulheres passavam por conta de sua condição de submissa. O uso 
do corpo como forma de protestar as repressões também era efetivado 
para aquietar prazeres e realizar desejos. Mulheres e homens tinham a 
necessidade de transpor os limites colocados ao contato físico. É claro que 
“mulheres à toa” jamais serão “mulheres de honra”. Suas participações 
na sociedade seriam turva e rápida, fugaz como a visita de homens em 
ambiente de prostituição.

A construção da prostituição como um fantasma atingia al-
guns alvos estratégicos precisos: instituía as fronteiras sim-
bólicas que não deveriam ser ultrapassadas pelas marcas 
respeitáveis, ao mesmo tempo em que organizava as relações 
sexuais num espaço geográfi co da cidade especialmente des-
tinado a evasão aos encontros amorosos, à vida boêmia8.

Observando o texto de Margareth Rago, pode-se notar a classifi cação 
e o sentido dado às mulheres que trabalhavam no comércio do corpo. 
Quem sabe, estas em alguns momentos fossem consideradas necessárias 
para “o amadurecimento do homem”, dando assim a condição de dividir 
o “sexo-respeitável-familiar” entre as pessoas que mantinham compro-
misso, ou apenas disfarçavam melhor seus atos e o “sexo imoral” que 

7 RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar: A utopia da cidade disciplinar. Brasil, 1890-1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 1985, p. 74.

8 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição códigos da sexualidade feminina em São 
Paulo. 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 41.
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acontecia fora de casa com as mulheres fáceis, que faziam por prazer e 
por dinheiro.

A prostituição era algo silenciado. Ainda que maridos, fi lhos, amigos 
frequentassem esse tipo de ambiente, o discurso sobre tal tema era proi-
bido. Na verdade, em pleno século XXI, assuntos referentes à sexualidade 
ainda são evitados e abominados por muitas pessoas. Trabalhar com esse 
tipo de questão requer cuidado e paciência. Nem todos querem falar. Os 
que falam sentem-se de alguma forma reprimidos e amedrontam-se ao 
cogitar a possibilidade de seu discurso transparecer apoio a essas mani-
festações de discordâncias da opinião da grande maioria sobre o que e 
quem é uma “boa mulher”. Margareth Rago enfatiza a situação da pros-
tituta na citação seguinte: “Simultaneamente vendedora e mercadoria ela 
simbolizava aquilo que se via como degradação: uma sociedade onde as 
relações sociais são mediadas pelo equivalente geral, o dinheiro”9. 

A mulher prostituta “nada mais era” que um objeto de comercializa-
ção; mercadoria que fornecia ao seu consumidor o seu corpo. O homem 
pagava pelo  objeto e recebia a satisfação que tal deveria promover atra-
vés das práticas que só “mulheres livres”, do ponto de vista das regras so-
ciais e religiosas, poderiam exercer. Era nos bordéis, junto às prostitutas, 
que homens se refestelavam, dando vazão às vontades reprimidas pelos 
pudores inventados e obrigados a cumprimento por famílias de “nobre 
controle moral e religioso”.

O “aparecimento” menos implícito dos cabarés na sociedade trouxe 
grandes mudanças. Talvez estas fossem consideradas degradantes à “boa 
família”, no entanto, para as pessoas que lá trabalhavam, nem sempre 
suas funções eram encaradas como declínio moral e social. Desejos e pra-
zeres faziam-se valer no trabalho das mulheres cortesãs. O dinheiro, os 
presentes e o contato com outras pessoas também tinham sua contribui-
ção para a existência do mercado do sexo.

A batalha contra a existência da prostituição e seu fortalecimento, se-
gundo Laure Adler, foi ativa: 

No decorrer de todo o século XIX e até 1920, o exército de 
moralistas não para de se preocupar com prostituição, escre-
vendo longos tratados, conquistando a opinião pública, fa-
zendo enquetes, apelando às autoridades jurídicas e políticas 
para que o mal não cresça e os costumes não se depravem: 

9 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição códigos da sexualidade feminina em São 
Paulo. 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 41.
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dessa campanha de saneamento participam, ativamente, em 
conjunto, principalmente médicos, ideólogos, fi siologistas e 
alguns escritores10.

Como se pode analisar nessa citação, a mobilização de efeito contrá-
rio à prostituição foi vinculada em vários discursos, de diferentes pontos, 
com o apoio de diversas categorias, que apesar de serem formadas por 
supostos intelectuais contrapunham-se à realidade que participavam; ar-
ticulando e criando barreiras para aquilo que na realidade também era e 
ainda é um fator de ordem social e cultural: a prostituição.

A contrariedade ao uso do corpo como ferramenta de trabalho per-
passa por séculos até a contemporaneidade. Ainda coloca-se como auto-
destruição moral e social apropriar-se da condição de mulher (no caso, 
sensual, instintiva e assente ) para tomar espaço e criar mecanismos para 
o “envenenamento e morte” da moralidade julgada necessária numa so-
ciedade. Não bastando a negação já corriqueira do corpo social ao qual 
pertencem as mulheres de ofício sexual, elas ainda tiveram que resistir às 
manifestações para a higienização do lugar onde viviam. Sim, a limpeza 
que se propunha e acontecia por meios menos visíveis, apresentava-se 
como purifi cação social; a prostituição era uma doença grave, contagiosa 
e degenerativa. Contaminava a sociedade atingindo alvos morais, des-
truía os pilares da vergonha e acabava por eliminar a dignidade  de  toda  
a  gente  que  se  envolvesse  com  esse  mal.  A  necessidade  de extermi-
ná-la  era determinante para a saúde de todo o povo moralista e digno.

Para Gabriela Silva Leite: “Há muitas formas de ver a vida e outras de 
resolver as questões. Existem muitas diferenças e temos que viver com 
isso, sem o autoritarismo da imposição ideológica”11. Seria interessante 
as pessoas aceitarem, se não entendem, que cada um dos seres humanos 
(essencialmente) carrega consigo, antes de tudo, aspirações que não são 
obrigatoriamente criadas e desenvolvidas igualmente em todos. As dife-
renças sempre foram mal encaradas por aqueles acometidos de devaneios 
justifi cados para a construção e perpetuação de uma sociedade perfeita, 
sobretudo discriminatória, hierárquica, principalmente do ponto de vista 
sexual. Julgam-se justos ao colocar em situação de inferioridade o sexo 
feminino, tentam neutralizar a consciência (feminina notavelmente) e ins-
tituir como legítimo a primazia masculina.

10 ADLER: Lauro. Os bordéis franceses. 1830-1930. São Paulo: Companhia das Letras/Círculo do 
Livro, 1991, p. 42.

11 LEITE, Gabriela Silva. Eu, mulher da vida. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992, p. 155.
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Pesquisas, discussões, memórias e textos são armas que podem rom-
per com os paradigmas do preconceito. O exaustivo questionar pode dar 
condições para a compreensão do sentido que cada ser possa ter ao fazer 
o que quer, pode ou apenas gosta. O papel da mulher não se restringiu 
e nem se restringirá a coadjuvante de uma história que ela viveu. Desen-
volver meios para legitimar isso é função, não só de estudiosos, mas de 
qualquer cidadão inteligente.

Historiografi a, literatura, e prostituição: analisando 
“O Terra e Mar”

O estudo da literatura conduzido no interior de uma pesqui-
sa historiográfi ca, todavia, preenche-se de signifi cados muito 
peculiares. Se a literatura moderna é uma fronteira extrema 
do discurso e o proscênio dos desajustados, mais do que o 
testemunho da sociedade deve trazer em si a revelação dos 
focos mais candentes de tensão e mágoa dos afl itos12.

Como é sabido, a discussão a respeito da mulher já foi uma barreira 
quase que intransponível, mediante as consequências que se enfrentava 
ao ultrapassar esses bloqueios instituídos pelo corpo social. Deixando de 
lado o silêncio humano das causas socioeconômicas e culturais aconte-
cidas com a participação das mulheres, veio a apresentação de questões 
importantes sobre a vida marginalizada (pelo menos assim foi defi nida) 
ou não, do sexo instituído de frágil, contudo, tão forte, capaz de fundar 
medos e defesas ante o seu desenvolvimento.

Se discutir historicamente a representação e inclusão feminina na so-
ciedade, levando em consideração que o seu caráter era apenas o de poder 
estar ao lado do homem em atividades consideradas normais e morais à 
comunidade, foi entendido como erro. Desvencilhar a história da prosti-
tuição, colocando em foco e articulando com ela os fatores possivelmente 
contribuintes ou não dessa opção ou sujeição, é aprovar e contribuir de 
alguma forma para o fortalecimento desse “meio de perdição”. Ou seja, 
aquele que abria espaço para a análise e discussão dos caminhos e resul-
tados da profanação, era louco ou estava assumindo um papel de desarti-
culador das normas do “bom viver”.

12 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 
República. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 20. 
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Roteiros sentimentais de 
Camocim no romance 

“O Terra e Mar”
Carlos Augusto Pereira dos Santos1

Argumentação teórica da fonte

Sem dúvida, a revolução do conceito de fonte proposto pela Escola dos 
Annales possibilitou ao texto literário aquilo que ele já continha em sua 
especifi cidade, isto é, ser um material propício à “múltiplas leituras, espe-
cialmente por sua riqueza de signifi cados para o entendimento do univer-
so cultural, dos valores sociais e das experiências subjetivas de homens e 
mulheres no tempo”. Deste modo, a história-problema, gestada na Revis-
ta Annales d’Histoire Économique et Sociale, fundada em 1929 por Lucien 
Febvre e March Bloch, também se preocupava com a  “compreensão da 
complexidade e da totalidade das experiências humanas”, estimulando 
sobremaneira a aproximação com outras áreas do conhecimento, como a 
Geografi a, a Sociologia, a Economia e a Psicologia, postulando, portanto, 
a chamada interdisciplinaridade2.

Dentro deste universo de ampliação das fontes documentais, o campo 
da História das Mentalidades, de forma particular, “abriu espaço para a 
investigação de textos literários. Lucien Febvre, precursor de tal aborda-
gem, demonstrou grande sensibilidade para com esse tipo de fonte, em 
especial no seu estudo da obra de Rabelais, publicado em 1942”3, além 
dos historiadores ingleses, renovando sobremaneira a historiografi a, no-
tadamente aquela de viés marxista. No Brasil, como afi rma Antonio Celso 
Ferreira,

1 Professor Efetivo do Curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. E-mail: 
augustus474@hotmail.com

2 FERREIRA, Antonio Celso. A fonte fecunda. In: PINSKY, Carla Bassanezi, LUCA, Tânia Regina 
de. (0rgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo, Contexto, 2009, p. 61.

3 FERREIRA, 2009, p. 63-4.
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[...]a importância da literatura na pesquisa das ciências hu-
manas, sobretudo na Sociologia, já vinha também sendo de-
batida por muitos intelectuais, entre eles, Antonio Candido, 
que afi rmou em 1950: ‘diferentemente do que sucede em ou-
tros países, a literatura tem sido, aqui, mais do que fi losofi a e 
as ciências humanas, o fenômeno central da vida e do espíri-
to’. No entanto, com a exceção de alguns poucos, como Sérgio 
Buarque de Holanda e Nelson Werneck Sodré, ela não era ob-
jeto especial de interesse dos historiadores.  Isso só ocorreria 
desde a década de 1980 com as novas propostas de aborda-
gem da História Social e Cultural, que ganharam relevo em 
países da Europa e nos Estados Unidos4.

Na justifi cativa do uso da fonte literária na história, os estudiosos res-
saltam a narrativa como sendo um elemento comum, contribuindo para o 
conhecimento histórico o relato das experiências humanas. Como nos diz 
Antonio Celso Ferreira: “O romance contemporâneo está inteiramente en-
tranhado na história e de história, não só porque integra os modos de pro-
dução, circulação e consumo da cultura em épocas determinadas, mas, 
também por ter o tempo como elemento básico de sua estrutura narrativa. 
Afi nal, antes de tudo, o romance conta uma história...”5.  Tal pensamento 
é reforçado pelo que nos diz Roger Chartier, segundo o qual “algumas 
obras literárias moldaram, mais poderosamente que os historiadores, as 
representações coletivas do passado”6.

A aceitação da literatura como fonte para a história, afi nal, foi melhor 
absorvida a partir da compreensão de que, assim como a literatura, a his-
tória

comportava dimensões subjetivas, imaginárias, oníricas e 
fi ccionais, tão importantes quanto aos acontecimentos políti-
cos, sociais e econômicos. Afi nal, que outras fontes a não ser 
as artísticas, dentre as quais sobressai a literatura, deixaram 
registros tão preciosos e plurissignifi cativos desse universo 
humano recôndito, frequentemente recalcado noutros docu-
mentos?7

4 FERREIRA, Antonio Celso. A fonte fecunda. In: PINSKY, Carla Bassanezi, LUCA, Tânia Regina 
de. (0rgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo, Contexto, 2009. p. 84.

5 FERREIRA, Antonio Celso. Op. cit. p.75. 
6 CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte, Autêntica, 2009, p. 25.
7 FERREIRA, Antonio Celso. Op. cit. p. 84.
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Material didático produzido

Roteiro sentimental Carlos Cardeal - A cidade de Camocim no 
romance “O Terra e Mar”

Carlos Cardeal de Araújo: traços biográfi cos

Figura 1 - Carlos Cardeal. Camocim. Fonte: desvedandocardial.blogspot.com.br

Carlos Cardeal de Araújo, um dos sete fi lhos do casal Francisco Car-
deal de Araújo e Maria Maurícia de Brito de Araújo, nasceu em 31 de 
outubro de 1955 em Viçosa do Ceará. Veio para Camocim com a família 
aos cinco anos de idade para estudar, já alfabetizado pela mãe. Estudou 
nos extintos estabelecimentos de ensino Grupo Escolar José de Barcelos e 
Colégio Estadual Padre Anchieta. Aos treze anos ingressou no Convento 
de Tianguá a convite de Frei Aquino, amigo de seu pai. Devido a riqueza 
do acervo existente no convento, substituía as atividades físicas por lei-
turas de livros biográfi cos de santos e fi lósofos, por indicação do próprio 
Frei. Foi aí que começou sua paixão por literatura. Em 1975, Cardeal foi 
para Fortaleza para cursar o Ensino Médio. Durante este tempo, morou 
numa casa de estudantes chamada Núcleo do Estudantes Camocinenses - 
NEC, com mais 30 rapazes, e ganhava dinheiro escrevendo cartas para os 
colegas mais próximos. 
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Ainda morando em Fortaleza, passou por uma livraria e viu um anún-
cio de concurso literário, que exigia dos pretensos candidatos uma pro-
dução de vinte folhas. Com intuito de participar deste concurso, Cardeal 
começou a escrever pelas madrugadas afora. Por causa disso, alguns de 
seus colegas achavam que ele estava fi cando louco, enquanto outros o aju-
davam com material (lápis, papel etc.). Cardeal escreveu durante muitas 
madrugadas, até perceber que já havia ultrapassado as vintes folhas e não 
poderia mais participar do mencionado concurso, porém não parou de 
escrever sua história e assim nasceu seu primeiro livro, “O Terra e Mar”, 
publicado após oito anos de sua produção.

Em 1988, com a morte de seus pais, voltou a Camocim para assumir 
o comércio que pertencera a eles, mas só consegui fi car no ramo pou-
co mais de um ano. Foi servidor público municipal no período de 1990 
a 2007. Trabalhou inicialmente no setor pessoal da Prefeitura Municipal 
de Camocim e posteriormente na Secretaria de Cultura por um período 
médio de oito anos, em seguida ocupou o cargo de agente administrativo 
na Academia Camocinense de Ciências Artes e Letras, onde concluiu seu 
segundo livro, “Ida e Volta”, no ano de 2003, e o publicou em 13 de no-
vembro de 2004, através da ACCAL, obra considerado pelo autor melhor 
do que o anterior, o “Terra e Mar”.

 Carlos Cardeal de Araújo, ou simplesmente Cardeal, considerava-se 
um aprendiz de escritor e dizia não gostar do que escrevia, mas gostava 
muito de ler. Sua escritora preferida era Raquel de Queiroz, embora afi r-
masse ser infl uenciado por Jorge Amado, já que as obras deste renomado 
autor tratam de questões sociais.

Um trágico acontecimento marcou profundamente a vida do escritor 
na madrugada do dia 16 de maio do ano de 2005. Na até então pacata Rua 
da República, próximo à sua residência, dois delinquentes usuários de 
drogas o assaltaram e espancaram com muita violência, deixando-o muti-
lado. Perdeu a visão do olho direito e, através de exames mais detalhados, 
foi diagnosticado glaucoma, o que reduziu a visão do olho esquerdo. Car-
los Cardeal de Araújo, após quase dois anos lutando contra as sequelas do 
atentado que sofrera, foi a óbito em sua própria residência na manhã do 
dia 11 de outubro do ano de 2007. E assim concluiu seu ciclo de vida no 
mesmo mês que completaria 52 anos de idade.

(Fonte: desvedandocardial.blogspot.com.br).
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O Terra e Mar: o livro

Figura 8 - Capa do romance “O Terra e Mar” (1988).

O romance “O Terra e Mar”, de Carlos Cardeal de Araújo, foi publica-
do em formato brochura no ano de 1988, com apoio da Fundação Dolo-
res Lustosa, Fortaleza-CE.  De projeto gráfi co simples, traz na capa uma 
ilustração do óleo sobre tela do cabaré “Terra e Mar”, de Amélia Campos. 
Não traz fi cha catalográfi ca. O livro contém 157 páginas divididas em 46 
pequenos capítulos, onde é narrada a trama, tendo como protagonistas a 
prostituta Rita e o viajante Luiz, que chegam a Camocim em busca de tra-
balho e aventuras, tendo como espaço central o cabaré “Terra e Mar” e seu 
entorno, evidenciando os dramas de gente simples da “beira da praia”, 
suas superstições, manifestações culturais e religiosas, os problemas da 
cidade e as futricas políticas pelo poder.

A obra apresenta Camocim por volta dos anos 1960-1970, quando a 
cidade ainda era servida pela ferrovia Camocim-Sobral e o porto. Contu-
do, em nenhum momento o autor se reporta a um tempo determinado. 
Os personagens são simples e típicos de uma cidade interiorana. Pelas 
páginas do romance, recordamos os lugares da trama percorridos pelos 
personagens. Alguns destes espaços não existem mais, outros foram res-
signifi cados com outros usos.
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A Praça do Amor

“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 cir-
cundam 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 compõem a vida noturna do lugar 
fecharam suas portas. A cidade dorme” (p. 7).

Figura 3 - Pracinha do Amor. Camocim. Foto: Arquivo Vando Arcanjo.

Figura 4 - Atual Calçadão. Camocim. Foto: Rafael Lima.

Rio da Cruz (Rio Coreaú)

“ O céu, de nuvens cor de chumbo, ameaça desabar sobre a ci-
dade 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 penetrarem nas águas calmas 
do Rio da Cruz. Somente ao longe, do outro lado do rio, pequenos 
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candeeiros a gás tremem indiferentes à umidade da noite. (...) 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” (p. 7).

Figura 5: Rio Coreaú. Camocim. Foto: Denilson Siqueira.

Mercado Público - “Mercearia O Zequinha”.

“No mercado, o fatigado casal acomodou-se em frente à mercearia “O 
Zequinha”, uma casa de esquina, cercada por amplas marquises que lhes 
ia garantir uma noite sem a importunação da águas. Luiz arriou as malas 
e sentou-se. Rita o imitou, sempre a reclamar de tudo” (p. 8-9).

Mercado Público

“Feirantes seguem em rumo ao mercado, às pressas, certos de que não 
farão bons negócios naquele dia. Os caboclos no mercado não ingerem 
seus copos de cachaça com o mesmo apetite dos outros dias. Sabem que 
aquele vai ser um dia diferente, pois vai cair muita chuva e a renda vai ser 
pequena. Reúnem-se os feirantes loquazes sob o grande alpendre destina-
do a abrigá-los. Será, sem dúvida, nesta manhã que ouvirão pela primeira 
vez o baque das águas sobre a coberta de amianto do abrigo Carlos Veras” 
(p. 33).



44

. Figura 6 - Mercadinho Público. Camocim. Fonte: camocimonline.com.br

Figura 7 - Detalhe do Mercado Público. Camocim. 
Fonte: pesquisecamocim.blogspot.com.br

Pensão Uruoca.

“Pensão Uruoca, era o seu nome, situava-se entre os entrançados tri-
lhos da estrada de ferro, de frente para a grande gare, não havia um só 
passageiro que não a visse. (...) Ficava a pensão entre dois grandes cajuei-
ros que lhes davam sombra durante grande parte do dia. Na rústica pa-
rede sem cal, viam-se grandes letras formando o “Pensão Uruoca” (p. 9).

Prefeitura Municipal de Camocim e adjacências.

“Depois de andar o sufi ciente para fazer passar o tempo, parou em 
frente à Prefeitura Municipal, que já estava com o grande portão principal 
aberto, mas em seu interior viu apenas um homem magro e mal vestido. 
(...) Passou em frente ao parque das crianças, do hospital, da delegacia de 
polícia. Parou um pouco sob a grande caixa d’água” (p. 9-10).
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Figura 8 - Prefeitura de Camocim. 1954. Fonte: camocimpotedehistorias.blogspot.com

Figura 9 - Prefeitura de Camocim. Fonte: portal de camocim.com.br

Igreja Bom Jesus dos Navegantes

“De cor cinza-pérola, grande e majestosa, a Igreja de Bom Jesus dos 
Navegantes, 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” 
(p. 10).
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Figura 10 - Praça da Matriz de Camocim. Fonte: camocimonline.com.br

Figura 11 - Matriz de Bom Jesus dos Navegantes (Camocim). Foto: Aroldo Viana.

Estação Ferroviária

“Era a velha estação cercada de muros e de seculares castanholeiras” 
(p. 9).

“A fi la de postes, ostentando fracas lâmpadas, indicava-lhes o cami-
nho a seguir, de onde estavam viam a velha estação ferroviária, e em sua 
frente, as águas coloridas da Fonte Luminosa davam-lhes a impressão 
de estarem dançando. Para lá se dirigiram, queriam ver de perto o espe-
táculo que era a Fonte Luminosa, e lá bem próximo a ela fi cava a Pensão 
Uruoca” (p. 20).

“Quatro da tarde, hora em que o vento faz a festa, tornando tudo muito 
agradável, a maré enche com pressa, as ondas batem com força na balaus-
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trada. A água salpica o calçamento tosco tornando-o brilhoso. Minúsculas 
jangadas surgem ao longe. Pedestres apressados seguem rumo à estação 
ferroviária, uns à espera de algum parente que chegará, outros apenas 
para ver quem viaja. Esse é um dos mais tradicionais divertimentos do 
lugar e os mais antigos nunca o abandonaram, nunca cederam aos mais 
novos a concorrência” (p. 16).

Figura 12 - Estação Ferroviária de Camocim. Foto: Domínio Público.

Figura 13 - Estação Ferroviária de Camocim. Foto: Vando Arcanjo.

Cais do Porto

“O casal parte para descobrir novas aventuras, cinquenta metros ape-
nas  e estão no cais do porto, lá deveriam ancorar navios, mas apenas 
algum barcos com inscrições na popa da casa de pesca a que pertencem 
carregam e descarregam mercadorias. Estivadores, pescadores, prostitu-
tas e curumins de cores e idades diversas parecem discutir acirradamente. 


