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Rachel de Queiroz, escritora cearense, se destaca no cenário literário do século XX, 

contribuindo com romances – entre eles estão “Caminho de pedras” (1937), “As três Marias” 

(1939), “Dôra, Doralina” (1975), “Memorial de Maria Moura” (1992) -, peças de teatro - 

"Lampião" (1953), "A beata Maria do Egito" (1958) -, diversas traduções de obras de autores 

como Fiódor Dostoiévski e Agatha Christie, além de livros infanto-juvenis e memorialistas.   

 O seu primeiro romance, “O Quinze” (1930), foi produzindo ainda em seus vinte anos 

de idade. Tal escrito está inserido na segunda fase modernista da Literatura brasileira (1930-

1945), movimento inaugurado em 1922 com a “Semana de Arte Moderna” que reagia contra a 

invasão estrangeira e às formas tradicionais das artes plásticas e da literatura, revelando 

tendências sociais e intimistas. 

Sabendo que a obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor e 

sociedade, percebemos a narrativa de Queiroz como reveladora de acontecimentos, 

comportamentos e transformações que ocorreram ao longo da história e que se fazem 

pertinentes, independente da época que nos situamos.  

Nessa perspectiva, “O Quinze” expressava questões sociais, as angústias e os anseios 

humanos em um período de uma vasta seca que atingiu o sertão nordestino, em 1915. Assim, 

o enredo é desenvolvido no Ceará, com passagem de tempo cronológico marcada de modo 

sequencial, narração em terceira pessoa e divisão de vinte e seis capítulos enumerados.  

Entre os personagens, Chico Bento é exemplo da figura do vaqueiro pobre, expulso 

pela seca e pela dona da fazenda que trabalhava, vivenciando um exílio forçado na esperança 

de vida melhor, junto à sua família que se constitui em sua esposa Cordulina e os cinco filhos. 

Já Vicente, igualmente vaqueiro, vive em condições financeiras melhores e é filho de Dona 

Idalina. A mesma personagem é prima de Dona Inácia que, por sua vez, é avó de Conceição. 

A força da mulher sertaneja é apresentada na obra através de uma escrita pertinente, 

nos instigando a verificar o romance de maneira contundente. À vista disso, nos voltaremos, 

aqui, as questões de gênero, tendo em foco os aspectos relativos ao casamento, maternidade e 
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intelectualidade da mulher em “O Quinze”. Para isso, tomamos a personagem Conceição 

como eixo central de nosso ensaio crítico.  

Introduzida logo no primeiro capítulo da narrativa, Conceição é destacada como uma 

moça de vinte e dois anos de idade, professora, vinda da capital para passar férias com a avó 

na fazenda situada na região de Quixadá. Ao contrário da avó Inácia, a personagem mostra-se 

resistente aos valores tradicionais socialmente atribuídos às mulheres sendo, então, um 

indivíduo questionador da condição feminina. 

Era uma moça incomum em meio a outras mulheres do local e época, uma jovem culta 

que dizia que não ia casar. Até meados do século XX, o casamento era significantemente 

aspirado pelas mulheres, independente da classe social pertencente, sendo o relacionamento 

visto como bem-sucedido aquele que se compunha pelas imagens de um homem provedor e 

de uma mulher domesticada, seguindo a ordem heteronormativa. 

Dessa forma, as jovens como Conceição, que já estão passando pelos seus vinte anos e 

recusam se casar, são, muitas vezes, referidas por termos pejorativos como “encalhadas” ou 

“aleijão”, vocábulo este utilizado pela própria avó da personagem. As moças eram, portanto, 

educadas a se sujeitarem a ideologia gendrada, sendo estes os valores tradicionais 

fundamentadas no patriarcado que Dona Inácia mantinha e reproduzia para a sua neta.  

Vejamos o fragmento que se reporta ao referido contexto: 

 

Conceição tinha vinte e dois anos e não falava em casar. As suas poucas 
tentativas de namoro tinham-se ido embora com os dezoito anos e o tempo 
de normalista; dizia alegremente que nascera solteirona. 
Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não 
casa é um aleijão... 
- Esta menina tem umas idéias! (QUEIROZ, 2008, p. 13-14) 

 

Nesse viés, no regime conjugal, ser casada exigia da mulher um ideal que não se 

limitava apenas a uma companheira para o ser masculino, mas que se formava junto à 

execução da função de esposa, mãe e dona-de-casa.  Pensar a não sujeição a tal sistema 

preestabelecido é, então, crer em uma desordem, uma ruptura com a verdade ideológica, 

instaurando a crise conjugal e identitária. 
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 Conceição afastava-se dessa identidade feminina marcadas pelo papel do “anjo do 

lar” 1. A mesma acreditava que era destinada a viver solteira, sem se envolver em relações 

íntimas com o outro, renegando os impulsos sexuais do corpo humano. Ao longo que a 

personagem entende sua não prática de relacionamentos conjugais como parte de uma vida 

solitária, ela também percebe o ato de não possuir filhos um fator contribuinte para alargar o 

vazio do seu íntimo. 

Atentemos ao trecho que se segue: 

 

[...] Afinal, o verdadeiro destino de toda mulher é acalentar uma criança no 
peito... 
E sentia no seu coração o vácuo da maternidade despreenchida... ‘Vae solís!’ 
Bolas! 
Seria sempre estéril, inútil, só... (QUEIROZ, 2008, p. 156) 

 

Logo, percebemos que é a partir do corpo, em sua realidade biológica, que são 

socialmente atribuídos significados baseados na diferença anatômica entre os órgãos sexuais, 

sendo historicamente vistos como justificativa natural da diferença de binária dos gêneros. 

Diante desse processo, temos um cerco simbólico que limitam os fluxos psíquicos e corporais 

através do engendramento na esfera social. Dessa maneira, a mulher é posta em uma máquina 

dual que se posiciona opostamente ao homem, estando sua identidade predeterminada por 

seus órgãos ou pelas funções praticadas e marcada, assim, como sujeito sob a lógica 

masculina (DELEUZE; GUATTARI, 2008). 

Seguindo essa perspectiva, atravessar a experiência da maternidade era parte 

constituinte de tal identidade do ser feminino. Mediante as políticas de uma cultura vigilante, 

a mulher tem seu corpo disciplinado por uma sociedade que a priva da decisão de controlar 

sua própria vida reprodutiva através de intervenções feitas a partir de princípios religiosos, 

biológicos e, inclusive, de leis que coíbem o exercício do aborto. 

A maternidade é vista como parte de um processo biológico que capacita as mulheres 

a gerarem filhos, o que as tornam mais próximas do estado natural dos seres. Portanto, 

percebendo a maternidade como algo idealizada socialmente, o comportamento da mulher que 

não deseja ter a experiência de ser mãe é considerada desviante de um destino dicotômico, de 

modelos fixados que presumiam o bem-estar daqueles que o seguissem. 

                                                           
1
 Fundamentado no texto “As mulheres loucas da literatura”, de Norma Telles: “O discurso sobre a 'natureza 

feminina' [...] define a mulher, quando maternal e delicada, como a força do bem. O anjo do lar”. 
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De acordo com Badinter (2010, p. 151), as mulheres  

 

[...] que fazem de tudo para ter um filho e as que o recusam são igualmente 
suspeitas. Exige-se que as primeiras façam das tripas coração, e consideram-
se as segundas egoístas ou deficientes que não realizam seu dever de 
feminilidade. Nos dois casos, elas estão sujeitas a reprovação pública. 
Somente o psicanalista poderia trazê-las de volta à razão... O que, para uma, 
significa aceitar o destino anormal; e, para a outra, inclinar-se à norma. Não 
importa que a mulher estéril possa ser uma mãe excepcional, e a segunda, 
uma mãe execrável; a sociedade não gosta de entrar nessas sutilezas. 

 

 À vista da discussão acima, a personagem Conceição em negação a conduzir-se ao 

caminho idealizado, percorre trilhas tortuosas, esquivando-se da prática desterritorializante do 

seu corpo e direcionando-se para o espaço de corporização de experiências, se permitindo a 

utilizar os componentes funcionais biológicos, ou seja, os órgãos constituintes do corpo 

feminino, à luz de suas preocupações particulares e não à base do pensamento coletivo-

cultural.  

 Dessa forma, observamos Conceição como um sujeito não-essencialista, uma vez que 

esta não partilha com a prática de comportamentos imutáveis, que não se alteram ao longo do 

tempo. Assim temos “certezas” fixas e biológicas abaladas pelos questionamentos e 

hesitações, sendo o corpo um dos territórios que as fronteiras do social são definidas e 

estabelecidas. Portanto, colocando-se em conflito com as expectativas da esfera pública, 

afastando-se da identidade prescrita pelas normas, tal sujeito é apontado como “desviante” 

(como já, aqui, nos referimos) ou ainda “estranho”, como bem reforça Woodward (2014). 

 Ao fazermos uso do vocábulo “desvio” estamos em concordância com a explanação 

do teórico Vincent (2009, p. 250-251) quando este afirma que:  

 
A palavra desvio (do latim de via) designa o que está fora do caminho. Mas 
qual é o caminho? Toda sociedade é estruturada por normas, e a identidade 
de um indivíduo é avaliada em função das liberdades que ele toma em 
relação a elas [...] O desviante perturba por ser desafiador, desprezando os 
“valores” legitimados. 

 

 Na posição desse mencionado sujeito que Conceição não apenas se subverte ao 

casamento e a maternidade, como também ao pensamento sexista que concebe a mulher como 

ser irracional, de intelecto inferior ao do homem, fato que no início do século XX foi 

argumentado por escritoras como Virginia Woolf. A personagem era, então, abarcada pelos 
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livros, se dedicando bravamente as suas leituras que variavam entre romances, tratados 

religiosos e volumes teóricos sobre direitos maternais e questões femininas. 

 Verifiquemos o trecho que se segue acerca de Conceição e seus hábitos intelectuais: 

[...] Foi à estante. Procurou, bocejando, um livro. Escolheu uns quatro ou 
cinco, que pôs na mesa, junto ao farol. 
Aqueles livros – uns cem, no máximo – eram velhos companheiros que ela 
escolhia ao acaso, para lhes saborear um pedaço aqui, outro além, no 
decorrer da noite.  (QUEIROZ, 2008, p. 12) 

 

 Ao longo da história, o pensar foi considerado um privilégio dos homens. A 

participação das mulheres na vida acadêmica se deu aos poucos. Assim, existência dos centros 

de formação intelectual para mulheres foram surgindo progressivamente, mas o pensamento 

afirmado por Platão, em que o ser era dividido em mente e corpo, estava em maior parte 

penetrado na sociedade. Essa idéia sustenta que o sujeito pode ser belo ou racional, sendo a 

mulher naturalmente portadora da beleza e, portanto, inferior em sua faculdade mental em 

relação aos homens, tendo outros filósofos tal como Rousseau partilhando da mesma 

afirmação no século XVIII. 

Para se afirmar, então, um ser feminino deveria inibir os desejos de possuir uma 

educação formal e seguir uma carreira profissional. Logo, observamos que Conceição se 

subverte a ordem ideológica no contexto do início do século XX em que os homens ainda 

eram vistos como os indivíduos que pensam e agem e as mulheres que sentem e padecem. 

Nesse viés, a mulher como ser pensante reflete acerca de sua própria realidade e, 

mediante o conhecimento adquirido, se coloca na posição de atuante a fim de provocar 

alguma mudança no meio que a cerca ou não. Isto posto, percebemos que, através do saber, 

Conceição busca compreender o cerco invisível que limita e vigia os comportamentos e que 

poder é esse que a esfera social exerce sobre os sujeitos, colocando em questão práticas 

hierárquicas normatizantes. 

Atentemos ao seguinte fragmento relativo à referida personagem: 

 

Chegara até a se arriscar em leituras socialistas, e justamente dessas leituras 
é que lhe saíam as piores das tais ideias, estranhas e absurdas à avó. 
Acostumada a pensar por si, a viver isolada, criara para o seu uso ideias e 
preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousados, e que pecavam 
principalmente pela excessiva marca de casa. (QUEIROZ, 2008, p. 14) 
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À vista disso, é possível verificar Conceição como um individuo crítico e racional, que 

pondera e questiona, abalando e/ou desconstruindo, relações fundamentadas no patriarcado, 

não reproduzindo as ideologias dominantes. Dessa maneira, a personagem tem sua identidade 

marcada a partir da diferença, uma vez que Conceição se distingue por aquilo que ela não é, 

ou seja, mãe, esposa, irracional e passiva. 

Nessa perspectiva, a mesma afasta-se não apenas dos modelos femininos idealizados, 

mas também dos estereótipos da mulher nordestina. Sabendo que a figura do sujeito 

nordestino foi construída como um retirante beato por volta do século XX, sendo esses traços 

bem marcados por meio de uma forma caricata e pejorativa.  

De acordo com Albuquerque Júnior (2007, p. 114), a imagem da mulher nordestina é 

projetada como arraigada e tradicionalista, vejamos: 

 

As nordestinas passam a ser vistas como mulheres poucos atrativas, muito 
trabalhadoras e seguidoras de valores morais bastante rígidos, por isso 
mesmo, sendo boas mulheres para o casamento, mas nunca para o romance 
ou a aventura.   

 

Logo, notamos a divergência de Conceição a tais traços, visto que esta apresenta 

comportamentos que não sustentam os ideais moralistas esperados de uma mulher do nordeste 

brasileiro. Assim, os limites geográficos também contribuem para demarcar identidades, 

fixando a noção de um modelo de sujeito e pressupondo o modo que o mesmo se porta. É sob 

tal aspecto que notamos o quão excludente a demarcação, que vai além do territorial, vem a 

ser mediante estabelecimento de fronteiras de símbolos e significados. 

Sabendo que a personagem esquiva-se da imagem que se faz da mulher nordestina, 

percebemos a narrativa em foco como colaboradora para o rompimento das concepções 

predeterminadas que envolvem os sujeitos femininos da região Nordeste. Dessa forma, os 

estereótipos não são fortalecidos, mostrando as múltiplas experiências do individuo e 

identificações plurais independente do espaço físico que este ocupa. 

A fim de clarificar o que entendemos por esses referidos estereótipos, nos voltemos ao 

trecho adiante:  

 

O estereótipo pretende dizer a verdade do outro em poucas linhas e desenhar 
seu perfil em poucos traços, retirando dele qualquer complexidade, qualquer 
dissonância, qualquer contradição. O estereótipo lê o outro sempre de uma 
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única maneira, de uma forma simplificadora e acrítica, levando a uma 
imagem e uma verdade do outro que não é passível de discussão ou 
problematização. O estereótipo constitui e institui uma forma de ver e dizer o 
outro que dá origem justamente a práticas que o afirmam ou o que veiculam, 
tornando-o realidade, à medida que é incorporado, subjetivado.  
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 13) 

 
 

O estereótipo é, então, uma categorização de um grupo de sujeitos julgados terem as 

mesmas características, podendo estes estar relacionados ao gênero, lugar, sexualidade, entre 

outros. Fixar o conceito em relação ao outro é, portanto, desconsiderar a diversidade de 

experiências por meio de ideias imóveis que não viabilizam os discursos heterogêneos.   

A transgressão de Conceição, em torno de seus discursos e ações, nos mostra a 

existência dos estereótipos emoldurados, assim como as ideologias gendradas, que estruturam 

tais cercos restringentes das expressões do próprio ser. Nessa direção, apreendemos que os 

limites só existem porque podem ser transgredidos, notoriamente verificados por meio da 

nordestina solteira, sem filhos, culta e consciente das condições em que vive, seja como 

mulher ou cearense, em “O Quinze”.  

À vista de nossos apontamentos, as questões de gênero veiculadas à literatura se 

mostram pertinentes, posto que elas nos levam a ponderações acerca do poder que a escrita 

possui, proporcionando diferentes perspectivas direcionadas a condição das mulheres. Dessa 

maneira, a narrativa nos transmite políticas e valores ideológicos que perpassam na sociedade 

e que impactam nas experiências individuais ou coletivas, refletidas no contexto literário e em 

outras artes.  

Nesse viés, personagens como Conceição, contribuem para reavaliarmos o quadro 

social feminino que nos situamos, nos mostrando que ideais e estereótipos podem passar por 

transformações que conduzem a transgressões dos sujeitos, rompendo e alterando conceitos.  

Logo, percebemos a ficção de Queiroz como uma escrita além de seu tempo cronológico, com 

a mulher que busca sua própria identidade, subvertendo-se à pensamentos hierárquicos, 

ousando não se tornar o que a sociedade espera dela.  

Em suma, visamos que a nossa leitura crítica de Conceição, no romance de Rachel de 

Queiroz, gere possibilidades para posteriores investigações, bem como mover a atenção para 

as questões da identidade feminina que se mostra relevantes, não apenas em tempos remotos, 

mas também na esfera contemporânea. Portanto, apreendemos que os debates, feitos em 
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particular por textos literários, impulsionam novas interpretações sobre as diferenças de 

gênero e questionamentos dos modelos tradicionais de papeis da mulher no âmbito social. 
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