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 O Quinze integra um conjunto de obras escritas a partir de 1928, 
denominadas, genericamente, de romance de 30. Os escritores que criaram 
obras ficcionais, a partir deste período, enfocaram temáticas voltadas à crítica 
social, também sendo chamados, segundo Dacanal (1986) de regionalistas de 
30 ou neo-realistas. Segundo o autor, uma das características que entornam o 
romance de 30 é a verossimilhança, seguindo a tradição da ficção 
realista/naturalista européia do século XVIII. Isto significa que “o que é narrado 
é verossímil, é semelhante à verdade. Se não aconteceu, poderia ter 
acontecido no mundo real, histórico” (DACANAL, 1986, p.13).  

Isso faz com que as obras apresentem, em maior ou menor grau, uma 
intrínseca relação com a sociedade da época, representando, não raras vezes, 

RESUMO: O Quinze, romance publicado em 1930, por 
Rachel de Queiroz, apresenta uma visão crítica das 
relações sociais e humanas, alçando como protagonista, 
Conceição, uma figura feminina, intelectual e professora. 
A profissão do magistério faz com que essa personagem, 
que prenuncia, ainda no início do século, o lento 
processo da evolução feminina na sociedade brasileira, 
questione, de forma contundente, a sociedade na qual 
está inserida, o que faz com que possa ser classificada 
como heroína problemática, na concepção do crítico 
literário Alfredo Bosi (1994). Desse modo, o objetivo 
desse trabalho é discutir o modo como é representada 
essa personagem feminina e, consequentemente, 
mostrar como ela problematiza os valores da sociedade 
patriarcal brasileira nas primeiras décadas do século XX. 
A análise do romance respalda-se nos estudos de 
Dacanal (1986) e Bosi (1994) acerca do romance de 30, 
bem como nas contribuições teóricas de Almeida (1998), 
Freyre (2000), Falci (2001) e Assis (2010) sobre a 
complexa relação feminina com o espaço patriarcal 
vigente até meados do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade patriarcal; O Quinze; 
heroína problemática. 
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as estruturas históricas de uma sociedade rural patriarcal em declínio, mas que 
ainda apresenta marcas latentes desse sistema social, que perdurou, no Brasil, 
desde o início da colonização até meados do século XX.  

A obra em análise reporta-se à sociedade patriarcal nordestina em 
relação a qual, segundo Miridan Knox Falci (2001), perduraram tradições 
antigas e específicas, onde nas extensas fazendas de gado ou de algodão a 
mão-de-obra livre e a escrava conviveram lado a lado. Nesse espaço de 
miscigenação, onde a população de origem portuguesa se mesclou com a 
negra e a indígena, segundo a autora, “gestou-se uma sociedade 
fundamentada no patriarcalismo. Altamente estratificada entre homens e 
mulheres, entre ricos e pobres, entre escravos e senhores, entre ‘brancos’ e 
‘caboclos’” (FALCI, 2001, p. 242). 

Nesse sentido, o romance da década de 30 é fundamental para entender 
o percurso da mulher brasileira na sociedade brasileira do século XX, sendo 
ele: O Quinze, publicado em 1930, por Rachel de Queiroz, que traz como 
protagonista, ou co-protagonista, uma personagem feminina que, de algum 
modo, desafia a ordem instituída por uma sociedade patriarcal, que perdurou 
por séculos, e tenta marcar sua inserção no mundo. Esse romance apresenta 
Conceição como uma personagem visionária, que luta para ter um lugar na 
sociedade onde vive, fazendo disso algo revolucionário para uma época na 
qual mulheres eram destinadas apenas aos afazeres domésticos. Ao sair deste 
estereótipo estabelecido, ela acaba entrando em conflito com a sociedade e 
com sua família, causando diversas perdas e grandes dissabores. 

O Quinze, como outros romances da época, representa a grande seca 
vivida, inclusive pela autora Raquel de Queiroz e sua família, em 1915. Como 
salienta a autora, o romance a colocava “em contato com a fragilidade da vida, 
sua precariedade, sob vários aspectos (...) A seca era tão violenta, a miséria 
tão gritante, que hoje em dia é difícil ter uma noção do quanto o abandono era 
total” (apud NERY, 2002, p. 67).  Essa obra pode ser considerada como ficção 
regionalista na medida em que revela, por meio da realidade social e humana 
representada no romance, uma profunda vivência da região.  Por isso, Assis e 
Santos enfatizam que: 

 
Como todo tipo de arte, a Literatura está vinculada a sociedade 
em que se origina. Não há artistas completamente indiferentes 
à realidade, pois, de alguma forma, todos participam e 
interagem com a sociedade. Partindo das experiências 
pessoais e sociais, o artista recria a realidade. Ao fazer isso, 
ele transmite seus sentimentos e idéias. A obra literária é 
resultado das relações dinâmicas entre escritor e sociedade. 
Mesmo que a Literatura não esteja necessariamente presa a 
essa sociedade, é possível acompanhar a História observando 
a relação entre suas transformações e os diversos momentos 
da História da Literatura. (ASSIS & SANTOS, 2010, p.1) 

 
Dessa forma, a obra seria uma precursora do romance de 30, por 

apresentar uma visão extremamente crítica daquela sociedade, das primeiras 
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décadas do século XX, sobretudo no que diz respeito à condição feminina. Este 
romance narra duas histórias simultaneamente: uma enfocando o vaqueiro 
Chico Bento e sua família, que tentam se livrar da seca e, consequentemente, 
da fome; outra enfoca a relação afetiva entre Vicente e Conceição.  É a partir 
deste segundo plano narrado na obra que será baseada a análise da 
personagem Conceição. 

Conceição caracteriza-se por possuir grandes qualidades intelectuais, o 
que não era muito comum no início do século XX, quando se passa a ação da 
obra. Além de ser professora, ela luta por um lugar na sociedade, utilizando a 
leitura não só como ferramenta de trabalho, mas como forma de ler 
criticamente o mundo do qual faz parte, conforme podemos observar na 
seguinte passagem: 
 

Todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha passar 
uns meses com a avó (que a criara desde que lhe morrera a 
mãe), no Logradouro, a velha fazenda da família, perto do 
Quixadá. Ali a moça tinha o seu quarto, os seus livros, e, 
principalmente, o velho coração amigo de Mãe Nácia 
(QUEIROZ, 1990, p.09). 

  
Essas qualidades intelectuais provocam um grande choque em relação 

aos homens, já que Conceição não consegue aceitar Vicente, o primo 
fazendeiro a quem estaria destinada a unir-se em laços matrimoniais, por ele 
não ter o mesmo interesse na leitura que ela, considerando-o restrito a vida do 
campo e desinteressado, conforme seguinte fragmento: 

 
Foi então que lembrou que, provavelmente, Vicente nunca lera 
o Machado... Nem nada do que ela lia. Ele dizia sempre que, 
de livros, só o da nota do gado... Num relevo mais forte tão 
forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a diferença 
que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. O 
seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a 
um fim natural e feliz esbarrou nessa encruzilhada difícil e não 
soube ir adiante. (QUEIROZ, 1990, p.126). 
 

Com relação a isto, Almeida ressalta a importância da profissão do 
magistério para a ascensão feminina no mercado de trabalho. Apesar do fato 
de que, desde o início, essa profissão ter sido desvalorizada econômica, social 
e intelectualmente, representou um início na lenta evolução social feminina. 
Para a autora, 

 
Apesar de a profissão docente surgir marcada por estereótipos 
de maternidade, ela representou o primeiro passo dado pelas 
mulheres, naqueles tempos, para obterem alguma instrução e 
conseguirem o ingresso no campo profissional. Em que pesem 
os preconceitos vinculados a condição sexual e às 
idiossincrasias masculinas, tal profissionalização significou [...] 
conseguir maior liberdade e autonomia num mundo que se 
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transformava e no qual buscavam ocupar outro espaço que 
não aquele que lhes reservava a sociedade masculina e 
andocrática, identificado com a vida do lar, inteiramente 
dedicada a família e às lides domésticas (ALMEIDA,1998, 
p.12). 
 

Em relação a essa emancipação proporcionada pelo exercício da 
profissão docente, a crítica feminista Constância Lima Duarte (2011) ressalta 
que tanto na obra O Quinze quanto em São Bernardo, as personagens 
femininas são capazes de romper com estereótipos e mostrar um engajamento 
político não muito comum na época. Para ela, “a profissão do magistério vai dar 
um novo discurso às mulheres, que se põem a denunciar injustiças, 
desestruturar verdades, e dão passos decisivos para “tornar-se mulher”, 
enquanto identidades conscientes e sujeitos da história” (DUARTE, 2011, p. 
52-53). 

Dessa forma, a evolução social e intelectual feminina, no início do século 
XX, foi marcada pelo preconceito e pela incredulidade dos homens em relação 
à capacidade da mulher em construir sua própria trajetória. Nesse sentido, 
Conceição sofre dessa não aceitação de suas capacidades intelectuais e 
profissionais. Sobre isso, Falci enfatiza que a instrução nem sempre permitia 
que a mulher saísse do ambiente privado das fazendas e fosse considerada 
uma cidadã política. Segundo ela, “no sertão nordestino do século XIX, a 
mulher da elite, mesmo com um certo grau de instrução, estava restrita à 
esfera do espaço privado, pois a ela não se destinava a esfera pública do 
mundo econômico, político, social e cultural” (FALCI, 2001, p. 251). 

Um aspecto interessante na personagem Conceição é que ela não se 
submete ao papel tradicional imposto por aquela sociedade, na qual a mulher 
estava destinada ao casamento e à maternidade. Contudo, mesmo sem ter um 
filho biológico, ela adota o afilhado Duquinha, mostrando o papel de mãe 
independe dos laços biológicos: 

 
Circunvagou os olhos pela sala, pelos quartos, a mesa cheia 
de livros, fixou-os em Duquinha que sentado no chão fazia a 
bruxa cavalgar a lata... – É preciso criar seu ambiente... e até, 
no meu, brinca uma criança... (QUEIROZ, 1990, p.126). 

 
Conceição apresenta qualidades intelectuais, o que não era considerado 

adequado para uma mulher na época. Devido a essas qualidades, ela 
demonstra uma visão critica e libertária da sociedade, levando-a a ajudar os 
pobres e oprimidos, que, em uma época de sequidão e fome, além de ministrar 
suas aulas diárias, ela dirigia-se até o campo de concentração, onde ficavam 
os retirantes da seca e ajudava a todos, tratando-lhes e dando um pouco de 
atenção, conforme seguinte fragmento: 

 
Conceição passava agora quase o dia inteiro no Campo de 
Concentração, ajudando a tratar, vendo morrer às centenas as 
criancinhas lazarentas e trôpegas que as retirantes atiravam no 
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chão, entre montes de trapos, como um lixo humano que aos 
poucos se integrava de todo no imundo ambiente onde jazia. 
Dona Inácia, as vezes que podia, acompanhava a neta nessa 
labuta caridosa, em que a moça empregava o melhor de sua 
natureza. (QUEIROZ, 1990, p.127). 
 

Conforme já ressaltado anteriormente, esta personagem demonstra uma 
visão critica da sociedade, Conceição é uma mulher humanista, com ideais 
revolucionários e detentora de conhecimento: 

 
Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer uma 
síntese do tema da obra, procurando ingenuamente 
encaminhar a avó para suas tais idéias: - Trata da questão 
feminina, da situação da mulher na sociedade, dos direitos 
maternais, do problema... Dona Inácia juntou as mãos, aflita: - 
E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você 
quererá ser doutora, dar para escrever livros? Novamente o 
riso da moça soou: - Qual o que mãe Nácia! Leio para 
aprender, para me documentar... (QUEIROZ, 1990, p.124). 
 

Dessa forma, podemos perceber que Conceição tratava de questões 
que não condiziam com o que era esperado para uma mulher da época. 
Questões femininas, da posição da mulher na sociedade, dos direitos 
maternais, não eram assuntos adequados a uma moça de família. Sendo 
assim, Conceição mesmo sendo reprovada pelos assuntos que discutia e as 
ideias que a dominava, não deixava de mostrar seu ponto de vista perante 
todos.   

Gilberto Freyre, logo no inicio do capitulo “A Mulher e o Homem”, que 
integra a obra Sobrados e Mucambos, salienta que: “Também é característico 
do regime patriarcal do homem fazer da mulher uma criatura tão diferente dele 
quanto possível. Ele o sexo forte, ela o fraco; ele o sexo nobre, ela o belo”. 
(2000, p.125).  Essa caracterização da mulher no sistema patriarcal, 
evidenciada por Freyre, não condiz com Conceição. Ela, ao contrário das 
mulheres de sua época, não se submetia as normas impostas pelos homens. 
Conceição, por exemplo, fugindo dos costumes de sua época, decide não se 
casar e continuar com as suas aulas e suas leituras literárias, políticas e 
feministas, rompendo, assim, com o padrão feminino daquele inicio de século. 

Em O Quinze, Conceição resiste à ordem social imposta, não aceitando 
aquilo que a sociedade da época determina a ela. A personagem luta por sua 
independência e liberdade e a encontra na educação. Com leitura de livros, de 
criticas, de ideias universais e dentro do próprio contexto escolar, ela adquire 
essa liberdade, podendo se constituir como sujeito pensante por meio de suas 
leituras. Desse modo, torna-se o que Bosi (1994), baseando-se nos estudos 
dos teóricos marxistas Georg Lukács e Lucien Goldmann, denomina de heroína 
problemática na medida em que questiona os valores daquela sociedade. A 
denominação de herói problemático encaixa-se em Conceição, uma vez que a 
personagem resiste ao meio social em que vive. Segundo Bosi: 
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O ‘herói’ é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os 
outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o 
separam da placenta familiar ou grupal, introjeta o conflito 
numa conduta de extrema dureza que é a sua única mascara 
possível (BOSI, 1994, p. 403).  
 

Sobre esse herói problemático do romance, Lukács (2000), na sua obra 
clássica Teoria do romance, afirma que o herói do romance nasce do 
alheamento face à realidade exterior, provocado pela fratura entre a essência 
do herói e o mundo circundante. Segundo Lukács, o mundo representado pelo 
romance é marcado pelo “silêncio dos deuses”, uma vez que o herói torna-se 
responsável pelos seus atos. Para Lukács, a “problemática [do personagem 
central do romance] não reside em suas chamadas “falsas tendências”, mas 
precisamente no fato de querer realizar, de algum modo, o âmago de sua 
interioridade no mundo”. (2000, p. 142). 

Desse modo, os personagens centrais do romance são heróis 
problemáticos quando tornam-se condenados a fazer escolhas, como é o caso 
de Conceição que se opõe a tudo que é destinado à mulher naquele contexto, 
mostrando autenticidade, não aceitando as condições imposta às mulheres, 
revelando seu desejo de igualdade social. Também ela caracteriza-se por ser 
uma mulher com uma criticidade forte: ela não aceita seu meio social, o que a 
sociedade determina como adequado ao papel feminino. Ela não aceita que 
Vicente, seu suposto pretendente, tenha relacionamentos com outras 
mulheres, o que na época era comum devido ao que Freyre chama de duplo 
padrão de moralidade, que dava ao homem “todas as oportunidades de ação 
social, de contatos diversos, limitando as oportunidades da mulher ao serviço e 
às artes domésticas” (2000, p. 125).  

E, principalmente, tendo esse argumento como um dos fatores, não 
aceita o casamento que é o que mais evidencia seu papel como heroína 
problemática, ao rejeitar um dos pilares fundamentais da sociedade patriarcal 
vigente naquele inicio de século. Como enfatiza Ingrid Stein, tanto o celibato 
quanto à ordem religiosa eram opções pouco sedutoras à mulher, uma vez que 
só o casamento conferia à mulher um status social que ela sozinha jamais 
conseguiria. Para essa autora, “casar-se representava na vida da mulher uma 
função importantíssima, pois só com isto ela obtinha um status social mais 
elevado” (1984, p. 32). 

Conceição se apaixona por um Vicente que tem um modo de viver 
rústico, é fazendeiro, trabalhador, e quer, a todo custo, ver a fazenda crescer. 
Com efeito, ele não aprecia os estudos mais complexos, conforme podemos 
observar nos seguintes fragmentos extraídos das obras: 

 
Todo dia a cavalo, trabalhando, alegre e dedicado, Vicente 
sempre fora assim, amigo do mato, do sertão, de tudo que era 
inculto e rude. (QUEIROZ, 1990, p.16). 
 

Mas observa-se que Conceição vivencia uma relação afetiva frustrada 
devido à incapacidade de se submeter às normas impostas às mulheres. Isto 
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causa um distanciamento na relação entre ela e Vicente. Vicente tem seu 
trabalho e suas preocupações, que são muitas devido ao grande prejuízo que a 
seca vem causando na região e em seu rebanho, enquanto Conceição 
demonstra outras preocupações, como ajudar ao povo necessitado, que foge 
da seca. Assim, eles acabam por distanciar-se um do outro, mostrando 
interesses inconciliáveis. 

Mesmo com as insatisfações da personagem, o leitor provavelmente não 
espera o desfecho ocorrido no romance. Conceição decide ficar sozinha e 
aceitar a vida de professora, criando um menino sem um marido para ajudá-la, 
alegando que nunca conhecera alguém que valesse a pena, conforme mostra o 
seguinte fragmentos da obra: 

 
Perguntei qual o motivo de sua abstração... 
-Estava pensando que Lourdinha é muito feliz... 
O rapaz insinuou um galanteio: 
-Mas, Dona Conceição, a senhora não tem felicidade igual 
porque não quer... 
Conceição riu: 
Quem lhe disse? [...] 
Conceição riu novamente: 
-Mas se eu nunca encontrei ninguém que valesse a pena! 
(QUEIROZ, 1990, p.147). 
 

Com relação ao final da obra O Quinze, no qual o amor entre Conceição 
e Vicente acaba frustrado, Assis e Santos concluem que: 

 
Mais que mera história de um amor irrealizado da mocinha que 
lê romances franceses e sonha com o primo, moço rude 
entregue ao trabalho árduo de cuidar de gado, a narrativa de 
Conceição e Vicente é a história de um desencontro amoroso 
proposital. Rachel de Queiroz revelou uma percepção de 
extrema sutileza ao encaminhar distintamente o destino deste 
casal, cujo enredo em outro romance teria o típico final em que 
o mocinho casa-se com a mocinha, nesta perspectiva sua 
narrativa abre uma discussão sobre a questão de gênero. 
Inicialmente os sentimentos de um personagem para com o 
outro são descritos como se a possibilidade do casamento 
entre eles fosse realmente concreta. Porém, se Vicente rompia 
com a tradicional cultura de que o estudo formava homens de 
verdade, Conceição rompia com a cultura de que a realização 
da mulher estava no casamento (ASSIS & SANTOS, 2010, 
p.3).  
 

A intenção da autora Raquel de Queiroz parece ser realmente a de 
romper com esta perspectiva que todos esperam: a de um final feliz entre a 
mocinha e o mocinho, em função da idealização que a sociedade faz de um 
homem e de uma mulher. Ambos os personagens são desmistificados e 
apresentam um fim um tanto ideológico, em que eles seguiam caminhos que 
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consideravam melhores para suas vidas e não o que a sociedade lhes impunha 
como correto. Para Kettner: “A frustração de um final romântico entre Vicente e 
Conceição em O Quinze quebra esse estereótipo do feminino.” (2009, p.3). Já, 
para Furtado e Costa, Conceição não podia ser feliz, pois convive com a 
maioria subjugada e divide com ela o anseio por justiça e o bem comum, e 
comenta que talvez por isso tenha uma ideologia socialista (2009, p. 95). 
Refletindo sobre o desfecho do romance, constata-se que foi condizente com a 
realidade que a autora queria imprimir a obra, ainda mais em uma época 
marcada pela cultura patriarcal, na qual as mulheres não tinham vez nem voz. 
Nesse sentido, é relevante lembrar que o código civil que vigorou no Brasil até 
1916, dava ao homem, pai, marido ou outro parente qualquer, o poder de 
decidir o destino da mulher.  

Em O Quinze, Conceição persiste em seus ideais, mas ao segui-los, 
acaba ficando sozinha, pois havia algumas interferências que a impediam de 
ficar com Vicente, mas será que Vicente a aceitaria com suas perspectivas?  

Para Alves, umas das marcas dos romances de Raquel de Queiroz é a 
solidão nas trajetórias de suas heroínas, as quais, como Raquel mesmo define, 
“são almas indomáveis” (apud NERY, 2002, p. 119). E a autora ainda 
acrescenta que suas heroínas “atravessam tempestades e precisam se refazer” 
(apud NERY, 2002, p. 110). Esse é o caso não só de Conceição, como de 
Noemi, de Caminho das Pedras (1937), de Guta, de As três Marias (1939), de 
Dora, de Dora, Doralina (1977) e de Maria Moura, de Memorial de Maria Moura 
(1992).  

 
O feminino na obra de Rachel vem marcado pelas dolorosas 
experiências de suas protagonistas, que incluem (con)viver 
com a  seca, sofrer perdas, buscar o amor e alternativas de 
inserção social,  repetir muitas vezes o destino materno de que 
se tentou escapar.  Por outro lado, são essas perdas que 
tornam suas mulheres nítidas  em relação a seus homens 
apagados. É pela falta que Rachel de Queiroz completa de 
expressividade suas personagens femininas (ALVES, 2008, 69-
70). 

 
Com certeza, esse não era o fim que todos os leitores esperavam do 

romance O Quinze, mas é ele que traz o verdadeiro valor da personagem 
Conceição, que impôs as suas vontades a qualquer custo e que colocou seus 
valores acima de qualquer outra coisa imposta pela sociedade patriarcal da 
época, mostrando-se assim uma mulher de posicionamento e garra. 
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