


Mar Morto (1936), Gabriela Cravo e Canela
(1958), Velhos Marinheiros (1961), Teresa Batista
Cansada de Guerra (1972), Tieta do Agreste
(1976)

• Narrativas populares e sensuais
• Predomínio da ironia
• Visão anarquista / debochada
• Linguagem popular / afro-baiano

• Construiu um vasto painel da diversidade econômica e cultural do povo
brasileiro.

• Vasta obra de 32 títulos entre romances, biografias e livros infantis; 
traduzido para quase 50 línguas estrangeiras.
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• Foi a primeira escritora a conquistar uma cadeira  
na Academia Brasileira de Letras, em 1977
•Romancista / contista / cronista / teatrólogo
•Grande leitora e tradutora
• Cearense de Fortaleza, manifestou uma literatura 

social, regional.
•Manifesta um olhar feminino para o sertão
• Prêmio Camões de1993
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 O Quinze é um romance em dois planos:
estrutura e linguagem. O leitor acompanha a
história de Conceição, protagonista do livro.
Mulher educada, professora que firma posição
social em uma sociedade machista e organizada
em torno dos coronéis. No segundo plano, é
narrada a trajetória do vaqueiro Chico Bento e
sua família, que fogem da seca.
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Mas foi em vão que Chico Bento contou ao homem das passagens a sua necessidade de

se transportar a Fortaleza com a família. Só ele, a mulher, a cunhada e cinco filhos

pequenos.

O homem não atendia.

– Não é possível. Só se você esperar um mês. Todas as passagens que eu tenho ordem

de dar, já estão cedidas. Por que não vai por terra?

– Mas, meu senhor, veja que ir por terra com esse magote de meninos é uma morte!

O homem sacudiu os ombros:

– Que morte! Agora é que retirante tem esses luxos. . . No 77 não teve trem para

nenhum. É você dar um jeito, que, passagens, não pode ser. . .

Chico Bento foi saindo.
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Na porta, o homem ainda o consolou:

– Pois se quiser esperar, talvez se arranje mais tarde. Imagine que tive de ceder

cinquenta passagens ao Matias Paroara, que anda agenciando rapazes solteiros para o

Acre!

Na loja do Zacarias, enquanto matava o bicho, o vaqueiro desabafou a raiva:

– Desgraçado! Quando acaba, andam espalhando que o governo ajuda os pobres.

. . Não ajuda nem a morrer!

O Zacarias segredou:

– Ajudar, o governo ajuda. O preposto é que é um ratuíno. . .Anda vendendo as

passagens a quem der mais. . .
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Os olhos do vaqueiro luziram:

– Por isso é que ele me disse que tinha cedido cinquenta passagens ao

Matia Paroara! . . .

– Boca de ceder! Cedeu, mas foi mão pra lá, mão pra cá. . .

O Paroara me disse que pouco faltou pro custo da tarifa. . . Quase não deu

interesse. . .

Chico Bento cuspiu com o ardor do mata-bicho:

– Cambada ladrona!

(QUEIROZ, Rachel. O Quinze. São Paulo. Siciliano,1990)
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1.Os olhos de Chico Bento luziram de

a) revolta.

b) compreensão.

c) ironia.

d) dor.

e) satisfação.
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