
Problematização 
 
 
Agora, vocês irão receber o mapa do Brasil e criar, em dupla, um mapa de 
migração. Será um mapa por aluno, mas em cooperação. Leia os trechos 
abaixo e sinalize as movimentações das personagens no mapa.  
 

“AGORA, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem 
legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar 
morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande e no 
Amazonas sempre há borracha... Alta noite,[...], combinou com a mulher o plano 
de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede, os 
olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou 
animá-la, contando-lhe os mil casos de retirantes enriquecidos no Norte. “ ( 
Queiroz, Rachel. O Quinze. – Rio de Janeiro : José Olympio, 2012.pp21) 

 
“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.[...] — Só se você esperar um mês. Todas as 
passagens que eu tenho ordem de dar, já estão cedidas. Por que não vai por 
terra? [...] É você dar um jeito, que, passagens, não pode ser... Chico Bento foi 
saindo. 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!”(Queiroz, Rachel. O 
Quinze. – Rio de Janeiro : José Olympio, 2012.pp23) 

 
Subitamente, Conceição teve uma ideia: — Por que vocês não vão para São 

Paulo? Diz que lá é muito bom... Trabalho por toda parte, clima sadio... Podem 
até enriquecer... O vaqueiro levantou os olhos, e concordou, pausadamente: — 
É... Pode ser... Boto tudo nas suas mãos, minha comadre. O que eu quero é 
arribar. Pro Norte ou pro Sul... [...] Chico Bento ajuntou: — Eu já tenho ouvido 
contar muita coisa boa do São Paulo. Terra de dinheiro, de café, cheia de 
marinheiro... Conceição levantou-se, rebatendo o vestido: — Pois então está 
dito: São Paulo! Vou tratar de obter as passagens. Quero ver se daqui a alguns 
anos voltam ricos... (Queiroz, Rachel. O Quinze. – Rio de Janeiro : José Olympio, 
2012.pp61) 

 
 
 
 
 
 

Onde eles estão? 



 
CONCEIÇÃO atravessava muito depressa o Campo de Concentração. Às vezes 
uma voz atalhava: — Dona, uma esmolinha... Ela tirava um níquel da bolsa e 
passava adiante, em passo ligeiro, fugindo da promiscuidade e do mau cheiro 
do acampamento. Que custo, atravessar aquele atravancamento de gente 
imunda, de latas velhas, e trapos sujos!”pág 35.  
 
 
“E junto deles, uma cabocla nova atiçava um fogo. Uma velha, mais longe, 
sentada nuns tijolos, fazia com que uma caboclinha muito magra e 
esmolambada lhe catasse os cabelos encerados de sujeira. E, além, uma família 
de Cariri velava um defunto, duro e seco, apenas recoberto por farrapos de cor 
indecisa. Conceição sabia quem ele era. Tinha morrido ao meio-dia, e a sua 
gente teimava em não o misturar com os outros mortos.” (Queiroz, Rachel. O 
Quinze. – Rio de Janeiro : José Olympio, 2012. pp37). 
 
 
 
 
 
O que você entende no texto abaixo? 
 
 
As migrações deixam suas marcas 
 
“Quem muda de cidade leva um pouco de si na bagagem: o jeito de falar e de se 
vestir, gostos culinários e musicais... E, se retorna, não é mais o mesmo: traz de 
volta um pouco do lugar onde viveu. [...]  
 
O choque entre culturas muito diferentes pode implicar o isolamento dos 
migrantes, que se fecham em guetos, para se manter firmes em sua identidade 
ou se proteger de preconceitos.” 
Amanda Polato/ Revista Nova Escola  

 
 


