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Éramos Seis, o romance de Maria José Dupré, é uma história de sacrifício. 

Durante toda a obra, não há uma única ação tomada por Dona Lola, a personagem 

principal, que não tenha sido em nome da estabilidade da sua família e do bem-estar 

de seus filhos. Lola, apesar de não possuir a mesma inflamada importância dada ao 

“homem da casa”, papel atribuído a seu marido, Júlio - e, posteriormente, ao seu filho 

Carlos – , possui o papel de “mãe”, e tudo que vem embutido. Ela não só cuida dos 

filhos; ela precisa lidar com um marido alcoólatra e agressivo e com as dificuldades 

financeiras que acabam a  assombrando pelo romance inteiro. Quando o romance 

chega ao seu final, Lola não é recompensada por toda sua luta com uma família feliz 

e estável, e um futuro promissor; Júlio e Carlos morrem, Julinho e Isabel, ocupados 

com sua própria vida, mal a visitam e Alfredo, que nunca foi de visitar ou escrever 

muito, acaba tendo que lutar na Segunda Guerra Mundial.  

Apesar disso, Lola não conta sua história em tom de reclamação – ao contrário, 

ela é resignada com o rumo que sua vida acabou levando, até nos diz que é feliz. 

Como ela mesma afirma na última página do romance: 

O que foi minha vida todos esses anos? Sacrifício e devotamento. […] Mas 
não devo me lamentar; se fosse preciso recomeçar novamente, novamente 
faria da minha vida a mesma que foi, de sacrifício e devotamento. Devo sentir-
me feliz porque cada filho seguiu o caminho escolhido (DUPRÉ, 1983, p. 
192). 

Este trecho já nos revela uma característica notável de Dona Lola: a suma 

importância de sua vida é seus filhos. Ela não se importa de passar seus últimos anos 

num quarto de pensão, sozinha, com a ocasional visita de Isabel e Julinho e a 

ocasional carta de Alfredo, desde que saiba que estes estejam felizes. Não há uma 

grande preocupação com sua própria felicidade ou até mesmo com sua aparência; 

seus dentes, por exemplo, que acabam caindo com o tempo e com a falta de dinheiro 

para tratá-los, são mencionados frequentemente, e até mesmo zombados por Julinho 

em certa passagem. Mais para o final da obra, Lola recusa visitar Julinho no Rio de 

Janeiro por medo da “carga de sua pobreza empanar o brilho da riqueza do filho” 

(DUPRÉ, 1983, p. 189). Lola não se vê como uma mulher, com desejos e 

necessidades próprias; ela se vê como mãe. Para Lola, não há nada de exagerado 

em seu auto-sacrifício; ela não se vê merecedora de grandes coisas, porque, para ela, 

a vida de uma mãe deve ser desse jeito mesmo – sofrida. Ela só está cumprindo seu 

papel. 
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A misoginia internalizada de Dona Lola é tão forte que ela prefere afastar  

Isabel, mesmo já tendo perdido Julinho e Alfredo, ao aceitar seu casamento com um 

homem divorciado, algo ainda tabu nos anos 30/40. Afinal, na cabeça de Lola, sua 

filha deveria seguir a norma correta para toda as mulheres – o casamento com um 

homem respeitável e dentro dos padrões. Um casamento fora da igreja, como o de 

Isabel, não é um casamento aceitável à uma boa moça. Dona Lola passa diversos 

momentos se lamentando da ausência de Isabel e de sua má escolha - “nunca pensei 

que minha única filha fosse se casar assim em casa alheia e contra nossa vontade” 

(DUPRÉ, 1983, p. 170), ela diz à Carlos -, nunca parando para ver seu casamento 

como um momento de demonstração da força de vontade e obstinação de sua filha; 

ela o vê como um momento de falha sua como mãe. 

 E, afinal das contas, por que não o seria? Na sociedade patriarcal em que vive 

Dona Lola – e em que continuamos vivendo -, as falhas dos filhos são as falhas da 

mãe, também. Como explica Belkis Morgado: 

No momento em que a mulher se torna mãe e se espera dela que 
desempenhe este papel com perfeição, espera-se, no entanto, que 
desempenhe ao mesmo tempo o papel de doméstica, esposa e profissional. 
[…] Espera-se ainda que os filhos sejam bem-educados e corteses. Caso não 
o sejam, é evidente que a mãe falhou no cumprimento das obrigações 
(MORGADO, 1987, p. 30). 

 No imaginário popular, ser mãe é um instinto dormente dentro de cada mulher, 

pronto para ser acordado assim que necessário. Além disso, apenas a mãe sabe 

cuidar de seu filho - “o filho é da mãe, e não do pai”, como alguns dizem. O pai é uma 

figura importante, mas não necessita ser apenas pai; ele pode muito bem continuar 

trabalhando, estudar e sair com os amigos. A maternidade, enquanto isso, é vista 

como uma função só. Ou se é mãe e se abdica de todo o resto ou não se é mãe 

(VERZA; SCHLEINIGER; GOMES; STREY, 2013). 

 Dona Lola trabalha, vendendo seus doces mesmo quando Júlio ainda era vivo, 

mas ela, acima de tudo, é mãe. Ela não é capaz de se ver como pessoa fora da sua 

maternidade, tanto que, em certa passagem, afirma que sua vida, assim como seu 

coração, é dividida em quatro pedaços, um para cada filho. (DUPRÉ, 1983). E o quinto 

pedaço, para ela mesma? Não existe?  

 Seu dinheiro, por exemplo, nunca é gastado em algum agrado para si mesma, 

ou até mesmo com uma necessidade própria, como os dentes previamente 
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mencionados - uma passagem revelante, inclusive, é quando seus filhos lhe compram 

um rádio de presente de aniversário; emocionada, Lola afirma “por que foram gastar 

tanto comigo, eu sou uma pobre velha!” (DUPRÉ, p. 115, 1983) -. Toda sua poupança 

é gastada em seus filhos; quando Alfredo lhe pede dinheiro emprestado, mesmo 

sabendo que ele não irá gastá-lo em nada bom, ela ainda assim o empresta. Quando, 

mais para o final do romance, Julinho pede para que ela venda a casa e lhe empreste 

o dinheiro da venda, ela o faz, mesmo tendo batalhado por anos para conseguir 

assegurar a compra do imóvel.  

 Além de seu auto-sacrifício, há outra característica da maternidade de Dona 

Lola que pode ser atribuída à sua misoginia internalizada e às expectativas que caem 

sobre seu papel de mãe: sua superproteção dos filhos. Ela não queria que Julinho 

fosse ao Rio de Janeiro, mesmo sabendo que seria uma ótima oportunidade; pede 

para Carlos espiar em Isabel quando desconfia que ela esteja namorando, e também 

pede constantemente para que ele vigie Alfredo quando descobre que este está 

participando de reuniões comunistas.  

Dividida entre a necessidade de ser mãe amantíssima ou megera 
disciplinadora, fica a mulher imprensada pelo mito da maternidade necessária 
e amorosa, sentindo-se culpada por deixar os filhos para viver um pouco no 
“mundo lá fora”, desempenhando uma profissão ou simplesmente vivendo ou 
cobrando de mil maneiras o fato de apenas viver para os filhos, numa 
disponibilidade permanente que eles não pediram e provavelmente não 
desejam (MORGADO, 1987, p. 31). 

 Lola fica presa no mito da maternidade amorosa durante o romance inteiro; ao 

mesmo tempo que é superprotetora e acredita estar sempre certa quando se trata do 

que é melhor para seus filhos, ela não sabe dizer “não”. Depois que Isabel vai ao baile 

pela primeira vez e mente que a mãe de sua amiga irá acompanhá-las, quando na 

verdade ela sai com diversos amigos e desacompanhada, Lola jura a si mesma que 

nunca mais deixará Isabel sair sozinha, pois é muito moça; mesmo assim, ela mesma 

admite que sua filha foi a muitos outros bailes em sua juventude, sem dar ouvidos às 

recriminações da mãe. Em certa passagem, Lola até reclama que, desde cedo, acaba 

perdendo sua autoridade; com a exceção de Carlos, que Lola até descreve como um 

filho amigo, ela, por mais que tentasse, nunca conseguiu domar seus filhos. 

 Mas, mesmo assim, quando chegamos ao final da vida de Dona Lola, após tudo 

previamente mencionado nesse ensaio, ela acaba sozinha. A conclusão da obra é de 

quebrar o coração, mas pode ser interpretada, também, como um aviso: não seja 
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como Dona Lola. Do que adiantou ela ter lutado tanto? Como ela pode ter certeza que 

os filhos são verdadeiramente felizes? Ela mesma nota que Isabel não é a mesma 

menina despreocupada de antes; que Alfredo possuía um sorriso amargo, de quem já 

sofreu muito (DUPRÉ, 1983). Lola nunca aproveitou a vida, nunca se divertiu 

verdadeiramente. Se tivesse dado mais espaço aos filhos, poderia ter vivido mais, até 

mesmo se aproximado mais de sua família além de sua amizade com Carlos. Mas 

não; passou tanto tempo se preocupando com coisas além de seu alcance que se 

esqueceu que, acima de ser mãe, ela era pessoa também. Tudo que ela desejava de 

bom para os filhos, ela deveria ter também desejado para si; se não, qual foi o objetivo 

de todo seu sacrifício? 

 Afinal, é assim que é ser mãe, seja na sociedade de Dona Lola, dos anos 

quarenta, ou na nossa atual, dos anos 2010. Quando se é mãe, “morre para o mundo, 

para a possibilidade de ser” (MORGADO, 1987, p. 29). Lola nunca teve uma chance 

– ser mãe está além de uma função ou de um papel a ser cumprido. Ser mãe é uma 

obrigação, e uma obrigação eterna; mesmo no leito da morte, Lola resume sua vida 

às conquistas de seus filhos. E suas próprias conquistas? Não existem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



6 

 

DUPRÉ, Maria José. Éramos seis. 26. ed. São Paulo: Ática, 1983. 

 

MORGADO, Belkis. A solidão da mulher bem-casada: um estudo sobre a mulher 
brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987. 

 

VERZA, Fabiana; SCHLEINIGER, Cristiane dos Santos; GOMES, Gustavo Affonso; 
STREY, Marlene Neves. Reflexões sobre a maternidade: um estudo exploratório 
com mulheres acima de 40 anos. Athenea digital. Barcelona, v. 3, n. 3, p. 179-194, 
nov. 2013. Disponível em: https://atheneadigital.net/article/view/verza-dossantos-
schleiniger-etal. Acesso em: 17 nov. 2019. 

 

 

https://atheneadigital.net/article/view/verza-dossantos-schleiniger-etal
https://atheneadigital.net/article/view/verza-dossantos-schleiniger-etal

