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Maria José Dupré (1898 – 1984), filha de Antônio Lopes de Oliveira Monteiro e 

Rosa de Barros Fleury Monteiro, nasceu na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. 

Suas primeiras letras foram aprendidas com sua mãe e irmão mais velho, diplomou-se 

pela Escola Normal Caetano de Campos, na Capital e dedicou-se ao magistério nos 

primeiros anos e, somente depois de casar-se com o engenheiro Leandro Dupré, começou 

seus trabalhos literários. 

 Seu primeiro título de ficção foi O Romance de Teresa Bernard (1941), mas sua 

publicação com maior êxito literário, até hoje, continua sendo Éramos Seis (1943), 

premiado pela Academia Brasileira de Letras, adaptado para o cinema de Buenos Aires 

e, nos dias atuais, adaptado para novela da rede Globo de televisão, além de já ter sido 

traduzido para o Espanhol, Francês e Sueco. 

 Entre outras obras da autora que foram premiadas estão O Cachorrinho Samba na 

Rússia - prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro -, Éramos Seis – prêmio Raul 

Pompéia da Academia Brasileira de Letras - e Os Caminhos - prêmio José Ermírio de 

Moraes. 

 Um romance premiado pela Academia Brasileira de Letras, traduzido e adaptado 

tanto para o cinema quanto para telenovela não poderia ser considerado uma obra de 

literatura “comum”, entretanto o romance é mais comum do que parece no que diz 

respeito aos dramas de uma estrutura familiar “padrão” para os conceitos sociais da cidade 

de São Paulo das décadas de 1910 a 1950. 

 Neste ensaio pretendemos, de forma ligeiramente ampla abordar, com base na 

estrutura da família principal, alguns paralelos sociais no que diz respeito aos aspectos do 

machismo e, para isso, nos concentraremos na personagem de Dona Lola, que carrega em 

si muitas facetas que podem ser usadas para traduzir seu tempo. Ela, sem sombra de 

dúvidas, pode ser considerada uma “mulher de seu tempo”, e nem por isso descartada na 

avaliação das características de uma das forças que, infelizmente, movem a nossa 

civilização desde os primórdios humanísticos.  

Primeiramente, precisamos entender o que é esse conceito que parece tão fluido 

e, ao mesmo tempo, um dos termos mais citados na atualidade, ainda que pouco entendido 

por uma parcela considerável da população. Machismo é um conceito que leva à crença 

de uma superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino, não considerando 

igualdade de direitos para ambos os gêneros, sendo uma construção social que tem suas 
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raízes no passado da espécie humana enquanto formação de sociedades, que viriam a se 

tornar patriarcais, onde as mulheres teriam um papel definido e limitado, não podendo 

romper essa barreira, por se pregar um inferioridade e incapacidade de se realizar os 

mesmos feitos que os homens, ideias essas que permeiam as sociedades humanas há 

tempos, como a base de muitas lutas que têm tentado romper tal barreira cultural para que 

as mulheres ocupem locais os quais desejam. 

Aqui é importante também se colocar que, no início do século XX, com as muitas 

transformações trazidas pela Revolução Industrial, a mudança dos paradigmas que 

definiam o trabalho, os anseios das populações mundiais antes focadas no cenário 

campestre e agrícola, as fábricas e as novas tecnologias, mudaram profundamente a 

concepção de sociedade e, por conseguinte, a própria estrutura da família. Num século 

que foi assolado por dois grandes conflitos que marcaram profundamente o mundo, 

lidando com a necessidade de se adaptar os novos recursos trazidos da tecnologia, 

empregada não apenas na guerra mas nas fábricas, o papel que a mulher até então exercia 

de forma clara dentro da estrutura familiar começou a ruir. Aliando-se a isso, os 

movimentos feministas pelo mundo começaram a questionar essa posição já tão aceita, o 

que claramente se refletiu em como os núcleos familiares se comportariam daí em diante, 

o que pode ser notado no decorrer do enredo da obra de Dupré.  

Com o conceito de machismo definido, precisamos também entender que a 

estrutura do núcleo familiar daquele tempo era formada por homem, mulher, filhos ou 

filhas, uma construção social que refletia as características de seu tempo. Sendo assim, 

ao abordarmos, por exemplo, a questão das mulheres no mercado de trabalho no Brasil 

do início do século XX, estaremos não apenas lidando com a problemática do machismo, 

mas também com a mudança da estrutura do que entendemos sobre o núcleo familiar da 

época. As configurações começavam a mudar, uma vez que muitas mulheres, 

principalmente as financeiramente abaladas, precisavam complementar a renda de suas 

famílias que, com isso foram deixando de ser exclusivamente indivíduos do meio 

doméstico e que passavam a integrar o mercado de trabalho formal e informal. É nesse 

ponto que este ensaio se utiliza da figura de Lola para ilustrar tais nuances e mudanças 

que seriam tão significativas na sociedade, tanto paulistana como mundial, nessa época 

de transformação, mesmo que tardia, uma vez que no mundo movimentos em prol dessa 

igualdade já começavam a ganhar força. 
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Na narrativa de Dupré, acompanhamos, ao longo das décadas, as muitas situações 

em que Dona Lola se vê diante de problemas, muitos deles de caráter econômico e como 

a mesma lida com eles já que é limitada a venda de trabalhos manuais, como costura e 

alimentos para datas festivas como retrata a obra, situação das mulheres como um todo 

no Brasil de sua época. Quando a mesma enfrenta a viuvez somada aos poucos recursos 

financeiros para quitar a hipoteca da casa e sustentar  os quatro filhos, podemos ver que 

Lola, nesse ponto, deixa de ser um mero personagem desconectado para retratar a situação 

de uma parcela das mulheres paulistanas frente a mudanças constantes no cenário mundial 

e nacional (Primeira Guerra Mundial, Revolução de 1932, Governo Vargas) no quesito 

político e social, tendo ainda que lidar com as problemáticas de caráter mais intimista, 

mas não menos importantes, que são as de manter aquela estrutura familiar a qual a 

mesma se agarra ferrenhamente. 

Dona Lola não é oriunda de uma família com base no operariado, sempre tendo 

sido fruto de uma parcela burguesa de São Paulo e, assim, não vai recorrer às fabricas 

para buscar seu sustento. E mesmo que houvesse tal opção, a personagem esbarraria na 

precariedade da situação da mulher no mercado de trabalho nesse Brasil ainda em 

desenvolvimento social, mergulhado em conflitos e às portas do que seriam os contornos 

do “novo mundo”.  

Precisamos entender, neste ponto, como se delimitava o mercado de trabalho 

brasileiro para melhor entendermos como as relações de gênero se desenrolam nesse 

cenário. Como colônia, o Brasil tinha como principal mão de obra a escrava e, sendo 

assim, as relações que se faziam ali não se encaixavam nas lutas e arestas do que seria o 

mercado de trabalho; com a abolição seguida de uma série de leis, a estrutura social do 

trabalho no Brasil começou a se modificar, e um país que era essencialmente rural passou 

a ver suas cidades crescendo e se abrindo para a industrialização oriunda da Europa e dos 

Estados Unidos. Em 1907, a Lei Adolfo Gordo permitia que imigrantes fossem expulsos 

caso pegos em atividades contra o país, e até a década de 30 as ações sindicais eram 

estritamente proibidas e perseguidas com afinco pelo Estado, sendo apenas no governo 

Vargas (1940 a 1942) que medidas trabalhistas seriam tomadas para mudar o cenário do 

trabalho no país, sendo a CLT1 a principal e fundamental criação para os novos moldes 

                                                           
¹Consolidação das Leis do Trabalho é uma lei do Brasil referente ao direito do trabalho e ao direito 

processual do trabalho. 
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do trabalho no Brasil. Em meio a todas essas mudanças, o país ainda passava por sua mais 

intensa fase de industrialização (1930 a 1980). 

Nesse contexto caótico e cheio de mudanças significativas nas relações sociais e 

de trabalho, em meio a formação de um proletariado, as mulheres ficariam ainda mais à 

margem até meados da década de 1960. 

Embora nossa análise sobre a distribuição dos gêneros entre os ramos 

de atividade ao longo do século XX possa estar limitada pela ausência 

de critérios homogêneos que só seriam consolidados posteriormente 

[...]  os dados existentes indicam que a concentração de mulheres em 

certas áreas se comportou de acordo com o desenvolvimento da 

estrutura produtiva do país. Conforme Saffioti (2013), o processo de 

urbanização dos anos 1930 não resultou em aumento relativo das 

mulheres na composição da força de trabalho. Entre os anos de 1930 e 

1950 cresce a presença em atividades domésticas não remuneradas e a 

respectiva queda nas atividades econômicas remuneradas. Nesse 

período a indústria incipiente absorvia mão de obra masculina, 

enquanto as mulheres eram incorporadas em atividades tradicionais 

com os serviços domésticos, sociais, educacionais e de saúde. (CESIT, 

2017 p. 19) 
 

As oportunidades de trabalho eram escassas, principalmente para mulheres que 

eram forçadas à informalidade, como podemos perceber nas escolhas de atividades de 

Dona Lola, que eram a venda de doces, de alimentos e de peças de tricô, se desdobrando 

para conseguir a renda nesse cenário onde ainda muito tinha de ser feito à respeito da 

inclusão das mulheres no mercado de trabalho. E note-se que, aqui, nem se fala ainda de 

uma inclusão igualitária, que só foi começar a ser questionada em meados da década de 

1970; até esse momento, as mulheres teriam apenas salários menores justificados pela sua 

falta de qualificação, falta de formação, que a elas era imposta pelas próprias regras 

sociais, além de jornadas duplas, pois além de trabalhar fora, teriam também de fazer as 

tarefas domésticas ao retornarem ao seus lares, pois naquele tempo era obrigação da 

mulher cuidar dos afazeres domésticos, não importando o quão cansada ou exausta 

estivesse, como podemos ver na fala da própria personagem: “Assim foram passando os 

meses. Eu trabalhava muito, às vezes até tarde da noite para entregar uma encomenda no 

dia seguinte, amanhecia sempre com dor de lado ou dor de cabeça. (...)” (DUPRÉ, 2018, 

p. 44.) 

Para Raimundo Faoro, a necessidade do estado brasileiro se modernizar apenas 

fez com que os abismos entre as relações de trabalho aumentassem, dificultando a vida 

do trabalhador e, consequentemente, a das mulheres de terem a oportunidade de se inserir 
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nesses novos moldes econômicos de uma nação que começava a dar passos lentos em 

direção a reformulação de suas relações de trabalho e econômicas. 

 

Em nome das maiorias sem voz, assumindo a representação, o aceno de 

Faoro é de caráter radicalmente liberal-democrático. Faoro desqualifica 

as promessas do nacional-popular, como um odre velho a que não se 

poderia deitar vinho novo, sob o risco de rompê-lo com a fermentação. 

A ideologia nacionalista, na medida em que não se orienta pela quebra 

da velha forma de estado não teria como realizar suas promessas de 

emancipação, pois tenderia a favorecer a reorganização do poder do 

estamento burocrático (...). (VIANNA, 2009, p. 368-369)  
 

Nesse cenário é preciso entender que, quando jogamos luz sobre a personagem de 

Dona Lola, sob a ótica do mercado de trabalho no Brasil e das oportunidades quase 

inexistentes para as mulheres até meados da década de 1980, podemos ver claramente 

que, mesmo sendo uma personagem que reluta em ceder às mudanças, que muitas vezes 

são assustadoras, ela pode ser considerada um bom exemplo de como muitas mulheres 

estavam, à sua maneira, tentando se encaixar neste novo cenário e prover seus lares. No 

caso da personagem, a morte de seu marido foi um marco que a fez, diferentemente de 

outros momentos onde seus “bicos” eram apenas um complemento para renda principal 

que vinha do marido, ter que assumir os gastos, realidade essa de necessidade que não era 

diferente de muitas mulheres no país naquele momento, e mesmo estando em uma posição 

de considerável privilégio social em relação à mulheres periféricas, por exemplo, era o 

cenário desigual do mercado de trabalho brasileiro no momento. “A participação da 

mulher no mercado de trabalho brasileiro aumentou consideravelmente a partir da década 

de 70, sendo maior aqui do que em muitos outros países de igual ou maior 

desenvolvimento mundial. ” (BAYLÃO; SCHETTINO, 2014). 

Por mais recentes que esses debates sejam, levando-se em conta o tempo em que 

já se entende o conceito de trabalho, é importante ver como uma obra ficcional consegue 

abranger uma temática tão extensa e, ao mesmo tempo, tão necessária nos dias de hoje. 

Muita coisa melhorou para as mulheres brasileiras quando se fala de mercado de trabalho, 

mas ainda vemos, em pleno ano 2019, situações em que essa segregação parece retomar 

aos momentos de privações da vida de Dona Lola, que em suas necessidades e situações 

a serem resolvidas, é tão palpável para nós. Em muito dela podemos nos ver, não apenas 

enquanto mulheres, mas enquanto seres pertencentes a uma sociedade que precisa, e 

muito, ainda evoluir. Quantas Donas Lola não vemos em nosso cotidiano, se 

desdobrando, muitas vezes na informalidade, para compor ou até mesmo ser a única fonte 
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de renda desses novos núcleos familiares? E, em muitas empresas, ainda o papel da 

mulher é visto como algo menosprezado. 

Chegou o mês de dezembro e continuamos na mesma ansiedade; 

vivendo com muito pouco dinheiro; foi então que chegou a primeira 

encomenda de doces. Veio da Rua Guaianases e era pra véspera de 

Natal, mas, como a encomenda era grande, ficamos sem saber o que 

fazer, pois não tínhamos dinheiro para comprar os ingredientes, e pedir 

para tia Emília outra vez era demais. Tive então uma ideia; ir de 

empório em empório, até encontrar um que me fiasse o necessário. (...) 

(DUPRÉ, 2018, p. 145) 

A análise dessa obra nos permite não apenas ter um panorama literário de como 

se desenrolavam as relações sociais nessa São Paulo de décadas atrás, mas se olharmos a 

fundo, nos oferece um leque de possibilidade de análise de várias facetas da nossa 

sociedade e de como uma parte dessa sociedade paulistana se comporta. O mais 

assustador, ou mesmo curioso é que, muitos desses aspectos se repetem ainda hoje, e os 

personagens descritos por Dupré nos mostram essa possibilidade, mesmo quando 

parecem, a uma primeira vista, rasos e sem uma complexidade maior. Eles são, em várias 

formas, caricaturas sociais do paulistano, e porque não dizer, do brasileiro, e nos ajudam 

muito a entender muitas coisas à respeito da estrutura social e psicológica dos indivíduos, 

além de levar, através deles, debates de relevância para a sociedade a outros patamares, a 

entendimento de situações que seriam, sem a ilustração da obra, mais complicadas de se 

entender. De certa forma, é um privilégio poder fazer essa ponte entre as questões 

relacionadas ao machismo no mercado de trabalho com uma personagem que carrega em 

si tantos detalhes e complexidades como Dona Lola, e assim elucidar alguns aspectos 

dessa complicada relação. 
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