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Éramos Seis & Quarto de Despejo:  

Boa convivência, Teto e Pão-nosso-de-cada-dia  

  

  Este ensaio visa apresentar um paralelo entre as protagonistas Lola e Carolina, das obras 

Éramos Seis e Quarto de Despejo: Diário de uma favelada, respectivamente. Partindo de três 

aspectos: a boa convivência, o teto e o pão-nosso-de-cada-dia. 

   Éramos Seis é o êxito literário da escritora Maria José Dupré. Premiado pela Academia 

Brasileira de Letras, o romance ganhou diversas adaptações, sendo que a mais recente é a novela 

que está sendo exibida pela Rede Globo. O livro narra a história de uma família paulistana de 

classe média baixa entre os anos de 1914 e 1942. A personagem principal é a Lola, que tem o 

esposo Júlio e os quatro filhos: Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel. O cenário principal é a Avenida 

Angélica e outros bairros na cidade de São Paulo.  

 

Para Avelino A. Correia, a obra parece "comum" no drama que aborda, pois 

não traz uma história de amor nem questionamentos filosóficos ou 

intelectuais, mas um "drama mais ou menos comum a todas as famílias que 
lutam para conseguir estas três necessidades fundamentais: boa convivência, 

teto e o pão nosso de cada dia"; mas ressalta que a forma como a narrativa 

evolui, de modo "simpático, irresistível e envolvente", a torna "incomum" e 

fascinante. Na verdade, o ponto forte da obra é justamente destacar a vida de 
uma família comum, os dramas pessoais, a questão da terceira idade, do papel 

do gênero numa metrópole de aspecto interiorano que vai virando uma 

megalópole. A forma como é abordado acaba por fazer temas comuns a ponto 
de passarem despercebidos como algo a pensar, principalmente a questão de 

que tantas décadas em dedicação a um lar acaba não tão recompensador, por 

mais que seja algo inerente da existência, porém mostra o desvalor que os 
próprios filhos, ao criar seus próprios mundos divergentes do lar original, 

acabam por dar aos seus progenitores; ainda mais aquela que sobrevive a todos 

estes desafios diários e constantes.¹ 

 

Quarto de Despejo: Diário de uma favelada também é a obra prima da escritora 

Carolina Maria de Jesus, homenageada pela Academia Paulista de Letras. Este livro vendeu 100 

mil exemplares no ano de 1960. O diário narra a história dela e de seus filhos: João José, José 

Carlos e Vera Eunice, entre os anos 1955 e 1960. A personagem principal é a própria Carolina, 

que faz um registro do seu cotidiano na Favela do Canindé, e de sua luta para sustentar os filhos, 

trabalhando como catadora de papel na cidade de São Paulo. 

 

Repórter, fui encarregado de escrever uma matéria sobre uma favela que se 
expandia na beira do rio Tietê, no bairro do Canindé. Lá, no rebuliço favelado, 

encontrei a negra Carolina, que logo se colocou como alguém que tinha o que 

dizer. E tinha! Tanto que, na hora, desisti de escrever a reportagem. A história 

da favela que eu buscava estava escrita em uns vinte cadernos encardidos que 



Carolina guardava em seu barraco. Li, e logo vi: repórter nenhum, escritor 

nenhum poderia escrever melhor aquela história - a visão de dentro da favela. 

Da reportagem – reprodução de trechos do diário – publicada na Folha da 
Noite, em 1958, e mais tarde (1959) na revista O Cruzeiro, chegou-se ao livro, 

em 1960. Fui o responsável pelo que se chama edição de texto. Li todos 

aqueles vinte cadernos que continham o dia-a-dia de Carolina e de seus 
companheiros de triste viagem. A repetição da rotina favelada, por mais fiel 

que fosse, seria exaustiva. Por isso foram feitos cortes, selecionados os trechos 

mais significativos. A fome aparece no texto com uma frequência irritante. 

Personagem trágica, inarredável. Tão grande e tão marcante que adquire cor 
na narrativa tragicamente poética de Carolina.² 

 

 As duas obras possuem diferenças: Éramos Seis é ficção, Quarto de Despejo é 

realidade. Lola é casada, Carolina é mãe solteira. Lola é branca, Carolina é negra. Mas, apesar 

das diferenças, elas têm similaridades também. As duas são mães que não medem esforços para 

criar os filhos. Partindo dessa perspectiva, vamos falar sobre a Boa Convivência. 

 Lola preza e se preocupa com a união do seu núcleo familiar. Tarefa nem sempre fácil, 

pois as personalidades são muito distintas, criando atritos entre as relações. Júlio e Isabel são 

teimosos. Carlos e Alfredo são completamente diferentes e não conseguem se entender. Julinho 

desde pequeno gosta de negociar, e por aí vai... Entre as reminiscências da protagonista, 

característica marcante da escrita do romance, destaco o seguinte trecho: 

 

         Quanta saudade eu tenho desse tempo da Avenida Angélica, quando meus 

filhos eram crianças e vivíamos todos juntinhos com Júlio, meu marido, como 
passarinhos em gaiola. Os dois mais velhos tinham sete e nove anos quando 

nos mudamos para lá e não me davam muito trabalho. Eram fortes e sadios. 

Alfredo e Carlos já se vestiam sozinhos e estavam estudando na escola 
particular D. Beneditina, próxima à nossa casa. Carlos era o mais velho e 

estava no terceiro ano da escola; Alfredo no segundo. Depois que punha na 

cama os dois menores, eu ficava esperando na poltrona da sala de jantar 
esperando Júlio, ele vinha jantar sempre entre seis e meia e sete horas [...] 

 

 Ela não discutia com o marido, para evitar desgastes maiores. Como podemos 

perceber em: 

 

   Dois dias depois, Júlio me fez uma grande preleção sobre economia, dizendo 

que não podíamos desperdiçar dinheiro porque tínhamos o grave compromisso 

da casa e que o presente que eu havia comprado para a neta da tia Emília, fora 

um desperdício; seria muito melhor que, com esse dinheiro, comprasse 
roupinhas para os meninos; que os ricos desprezam os pobres e que o presente 

que eu tinha comprado com sacrifício, seria atirado numa prateleira da 

despensa, ou serviria para o chofer beber água. Olhei Júlio sem replicar, 
admirada de tanto egoísmo, pois todos os sábados ele dizia que tinha balanço 

na loja para as minhas irmãs não desconfiarem e voltava sempre de madrugada 

completamente embriagado. Eu mesma tirava-lhe as roupas para que as 
crianças não o vissem no dia seguinte dormindo vestido e mais de uma vez, 



encontrei nos seus bolsos, notas de cerveja, bifes com batatas e ceias entre 

amigos. Podia ter dito que a última nota que encontrei, dezessete mil e 

oitocentos só de cerveja, dava também para comprar roupinhas para os filhos, 
mas nada respondi com medo do seu gênio impulsivo.  

 

 Também há momentos de total harmonia, que apesar de raros e curtos, ficam 

guardados na memória dela, que sempre enfrenta todas as diversidades que vão surgindo em 

sua vida: 

 

   Desde esse dia, ele cantou em vários programas caipiras e mais tarde cantou 
também canções mexicanas e argentinas. Eu gostava quando ele cantava 

“Quiero ver te uma vez más ”. Isabel e eu aprendemos todas as canções e à 

noite, quando Carlos não saía, cantávamos os três juntos na nossa sala de jantar 
e às vezes Alfredo cantarolava também. Creio que foram as noites mais belas 

e tranquilas da nossa vida, apesar de ausentes, Júlio e Julinho; mas também 

foram curtas, passaram tão depressa. 

 

 Já para Carolina, ter uma boa convivência com os vizinhos é mais complexo do que 

com os próprios filhos. Pois, devido à proximidade e precariedade dos barracos, as brigas são 

recorrentes, seja de adultos com crianças, crianças com adultos, bêbados, casais, vizinhos, etc. 

Como podemos ver em: 

 

 [...] Eu não vou na porta de ninguém. É vocês que vem na minha porta 

aborrecer-me. Eu nunca chinguei filhos de ninguém, nunca fui na porta de vocês 
reclamar contra seus filhos. Não pensa que eles são santos. É que eu tolero 

crianças. Veio a D. Silvia reclamar contra os meus filhos. Que os meus filhos 

são mal iducados. Mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus nem 

nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança 
lhe dirijo palavras agradaveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para 

pertubar a minha escassa tranquilidade interior (...) Mesmo elas aborrecendo-

me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo 
escolar, mas procurei formar o meu carater. A unica coisa que não existe na 

favela é solidariedade.  

 

Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a Natureza quer 

homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz por não poder realisar os 
desejos dos seus filhos... O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o 

nosso dia... A D. Teresinha veio visitar-me. Ela de-me 15 cruzeiros. Disse-me 

que era para a Vera ir no circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão 

amanhã., porque eu só tenho 4 cruzeiros... Ontem eu ganhei metade de uma 
cabeça de porco no Frigorifico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje 

puis os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão 

sempre com fome. Quando eles passam muita fome eles não são exigentes no 
paladar... Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de 

pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim 

que os favelados matam mosquitos. 

 



 Quando o assunto é Teto notamos que apesar das diferentes classes sociais, as 

dificuldades pela garantia da moradia são semelhantes em alguns aspectos. Parece que a busca 

pela casa própria é um sonho inalcançável, com diversos contratempos para impedir a 

concretização desse desejo. Também podemos perceber que ideias como “Minha Casa Minha 

Dívida” existem há muito tempo, e por mais que pareçam facilitar o acesso de pessoas mais 

necessitadas, existem juros embutidos além do valor monetário, a consciência tranquila. 

 No caso da Lola, a dívida da prestação da casa é assunto recorrente e o principal 

motivo de muitas privações que todos tiveram que passar. Destaco aqui os principais trechos 

sobre esse tema:  

 

Comecei a trabalhar ativamente para ajudar Júlio a pagar a casa; tínhamos pago 
apenas cinco contos que foi o que Júlio recebeu pela morte do pai; estávamos 

devendo ainda vinte contos que seriam pagos anualmente durante dez anos. 

Precisávamos pagar dois contos e quinhentos por ano e isso nos fazia perder o 
sono muitas noites, porque, se no fim do ano não tivéssemos dinheiro para 

pagar, perderíamos a casa e eu disse a Júlio que preferia morrer a perder aquela 

casa e trabalharia quanto fosse preciso, mas a casa seria nossa. Equivalia a um 

aluguel de 208$300 por mês e, como até àquela data, tínhamos residido em casas 
de 120$000, essa ideia nos aniquilava; percorremos todos esses anos com uma 

única ideia no pensamento: “Trabalhar para pagar a casa.” Às vezes eu pensava 

em quanto seríamos felizes no dia em que a casa fosse nossa e não tivéssemos 
mais esse pesadelo; seria um grande dia. 

 

- Lola, sabe que este é o último ano das prestações? 
- Como não hei de saber? Venho contando os dias e é um sonho imaginar que 

esta casa será nossa este ano. Absolutamente nossa. É uma felicidade. E você 

reparou quantos palacetes têm aparecido na Avenida? Mesmo aqui na 

vizinhança há três casas novas, verdadeiros palacetes; quer dizer que daqui a 
alguns anos esta casa vai valer o dobro. 

- Penso que já vale o dobro, Júlio. E quando eu puder fazer mais um quarto para 

Isabel e dar uma reforma boa com pintura e tudo, quanto não ficará valendo? 
- E você reparou como o jardim enfeita a casa? É pequenino, mas tão cheio de 

flores sempre que para gente na rua só para olhar e os que passam de bonde, 

voltam a cabeça para trás.  
 

- A casa é nossa! A casa é nossa! 

E caí sentada numa cadeira, completamente exausta como se tudo aquilo fosse 

demais para mim. Todos pegaram o recibo, olharam, cheiraram, levantaram 
contra a luz, riram, apalparam, acariciaram [...]. Fomos dormir mais felizes 

nessa noite como se tivéssemos tirado um peso enorme das costas e no dia 

seguinte, quando me olhei no espelho, como estava velha! Meus cabelos 
estavam quase todos brancos e eu tinha sulcos à volta dos olhos e da boca, e um 

cansaço profundo que vinha de anos e anos de pobreza, de lutas, de 

provocações. Todo o corpo fadigado e moído do trabalho e das preocupações. 

E ainda estava longe da idade de ser velha! 

 



 No caso da Carolina, a situação é mais precária, pois ela mesma construiu o seu 

barraco, e teme pela fragilidade do mesmo devido as interferências do ambiente. Ela cobre os 

buracos no teto com papelão, e quando a chuva é demasiada, fica consertando goteiras. Ela não 

tem um banheiro, mas sim pulgas na cama. O que chama mais atenção em seus relatos é a 

percepção do distanciamento que existe entre “bairro e favela”. Ela compara o “lá” da cidade 

com o “cá” da favela: 

 

...As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos 

excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade tenho a 
impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes 

de viludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que 

sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo.  
 

Quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraizo. Acho sublime 

ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes das favelas. As 
casas com os seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de 

encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais 

afamada da America do Sul está enferma. Com as ulceras. As favelas.  

 
Eu acendi o fogo puis agua para esquentar e comecei a lavar as louças e 

vasculhar as paredes. Encontrei um rato morto. Já faz dias que eu ando atrás 

dele. Armei a ratoeira. Mas quem matou ele foi uma gata preta. Ela é do senhor 
Antonio Sapateiro. O gato é um sabio. Não tem amor profundo e não deixa 

ninguém escravisá-lo. E quando vai embora não retorna, provando que tem 

opinião. Se faço esta narração do gato é porque fiquei contente dela ter matado 

o rato que estava estragando os meus livros. 

 

 O cotidiano do Pão-nosso-de-cada-dia ocupa a maior parte dos textos nos dois livros.  

Em Éramos Seis, depois da morte de Júlio, Lola passa por grandes apuros para conseguir manter 

a casa e sustentar os filhos: 

 

No primeiro mês, fiquei horrorizada com as despesas; empório, açougue, pão, 

leite, Durva. Reuni todos outra vez para conversarmos sobre a situação e disse 

que tínhamos que cortar tudo que não fosse absolutamente necessário [...] Para 

fazermos mais economia resolvemos cortar o leite, a manteiga e comprar carne 
só duas vezes por semana, quintas e domingos. Dias depois, quando acabou a 

manteiga que ainda tínhamos em casa, Julinho perguntou de manhã onde estava 

a manteiga para passar no pão. Eu disse que não tinha mais; ele me encarou 
admirado: 

- Por que não pede, mamãe? 

Não respondi e ele compreendeu; comeu o pão com lágrimas. Consolei-o 
dizendo que tivesse paciência, as coisas não seriam sempre assim. Ele engoliu 

o ultimo pedaço de pão com um soluço e foi para a loja; o grande engenheiro 

que pretendia ser, era um pobre caixiro de uma modesta loja.  

 
Comecei a acha-los magros, mas Clotilde disse que era impressão, todos 

estavam bem. De vez em quando, Clotilde ia à feira e comprava uma abóbora 



bem grande; fazia então uma tachada de doce e durante uma semana inteira 

comiam doce de abóbora três vezes ao dia; às vezes era doce de batata. E uma 

vez então que Clotilde misturou coco na batata, foi um dia de festa! Quase 
choravam de alegria.  

 

 Em Quarto de Despejo as questões relacionadas a fome e as privações são muito mais 

recorrentes e severas. A busca pela sobrevivência é o relato de todos os dias, não há certezas 

sobre o amanhã. Um dia ganha-se mais, no outro menos, cada dia é uma adversidade diferente. 

E Carolina tenta vencer todas elas, principalmente a ideia de suicídio que passa algumas vezes 

em sua cabeça: 

 

[...] Tudo quanto eu encontro no lixo eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. 

Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice. E 

os 13 cruzeiros não dava! Cheguei em casa, aliás no meu barracão, nervosa e 
exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois 

jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. 

 
Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de 

farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E 

eu, mingau de aveia. Já que não poso dar aos meus filhos uma casa decente para 
residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei 

os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e 

meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, 

vestir roupas de alto preço, residir numa casa confortavel, mas não é possivel. 
Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar 

suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. 

 
Fiz a comida. Achei bonito a gordura frigindo na panela. Que espetaculo 

deslumbrante! As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas, Ainda 

mais quando é arroz e feijão, é um dia de festa para eles. Antigamente era a 

macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a 
macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, 

feijão e arroz, nos abandona! Vocês que eram amigos dos marginais, dos 

favelados, dos indigentes. Vejam só. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao 
alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos despresou 

foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá.  

 
Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em 

suicidar. Eu suicidando-me é por deficiencia de alimentação no estomago. E por 

infelicidade eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pães duro, mas 

estava recheiado com pernas de barata. Joguei fora e tomamos café. Puis o unico 
feijão para cozinhar. [...] ... Cheguei na favela, fiz o almoço e fui lavar roupas. 

3 semanas sem lavar roupa por falta de sabão. As visinhas ficaram horrorisadas 

vendo a quantidade de roupas que eu lavei. 
 

 Outro ponto em comum nas obras é a preocupação das mães com os sapatos das filhas. 

Em Éramos Seis, a questão com Isabel era sempre mencionada: 

 



Comecei a me lembrar da luta que tivera de sustentar até chegar o momento de 

ver Isabel receber esse diploma. A pobreza, as dificuldades, o desespero de 

Isabel porque eu não podia comprar todos os livros; alguns eram tão caros! Os 
sapatos furados na sola, e eu forrando com papelão dobrado nos dias de chuva; 

assim mesmo ela voltava com os pés encharcados; aos sábados, depois da aula, 

eu os levava depressa ao sapateiro para que consertasse para “segunda-feira sem 
falta”, enquanto Isabel ficava em casa descalça ou com os pés enfiados nuns 

chinelos velhos quando fazia frio. Esses anos todos haviam ficado para trás; 

graças a Deus que haviam passado. 

 

 Em Quarto de Despejo acontece uma situação muito similar: 

 

Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de 

sapatos para ela. Mas o custo dos generos alimenticios nos impede a realização 

dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um 
par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.  

 

A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça.  
 

 Com isso, podemos considerar que Éramos Seis mesmo sendo uma ficção, poderia ser 

a realidade de uma família, pois o livro dialoga com uma extensa classe social. Algumas 

passagens dos livros poderiam até ser confundidas, como essa: “Quando dei um suspiro de 

alívio e disse comigo mesma: agora posso dormir tranquila, compreendi que essas palavras não 

foram feitas para mim e que é muito difícil uma mãe pobre com quatro filhos dormir tranquila 

(Éramos Seis). ” 

 E mesmo com o crescimento acelerado da cidade de São Paulo desde os anos 40 até 

agora, vários problemas continuam atuais, principalmente aqueles relacionados com a 

urbanização. As favelas já não possuem tantos barracos de tábuas, mas ainda há favelas. 

Quantos brasileiros acordam na incerteza do trabalho e na responsabilidade a família?  

 Além de representar épocas, os livros nos fazem refletir sobre diversos assuntos. 

Acredito que esse é um dos principais motivos para que esses dois livros sejam tão consagrados. 

Não dá para ficar indiferente a eles. 
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