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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar questões relacionadas à 

representação feminina no conto “A história de uma hora”, da escritora norte-

americana Kate Chopin. Como objetivos específicos temos a análise dos aspectos 

históricos das ondas feministas, apresentadas previamente e posteriormente 

analisadas neste conto, bem como a situação da mulher do século XIX. Daremos 

ênfase também à importância da representação feminina feita sob o ponto de vista 

feminino em textos trabalhados em sala de aula, nas escolas de ensino fundamental 

e médio. O trabalho tem o suporte teórico de pesquisas sobre as teorias feministas, 

apontando autores de grande relevância como, Code (2002), que traz importantes 

reflexões sobre as três ondas feministas, Rooney (2006), com a política da teoria 

feminista e suas indagações, e Gillespie (2010), que aponta uma preocupação com 

a representação dos personagens femininos em textos trabalhados em sala de aula. 

Nossa análise do conto põe em questão a representação feminina, notadamente 

aquela que Kate Chopin denuncia em “A história de uma hora” da vida da Sra. 

Mallard. Nosso trabalho faz menção também à ironia a qual Chopin faz uso para o 

desfecho final nesta narrativa, sugerindo, mesmo veladamente, a visão deturpada 

dos homens sobre os reais anseios das mulheres.  

 

Palavras chave: Kate Chopin, mulher, representação feminina, teoria feminista  

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze issues related to female representation in the short story 

"The Story of an Hour", by the American writer Kate Chopin. As specific objectives 

we have the analysis of the historical aspects of the feminist waves, previously 

presented and later analyzed in this tale, as well as the situation of the woman in the 

19th century. We will also emphasize the importance of female representation made 

from the feminine point of view in texts worked in the classroom in elementary and 

middle schools. This work has as theoretical support the research on feminist 

theories, pointing out to authors of great relevance such as, Code (2002), which 

brings important reflections on the three feminist waves; Rooney (2006), with the 

politics of feminist theory and its inquiries; and Gillespie (2010), who singles out a 

concern with the representation of the female characters in texts worked in the 

classroom. Our analysis of the tale calls into question the female representation, 

notably the one that Kate Chopin denounces, which is Mrs. Mallard's life in "The one-

hour story". Our work also comments on the technique of irony which Chopin makes 

use of in this narrative, remarkably in its conclusion, suggesting, even veiledly, the 

misrepresented view of men about the real desires of women. 

 

Keywords: Kate Chopin, woman, female representation, feminist theory 
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INTRODUÇÃO  

 

É notável que durante muito tempo a mulher ficou excluída do âmbito da 

literatura, este era um espaço destinado aos homens. As mulheres que ousassem 

se inserir precisavam fazer isso às escondidas, por trás de pseudônimos masculinos. 

As personagens femininas eram escritas sob a perspectiva masculina, geralmente 

representadas, de acordo com muitos estereótipos culturais da época, como frágil, 

sedutoras e subservientes. Apenas recentemente, com o surgimento do movimento 

feminista e as diversas conquistas femininas empreendidas por elas próprias, nos 

âmbitos sociais, econômico, político, e literário, a mulher passa a ter chance de 

representar, ela mesma, por meio de seus personagens, com voz, anseios e desejos 

delineados a partir de uma perspectiva feminina. 

Este fato nos inspirou para elaboração deste trabalho, que tem por objetivo 

geral analisar questões relacionadas à representação feminina no conto “A história 

de uma hora” de Kate Chopin (1850 – 1904), importante escritora realista 

Estadunidense. Como objetivos específicos, apontamos e analisamos aspectos das 

três ondas feministas, que já de forma preliminar estão presentes no conto, em 

destaque para a situação social e econômica da mulher no século XIX. Também faz 

parte de nosso objetivo aqui dar ênfase a importância da representação feminina, 

feita sob o ponto de vista feminino, em textos trabalhados em sala de aula nas 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. Para alcançarmos esses objetivos, 

teremos como suporte teórico os estudos sobre a teoria feminista apresentados por, 

por exemplo, Lorraine CODE e Ellen ROONEY. 

O interesse por aprofundar os estudos sobre a personagem feminina nas 

narrativas de Kate Chopin surgiu de minha participação no projeto Prolicen 2016, 

que, sob a orientação do Professor Jeová Mendonça, teve como objetivo impulsionar 

a leitura e a discussão de narrativas literárias nas “Salas de Leitura” de escolas 

públicas de João Pessoa/PB. O interesse se ampliou após o término do projeto, 

quando decidi expandir a pesquisa ao trabalhar com a análise do enredo do conto 

acima citado e sua respectiva protagonista. Um outro dado que corroborou para 

motivação desta pesquisa foi perceber o quão escasso ainda é a representação da 

voz feminina nos textos literários trabalhados em sala de aula e a importância de a 

juventude feminina poder, enquanto mulher, se sentir de fato representada na arte 
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literária. Neste mesmo sentido, vejo como imprescindível que homens, desde a 

escola, possam conhecer o universo feminino sob ótica de uma mulher. 

A estrutura deste trabalho será organizada em dois capítulos. No primeiro 

capítulo faremos uma revisão histórico-teórica sobre o movimento feminista, desde a 

chamada primeira onda, que foi um grande passo para as conquistas femininas, 

sobretudo conquistas políticas, até a terceira onda, que perdura até os dias atuais, 

incluindo novas representações femininas e oferecendo um balanço e olhar interno 

para o próprio movimento feminista. Nesse estudo, veremos como o movimento 

feminista trouxe grande impacto para todas as esferas, sejam elas sociais, políticas, 

econômicas e literárias. Neste último caso, a inclusão, mesmo que de forma 

compassada, das mulheres autoras nas esferas literárias vem avançando 

significativamente. Neste avanço, e com o passar dos anos, a escrita feminina parou 

de reproduzir os mesmos discursos do patriarcado e passou a questionar a própria 

condição da mulher.  

O ponto de partida da teoria feminista foi de fato a vida das mulheres, suas 

experiências e a situação de opressão em que se encontravam. A teoria, então, 

ocupa um lugar importante perante os movimentos práticos, uma vez que a teoria é 

a base que leva à prática e vice e versa. Veremos também que ainda é infinitamente 

maior nos consagrados cânones literários o domínio masculino, especialmente nos 

textos levados para sala de aula, sendo assim discutiremos a importância da 

representação feminina, feita por escritoras femininas levadas para sala de aula; 

aliás, essa foi uma das propostas do projeto Prolicen 2017, quando visitamos à 

Escola Pública Aruanda, em João Pessoa, Paraíba, aplicando nosso projeto ali.   

No segundo capítulo faremos uma análise do conto “A historia de uma hora”, 

um dos contos mais aclamados de Chopin. O conto trata da personagem Louise 

Mallard, uma jovem senhora, que em um curto período de tempo (“uma hora”) tem 

sua vida completamente modificada, entre a noticia da morte do marido em um 

acidente ferroviário e o surpreendente desfecho final, onde ela descobre que tudo 

não passou de um engano. Nessa “hora”, ela reflete sobre sua condição enquanto 

mulher, sob as condições de um casamento possivelmente arranjado e como seria 

sua vida daquele momento em diante, com a morte do marido. Percebe-se que 

nesse momento ela “denuncia” ao leitor a condição da mulher daquela época e 

como ela se sentia perante as imposições que eram a ela feitas pelo patriarcado. De 
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forma implícita, Kate Chopin dá voz as mulheres que, de certa forma, se sentiam 

incomodadas com a anulação do seu ser em prol da família, mais especificamente 

neste conto, em favor do marido. Veremos também que no desfecho final do enredo 

a autora usa de ironia para mostrar quão difícil era para as mulheres serem 

realmente livres e quão distorcida era a visão masculina sobre as mulheres. 

Quanto ao processo metodológico adotado no presente trabalho monográfico, 

utilizaremos mais de um método, pois segundo Prodanov e Freitas “o ideal é 

empregar métodos e não um método visando ampliar as possibilidades de análise, 

considerando que não há apenas uma forma capaz de abarcar toda complexidade 

das investigações” (2013, p. 36). Como a base de nossa pesquisa será o conto em 

questão, por considerar a importância da representação da personagem feminina 

feita por mulheres no século XIX, utilizaremos o método histórico, investigando as 

teorias do movimento feminista que revelam o progresso de suas conquistas ao 

longo do tempo. O método histórico se faz, portanto, pertinente uma vez que “o foco 

está na investigação de acontecimentos do passado, para verificar sua influencia na 

sociedade de hoje” (PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 36). Nesse sentido, como 

apontamos anteriormente, traremos contribuições de autores de relevância como 

Code (2002), com importantes reflexões sobre as três ondas feministas, Rooney 

(2006), que nos discorre sobre a política da teoria feminista e suas indagações, e 

Gillespie (2010), que aponta a preocupação com a representação das personagens 

femininas em textos trabalhados em sala de aula nos dias atuais.  

Seguiremos nosso estudo com o método monográfico, considerando a 

importância da análise do conto como sendo representativo da situação feminina do 

século XIX e o papel que esse estudo desempenha na sociedade hoje.  Ainda sobre 

o método monográfico, Prodanov e Freitas (2013, p.39) nos respalda nessa escolha 

uma vez que “visa a examinar o tema selecionado de modo a observar todos os 

fatores que o influenciam, analisando-os em todos os aspectos. ”  

Uma vez apresentados os aspectos introdutórios de nossa proposta de 

estudo, e seguindo o encadeamento indicado em nosso sumário, já nos é possível 

passar agora para o capítulo que se segue, nosso primeiro capítulo, e fazer uma 

revisão histórico-teórica sobre os movimentos feministas e a personagem feminina 

na Literatura.  
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CAPÍTULO I: UMA REVISÃO HISTÓRICO-TEÓRICA DO MOVIMENTO 

FEMINISTA  

 

O movimento feminista nasceu e foi consolidado a partir da luta de mulheres 

pela igualdade de direitos entre os gêneros. Sobre essa falta de igualdade Thalita 

Rodrigues que:  

 

Durante muitos anos a mulher foi subjulgada e subestimada na sociedade. 
Á mulheres foram negados muitos espaços, por muito tempo. Assim 
também como foram negados diversos direitos como: educação, voto, 
profissão. Ao sexo feminino eram atribuídas determinadas atividades 
limitadas. As mulheres estavam predestinadas a serem donas de casa, 
mães e esposas, estes eram seus papeis fundamentais. Não havia lugar 
para a mulher nos meios intelectuais. (RODRIGUES, 2014, p. 16) 

 

 Tendo em mente as ideias expostas até o momento, pode-se dizer que o 

objetivo do feminismo é uma sociedade onde homens e mulheres ocupem os 

espaços sem hierarquias, sem privilégios, nem opressão. 

Existe uma vertente cuja proposta divide o movimento feminista em três 

fases, sendo cada uma delas marcada por suas conquistas e interesses. A chamada 

Primeira Onda Feminista, de acordo com Gasparetto,1 ocorreu no século XIX e 

começo do século XX. Foi um movimento bastante intenso, visto que rompia com 

todos os padrões da época, lutava pelo direito de as mulheres terem acesso à 

propriedade, de escolher o próprio marido, entre outros. Porém, por ser um 

movimento que pretendia quebrar muitas barreiras daquela época, as conquistas 

demoraram a acontecer.  

Foi somente no decorrer do século XX que as conquistas feministas 

começaram a surgir lentamente, mas mais contundentemente. A propósito, o 

movimento em questão só passou a receber a designação de Primeira Onda 

posteriormente com o advento de uma Segunda Onda Feminista. As terminologias 

foram cunhadas para identificar as diferenças das campanhas ocorridas em cada 

época, e para identificarem as lutas que eram guiadas por motivos característicos de 

cada situação.  

                                                           
1
 GASPARETTO Junior, Antônio. A primeira onda feminista. <Disponível em: 

http://www.infoescola.com/primeira-onda-feminista/>. Acesso 03 de junho de 2016. 
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Na Primeira Onda Feminista, por exemplo, ainda não se discutia questões 

referentes ao aborto, mas externava grande preocupação nas condições do 

casamento, já que eram negociações entre famílias que não envolviam a opinião da 

mulher. Assim, as mulheres buscavam o direito pelo próprio corpo, exigindo respeito 

por seus sentimentos e desejos. 

Pode-se considerar que A Segunda Onda Feminista foi uma continuação da 

Primeira, com outras especificidades. Enquanto na Primeira Onda as mulheres 

lutavam por direitos políticos, na Segunda Onda as mulheres rechaçavam a 

completa discriminação e subjugação da mulher em favor da igualdade entre os 

sexos. Sobre essa Segunda Onda, CODE em Encyclopedia of feminist theories 

(2002) escreve que:  

  

O feminismo de Segunda Onda surgiu entre outros, dos movimentos locais 
de estudantes radicais e o movimento dos direitos Civis dos Estados 
Unidos, é um projeto ativo, e tem sido fundamental para efetuar mudanças 
sócio-políticas generalizadas e teórica empenhada em produzir análises 
críticas construtivas das estruturas sistêmicas de poder, que oprimem e 
marginalizam a mulher e para efetuar uma transformação social. 
(CODE,2002,p. 4) 

 

De acordo com Mitchel (apud CODE, 2002), nos primeiros anos de Segunda 

Onda, as feministas viram como principal tarefa desenvolver análise crítica das 

características estruturais das sociedades patriarcais, tendo em vista que as 

mulheres e homens em geral vivem vidas muito diferentes um do outro. A ideia 

prevalecente é que, em sociedades patriarcais, homens ocupam posições de maior 

poder (ou prestígio) e, em consequência dessa assimetria, as teóricas feministas 

mostram que homem branco e rico tem licença para moldar e controlar muitos 

aspectos da vida da mulher. É essa distribuição desigual de poder e privilégio que as 

feministas têm interrogado.  

Outro dado importante em relação à Segunda Onda diz respeito a uma 

teorização das questões feministas. A Teoria ocupa um lugar central nos 

movimentos Feministas, já que experiências não falam por si só. Assim sendo, a 

conscientização tem representado um componente vital da prática. As mulheres 

tiveram, então, que rever suas experiências e reconhecer suas semelhanças e 

diferenças e é por isso que teoria e sensibilização têm sido fundamentais nos 

projetos de autocrítica do feminismo.  
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É importante rever os pressupostos iniciais da mesmice do sexo feminino e 

concretizar novas estratégias transformadoras em resposta à evolução. Marilyn Frye 

(apud CODE, 2002) produziu uma imagem provocante para representar as 

minúsculas estruturas opressivas da vida cotidiana das mulheres na sociedade 

ocidental. Ela observa que:  

 

(...) a close examination of a single wire of a bird cage makes it difficult to 
see the other wires or to understand why the bird would not just fly around 
that wire and be free. A separate inspection of each wire of the cage would 
prompt the same question: why would such a flimsy barrier constrain the 
bird? Only by examining the entire structure—the interconnected, mutually 
enforcing system of barriers—can one see why the bird is trapped. (FRYE, 
apud CODE,2002, p.20) 

 

Do mesmo modo, as feministas procuram entender e explicar como práticas 

opressivas podem parecer insignificantes quando separadas, mas que juntas 

formam uma estrutura coesa, difícil de serem demolidas.  

As ideias e práticas que as feministas pretendem desconstruir são de origem 

antiga e profundamente enraizada na história do pensamento ocidental. Aristóteles 

(384-322 a.C apud CODE, 2002 p.21), por exemplo, defendia que, por natureza, o 

macho é superior e o feminino inferior; para ele, este princípio estende-se a toda a 

humanidade. Muitos dos pressupostos que sustentam posições sociais 

desfavorecendo as mulheres têm origem nessa história antiga.  

A alegação de que a natureza de uma mulher e toda a sua capacidade 

restringe-se à sua biologia reprodutiva é usada para justificar arranjos sociais que 

mantêm a mulher em “seu lugar”. Afirmar que mulheres são naturalmente incapazes 

de fazer certos trabalhos e que a colocação das crianças em creche é uma violação 

do papel natural de mãe são as versões mais atuais deste tema antigo, que é o 

determinismo biológico. 

 Aristóteles resistiu a uma proposta inovadora desenvolvida pelo seu mestre 

Platão (427-347 a.c apud CODE, 2002. P.21). Na República, o professor de Platão, 

Sócrates descreve uma sociedade ideal em que cada cidadão irá executar a função 

adequada às suas capacidades naturais. Para ele, tutores masculinos e femininos 

serão educados igualmente; ou seja, capacidades naturais são distribuídas entre 

todas as criaturas. Assim Platão avança numa proposta inovadora de como as 

mulheres podem viver no “Mundo dos homens”. Porém foram as concepções 
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Aristotélicas sobre a natureza das mulheres que prevaleceram no ocidente até o 

século XVIII.  

Foi com o desenvolvimento do Liberalismo no século XVIII que os primeiros 

desafios mais consistentes contra o determinismo biológico foram articulados. As 

Teóricas Liberais na Grã-Bretanha e a e as convenções sociais e econômicas da R 

Revolução Industrial começaram lentamente a minar a crença de que o lugar 

da mulher é em casa, o que levou ao reconhecimento de que a inferioridade social 

da mulher é devida à falta de educação e oportunidades e não um produto da 

natureza. As feministas ainda tinham que resistir aos limites desses ideais de 

igualdade, pois nem todos os primeiros liberais eram “feministas”, nem rejeitavam o 

determinismo biológico. Rousseau (1712-78 apud CODE, 2002 p. 23), que defende 

uma educação diferente para homens e mulheres, se mostrava ‘um firme defensor 

do determinismo biológico’.  

Mais tarde os teóricos Marxistas, ainda no final do século XIX, demonstraram 

que as mulheres são oprimidas sob o capitalismo por causa de uma divisão sexual 

do trabalho que serve aos interesses dos homens diretamente (neste caso as 

mulheres se reservariam a educação dos filhos, cozinhar, limpar, servir ao marido) e 

do capitalismo de forma indireta, por não mais precisar pagar pela reprodução da 

força de trabalho a qual depende. As primeiras Feministas Socialistas discordaram 

quanto se a questão da mulher seria resolvida com as revoluções que defendiam. 

Muitas delas, como Zetkin, acreditava que a questão da mulher tinha que ser 

abordada separadamente para se reconhecer a dupla opressão pelo capitalismo e 

patriarcado. Zetkin ‘ajudou a formar o congresso internacional das mulheres 

socialistas em 1910 e declarou 08 de março como o dia Internacional da Mulher em 

1869.’(KOLLONTAI, 1980, p. 21)  

Uma terceira fonte do feminismo de Segunda Onda está na análise da 

sexualidade e desenvolvimento psicossexual desenvolvida por Havelock Ellis (1859-

1939 apud CODE, 2002, p.23) e Sigmund Freud (1856-1939 apud CODE, p.23). As 

feministas da Segunda Onda criticaram a psicanálise de Freud como projetada para 

manter as mulheres tranquilas, passivas e em ‘seu lugar’, especialmente no âmbito 

sexual. A “mulher freudiana” aprendera a consentir à dependência passiva em um 

casamento heterossexual. Desta perspectiva, a escolaridade era voltada para 

agradar o marido, reconhecendo a supremacia masculina. A Teoria psicanalista 
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Freudiana abriu debates sobre a sexualidade, o desejo, o processo primário e a 

criatividade, que, segundo essa teoria, são aspectos desordenados da vida das 

mulheres. Esses tipos de debates têm gerado análises das implicações sociais da 

sexualidade e do desejo, bem como as relações entre a formação psíquica individual 

e a produção e manutenção da ordem social. 

 Simone de Beauvoir é uma das feministas pré-Segunda Onda mais 

articuladas na contestação sobre as teorias de Freud, cuja observação “Não se 

nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1980, p.09) é pertinente para análises 

posteriores da feminilidade psicológica e sexual patriarcalmente construída.  

Nem tudo foi tranquilo no mundo feminista entre o início do Liberalismo e 

Socialismo e o ressurgimento feminista da década de 1960. Por conta disso, a 

Terceira Onda feminista é identificada a partir da década de 1990 e é apresentada 

como um meio para corrigir falhas e retaliar algumas iniciativas dos movimentos 

anteriores. A Terceira Onda é fortemente marcada por uma concepção pós-

estruturalista, refletindo claramente abordagens micropolíticas preocupadas em 

responder o que é e o que não é bom para cada mulher. Neste caso, com o próprio 

questionamento do padrão branco de classe média-alta das feministas, mulheres 

negras começaram a se destacar no movimento e negociar seus espaços para 

revelar as diferenças vividas por mulheres com diferentes condições sociais e 

étnicas.  

A Terceira Onda foi marcada pelos olhares internos do próprio movimento, o 

que permitiu o aparecimento de novas ideias e estratégias. A Terceira Onda, 

também chamado de Feminismo da Diferença, argumenta haver sim diferenças 

significativas entre os sexos; diferentemente de uma ideia global e massificadora 

que dizia ser uma construção social todo tipo de desigualdade entre homens e 

mulheres. 

De acordo com Rooney (2006), a política feminista e a teoria feminista estão 

intimamente relacionadas. É necessário observar que uma apresentação das 

experiências das mulheres, privilegiando as vozes das mulheres, precisa de uma 

base de ação política. A divulgação de uma tal narrativa da feminilidade é a 

condição sine qua non de agitação feminista.  

As muitas obras de teoria feminista sempre envolvem uma nova reescrita de 

feminilidade, um re-situar das mulheres em um espaço novo. Simone de Beauvoir 
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descreve este movimento ao pontuar seu momento de rejeição da naturalização da 

mulher, ou da subordinação das mulheres no seio da família, ou que revela os mitos 

sexuais sobre a passividade e heterossexualidade normativa. A política é 

precisamente a categoria auto-evidente no discurso feminista a qual é mais 

irredutível e mais indispensável, tanto no termo mais transparente como no mais 

indescritível.  

É importante salientar que muitos dos primeiros críticos feministas achavam a 

relação entre os estudos Literários feministas e a política bastante estreita; eles 

muitas vezes se viam não só como críticos literários, mas como participantes de uma 

campanha política robusta para o direito das mulheres; eram como agentes ativistas 

dentro da universidade, o que era um desafio especialmente para a ciência da 

própria Universidade.  

Neste contexto, a transformação do conteúdo do currículo da universidade 

implicava uma reconfiguração deste, objetivando, como recorda Naomir Schor, uma 

universidade diferente, uma universidade de diferenças. (SCHOR apud CODE, 

2006) 

No âmbito universitário, testemunhamos muito recentemente no final do 

século XX o desprezo às reivindicações nos EUA quando se propunha uma 

dissertação sobre escritoras feministas. Todas as propostas de questionamento 

feministas foram de início ridiculamente hostilizada. Essa resistência foi 

inequivocamente política, para montar uma defesa intelectual das prerrogativas 

culturais do patriarcado.  

Assim, o surgimento dos estudos literários feministas foi confirmado como 

direta e obviamente político pelos primeiros praticantes em parte por causa da 

habilidade que gerou. Ninguém envolvido em ambos os lados dessas primeiras 

batalhas teria chamado tais desafios de meramente acadêmico, ou de pouca 

importância para o mundo real. Os grupos feministas de estudos na universidade 

eram por vezes um grupo extremamente pequeno sempre buscando alianças com 

outros grupos. Os oponentes e desdenhadores da literatura de libertação da mulher 

estavam sempre prontos a denunciar os efeitos políticos e preconceitos do que eles 

chamavam de estudos de vitimização.  

Diante desses relatos, vemos que o senso comum nos assegura que a 

política e teoria feministas estão intimamente relacionadas. A versão forte dessa 
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reivindicação afirma que atividades acadêmicas das críticas literárias feministas é 

um efeito dos movimentos políticos pela libertação da mulher, uma consequência do 

ativismo político. A partir dessa perspectiva, os estudos literários feministas são 

simplesmente produto da política feminista, sua descendência. Avaliando este 

momento histórico, Chandra Mohanty ridiculariza o carreirismo de certos feminismos 

dentro das universidades. Ela fala que esse feminismo se torna uma maneira de 

alavancar carreiras acadêmicas, em vez de uma chamada coletiva a transformação 

social e econômica pertinente às mulheres de maneira geral. (MOHANTY, apud 

ROONEY, 2006) 

Um outro aspecto muito importante observado na Terceira Onda do 

Feminismo nos é apresentado por Tim Gillespie em seu “Feminist Criticism for 

Students : Interrogating Gender Issues”. Gillespie (2010) observa que muitos de 

nossos registros literários consistem de textos escritos por homens com 

protagonistas masculinos tratando de temas que são considerados tradicionalmente 

de interesses masculinos, tais como missões, aventuras guerras e explorações. Os 

homens definiram “literatura” e estabeleceram a lista de obras primas a partir de seu 

ponto de vista. Durante muito tempo, a literatura feminina foi uma literatura de 

margem. Por esse motivo, estiveram à parte das grandes obras canônicas, 

constrangidas na maioria dos lugares e tempos históricos por questões sociais e 

econômicas, incluindo educação. Não foram reconhecidas e, dessa forma, 

acabaram sendo descartadas do cânone literário. Entende-se, portanto, que os 

escritos femininos foram limitados, podados para que não alcançassem níveis que 

fugissem do controle masculino. Dar voz as mulheres representava algo 

extremamente perigoso para a sociedade naquela época, pois elas poderiam sair da 

redoma que as prendiam e se libertar do modelo social, o qual era destinado a elas.  

Michele Perrot em seu livro “Minha história das mulheres”, relata que a escrita 

feminina:  

 

 Era mais íntima, ligada à família, praticada à noite no silêncio do quarto, 
era um exercício feito as escondidas. Elas escreviam para manter seus 
diários pessoais, responder as cartas. Tais tipos de escritas como: diário 
íntimo, autobiografia, carta ficaram conhecidos como gêneros 
especificamente femininos. No entanto, a autobiografia, por exemplo, 
apesar de ser um gênero de caráter feminino, contrariando esse fato, 
existem poucas biografias de mulheres.  As mulheres não ousavam 
escrever sobre si mesmas por acreditarem que suas historias não eram 
suficientemente interessantes e importantes para serem escritas. As que se 
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aventuraram nesse gênero, em sua maioria o fizeram na forma de 
―memórias‖ de sua época (PERROT, 2013, p. 28).  

 

Por ser as personagens femininas representadas por autores masculinos no 

cânone literário, eles são colocados com muitos estereótipos, a exemplo da mulher 

sedutora, virgem e vítima. 

Por isso uma grande preocupação, ainda segundo Gisllepie, tem sido refletir 

sobre como as mulheres são representadas, especialmente em textos usados em 

sala de aula com jovens estudantes. Muitos analistas acharam na literatura canônica 

mulheres representadas com vários estereótipos, a exemplo da personagem 

feminina subserviente, fraca, fantasiosa, preocupada apenas com problemas 

domésticos e emocionais, enquanto os homens eram retratados como ativos e 

poderosos.  

Os estereótipos mencionados acima influenciam negativamente nas atitudes 

e comportamentos dos jovens, legitimando muitas vezes a violência e a dominação 

sexual masculina em detrimento da figura feminina. Um dos pensamentos feministas 

foi representado pela contestação da ausência de visibilidade mais positiva das 

mulheres, especialmente nas listas de livros do ensino médio, e mostra como isso 

influencia os jovens, sobretudo as mulheres jovens, pois, seus horizontes ficam 

limitados. Desta maneira, elas não se sentem motivadas à leitura se elas não veem 

personagens femininas com as quais se identificam, elas não se sentem 

representadas. Além disso, não é dado aos garotos a oportunidade de conhecer e 

aprender mais sobre as mulheres através das personagens femininas, o que limita 

meninos e meninas nos seus horizontes e aspirações. 

Outra preocupação dentro desta questão escolar é como esse desequilíbrio 

de gênero repercute psicologicamente. Uma função importante da literatura consiste 

em tomar uma determinada experiência ou estória e fazê-la parecer universal, ou 

seja, a representatividade da experiência de todos os leitores, de ambos os gêneros. 

No entanto, somente as experiências masculinas eram consideradas universais, e, 

além disso, a maioria dos livros que eram lidos na escola, as mulheres eram sujeitas 

a adotar um ponto de vista masculino sobre as coisas, até mesmo sobre as 

personagens femininas A mensagem imposta era: para ser universal não deve ser 

feminino.  
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Para remediar esses efeitos negativos, o cânone tradicional foi ampliado para 

incluir mais obras de autoras mulheres. A literatura escolar passou também a refletir 

uma tradição mais literária hoje. Através dessas medidas, embora ainda haja muito 

caminho a ser percorrido, a voz da mulher passou a ser parte mais regular do coral e 

o resultado tem sido uma canção mais bela. 

Vimos neste capítulo que o principal objetivo do movimento feminista em suas 

três fases tem sido promover uma igualdade entre os gêneros, assegurando uma 

justa representação da mulher em diversos contextos sociais, com destaque nos 

textos literários e sua leitura nas salas de aula. Sobre o poder da atuação feminina 

da literatura, Thalita Rodrigues discorre:  

 

A literatura ofereceu um meio de libertação feminina; poder exteriorizar suas 
insatisfações e até mesmo reivindicar seus direitos utilizando-se da 
literatura como instrumento para tal. Eram mulheres dando voz à 
personagens femininos e podendo externar de maneira coerente o que 
realmente as mulheres precisavam ― dizer. (RODRIGUES, 2014, p. 19)  

 

Diante do relatado nesta revisão histórica e teórica deste movimento, 

passemos agora a elencar algumas questões que nos nortearão na análise do conto 

da escritora estadunidense Kate Chopin, a saber: “A história de uma hora”.  

 

1. Qual(is) aspecto(s) da “Primeira Onda” podemos observar no conto “A história 

de uma hora”? 

2. Qual ideia prevalecente nos primeiros anos da Segunda Onda podemos ver 

presente no conto “A história de uma hora”? 

3. Qual(is) ponto(s) da análise Freudiana sobre desenvolvimento psicossexual 

podemos considerar no conto “A história de uma hora” 

4. Como a ilustração proposta por Marilyn Frye pode ser aplicada ao conto “A 

história de uma hora”? 

5. Qual(is) questionamentos presentes na “Terceira onda” podemos refletir com 

a análise no conto “A história de uma hora”?  
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CAPÍTULO II: “CORPO E ALMA LIVRES”: UMA LEITURA DO CONTO “A 

HISTÓRIA DE UMA HORA”, DE KATE CHOPIN. 

 

Em seus contos, Kate Chopin conta histórias com protagonistas femininas em 

busca da emancipação. O conto “The story of an hour”2, embora seja muito breve do 

ponto de vista de sua extensão, trata de possibilidades de emancipação feminina 

ironicamente fracassadas.  Nele vemos que a Srª. Louise Mallard, uma jovem 

senhora que percebe na morte do marido a possibilidade de libertação da opressão 

de um casamento possivelmente arranjado e contra sua vontade, se vê impedida de 

tal liberdade pela súbita chegada do marido em casa, inesperadamente vivo, 

contrariando a versão de sua trágica e repentina morte, como  havia sido reportada 

por sua irmã.  

Uma das possíveis questões que nós leitores e leitoras fazemos diante dessa 

história é: mas por que motivo o casamento prendia Srª Mallard de uma maneira tão 

emocionalmente violenta a ponto de fazê-la ficar “feliz” com a morte de seu marido? 

Esse questionamento se intensifica quando pensamos que a possível morte do 

marido se deu de maneira trágica, ou seja, em um primeiro momento poderíamos 

pensar no choque negativo que tal tragédia poderia causar na Srª Mallard. Code, ao 

discutir sobre o movimento da Primeira Onda Feminista, esclarece que uma das 

principais reivindicações à época em que a história desse conto se situa, ou seja, 

século XIX, incidia sobre as condições de casamento, já que estes representavam 

“[...] negociações entre as famílias dos nubentes e não envolvia a opinião da mulher, 

isto é, da noiva” (CODE, 2002).  

A alegria que Louise Mallard sentiu ao ver-se definitivamente livre de um 

marido, possivelmente a ela imposto, nos dá sinais de que esse é o tema central do 

conto de Kate Chopin. A autora, em mais um de seus contos, denuncia a opressão 

do patriarcado sofrida pelas mulheres, quando este impõe um casamento 

indesejável e a repressão da sua própria identidade, para viver à sombra ou na 

dependência de outra pessoa ou de uma convenção social. Isso abala 

suficientemente o emocional feminino para que ela queira a liberdade a qualquer 

                                                           
2
 Traduzido em português como “A história de uma hora”. Usaremos o título do conto em português, a 

saber, “A história de uma hora”, como é comumente traduzido no Brasil, ao longo de nossa 
monografia. As citações deste conto, por outro lado, serão feitas conforme o original do conto em 
inglês. 
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custo, não importando se o marido esteja com boas intenções ou não. No seguinte 

trecho, o narrador onisciente reflete sobre o sentido de liberdade experimentado pela 

Srª Mallard após a suposta morte do marido:  

 

“There would be no powerful will bending hers in that blind persistence 
with which men and women believe they have a right to impose a 
private will upon a fellow-creature. A kind intention or a cruel intention 
made the act seem no less a crime as she looked upon it in that brief 
moment of illumination

3
” (CHOPIN, 1894).  

 

 Neste trecho fica clara a denúncia de Chopin: a imposição da vontade sobre o 

outro, mesmo que disfarçada de boas intenções, é igualmente criminosa.Chopin 

constrói dois modelos femininos em Srª Mallard. O conto começa com a descrição 

da Srª Mallard como uma jovem senhora, frágil e com problemas de coração, que 

recebe com todo o cuidado a notícia da morte de seu marido. Esse modelo feminino 

revela a visão patriarcal sobre as mulheres, geralmente frágil, necessitando de 

cuidados, e totalmente dependente no casamento. Considerando esse aspecto, 

Gillespie relata que na literatura canônica as mulheres eram representadas dessa 

forma, i.e., “... subservientes, fracas, fantasiosas, preocupadas apenas com 

problemas domésticos e emocionais”. (2010, p. 111)  Podemos observar que essa 

não é apenas uma visão masculina do patriarcado sobre as mulheres, a própria Kate 

Chopin já deixa claro quando fala no conto que tanto homens como mulheres 

‘impõem a sua vontade sobre o outro’, as próprias mulheres reproduziam e ainda 

reproduzem essa visão sobre elas mesmas. Chopin torna ainda mais evidente essa 

questão no conto quando, mesmo se sentindo livre com a morte do marido, Srª 

Mallard luta contra esse sentimento. “She was beginning to recognize this thing that 

was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with her will—

as powerless as her two white slender hands would have been4.” (CHOPIN, 1894) 

 Chopin sugere então que a visão patriarcal sobre as mulheres não era uma 

tarefa só dos homens, mas que as próprias mulheres reproduzem essa visão, o que 

é igualmente prejudicial para ambos. 

                                                           
3
“Não haveria uma vontade poderosa de dobrar a vontade dela naquela persistência cega com a qual 

homens e mulheres acreditam ter o direito de impor um testamento particular a um semelhante. Uma 
intenção amável ou uma intenção cruel fez com que o ato não parecesse menos um crime, como ela 
observou naquele breve momento de iluminação” (tradução nossa). 
4
“Ela estava começando a reconhecer essa coisa que estava se aproximando para possuí-la, e ela 

estava se esforçando para agarrar de volta essa coisa com sua vontade - tão impotente quanto suas 
duas mãos brancas e finas teriam sido (tradução nossa).  
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No mesmo conto, Chopin desconstrói esse estereótipo de como a mulher 

deve ser. Beauvoir já falava que “não se nasce mulher, se torna mulher”, enfatizando 

que o modelo feminino é socialmente construído. Roney (2006) esclarece que as 

muitas obras feministas envolvem um re-situar das mulheres em um novo espaço, e 

Beauvoir pontua que esse é o momento de rejeição da naturalização da mulher, ou 

da subordinação das mulheres no seio da família, ou que revela os mitos sexuais 

sobre a passividade (BEAUVOIR apud CODE, 2006). Chopin afirma isso mostrando 

que, em um momento de “iluminação”, a Srª Mallard se entrega ao anseio de 

liberdade, de emancipação, e se torna livre da condição que lhe fora imposta e pode, 

enfim, tomar posse de si própria. Sobre esse empoderamento, Wollstonecraft (1798) 

já destacava que “o desejo não é que as mulheres tenham poder sobre os homens, 

mas que elas tenham poder sobre elas mesmas”; essa já era uma das 

reivindicações da Primeira Onda Feminista, ou seja, o grande desafio ou 

enfrentamento aos valores patriarcais através da tomada de consciência das 

mulheres, de sua aptidão para gerir e ser gestora de sua própria vida.  

Vale ressaltar que o conto “A história de uma hora” foi escrito no auge da 

sociedade patriarcal estadunidense, onde a “... ideia prevalecente é que, homens 

ocupavam posições de maior poder e em consequência dessa assimetria as teóricas 

feministas mostraram que homem branco e rico tinha licença para moldar e controlar 

muitos aspectos da vida da mulher” (CODE, 2002). Nesse sentido, percebemos que 

no início do conto, a Srª Mallard é apresentada apenas pelo sobrenome do marido, o 

que revela a dependência social da mulher ao marido, que supunha-se ser 

naturalmente superior. Neste patamar de superioridade, a mulher situava-se à 

sombra não apenas social, mas também econômica. Seu nome, portanto, era 

suprimido, e ela, por consequência, também era subtraída em quaisquer relações de 

forma independente que não fosse à frente do seu próprio lar. Porém, de maneira 

ousada para época, a autora desconstrói essa concepção. Por exemplo, no conto 

em questão, no momento em que a Srª Mallard se desprende das hastes que a 

prendiam tão fortemente (i.e., as hastes de seu infeliz casamento), a autora coloca 

de maneira profunda esse retorno de Srª Mallard a ser o que ela outrora teria 

vivenciado, ou seja, a ter o domínio sobre seu próprio corpo e emoções.  

A partir desse momento o leitor passa a conhecer o verdadeiro nome da 

protagonista: antes dependente de um casamento, contentada apenas com a função 
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de esposa de Blently Mallard (ou seja, Srª Mallard), ela passa a se tornar Louise. 

Agora ela tem uma identidade própria, sem ser ligada a identidade de mais alguém 

que lhe ofusque a vida.  Naquele momento, Louise, iluminada de autossuficiência 

assim como seu próprio nome sugere, poderia ser o que ‘... ela quisesse, não a 

parte do homem, ela não nasceu apenas para ser o consolo do homem’ 

(WOLLSTONECRAFT, 1798).  

Pouco sabemos sobre Brently Mallard, seu caráter, sua personalidade. O 

conto não nos dá informações sobre ele, se Louise sofria maus tratos por ele a 

ponto de ela ficar feliz como a morte dele. Nesse contexto, o narrador declara: “She 

knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands folded in 

death; the face that had never looked save with love upon her, fixed and gray and 

dead5”. (CHOPIN,1894) 

O texto deixa inplicito que Brently malard a tratava com amor e isso nos faz 

inferir que o Sr. Mallard não era necessariamente um homem mau, carrasco ou 

tirano. Não era isso que afligia violentamente Louise, mas o fato de ter que se omitir 

em favor de outra pessoa, ter seu corpo, suas emoções e seus desejos suprimidos e 

sufocados para se encaixar em um molde de convenção social vazio. (SELINA, 

2009. p. 216). Ela se questiona se o amou algumas vezes, o que nos faz pensar que 

o problema ou haste que a mantinha presa a ponto de desejar que “[...] seus dias 

fossem abreviados” (CHOPIN, 1894) e a ser possuída pela sensação de liberdade 

com a morte do marido não era a pessoa dele, nem o casamento como instituição, 

mas a falta de respeito com seu próprio corpo e desejos. Ao se ver livre das 

convenções sociais, toma consciência da própria individualidade (SELINA, 2009). 

 Sobre essa consciência da própria identidade da Sª Mallard, Rossi pontua:  

 

É também o re-encontro de uma identidade que foi  lançada ao 
esquecimento pela sociedade patriarcal, um re-encontro que é agora 
estranho ao ser que com ele se depara, pois este ser não se lembra mais o 
que foi um dia: restaram apenas traços, rastros que precisam ser religados, 
re-preenchidos e reintegrados: a mulher/fênix retorna das cinzas que lhe 
foram imputadas por outrem como se de fato fossem suas e que ela 
descobriu, agora não o serem (ROSSI, 2007.p. 03).  

 

Este momento de epifania da Srª Mallard coloca em questão a dominação do 

patriarcado e como isso afetava as mulheres a ponto de fomentar inconscientemente 

                                                           
5
 “Ela sabia que choraria de novo quando visse as mãos gentis e macias dobradas na morte; o rosto 

que nunca lhe tinha poupado um olhar de amor sobre ela, fixo e cinza e morto” (tradução nossa).  
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o sacrifício do seu próprio ser em prol do marido. “Naquele momento é como se o 

véu rasgasse e revelasse que o ser feminino não depende necessariamente do ser 

masculino para pode existir” (ROSSI, 2007. p. 03). 

 Observa-se que quando a personagem Louise se da conta  que não é 

preciso mais ser a Senhora Mallard, seu coração volta a “funcionar” perfeitamente, 

seu sangue volta a bombear pelo corpo e ela se cura, se cura daquele modelo 

feminino fraco, emocional e fisicamente dependente. Com isso, Chopin deixa 

implícito que a doença da Srª Mallard não era apenas física, como pensávamos no 

início do conto em questão, mas sim emocional, era o estado de uma mulher que 

inconscientemente entregou seu coração (i.e., sua identidade individual como 

pessoa) à cultura do paternalismo. “Essa repressão foi tão profundamente 

fermentada no coração (emocional) que causou nela uma apatia sobre a 

vida”(SELINA, 2009 p.14 tradução nossa).  

Willian James, psicólogo contemporâneo de Chopin, diz que os “sentimentos 

corporais” representam características de várias condições emocionais; de fato, o 

acumulo de emoções silenciadas e reprimidas causou na Srª Mallard um efeito físico 

(apud SELINA, 2009, p. 218). Kate Chopin também demonstra que a emoção é 

acompanhada de mudanças físicas quando o narrador diz que “seu sangue voltou a 

bombear, refletindo a profunda alegria do despertar para uma consciência profunda 

sobre a imensurável beleza da vida” (SELINA, 2009. p. 215, 218 tradução nossa). 

“Enfim é a vida que irrompe com toda força resultante da morte do marido” (ROSSI, 

2007 p.3). Ela agora tinha domínio tanto do emocional quanto do seu físico. Pela 

janela, Louise pode vislumbrar todo o seu futuro de oportunidades. Essa janela era a 

vista para um mundo só seu, onde poderia viver um futuro que pudesse dedicar-se a 

si mesma.  

 

“She could see in the open square before her house the tops of trees that 
were all aquiver with the new spring life. The delicious breath of rain was in 
the air. In the street below a peddler was crying his wares. The notes of a 
distant song which some one was singing reached her faintly, and countless 
sparrows were twittering in the eaves” 

6
(CHOPIN, 1894). 

 

                                                           
6
 “Ela podia ver na praça aberta diante de sua casa as copas das árvores que estavam todas 

iluminadas pelos novos are de primavera. O delicioso sopro de chuva estava no ar. Na rua abaixo um 
vendedor ambulante estava anunciando suas mercadorias. As notas de uma canção distante que 
alguém cantava a alcançaram fracamente, e inúmeros pardais cantavam nos beirais” (tradução 
nossa).  
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Porém a oportunidade de um final feliz para Louise é rompida pelas 

armadilhas da vida: ao ver o marido retornar vivo para casa , ela subitamente morre. 

Interessante ressaltar que nessa entrada do Sr. Bently, Chopin nos mostra o poder 

da hegemonia masculina. Não temos quase nenhuma informação sobre Bently, não 

há nenhuma menção no texto se suas atitudes eram rudes ou não com Louise, 

porém a única ação que ele pratica é suficiente para extinguir todos os anseios de 

liberdade de Louise.  

A morte de Louise nos faz pontuar duas questões distintas. Primeiro, a autora 

mostra que a impossibilidade de liberdade das mulheres era bem real quando 

consideramos o contexto de época em que está inserido. Lembramos mais uma vez 

que o conto foi escrito num momento histórico-cultural totalmente dominado pelo 

patriarcado, o que nos faz entender o quanto era impossível para uma mulher tomar 

plena posse de si. Assim, podemos dizer que a morte que Kate Chopin quer mostrar 

não é a morte da Srª Mallard, esposa de Blently Mallard, mas sim a de Louise, a 

mulher que ansiou ser livre, que circunstancial e brevemente experimentou tal 

liberdade. Outra questão sobre a qual a morte de Louise nos faz refletir é sobre a 

sagacidade da autora quando da descoberta da causa da morte da protagonista. No 

seguinte trecho, destacamos o momento em que os médicos apresentam o 

diagnóstico do falecimento da personagem: “When the doctors came, they said she 

had died of heart disease — of joy that kills7” (CHOPIN, 1894). 

Neste diagnóstico médico, a autora demonstra também a total falta de 

habilidade dos homens no que diz respeito a conhecer os reais anseios das 

mulheres, e denuncia a visão patriarcal distorcida. Nessa visão, uma mulher deveria 

amar seu marido, mais do que a ela mesma, a ponto de “morrer de emoção caso 

soubesse que a ‘fatalidade’ de sua morte fora um engano” (WISNIEWSKI, 2012, p. 

273). Essa ideia de submissão é bem pontuada por Barbara Ewell:  

 
But Chopin also exposes Louise’s complicity in Mallard’s subtle oppression. 
Her submission to his “blind persistence” has been the guise of Love, that 
self-sacrificing Victorian ideal. Glorified in fiction Chopin had often decried, 
this love has been, for Louise and others, the primary purpose of life. But 
through her new perspective, she comprehends that “love, the unsolved 
mystery” counts for very little “in face of this possession of selfassertion 
which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being!” As 

                                                           
7
 “Quando os médicos chegaram, disseram que ela morrera do coração – da alegria que mata” 

(tradução nossa). 
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Chopin often insists, love is not a substitute for selfhood; indeed, selfhood is 
love’s precondition 

8
(EWELL, 1986, p. 89 apud WISNIEWSKI p. 273). 

 

Todas as aspirações e desejos de Louise nos são dada através do narrador 

onisciente. Nesse momento em particular, apenas o leitor consegue ler nas 

entrelinhas de uma ironia dramática; só o leitor sabe exatamente do que Louise 

faleceu: enquanto os médicos constatam que Louise morreu de alegria, não teria 

aguentado a emoção de ver seu marido vivo, a leitora, por outro lado, entende que 

Louise tomou consciência com a descoberta de seu marido vivo que seus momentos 

de liberdade foram curtos e seria impossível viver da mesma forma depois deles. As 

emoções tomaram seu ser de forma tão profunda que a levaram a falecer 

imediatamente. Com a morte dessa personagem, Chopin denuncia que seria 

impossível Louise viver naquela sociedade patriarcal e dominadora da época; logo, a 

Sra Mallard já não poderia existir mais. 

  

                                                           
8
“Mas Chopin também expõe a cumplicidade de Louise na sutil opressão de Mallard. Sua submissão 

à ‘persistência cega’ dele tem sido o disfarce do Amor, aquele ideal vitoriano abnegado. Glorificado 
na ficção que Chopin frequentemente condenou, esse amor foi, para Louise e outros, o principal 
propósito da vida. Mas através de sua nova perspectiva, ela compreende que ‘o amor, o mistério não 
resolvido’ conta muito pouco ‘diante dessa posse de autocontrole que ela de repente reconheceu 
como o impulso mais forte do seu ser!’ Como Chopin insiste frequentemente, o amor não é um 
substituto da individualidade; de fato, a individualidade é pré-condição do amor” (tradução nossa). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No decorrer desse trabalho buscamos analisar o conto “A história de uma 

hora”, sob uma perspectiva das teorias feministas. Fizemos uma revisão histórico-

teórica dos movimentos feminista, notadamente sobre as três fases que marcaram 

esse movimento, começando com a primeira onda feminista e como ela foi um 

marco convencionado para desencadear a luta pela liberdade da mulher.  

A primeira onda Feminista veio como uma revolução, pois rompia com todos 

os padrões da época e trouxe um novo olhar para a condição mulher, livre e capaz 

de administrar seus próprios bens, mesmo tendo demorado tanto tempo para as 

conquistas aparecerem de fato. A primeira onda feminista se configura como um 

despertar das mulheres para a luta, que, até hoje, mesmo com todas as conquistas, 

ainda precisa avançar. 

Passamos também pela segunda onda Feminista, que veio complementar a 

primeira e trouxe outras questões a exemplo da reivindicação contra a subjugação 

da mulher e a dominação masculina, em campos como a sexualidade, a família e o 

mercado de trabalho. Concluímos essa revisão sobre os movimentos feministas com 

a terceira onda que trouxe esse olhar mais interno de reavaliação e reformulação 

para o movimento.  

Nessa terceira fase, o movimento repensa as suas ações e aprofunda 

discussões já travadas nas gerações anteriores, como o papel e a função da mulher 

na sociedade. Foi na terceira onda que começaram a ser quebrados estereótipos 

sobre mulheres e sobre feminilidade e foi a partir daí que foram incluídas mulheres 

de outros padrões como, negras, indígenas, entre outras, e como era a experiência 

ser mulher a partir desses outros aspectos étnicos. Vimos assim que é a partir da 

terceira onda que a política feminista e teoria feminista se relacionam mais 

intimamente, pois na terceira onda o feminismo começou a enfatizar que a cultura, a 

educação e a identidade também são espaços de lutas e precisam ser respeitados.  

Outra contribuição importante da terceira onda feminista diz respeito aos 

escritos literários; como a personagem feminina era retratado numa literatura 

canônica dominada por homens e como a literatura feminina era vista, sobretudo em 

textos vistos em sala de aula com uma frequência menos expressiva, com 
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personagens mulheres geralmente rotuladas e quais os impactos nos jovens 

leitores. 

  Após uma revisão sobre as teorias feministas e refletindo sobre o objetivo do 

movimento feminista em suas três fases, relacionamos algumas questões do 

movimento feminista que serviu de base para análise do conto “A história de uma 

hora,” da escritora estadunidense Kate Chopin.  

 Neste conto, foi possível constatar o quanto a autora estava além do seu 

tempo, pois nesta narrativa ela aborda temas que só seriam debatidos pelo 

movimento feminista anos depois. Mostra também como o lugar feminino na 

sociedade daquela época já, para dizer o mínimo, incomodava as mulheres.  

Por meio da Sra. Mallard, Kate Chopin evidencia uma rejeição feminina, as 

condições impostas pelo patriarcado e como era latente o desejo de abandonar uma 

postura feminina de acomodação e passividade, Chopin deu voz ao desejo da 

Senhora Mallard de libertar Louise9, que vivia presa às convenções sociais por meio 

de um casamento que não a satisfazia e que apagava seu eu a ponto de desejar 

não existir mais.  

“Free! Body and soul free”, estas foram as palavras que expressaram o 

sentimento assumido de forma tão arrasadora, que trouxe de volta à personagem o 

desejo de viver. Esses desejos não chegaram a ser verbalizados, mas, numa 

manobra genial são expressos ao leitor; e, dessa maneira a autora não choca a 

sociedade da época totalmente dominada pelo patriarcado, mas, de maneira velada 

e por meio de recursos do subentendido, ela lança a semente e leva à reflexão de 

que alguma coisa está incomodando e, até mesmo, adoecendo o coração das 

mulheres.  

Além disso, no desfecho Chopin faz um uso do recurso da ironia para 

realmente deixar sua mensagem ao leitor sem ser declarada abertamente: ao ver o 

marido vivo, Louise Mallard morre instantaneamente. Nesse final , a autora lança luz 

sobre a improbabilidade, senão a impossibilidade, de a mulher daquela época 

alcançar seu espaço naquela sociedade patriarcal e ter como objetivo a felicidade 

em outros espaços que não seja a vida voltada para a família. 

                                                           
9
 É importante destacar que no conto em pauta a narrativa só faz menção do prenome da Sr

a 
Mallard 

apenas quando esta se “ilumina” das grandes possibilidades de autorrealização com a suposta morte 
de seu marido. 
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Ademais, Kate denuncia a visão deturpada dos homens sobre os reais 

sentimentos da mulher, e essa visão está presente na aparente verdade cientifica 

(causa mortis) quando os médicos atestam imprecisamente a causa da morte de 

Louise. 

 Esses recursos que Chopin usa na sua narrativa faz com que o leitor extraia 

do texto o sentido e fala a tantas mulheres que se reconhecem na Sra Mallard, 

estando de algum modo aprisionado em um molde de vida que a elas foi imposto, 

vazio, dependente e repressor da sua identidade feminina. 

 A análise aqui exposta, mesmo que de forma não tão abrangente, mostrou-se 

eficaz e satisfatória na minha vida acadêmica enquanto pesquisadora conforme 

minhas pretensões de me tornar professora e usar a literatura em sala de aula como 

ferramenta que ajude os aprendizes a entender a necessidade de legitimação do 

espaço feminino na sociedade. Pessoalmente, como mulher feminista, esta pesquisa 

monográfica também me tornou muito mais ciente da necessidade de me 

compreender e entender as lutas e transformações da vida feminina ao longo dos 

anos. 
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