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RESUMO 

 

Este trabalho examina a ficção curta de Kate Chopin, concentrando-se na 
questão da afirmação da identidade, principalmente a feminina, e as 
maneiras como essa identidade se opõe aos papéis sociais impostos ao 
indivíduo. Faz-se primeiramente um levantamento e comentário sobre a 
biografia da autora, com a intenção de investigar a presença e a influência 
de sua história e contexto de vida na construção dos temas de sua obra. 
Em seguida, por meio da análise de três contos de Chopin, “A Lady. Of 
Bayou St. John”, “The Story of an Hour” e “The Recovery”, investiga-se 
como os principais temas da autora figuram em sua ficção; como a questão 
da identidade das personagens é trabalhada e como ela se relaciona às 
expectativas de um contexto social rígido. Ao longo deste trabalho, procura-
se estabelecer relações entre os contos analisados e outros dos contos da 
autora, assim como com o romance The Awakening, este tomado como 
ponto de partida.  

 

 

Palavras-chave:, Kate Chopin. Literatura norte-americana. Literatura 

feminina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph examines the short fiction of Kate Chopin, focusing on the matter 
of the assertion of one’s identity, especially the female identity, and the ways in 
which it confronts the social roles imposed on an individual. Initially, a reflection is 
made on the biography of the author, with the intention of investigating the 
presence and the influence of her life’s history and context in the construction of 
the themes present in her work. Then, through the analysis of three of Chopin’s 
short stories, “A Lady of Bayou St. John”, “The Story of an Hour” and “The 
Recovery”, an investigation is made on how the author’s main themes appear in 
her fiction; how the matter of the characters’ identity is approached and how it 
relates to the expectations of a rigid social context. Throughout this monograph, 
connections are established between the short stories that have been analyzed 
and other of the author’s short stories, as well as with the novel The Awakening, 
taken as a starting point. The possibility of other researches that may benefit the 
studies on Kate Chopin is presented.  

 

Key words: Kate Chopin. American Literature. Women’s Writing.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Depois de sua morte, em 1904, parecia improvável que Kate Chopin 

viesse a fazer parte do cânone da literatura americana. O romance inicial da 

autora, At Fault1 (1890), atingiu sucesso modesto. Entretanto, abriu caminho para 

os livros de contos Bayou Folk2 (1894) e A Night in Acadie3 (1897), que receberam 

críticas positivas e marcaram a carreira da autora. Chopin teve seu nome 

consagrado, enquanto autora regionalista. Seus retratos pitorescos da vida na 

Louisiana encantavam os críticos, particularmente os do norte dos Estados Unidos, 

para quem a vida no sul do país era desconhecida e peculiar. Com seu nome 

reconhecido, Chopin garantiria publicação em várias revistas do período, como a 

Vogue e a Youth’s Companion.  O momento parecia próprio para o lançamento do 

segundo romance de Chopin, The Awakening4 (1899) que, entretanto, chocaria 

leitores e não agradaria a críticos. Aqueles que haviam se encantado com o estilo 

e temas de Chopin e queriam mais retratos típicos da Louisiana, decepcionaram-

se. “... it was not necessary for a writer of so great refinement and poetic grace to 

enter the overworked field of sex fiction.”5 (Chicago Times-Herald In: TOTH, 1999, 

p.222). 

Além disso, não era só a sensualidade presente no romance que repelia 

os críticos. O caráter e a história da protagonista, Edna Pontellier, eram os meios 

preferidos para desqualificar o romance.    

   

                                                 
1
 “Culpados”, disponível em português na tradução de 2005, de Carmem Lúcia Foltran. Entretanto, 

se levamos em conta a resposta de Kate Chopin a uma das críticas ao romance, disponível na 
biografia de Emily Toth, em que a autora afirma que o título se refere a protagonista Therese 
Lafirme, então outra tradução possível seria “Culpada”.  
2
 “O Povo de Bayou”. Não há tradução da coletânea completa para o português. “Bayou” pode se 

referir a um pequeno braço de rio, ou a um pântano. Também é uma forma utilizada para se referir 
a região do sul do estado da Louisiana onde predominavam os chamados acadianos ou cajuns, 
imigrantes franceses que vieram para a Louisiana via a colônia francesa da Acádia, no atual 
Canadá.  
3
 “Uma Noite na Acádia”. Não há tradução da coletânea completa para o português.  

4
 “O Despertar”. Disponível nas traduções brasileiras de Carmem Lúcia Foltran, de 2002, e de 

Celso Mauro Paciornik, de 1994. Também nas traduções portuguesas de Margarida Periquito, de 
2008, e Paula Antunes, de 2007.  
5
 Não era necessário para uma autora de tão grande refinamento e graça poética entrar no campo 

exaurido da ficção erótica. (Tradução de minha autoria. Daqui em diante, todas as traduções 
utilizadas são de minha autoria, exceto se indicado de modo diverso.).   



6 

 

“In many ways, it is unhealthily introspective and morbid in feeling, as the 
story of that sort of woman must inevitably be… when she writes another 
book it is to be hoped that she will choose a theme more healthful and 
sweeter of smell.”

6
 (Los Angeles Times In: TOTH, 1999, p.222).  

 

A recepção negativa de The Awakening transformou a carreira de Chopin. 

Aquele que seria seu terceiro livro de contos, A Vocation and a Voice7, não era, 

aparentemente, “sweeter of smell”, e teve sua publicação cancelada em fevereiro 

de 1900. A autora ainda publicou esparsos artigos e contos nos seus últimos anos 

de vida, mas os anos mais prolíficos de sua carreira terminaram com a publicação 

de The Awakening.   

Kate Chopin não foi completamente esquecida nas décadas após a sua 

morte, mas seria improvável que ela tivesse alcançado sua notoriedade atual não 

fossem as publicações de Per Seyersted, The Complete Works of Kate Chopin8 e 

Kate Chopin: a Critical Biography 9 , ambos em 1969. Naquele momento de 

grandes avanços sociais e tecnológicos, entre os vários movimentos de direitos 

civis e a chegada do homem à Lua, um público e crítica novos estavam prontos 

para a obra de Chopin. Não só isso, mas a obra que mais cativou esse novo 

público foi justamente The Awakening, que permanece a mais popular da autora.  

Depois da redescoberta de Chopin, a produção crítica a seu respeito 

aumentou tremendamente. Seus temas e estilo não se enquadram com facilidade 

em um único molde; Chopin já foi e continua a ser estudada enquanto herdeira de 

diversas tradições: das tradições realista e naturalista; da literatura francesa; do 

transcendentalismo de Emerson e de Whitman, dos regionalistas americanos, 

entre outras. Em seu ensaio “Kate Chopin: Ironist of Realism”, Kathleen Wheeler 

discute como Chopin utilizou e modificou as estratégias realistas na criação de sua 

obra. “Chopin’s narrative voice has its genious and originality precisely in this 

fusion of realism and irony, while her style achieved a union of realism and lush, 

                                                 
6
 Em muitas maneiras, ele é insalubremente introspectivo e mórbido em sentimento, como a 

história desse tipo de mulher deve inevitavelmente ser... Quando ela escrever outro livro se deve 
esperar que ela vá escolher um tema mais saudável e de aroma mais doce.  
7
 “Uma Vocação e uma Voz”. Não há tradução completa da coletânea para o português.  

8
 “A Obra Completa de Kate Chopin”, sem tradução para o português. 

9
 “Kate Chopin: uma biografia crítica”, sem tradução para o português.  
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southern symbolism that gives it its unique flavor.”10 (WHEELER, 1994, p.144). De 

forma semelhante, Elizabeth Nolan discorre sobre como Chopin trabalha com 

diferentes gêneros.  

“(...) Kate Chopin engaged in a restless movement between genres. She 
sustained a relationship with the work of Guy de Maupassant, reacting to 
his technique throughout her career. But, whilst his psychological 
realism/naturalism provided her with an inspirational spark, it failed to 
accommodate fully her artistic vision. (...) Ultimately, Chopin’s literary 
debts take their place in the play of genres that The Awakening enacts, as 
traditions to be transcended in the quest for a distinctive voice through 
which to articulate the ‘vital meaning’ of the woman’s life.”

11 (NOLAN, 
2008, p.127). 

 

Também os temas e personagens da autora oferecem escopo extenso para 

a análise de questões de gênero e raça. Como coloca a crítica Susan Castillo: 

 
“Rather than portraying a society made up of racial and ethnic groups 
existing side by side in airtight compartments, she dared and defied 
prevailing norms in order to evoke a place and time characterised by 
conflicts and convergences, by intricate negotiations and shifts of power 
and disempowerment: a dazzling, kinetic kaleidoscope of human 
beings.”

12
(CASTILLO, 2008, p.73).  

 

Tem se discutido, ainda, as inspirações darwinistas presentes na obra; as 

relações entre obra e autobiografia; a literatura de Kate Chopin como exemplo de 

literatura feminina e/ou feminista e o caráter antecipatório da obra de Chopin em 

relação às questões modernistas. Como coloca Elaine Showalter, em relação à 

literatura feminina americana anterior e contemporânea a Chopin, os temas 

presentes em The Awakening são abordados de forma inovadora. “(...) where 

previous works ignored sexuality or spiritualized it through maternity, The 

                                                 
10

 A voz narrativa de Chopin tem sua genialidade e originalidade justamente nessa fusão de 
realismo e ironia, enquanto seu estilo alcançou a união do realismo e de exuberante simbolismo do 
sul que lhe dá seu sabor único.  
11

 Kate Chopin empreendeu um movimento agitado entre gêneros. Ela manteve uma relação com a 
obra de Guy de Maupassant, reagindo a sua técnica ao longo de sua carreira.  Mas, enquanto seu 
realismo/naturalismo psicológico a provia com uma faísca de inspiração, ele falhava em acomodar 
completamente sua visão artística. Finalmente, as dívidas literárias de Chopin tem lugar na 
brincadeira de gêneros que The Awakening encena, enquanto tradições a serem transcendidas na 
busca por uma voz distinta com a qual articular o ‘significado vital’ da vida da mulher.   
12

 Ao invés de retratar uma sociedade feita de grupos raciais e étnicos que existem lado a lado em 
compartimentos fechados, ela ousou e desafiou as normas prevalecentes a fim de evocar um lugar 
e um tempo caracterizados por conflitos e convergências, por intricadas negociações e mudanças 
e privações de poder: um caleidoscópio deslumbrante e cinético de seres humanos. 
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Awakening is insistently sexual, explicitly involved with the body and with self-

awareness through physical awareness.”13 (SHOWALTER, 1988, p.15). Contudo, 

Showalter também situa o romance na tradição de sua época, demonstrando 

como a sua estrutura se assemelha àquela presente em obras contemporâneas.  

 
Yet despite these departures from tradition, there are other respects in 
which the novel seems very much of its time. As its title suggests, The  
Awakening is a novel about a process rather than a program, about a 
passage rather than a destination. Like Edith Wharton’s The House of 
Mirth (1905), it is a transitional female fiction of the fin-de-siècle, a 
narrative of and about the passage from the homosocial women’s culture 
and literature of the nineteenth century to the heterosexual fiction of 
modernism.

14
 (1988, p.16).  

 

Fica claro que Chopin tanto se aproximava quanto se distanciava daquilo 

que estava presente nas obras de seus contemporâneos, buscando formar a sua 

própria voz como autora. Contudo, frente a vastidão de interpretações e 

apreciações críticas à respeito de Chopin, seria possível presumir que não 

houvesse grande unidade estilística e temática dentro de sua própria produção. 

Além disso, há também que se considerar o vácuo que existiu entre a recepção de 

The Awakening e das criações anteriores de Chopin, sugerindo uma mudança de 

rumo que distanciou o romance dessas outras produções, com exceção de certos 

contos muito próximos tematicamente, como “The Storm”15. Se acreditarmos que 

existiu essa quebra na obra de Chopin, seria preciso formular uma explicação para 

esse fato. A autora vinha escrevendo obras que, com alguma frequência, tinham 

agradado seus editores e seu público. Desde o começo de sua carreira, ela 

mantinha um livro registrando o valor angariado com cada obra e até mesmo quais 

haviam sido rejeitadas. Chopin chegou a destruir um romance intitulado Young Dr. 

                                                 
13

 Onde trabalhos anteriores ignoravam a sexualidade ou a espiritualizavam através da 
maternidade, The Awakening é insistentemente sexual, explicitamente envolvido com o corpo e 
com a autoconsciência através da consciência física.  
14

 No entanto, apesar desses desvios da tradição, há outros nos quais o romance parece muito 
bem ser do seu tempo. Como seu título sugere, The Awakening é um romance que trata de um 
projeto em vez de um programa, de uma passagem em vez de uma destinação. Como The House 
of Mirth (1905) de Edith Warton, é uma ficção feminina transitória do fim do século, uma narrativa 
sobre a passagem da cultura homossocial feminina e a literatura do século XIX para a ficção 
heterossexual do modernismo.  
15

 “A tempestade”. Disponível em português na coletânea “Kate Chopin: contos traduzidos e 
comentados – estudos literários e humanidades médicas” de 2011, pelo título de “O Temporal”, 
tradução de Denise Mariné.   
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Gosse and Théo16 depois que vários editores o rejeitaram. Fica claro que, na 

época em que produziu The Awakening, Chopin já estava familiarizada com o que 

o público e o mercado editorial esperavam dela. É improvável que ela não 

suspeitasse que o romance não agradasse a maioria, mesmo que não no grau em 

que isso aconteceu. Mesmo assim, Chopin teria feito a escolha consciente de 

escrever The Awakening, independentemente das expectativas do público e da 

crítica. Como ela mesma coloca em um de seus ensaios, “I wonder if the editor, 

the writer and the public are ever at one.”17 (CHOPIN, 2006, p.718). Naquele 

momento, esse era certamente o caso. 

A partir da premissa de que Chopin era uma autora que refletia a respeito 

de sua criação artística e que conhecia ou ao menos estava ciente dos desejos de 

seus leitores e editores, a hipótese que será defendida nessa monografia é a de 

que a obra de Chopin não é feita de grandes rupturas temáticas e estilísticas, mas 

de que apresenta, na verdade, um desenvolvimento contínuo que culminaria em 

The Awakening. Consideramos que o conflito central do romance é o do desejo da 

protagonista Edna Pontellier de viver conforme as necessidades do seu verdadeiro 

eu, da sua individualidade, ao mesmo tempo em que habita uma sociedade que 

exige que o indivíduo desempenhe um papel pré-estabelecido. Nosso objetivo é 

demonstrar como essa questão não é restrita à The Awakening, permeando, na 

verdade, de diferentes maneiras, o conjunto da obra da autora.  

Tendo isso em mente, analisaremos contos de momentos distintos na 

carreira de Chopin, a fim de traçar com clareza o processo de aprimoramento de 

sua ficção. Em vida, a autora publicou seu primeiro conto em 1889 e seu último 

em 1902. Dentro desse período, escolhemos analisar três contos em maior 

detalhe - “A Lady of Bayou St. John”18, publicado em 1893; “The Story of an 

Hour”19, de 1894 e “The Recovery”20, de 1896. Outros contos da autora serão 

                                                 
16

 “O jovem Dr. Gosse e Théo”.  
17

 Eu me pergunto se o editor, o autor e o público jamais concordam.  
18

 “Uma Senhora de Bayou St. John”, sem tradução para o português.  
19

 “A História de uma Hora”. Disponível em português na coletânea “Kate Chopin: contos 
traduzidos e comentados – estudos literários e humanidades médicas” de 2011, na tradução de 
Adriana Ruggeri Quinelo. Também na coletânea portuguesa “Meias de Seda”, de 2002, em 
tradução de Sandra César, pelo título de “O Sonho de Uma Hora”.  
20

 “A Recuperação”, sem tradução para o português.  
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discutidos em menor detalhe, quando pertinente, assim como questões do 

romance The Awakening. Também contemplaremos aspectos da biografia da 

autora, com o intuito de demonstrar como os temas principais de sua obra se 

manifestavam na realidade de Chopin. 
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2 UMA VOCAÇÃO E UMA VOZ 

 

Catherine O’Flaherty nasceu em St. Louis, em 8 de fevereiro de 1850. 

Com apenas cinco anos, é mandada para um internato de freiras do Sagrado 

Coração, situado no centro da cidade. Porém, a pequena Katie acaba voltando 

para casa antes do que esperava. Seu pai, Thomas O’Flaherty, estava no trem 

que inauguraria uma nova ponte em Gasconade, Missouri; em novembro de 1855. 

Parte da ponte despencou e ele foi um dos mortos. Eliza, a viúva e mãe de Kate, 

herdou as propriedades do marido e passou a ter controle legal sobre os filhos; 

pouco tempo depois, trouxe a filha de volta para casa.  

O incidente lembra o enredo de um dos contos mais populares de Chopin, 

“The Story of an Hour”. Nesse conto, uma esposa recebe a notícia de que o 

marido teria morrido em um acidente de trem; depois do choque da notícia e de 

uma mistura de sensações de perda, tristeza e luto, a esposa passa a contemplar 

as possibilidades da vida sem o marido e sua consequente liberdade. Entretanto, 

o marido no conto não estivera de fato envolvido no acidente e retorna, 

inesperadamente, para casa. Assim, causa na esposa “joy that kills” 21  (2006, 

p.354), como diagnosticaram os médicos: a protagonista morre de um ataque 

cardíaco ao ver o marido, que julgava morto, adentrar a porta da casa. O desfecho 

do pai de Kate foi diverso daquele do conto: ele morre no acidente e Eliza 

O’Flaherty passa a integrar as gerações de mulheres em sua família que 

permanecem viúvas e independentes.  

A bisavó materna de Kate, Madame Charleville, é, inclusive, quem ensina 

francês e piano à menina logo na infância. Tanto o francês quanto a música viriam 

a ser presenças freqüentes na ficção de Chopin. A protagonista de The Awakening, 

Edna Pontellier, é “(…) what she herself called very fond of music. Musical strains, 

well renderered, had a way of evoking pictures in her mind.” 22  (2006, p.905).  

                                                 
21

 Alegria que mata.  
22

 O que ela própria chamava de alguém que gosta muito de música. Tons musicais, bem 
realizados, tinham uma forma de evocar imagens em sua mente. 
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Madame Charleville também conta para Kate a história da tataravó da menina, 

que fora a primeira mulher a se separar legalmente em St. Louis, em 1785.   

Com 7 anos, Kate volta ao colégio das irmãs do Sagrado Coração, onde 

passa períodos intercalados de sua infância. A educação de Kate era toda 

conduzida por mulheres, em particular as irmãs do Sagrado Coração e a avó 

materna. Seu círculo familiar e de amizades era, da mesma maneira, composto 

principalmente por mulheres. Seu universo ficcional, por sua vez, iria girar 

predominantemente em torno de protagonistas femininas.  Entretanto, enquanto 

autora, mesmo quando reflete sobre este mundo majoritariamente feminino, 

Chopin não permite que sua obra se reduza a ele, e acaba também por lançar luz 

sobre a identidade e o universo e masculino de sua época.  

O começo da Guerra Civil americana, em 1861, perturba a vida tranqüila 

que Kate levava com a família. Em 1863, soldados germano-americanos invadem 

a casa de Eliza O’Flaherty para ‘celebrar’ a vitória da União 23  na batalha de 

Vicksburgh. Sob a mira de baionetas e a ameaça de ter sua casa queimada, Eliza 

foi obrigada içar a bandeira da União. A guerra acabaria em 1865, mas não sem 

deixar marcas duradouras na jovem Kate. Vários de seus contos tratam da guerra 

civil e de suas consequências para os sobreviventes. Em “The Return of 

Alcibiade”24, um velho pai continua a esperar pelo retorno do filho, morto na guerra 

há anos e em “A Lady of Bayou St. John” uma viúva escolhe passar o resto de 

seus dias se deleitando com a lembrança do marido.  

Kate termina sua educação com as irmãs do Sagrado Coração em junho de 

1868. Depois disso, passa a frequentar a sociedade de St. Louis. Em junho de 

1870, casa-se com Oscar Chopin e, em seguida, viajam pela Europa. Quando o 

casal parte para Nova Orleans, Kate já espera o primeiro filho. Os dois vivem em 

Nova Orleans por nove anos, período em que Kate teve cinco de seus filhos. Em 

1879, mudam-se, então, para a vila de Cloutierville, Louisiana, devido a revezes 

financeiros sofridos por Oscar. No mesmo ano, nasce a única filha de Kate, Lélia, 

a mais nova de seis filhos.  Em Cloutierville, Kate era considerada uma 

                                                 
23

 Os Estados Unidos, no caso, os estados que se opunham a Confederação separatista durante a 
Guerra Civil Americana.  
24

 “O Retorno de Alcibiade”, sem tradução para o português. 
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“estrangeira” pelos locais. Além disso, era mal vista por cavalgar e fumar cigarros 

cubanos.  

Em 1882, falece Oscar Chopin. Viúva e com seis filhos, Kate tinha ainda 

herdado do marido uma grande dívida financeira. Ela passa a gerenciar o 

armazém e os demais negócios que tinham sido os meios de vida da família. 

Apenas em 1884 consegue sanar sua dívida. Entretanto, o sucesso de Kate 

Chopin como administradora não foi suficiente para melhorar sua reputação entre 

os moradores da cidade. Estes suspeitavam de um envolvimento entre Kate e seu 

vizinho, Albert Sampite – o que era condenado pela moral da época, 

especialmente porque Albert era casado. Anos depois, a filha de Albert continuaria 

a afirmar que era Kate Chopin quem tinha destruído o casamento de seus pais. De 

qualquer forma, Albert parece ter sido a inspiração de alguns dos personagens de 

Kate, em especial aqueles com o nome de Alcée, que aparecem em The 

Awakening e também nos contos “At the ‘Cadian Ball”25 e “The Storm”. Os Alcées 

de Chopin compartilham características de personalidade com Albert Sampite, 

insolente e sedutor. Mas Sampite tinha também uma faceta destrutiva: ele bebia e 

era violento com Loka, sua esposa. Nesses aspectos, lembra também outros 

personagens da autora, como os maridos abusivos que aparecem em “In 

Sabine”26 e “Désirée’s Baby”27.  

Qualquer que fosse a natureza da relação entre Albert Sampite e Kate 

Chopin, esta foi abruptamente terminada quando Kate, em 1884, decide voltar a 

viver com sua mãe em St. Louis. Infelizmente, Eliza O’Flaherty viria a morrer um 

ano depois. Kate tinha vários familiares e amigos em St. Louis, no entanto, 

permanecia viúva, administrava sozinha sua renda e era responsável por seus 

seis filhos.  Foi a essa altura que seu médico e amigo, Dr. Kolbenheyer, teria 

                                                 
25

 “No Baile Acadiano”. Disponível em português na coletânea “Kate Chopin: contos traduzidos e 
comentados – estudos literários e humanidades médicas” de 2011, na tradução de Denise Mariné. 
Também na coletânea portuguesa “Meias de Seda”, de 2002, em tradução de Sandra César, pelo 
título de “No Baile Canadiano”.   
26

 “Em Sabine”, sem tradução para o português.  
27

 “O neném de Desirée”. Disponível em português na coletânea “Kate Chopin: contos traduzidos e 
comentados – estudos literários e humanidades médicas” de 2011, na tradução de Henrique 
Guerra. Também na coletânea portuguesa “Meias de Seda”, de 2002, em tradução de Sandra 
César, pelo título de “O bebê de Desirée”.  
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sugerido a Chopin que ela passasse a se dedicar à escrita. Chopin tinha mantido 

diários por vários anos, alguns dos quais já continham seus escritos iniciais, mas 

jamais havia tentado publicar algo. Kolbenheyer teria percebido a chance de Kate, 

através de seu talento, aumentar seus rendimentos, além dos prováveis benefícios 

terapêuticos da escrita, que poderia ajudá-la a se recuperar da solidão causada 

pela perda da mãe.  

A primeira publicação de Chopin aparece em 1888, a composição musical 

“Lilia. Polka for Piano”28.  No ano seguinte, publica o poema “If It Might Be”29. 

Ainda no mesmo ano, publica o conto “Wiser than God”30, que relata a história de 

uma jovem pianista que escolhe atender ao chamado da música ao invés de 

aceitar uma proposta de casamento. Assim como a própria Chopin, a protagonista 

começa a se dedicar ao seu ofício artístico após a morte da mãe. Depois disso, 

Chopin continua com afinco sua carreira literária, mantendo anotações sobre suas 

obras, inclusive as datas em que elas haviam sido submetidas a revistas ou 

jornais e também datas de aceite e mesmo de rejeição.  

Em 1890, Kate publica seu primeiro romance, At Fault, custeando ela 

mesma a publicação. At Fault recebeu relativa atenção da crítica, tanto de forma 

positiva quanto negativa, mas não fez sucesso junto ao público. Kate Chopin teve 

que aprender sozinha o que agradava ao mercado editorial da época. Algumas de 

suas histórias continuaram a ser rejeitadas, mas ela logo descobriu o mercado 

promissor e lucrativo para histórias de páscoa e de natal. Em 1891-92, Chopin 

publica vários contos, principalmente nas revistas Century, Youth’s Companion e 

Vogue. Em 1893, viaja para Nova York e Boston, buscando a publicação de outras 

obras, mas sem expressivo sucesso. Finalmente, em agosto do mesmo ano, 

Bayou Folk, a primeira coleção de contos de Chopin, é aceito para publicação.  

Bayou Folk agradou a crítica que, em sua maioria, considerou os contos 

como um retrato intrigante da vida na Louisiana, dotado de uma veia cômica e 

regionalista, além de incorporar dialetos locais. Apesar de Bayou Folk também ser 

rico em temas universais e em crítica social, incluindo vários dos contos que 

                                                 
28

 “Lilia. Polca para piano”.  
29

 “Se pudesse ser”, sem tradução para o português.  
30

 “Mais sábia que um Deus”, sem tradução para o português.  
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problematizavam a situação do sul americano no período do pós-guerra, mesmo 

quando isso foi notado pela critica da época, raramente foi o foco da mesma.  

Nos anos seguintes, Chopin continuou a publicar seus contos em revistas, 

boa parte deles na Vogue, uma das únicas disposta a aceitar suas histórias mais 

controversas. Chopin teve também que encontrar uma nova editora para seu 

segundo volume de contos.  A Night In Acadie é publicado por Way & William’s em 

1897, entretanto, não recebe tanta atenção quanto Bayou Folk. Além disso, as 

melhores críticas que Chopin obtém são as de jornalistas que faziam parte do 

círculo social da autora, e, portanto, beneficiavam-se de sua proximidade com 

Chopin ao interpretar sua obra.  

Em 1898, Way & William’s aceita para publicação The Awakening, na época 

chamado A Solitary Soul31 , além do terceiro volume de contos de Chopin, A 

Vocation and a Voice. The Awakening é publicado em 1899. A protagonista Edna 

Pontellier foi o alvo preferido da crítica, negativa, em sua grande maioria. A 

negligência de Edna quanto ao marido e aos filhos ao longo do romance 

enfureceram as vozes moralistas da época, além do próprio enredo de adultério 

que perpassa parte do romance. A obra também recebeu críticas positivas ou, ao 

menos, neutras, que constituíram, entretanto, minoria.  

Chopin publica mais alguns contos esparsos em 1900 e no mesmo ano 

seu terceiro volume de contos, A Vocation and a Voice, tem seu contrato 

cancelado. Em A Vocation and a Voice, Chopin se afasta dos retratos locais que 

lhe tinham dado notoriedade, como em Bayou Folk, e diversifica seus temas, que 

se tornam mais mórbidos e controversos. Em 1901, Chopin publica algumas 

poucas histórias e, finalmente, em julho do ano seguinte, o conto Polly, seu último 

trabalho publicado em vida.  No mesmo ano, Chopin redige seu testamento. Este 

cuidava para que a única filha de Chopin, Lélia, tivesse renda própria. Em 1903, 

Kate Chopin, provavelmente já enferma, não escrevia mais. Em 20 de agosto de 

1904, Chopin participa da Exposição Mundial de St. Louis. Chopin retorna para 

casa cansada, e à meia-noite, com fortes dores de cabeça, desmaia. Ela falece 

em 22 de agosto de uma hemorragia cerebral, segundo os médicos. 

                                                 
31

 “Uma Alma Solitária”.  
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Nos anos seguintes a sua morte, Chopin é praticamente esquecida pelo 

cenário literário norte-americano. O padre marista Daniel Rankin publica a 

biografia Kate Chopin and Her Creole Stories32 em 1932, mas a obra da autora 

permanece quase que inteiramente adormecida até o trabalho de Per Seyersted, 

em 1969. Depois das publicações de Seyersted, The Complete Works of Kate 

Chopin e Kate Chopin: a Critical Biography, as apreciações críticas e as biografias 

a respeito de Kate Chopin renascem e se expandem imensamente. Na década de 

1990, a obra da autora, em particular The Awakening, finalmente encontra seu 

lugar nos clássicos da literatura norte-americana. A partir de então, a obra da 

autora como um todo tem recebido a atenção da crítica contemporânea. 

Notavelmente, podemos citar o trabalho da biográfa Emily Toth com Kate Chopin: 

A Life of the Author of “The Awakening” (1990) e Unveiling Kate Chopin (1999). 

Entre os trabalhos de crítica, temos a obra das editoras Lynda S. Boren e Sara 

DeSaussure Davis, Kate Chopin Reconsidered: Beyond the Bayou (1992) e do 

crítico Bernard Koloski a obra Kate Chopin: A Study of the Short Fiction (1996), 

além de um compêndio crescente de artigos e trabalhos de diversos outros 

estudiosos de Kate Chopin. 

É apenas examinando de perto as obras de Chopin que se pode estimar o 

valor da contribuição da autora para a literatura norte-americana. Escolheram-se 

três contos que representam momentos diversos na trajetória de Chopin, que 

serão analisados a seguir.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 “Kate Chopin e Suas Histórias Crioulas”, sem tradução para o português. “Creole”, nos anos de 
1870, significava uma pessoa branca nascida no Novo Mundo, de pura ascendência francesa ou 
espanhola (1999, p.63, em tradução minha).  
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3 “A LADY OF BAYOU ST. JOHN” (1893): ENTRE AS ILUSÕES E AS 

INSTITUIÇÕES 

 

Em “A Lady of Bayou St. John”, a protagonista é a jovem Madame Delisle 

que, enquanto seu marido luta na guerra, recebe a proposta de um amigo e 

admirador para que os dois fujam para Paris. Inicialmente ela aceita a proposta, 

até receber a notícia da morte do marido, quando decide por dedicar sua 

existência à memória do esposo morto.  

Madame Deslisle é introduzida como bela e egocêntrica, sempre a 

contemplar a própria figura frente ao espelho. Além disso, ela é bastante jovem e, 

como outras personagens de Chopin, é inicialmente infantilizada. “She was very 

young. So young that she romped with the dogs, teased the parrot, and could not 

fall asleep at night unless old black Manna-Loulou sat beside her bed and told her 

stories.”33 (2006, p.298). Ela apresenta comportamentos associados a uma criança, 

como provocar os animais da casa e precisar dos cuidados da mammy 34 

estereotípica. Também a questão da guerra não é inteiramente compreendida pela 

protagonista, que vê o conflito apenas como impedimento para sua própria alegria, 

o que corrobora seu retrato narcisista. “It was only the immediate effect of the 

awful drama that moved her: the gloom that, spreading on all sides, penetrated her 

own existence and deprived it of joyousness.”35 (2006, p.298).  

 É durante um período de solidão e tristeza que Madame Delisle começa a 

receber as visitas do francês Sépincourt. “He came to her very often that summer, 

clad always in cool, white duck, with a flower in his buttonhole. His pleasant brown 

eyes sought hers with warm, friendly glances that comforted her as a caress might 

comfort a disconsolate child.”36 (2006, p.298). Temos indícios de que Sépincourt 

                                                 
33

 Ela era muito jovem. Tão jovem que ela brincava com os cachorros, provocava o papagaio e não 
conseguia dormir à noite a não ser que a velha negra Manna-Loulou se sentasse ao seu lado e lhe 
contasse histórias.  
34

 Mammy se refere ao estereótipo das mulheres negras que trabalhavam para uma família branca 
e eram responsáveis principalmente pelo cuidado das crianças.  
35

 Era apenas o efeito imediato do terrível drama que a movia: a escuridão que, espalhando-se por 
todos os lados, penetrava a sua própria existência e a privava de alegria. 
36

 Ele veio para ela com freqüência naquele verão, vestido com algodão fresco e branco, com uma 
flor em sua lapela. Seus agradáveis olhos castanhos procuravam os dela com olhares calorosos e 
amigáveis que a confortavam como um afago pode confortar uma criança desconsolada.  
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desencadeará um despertar na protagonista. Primeiro, por suas visitas se darem 

no verão, a estação preferida por Chopin para esse tipo de mudança de espírito 

em suas personagens, como também acontece em “A Shameful Affair”37 e em “A 

Harbinger”38.  Segundo, ele aparece envolto em roupas brancas, indicando seu 

papel enquanto meio de transmissão de um novo conhecimento, em contraste 

com o estado inicial de Madame Deslile que vivia “alone with her slaves”.39(2006, 

p.298). Chopin freqüentemente utiliza a imagem de luz e sombra para representar 

esses dois estados contrastantes – o da ignorância e das ilusões iniciais das 

personagens, simbolizado por sombras e cores escuras, com seu estado após o 

despertar da consciência a respeito de si mesmo, sendo o conhecimento e a 

realidade associados com a luz e as cores claras.  Em “A Lady of Bayou St. John”, 

esse estado inicial é indicado pelo fato de Madame Delisle estar sozinha, isolada, 

apenas com os escravos, que representam a questão da sombra e reforçam a 

imagem do sul antigo, escravocrata; formando-se então um paralelo entre a 

condição pré-despertar da protagonista e a da ordem pré-guerra do sul americano. 

Essa contraposição aparece também em outros contos de Chopin e de outras 

formas como em, por exemplo, “Ma’ame Pélagie”40”. 

Em “Ma’ame Pélagie”, duas irmãs vivem com o sonho de reconstruir a 

antiga mansão de sua família, que foi destruída durante a guerra. “The two lived 

alone in a three-roomed cabin, almost within the shadow of the ruin. They lived for 

a dream, for Ma’ame Pelagie`s dream, which was to rebuild the old home.”41 (2006, 

p.232). Como Madame Delisle, as duas também estão isoladas e vivem de suas 

ilusões, portanto se encontram à sombra, no caso, à sombra do que restou do sul 

antigo, a ruína da mansão. E, também como Madame Delisle, a irmã mais nova de 

Pélagie é vista de maneira infantil. “her sister Pauline, a child in Ma’ame Pelagie`s 

eyes; a child of thirty-five.”42 (2006, p.232).  

                                                                                                                                                     
 
37

 “Um Caso Vergonhoso”. 
38

 “O Arauto”. 
39

 Sozinha com seus escravos. 
40

 “Madame Pélagie”, sem tradução para o português.  
41

 As duas viviam sozinhas em uma cabana de três cômodos, quase à sombra da ruína. Elas 
viviam por um sonho, pelo sonho de Ma’ame Pélagie, que era de reconstruir a antiga casa. 
42

 Sua irmã Pauline, uma criança aos olhos de Ma’ame Pélagie; uma criança de trinta e cinco anos.  
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Conforme a amizade entre Madame Delisle e Sépincourt se desenvolve, a 

imagem do esposo passa a fica menos nítida para Madame. “For months past the 

living image of her husband had been receding further and further into a mist which 

she could penetrate with no faculty or power that she possessed.”43 (2006, p.299). 

Por fim, Sépincourt propõe à Madame que os dois fujam para Paris. É esse fato 

que finalmente desencadeia uma mudança em Madame Delisle. Ela não aceita 

imediatamente o pedido, mas é ele que impulsiona a mudança na caracterização 

da personagem, que aparecerá em seguida.  

 

“That night, for the first time, Madame did not want to hear Manna-
Loulou's stories, and she blew out the wax candle that till now had 
burned nightly in her sleeping-room, under its tall, crystal globe. She had 
suddenly become a woman capable of love or sacrifice. She would not 
hear Manna-Loulou's stories. She wanted to be alone, to tremble and to 
weep.”

44
 (2006, p.299). 

 

  

O pedido de Sépincourt, que possuía pelo menos parcialmente a intenção 

de alegrar Madame Delisle, é recebido de maneira ambígua.  A protagonista 

abandona seus comportamentos infantis e o próprio narrador afirma que ela se 

tornou uma mulher, contudo, ao mesmo tempo, ela escolhe permanecer isolada e 

no escuro, recusando a mudança que se impõe. De fato Madame se nega a ver 

Sépincourt novamente, até que este lhe escreve uma carta pedindo perdão, a qual 

inspira o verdadeiro despertar de Madame Delisle. “Men have written just such 

letters before, but Madame did not know it. To her it was a voice from the unknown, 

like music, awaking in her a delicious tumult that seized and held possession of her 

whole being.”45 (2006, p.299). Como é o costume na ficção de Chopin, esses 

                                                                                                                                                     
 
43

 Há meses a imagem viva de seu marido estava recuando cada vez mais para dentro de uma 
névoa a qual ela não conseguia penetrar com nenhuma capacidade ou poder que possuísse.  
44

 Naquela noite, pela primeira vez, Madame não quis ouvir as histórias de Manna-Loulou, e 
apagou a vela que até agora queimara todas as noites em seu quarto de dormir, sob o seu alto 
globo de cristal. Ela tinha subitamente se tornado uma mulher capaz de amor ou sacrifício. Ela não 
ia ouvir as histórias de Manna-Loulou.  Ela queria ficar sozinha, para tremer e para chorar.  
45

 Homens já escreveram tais cartas antes, mas Madame não sabia disso. Para ela era uma voz do 
desconhecido, como música, despertando-a em um delicioso tumulto que a agarrava e tomava 
posse de todo o seu ser.  
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despertar não se manifesta como um pensamento consciente, mas como uma 

sensação intensa e desconhecida.   

Essa reação também é semelhante a que Pauline, em “Ma’ame Pélagie”, 

vivencia a partir da presença de sua sobrinha. “The coming of La Petite, bringing 

with her as she did the pungent atmosphere of an outside and dimly known world, 

was a shock to these two, living their dream-life.”46 (2006, p.233). La Petite, como 

Sépincourt, é a presença que representa um mundo exterior e que tem o potencial 

de acordar as personagens que se encontram nesse mundo de sonhos e ilusões. 

No caso de Pauline, a presença da sobrinha não é suficiente para que o seu 

despertar se complete. Pélagie havia imposto a vida de sonhos na irmã e Pauline 

só consegue se libertar quando também houver a mudança no comportamento de 

Pélagie. Entretanto, Pauline, mesmo ainda no seu estado infantil, consegue 

reconhecer que La Petite oferece uma alternativa para a maneira como ela e a 

irmã vivem.  

 

"I can’t explain it to you, Sesoeur. I don`t understand it myself. I love you 
as I have always loved you; next to God. But if La Petite goes away I 
shall die. I can`t understand, - help me, Sesoeur. She seems - she 
seems like a saviour; like one who had come and taken me by the hand 
and was leading me somewhere - somewhere I want to go."

47
 (2006, 

p.235). 
 
 
 
 

 Contudo, enquanto Pauline anseia pela mudança que La Petite traz consigo, 

Madame Delisle não é tão ávida para aceitar a proposta de Sépincourt. Quando 

ele retorna para saber a resposta de Madame, Sépincourt fica aliviado por 

perceber que ela pretende aceitar. Entretanto, ainda temos indícios de que 

Madame Deslisle não está convencida da sua própria decisão. “When they met, he 

had but to look into her face to know that he need not lie at her feet craving 

forgiveness. She was waiting for him beneath the spreading branches of a live-oak 

                                                 
46

 A vinda de La Petite, trazendo com ela toda a atmosfera pungente de um mundo exterior e 
pouco conhecido, era um choque para essas duas, vivendo a sua vida de sonhos.  
47

 Eu não consigo te explicar, Sesoeur. Eu mesma não entendo. Eu te amo como sempre te amei, 
ao lado de Deus. Mas se La Petite for embora eu vou morrer. Eu não consigo entender, - me ajude, 
Sesoeur. Ela parece – ela parece ser uma salvadora, uma que veio e me levou pela mão e estava 
me conduzindo para algum lugar – algum lugar aonde eu quero ir.  
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that guarded the gate of her home like a sentinel.”48 (2006, p.299). Apesar de 

Madame Delisle parecer pronta para aceitar a proposta, ela ainda se encontra sob 

o domínio do sul antigo, protegida pelos galhos de um carvalho próprio da região. 

Em seguida, temos também o contraste entre o entusiasmo de Sépincourt e a 

reação de Madame.  

 
“For a brief moment he held her hands, which trembled. The he folded 
her in his arms and kissed her many times. ‘You will go with me, m’amie? 
I love you – oh I love you! Will  you not go with me, m’amie?’ 
‘Anywhere, anywhere,’ she told him in a fainting voice that he could 
scarcely hear.”

49
 (2006, p.300). 

 

 

Madame Delisle aceita se juntar a Sépincourt ao mesmo tempo em que 

vacila, com as mãos trêmulas e a voz fraca. Uma vez que Madame despertou do 

seu estado infantil e das ilusões em que vivia, ela precisa tomar a decisão de 

abandonar aquela ordem antiga na qual ela não mais se enquadra.  Da mesma 

forma, essa decisão é tomada porque não há outra opção que se apresente. É 

nesse momento que o conto muda abruptamente de direção. Madame Delisle 

recebe a notícia de que o marido havia falecido e, portanto, não foge com 

Sépincourt. Meses depois, durante a primavera, Sépincourt retorna para outra vez 

se declarar a Madame, dessa vez para pedir sua mão em casamento. Ele a 

encontra “clad in the deepest mourning”50 (2006, p.300). A primavera já indica um 

estado juvenil e o luto traz de volta a imagem da sombra, de ignorância e 

isolamento. A memória do marido que antes desaparecia, agora retorna com 

intensidade.  

O luto permite que Madame continue a se dedicar, sem perturbações, 

àquela ordem que a presença de Sépincourt tinha mostrado ultrapassada. A 

recusa ao pedido de casamento se dá de acordo com esse novo estado de ilusões 

                                                 
48

 Quando eles se encontraram, ele só precisou olhar para o rosto dela para saber que não 
precisaria se jogar aos seus pés implorando perdão. Ela esperava por ele sob os ramos 
espalhados de um carvalho que guardava o portão de sua casa como um sentinela.  
49

 Por um breve momento ele segurou as mãos dela, que tremiam. Depois ele a envolveu em seus 
braços e a beijou várias vezes. “Você irá comigo, m’amie? Eu te amo – oh eu te amo! Você não irá 
comigo, m’amie?”. 
“Para qualquer lugar, qualquer lugar,” ela lhe disse com uma voz fraca que ele mal podia ouvir.  
50

 Vestida no mais profundo luto.  
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em que Madame Delisle passa a viver. “Can you not see that now my heart, my 

soul, my thought - my very life, must belong to another? It could not be different."51 

(2006, p.301). Quando Sépincourt se frustra pela resposta, Madame revela 

definitivamente como pretende viver a partir de memórias e ilusões. 

 

"My husband has never been so living to me as he is now," she replied 
with a faint smile of commiseration for Sépincourt's fatuity. "Every object 
that surrounds me speaks to me of him. I look yonder across the marais , 
and I see him coming toward me, tired and toil-stained from the hunt. I 
see him again sitting in this chair or in that one. I hear his familiar voice, 
his footsteps upon the galleries. We walk once more together beneath 
the magnolias; and at night in dreams I feel that he is there, there, near 
me. How could it be different! Ah! I have memories, memories to crowd 
and fill my life, if I live a hundred years!"

52
 (2006, p.301). 

 

 Um momento semelhante aparece em “Ma’ame Pélagie”. Entretanto, 

enquanto em “A Lady of Bayou St. John” temos o relato de como Madame Delisle 

decidiu por viver se dedicando às suas memórias, em “Ma’ame Pélagie” 

descobrimos como uma existência muito semelhante precisou ser terminada para 

Pélagie. Pélagie entende que a única maneira de salvar a irmã Pauline, permitindo 

que ela desfrute da companhia da sobrinha e que possa despertar para essa 

mesma existência, é que ela mesma abandone os sonhos para os quais vivia e 

para os quais também submetia Pauline. Antes que possa fazer isso em definitivo, 

Pélagie decide visitar pela última vez a ruína da antiga casa de sua família.  

 

“It was not the first time she had stolen away to the ruin at night-time, 
when the whole plantation slept; but she never before had been there 
with a heart so nearly broken. She was going there for the last time to 
dream her dreams; to see the visions that hitherto had crowded her days 
and nights, and to bid them farewell.”

53
 (2006, p.235).  

                                                 
51

 Você não consegue ver que agora o meu coração, minha alma, meu pensamento – a minha 
própria vida, devem pertencer a outro? Não poderia ser diferente.   
52

 “Meu esposo nunca esteve tão vivo para mim como ele está agora,” ela respondeu com um leve 
sorriso de comiseração pela fatuidade de Sépincourt. “Todos os objetos que me cercam me falam 
sobre ele. Eu olho ao longe através do marais, e eu o vejo vindo em direção a mim, cansado e 
marcado pelo esforço da caçada. Eu o vejo de novo sentado nessa cadeira ou naquela uma. Eu 
escuto sua voz familiar, seus passos sobre as galerias. Nós andamos juntos mais uma vez sob as 
magnólias; e à noite em sonhos eu sinto que ele está ali, ali, próximo a mim. Como poderia ser 
diferente! Ah! Eu tenho memórias, memórias para preencher e ocupar minha vida, se eu viver cem 
anos!”. 
53

 Não era a primeira vez que ela escapara para a ruína durante à noite, quando toda a plantação 
dormia; mas nunca antes lá estivera com um coração praticamente partido. Ela ia para lá pela 
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 As duas personagens, Pélagie e Madame Delisle, reagem de maneira 

semelhante frente ao dilema de ter que escolher entre aceitar a nova ordem do sul 

americano, do período pós-guerra, ou viver das ilusões do passado. Esse é um 

tema comum principalmente nos contos de guerra de Chopin e, tanto em “A Lady 

of Bayou St. John” quanto em “Madame Pélagie”, ele aparece amarrado a uma 

questão maior na ficção da autora, a do despertar das personagens para suas 

próprias necessidades a qual papel social elas escolhem habitar, uma vez que 

nenhum deles resolve plenamente esse conflito interno.  Esses dois contos 

apresentam personagens que são capazes de escolher um dos caminhos 

possíveis, resultando em desfechos que são, à primeira vista, ‘finais felizes’, já que 

esse conflito tem uma resolução. Madame Delisle passa o resto de seus dias 

vivendo do passado.  

“Madame still lives on Bayou St. John. She is rather an old lady now, a 
very pretty old lady, against whose long years of widowhood there has 
never been a breath of reproach. The memory of Gustave still fills and 
satisfies her days. She has never failed, once a year, to have a solemn 
high mass said for the repose of his soul.”

54
 (2006, p.302). 

 

 Ao mesmo tempo em que Madame Delisle vive o resto de seus dias 

perfeitamente satisfeita, isso só é possível porque recusou a realidade em favor de 

uma existência feita de sonhos e devaneios. O final feliz de Chopin é na verdade 

irônico, se admitimos que a alegria de Madame Delisle só é possível porque ela 

recusou um estado superior de autoconsciência. Portanto, a resolução do conflito 

que move o conto não é, necessariamente, o desfecho mais desejável. 

Conclusões semelhantes aparecem em outros contos de guerra da autora, mas 

para muitos personagens as conseqüências da guerra são tamanhas a ponto de 

devaneio e da ilusão não serem voluntários. Em “The Return of Alcibiade” o velho 

Monsieur Jean Ba confunde um visitante com o filho que partira para a guerra 

                                                                                                                                                     
última vez para sonhar seus sonhos; para ver as visões que até então haviam preenchido seus 
dias e noites, e para lhes dizer adeus.  
54

 Madame ainda vive em Bayou St. John. Ela é uma velha senhora agora, uma velha senhora 
muito bonita, cujos longos anos de viuvez nunca foram censurados. A memória de Gustave ainda 
ocupa e satisfaz os seus dias. Ela nunca falhou em, uma vez ao ano, celebrar uma missa solene 
para o descanso da alma dele.  
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anos antes e nunca havia voltado. Ao longo do jantar, Monsieur Jean Ba acredita 

que o visitante é o filho e o trata como se o tempo não houvesse passado. 

 
“Alcibiade, I am going to take a little nap now. If Robert McFarlane comes 
while I am sleeping, with more talk of wanting to buy Nég Sévérin, tell 
him I will sell none of my slaves; not the least little négrillon. Drive him 
from the place with the shotgun. Don't be afraid to use the shot-gun, 
Alcibiade, - when I am asleep, - if he comes.”

55
 (2006, p.253).  

  
Depois disso, Monsieur Jean Ba falece. Diferente de Madame Delisle, 

Monsieur Jean Ba não opta por uma vida de lembranças, mas de fato as 

conseqüências da guerra o levam a demência, a ponto dele estar convencido de 

que o tempo não passou na realidade. Já para Madame Delisle, o tempo passa, 

contudo ele não a afeta por completo. Como ela permaneceu psicologicamente 

em um estado juvenil, mesmo fisicamente ela não reflete sua idade verdadeira, 

permanecendo uma bela senhora.  

Algo semelhante ocorre em “Ma’ame Pélagie”. Pélagie, inicialmente tinha 

sido descrita de forma semelhante ao final de Madame Delisle, como “a queenly, 

white-haired woman of fifty”56 (2006, p.232). Contudo, no final do conto, tendo 

abandonado a vida de sonhos, os anos finalmente a alcançam.  

“She was dressed in black, with the white kerchief she always wore 
folded across her bosom. Her thick, glossy hair rose like a silver diadem 
from her brow. In her deep, dark eyes smouldered the light of fires that 
would never flame. She had grown very old. Years instead of months 
seemed to have passed over her since the night she bade farewell to her 
visions.        
Poor Ma’ame Pelagie! How could it be different! While the outward 
pressure of a young and joyous existence had forced her footsteps into  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55

 Alcibiade, Eu vou tirar um pequeno cochilo agora. Se Robert McFarlane vier enquanto eu estou 
dormindo, com mais conversa de querer comprar Neg Sévérin, diga a ele que eu não vou vender 
nenhum dos meus escravos; nem o menor pequeno négrillon. Expulse-o do lugar com a 
espingarda. Não tenha medo de usar a espingarda, Alcibiade, – quando eu estiver dormindo, - se 
ele vier.  
56

 Uma majestosa mulher de cabelos brancos, de cinqüenta anos.  
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the light, her soul had stayed in the shadow of the ruin.”
57

 (2006, p.239).    

 

Pélagie se viu obrigada a abandonar seus antigos sonhos, apesar do 

desejo de permanecer a sombra. Em contrapartida, Pauline agora se vê livre para 

viver a mesma existência da sobrinha, o que faz com ela rejuvenesça ao mesmo 

tempo em que abandona seu comportamento infantil. “Mam’selle Pauline had 

been touched by the re-creation of Valmet. Her cheek was as full and almost as 

flushed as La Petite’s. The years were falling away from her.”58 (2006, p.238). 

Pauline, diferente da irmã, escolhe viver de acordo com os valores do novo sul, 

que lhe foram apresentados por La Petite.  O desfecho de “Ma’ame Pélagie” 

também apresenta um final feliz e ao mesmo tempo irônico. Pélagie promove a 

felicidade da sua família, mas apenas após ter abandonado as ilusões que 

preenchiam seus dias. Ma’ame Pélagie se torna mais uma personagem que não 

pode existir em uma ordem antiga e que, contudo, também não se satisfaz pela 

nova. Entretanto, a personagem que realmente antecipa algumas das principais 

protagonistas de Chopin, tal como Edna Pontellier de The Awakening e Louise 

Mallard de “The Story of an Hour”, é Pauline. É Pauline quem desperta e se vê 

tendo que escolher entre dois mundos opostos, o sul antigo representado por 

Pélagie e o novo por La Petite.  

Ainda assim, a resolução para esse conflito, em “Ma’ame Pélagie”, é mais 

ingênua do que a que observamos na ficção mais madura de Chopin. Fica claro 

que a escolha feita por Madame Delisle e por Pélagie, a de seguir a ordem do 

passado, é viver apenas das ilusões da juventude. Entretanto, a opção de Pauline 

e de La Petite parece ser a luz, não a sombra; o conhecimento da realidade e não 

                                                 

57
Ela estava vestida de preto, com o lenço de cabeça branco que sempre usava cruzado sobre seu 

peito. Seu cabelo grosso e brilhante se erguia da sua sobrancelha como uma diadema de prata. 
Nos seus olhos pretos e profundos estava latente a luz de fogos que nunca queimariam. Ela havia 
envelhecido muito. Anos ao invés de meses pareciam ter passado por ela desde a noite em que 
disse adeus às suas visões. Pobre Ma’ame Pélagie! Como poderia ser diferente! Enquanto a 
pressão externa de uma jovem e alegre existência forçara seus passos em direção à luz, sua alma 
permanecera na sobra da ruína.  
58

 Mam’selle Pauline havia sido tocada pela recriação de Valmet. Sua bochecha estava tão cheia e 
quase tão corada quanto a de La Petite. Os anos estavam desaparecendo dela.  
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a ignorância. É essa mesma perspectiva que observamos no primeiro conto 

publicado de Chopin, “Wiser Than a God”. Nele, a protagonista Paula Von Stoltz 

decide seguir uma vocação artística ao invés de aceitar uma proposta de 

casamento, apesar do amor que sente pelo pretendente. No conto, essa é tratada 

como a decisão mais sábia.  

Entretanto, essa temática se desdobra em contos posteriores de Chopin e 

em The Awakening, que rejeitam a escolha da vida artística e independente como 

uma resolução para o conflito entre um eu autoconsciente e a necessidade de se 

enquadrar em um papel social pré-determinado. Nessas obras, esse não passa de 

mais um papel que, por sua vez, também delimita o sujeito e não permite a sua 

emancipação completa. De fato, essa imagem do artista independente aparece 

em The Awakening na figura de Mademoiselle Reisz. Reisz é uma piainista, tal 

como Paula em “Wiser Than a God”. Ela é bem sucedida no sentido em que pode 

se dedicar plenamente a sua arte, mas ao mesmo tempo é uma personagem que 

vive sozinha e isolada – assim como as personagens que se dedicavam as suas 

memórias do passado e ilusões da juventude que aparecem já nos primeiros 

contos de Chopin. De fato, a vida artística em Chopin passa a ser mais uma 

maneira de viver de ilusões e não da realidade.  

Chopin não condena aqueles que seguem um caminho de ilusões, mas ela 

reconhece que ele não é viável a partir do momento em que a realidade se impõe 

frente ao sujeito. Em um dos poucos ensaios de Chopin, ela revela para um jovem 

amigo o que considera serem as ilusões, em uma definição que se alinha 

nitidamente com a obra da autora.  

“We never know what illusions are till we have lost them. They belong to 
youth, and they are poetry and philosophy, and vagabondage, and 
everything delightful. And they last till men and the world, life and the 
institutions, come along with - but gracious!”. I forgot whom I was talking 
to. Run on and get your skates. I hear there’s great sport out at Forest 
Park.” 

59
 (2006, p. 707).  

 

                                                 
59

 Nós nunca sabemos o que são ilusões até que as perdemos. Elas pertencem a juventude, e elas 
são a poesia e a filosofia, e a vagabundagem, e tudo que é prazeroso. E elas duram até que os 
homens e o mundo, a vida e as instituições, vêm com – mas céus! Esqueci com quem eu falava. 
Corra e pegue seus patins. Ouvi dizer que há muito com que se divertir lá em Forest Park.  
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A autora decide não se estender e manda embora o amigo, talvez porque 

perceba que ele ainda pertence aos sonhos e divertimentos da juventude. Trechos 

como esse nos auxiliam a melhor compreender o contexto de Chopin, o que nos 

auxilia na interpretação de sua obra.  
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4 “THE STORY OF AN HOUR” (1894): ENTRE A HORA DO SONHO E A 

DO DESPERTAR 

 

Em “The Story of an Hour”, a protagonista Louise Mallard recebe a notícia 

de que o marido teria sido morto em um acidente de trem. Ela sofre do coração, e 

sua irmã e cunhado se preocupam com seu estado de saúde ao ouvir a notícia. 

Contudo, enquanto Louise ainda reagia às circunstâncias; o marido, que na 

verdade não estava no local do acidente, retorna para casa. Ao contemplar o 

esposo, Louise falece. 

Já no início do conto, o narrador informa que a Sra. Mallard sofre com um 

problema no coração. Entende-se que esse problema é uma aflição física, que, ao 

mesmo tempo, servirá como uma indicação do estado de espírito da protagonista. 

Preocupados com o estado de saúde de Louise, sua irmã e seu cunhado 

providenciam para que sejam os primeiros a lhe comunicar, com toda cautela, a 

morte do esposo Brently Mallard. Contudo, a primeira reação de Louise não é a 

esperada. “She did not hear the story as many women have heard the same, with 

a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once, with sudden, wild 

abandonment, in her sister’s arms.”60 (2006, p.352). O choro imediato de Louise 

revela que, ao contrário daquelas outras mulheres que ouviram essa mesma 

notícia antes, ela não apresenta dificuldade para aceitar como verdade a morte do 

marido, pelo contrário, a sua reação é instantânea.  

Logo após esse momento de luto, Louise escolhe ficar sozinha. “When the 

storm of grief had spent itself she went away to her room alone. She would have 

no one follow her.”61 (2006, p.352). Tendo aceitado a morte do marido, como o 

choro repentino parece indicar, a sua próxima atitude é buscar o isolamento. Sua 

reação é justamente a de desfrutar da solidão que a viuvez lhe proporcionou.  Em 

seu quarto, Louise se senta em um poltrona frente à uma janela aberta. A janela 

irá figurar como o meio pelo qual novas possibilidades se apresentam para Louise, 

                                                 
60

 Ela não escutou a história como muitas mulheres escutaram antes dela, com uma inabilidade 
paralisante de aceitar sua significância. Ela chorou de uma vez, com um súbito e selvagem 
abandono, nos braços de sua irmã. 
61

 Quando a tempestade de luto tinha se acabado ela foi embora para o seu quarto sozinha. Ela 
não queria que ninguém a seguisse.  
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possibilidades que só existem por causa desse novo estado de isolamento. O que 

Louise enxerga da janela  são os elementos naturais, elementos que aguçam seus 

vários sentidos.  

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

62
 (2006, p.352). 

     

Assim como a primavera traz renovação para a natureza, a morte física do 

esposo anuncia uma nova vida para Louise.  Sentada em sua poltrona, ela ainda 

experimenta sensações físicas relacionadas ao seu novo estado de espírito. “She 

sat with her head thrown back upon the cushion of the chair, quite motionless, 

except when a sob came up into her throat and shook her, as a child who has cried 

itself to sleep continues to sob in its dreams.”63 (2006, p.352). Como as árvores 

que estremeciam com a primavera, Louise também é sacudida por novas 

sensações. Ao mesmo tempo, seu choro é como o de uma criança que chorou na 

realidade e continua a chorar nos sonhos. Como a criança, Louise agora se 

encontra em um mundo de sonhos, de promessas, contudo, ela não consegue se 

ver inteiramente livre da realidade que primeiro lhe fez chorar. Ao mesmo tempo, 

ela também possui a ignorância natural de uma criança, que não conhece nem a 

si mesma e nem à realidade com plenitude. Essa imagem é reforçada no retrato 

seguinte de Louise.  

“She was young, with a fair, calm face, whose lines bespoke repression 
and even a certain strength. But now there was a dull stare in her eyes, 
whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of blue 
sky. It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of 
intelligent thought.”

64
 (2006, p. 352).  

 

                                                 
62

 Ela podia ver na praça em frente a sua casa que os topos das árvores estremeciam com a nova 
vida de primavera. O delicioso sopro de chuva estava no ar. Na rua abaixo, um vendedor 
ambulante anunciava suas mercadorias. As notas de uma música distante que alguém cantava lhe 
alcançavam fracamente e incontáveis pardais gorjeavam nos beirais.  
63

 Ela se sentou com a cabeça encostada na almofada da poltrona, praticamente sem se mover, 
exceto quando um choro surgiu em sua garganta e a sacudiu, como uma criança que chorou até 
dormir continua a chorar em seus sonhos.  
64

 Ela era jovem, com um rosto claro e calmo, cujas linhas mostravam repressão e até uma certa 
força. Mas agora havia um olhar vazio nos olhos dela, que se fixavam ao longe em um daqueles 
trechos de céu azul. Não era um olhar de reflexão, mas na verdade indicava uma suspensão de 
pensamento inteligente.  
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Percebe-se que Louise, ao fixar seu olhar nas promessas de renovação do 

mundo natural, acaba abdicando da sua capacidade de “pensamento inteligente”. 

Viver daquele mundo de sonhos implica viver também ignorante da realidade. 

Entretanto, justamente porque Louise abandonou as amarras de sua realidade, no 

caso principalmente o seu casamento, mas também suas relações com a família – 

que ela deixa para fora do quarto – é que o próximo desenvolvimento do conto é 

possível.  

“There was something coming to her and she was waiting for it, fearfully. 
What was it? She did not know; it was too subtle and elusive to name. 
But she felt it, creeping out of the sky, reaching toward her through the 
sounds, the scents, the color that filled the air. Now her bosom rose and 
fell tumultuously. 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 been. 
When she abandoned herself a little whispered word escaped her slightly 
parted lips. She said it over and over under her breath: "free, free, free!" 
The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her 
eyes. They stayed keen and bright. Her pulses beat fast, and the 
coursing blood warmed and relaxed every inch of her body.”

65
 (2006, 

p.352-353).  
 

Uma vez que Louise se encontrava sozinha, isolada, vivendo de um sonho, 

então a sensação de liberdade pode tomar posse dela. No início, ela teme aquilo 

que se aproxima, pois o sentimento é novo, desconhecido.  Entretanto, quando ela 

se permite ser possuída pela sensação, ela atinge um tipo de êxtase. A 

protagonista não prevê que uma conseqüência negativa possa resultar de sua 

experiência, mas uma sugestão do narrador já antecipa o final do conto. “She did 

not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. A clear and 

exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial.”66 (2006, p. 

353). Louise ignora qualquer possibilidade da sua alegria representar algum tipo 

                                                 
65 Algo vinha em direção a ela e ela esperava por ele, temerosamente. O que era? Ela não sabia; 
era algo muito sutil e elusivo para se nomear. Mas ela o sentia, rastejando para fora do céu, 
alcançando-a através dos sons, dos aromas, da cor que preenchia o ar. Agora seu peito subia e 
descia tumultuosamente. Ela começava a reconhecer essa coisa que se aproximava para possuí-la, 
e ela estava lutando para mandá-la de volta com sua vontade – por mais impotentes que suas 
mãos brancas e finas teriam sido. Quando ela se entregou, uma pequena palavra sussurrada 
escapou de seus lábios levemente partidos. Ela a repetiu várias vezes em voz baixa: “livre, livre, 
livre!”. O olhar vazio e a expressão de terror que tinham vindo em seguida deixaram seus olhos. 
Eles permaneceram penetrantes e brilhantes. Seu pulso batia rápido, e o sangue que corria 
esquentava e relaxava cada centímetro de seu corpo.  
66

 Ela não parou para perguntar se era ou não uma alegria monstruosa que a dominava. Uma 
percepção clara e exaltada permitia que ela descartasse a sugestão como trivial.  
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de perigo, decidindo se deleitar nela completamente. Seu estado é de completa 

euforia e ela contempla o futuro em júbilo. 

“There would be no one to live for during those coming years; she would 
live for herself. 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.”

67
  (2006, p.353). 

 

Nesse momento, Louise consegue comparar a vida que ela poderá levar, 

agora que acredita estar livre, com aquela com a qual ela estava presa antes da 

morte do esposo. Ela decide viver para si mesma, levando em conta apenas os 

seus próprios desejos e ignorando a realidade e vontades alheias. Ela continua 

extática com a sua nova posição, sussurrando repetidas vezes “Free! Body and 

soul free!”68 (2006, p.353).  

É a essa altura que o conto sofre uma mudança de direção. A irmã de 

Louise,.Josephine, aparece. "Louise, open the door! I beg, open the door--you will 

make yourself ill. What are you doing Louise? For heaven's sake open the door."69 

(2006, p.353). Josephine já é um primeiro indício de que a ilusão de Louise, a de 

viver uma existência livre de pressões externas, não poderá ser concretizada. 

Contudo, Louise escolhe ignorar o pedido da irmã, completamente fascinada pelas 

suas visões do futuro.  

“Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring days, 

and summer days, and all sorts of days that would be her own. She 
breathed a quick prayer that life might be long. It was only yesterday she 
had thought with a shudder that life might be long.”

70
 (2006, p.353).  

 

As menções da primavera e do verão relembram aquela nova vida que 

nasce com a primavera, paralela a renovação que aconteceu à Louise. A 

                                                 
67

 Ela não viveria por ninguém naqueles anos que viriam; ela viveria para si mesma. Não haveria 
nenhuma vontade poderosa para submeter a dela naquela persistência cega com a qual homens e 
mulheres acreditar ter o direito de impor uma vontade particular em uma outra criatura. Uma 
intenção gentil ou uma intenção cruel não faziam o ato parecer nada menos que um crime 
enquanto ela o considerava naquele breve momento de iluminação.  
68

 Livre! Corpo e alma livres! 
69

 Louise, abra a porta! Eu imploro, abra a porta – você vai ficar doente. O que você está fazendo, 
Louise? Pelo amor de Deus, abra a porta.  
70

 Sua imaginação corria solta por aqueles dias a sua frente. Dias de primavera e dias de verão e 
todos os tipos de dias que seriam só dela. Ela fez uma rápida oração para que a vida fosse longa. 
Ontem mesmo ela tinha pensado com um arrepio que a vida poderia ser longa.  
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passagem é também irônica, pois o desejo de uma vida longa vai ser frustrado no 

fim do conto.  

Finalmente, Louise abre a porta para a irmã e se comporta como “a 

goddess of Victory”71 (2006, p. 354). É evidente que Louise acredita que suas 

expectativas para o futuro se concretizarão, que ela será triunfante em sua nova 

vida. Ao fim, quando Louise termina de descer as escadas, Brent Mallard entra 

pela porta. Louise morre ao vislumbrar o esposo. O parecer dos médicos é de que 

“(…) she had died of heart disease—of joy that kills.”72 (2006, p.354).  

 O final do conto é irônico, uma vez que o leitor tem conhecimento de que 

Louise não estava devastada pela morte do esposo. Contudo, ele também se 

refere àquela alegria que tinha antes possuído a protagonista. É a frustração 

dessa alegria que mata Louise, de fato um problema de coração, a aflição 

repentina que a sua alma sofre ao descobrir que o marido estava vivo. Louise é 

como a criança que, ao acordar do sonho, não consegue enfrentar a realidade. O 

seu encantamento pelas ilusões de uma vida independente era tamanho que o 

fracasso desse desejo causa a sua morte.  

 Louise, como tantas personagens de Chopin, prefere viver de ilusões do 

que se sujeitar à uma realidade que restringe as necessidades do seu eu. 

Entretanto, Louise comete o erro de acreditar que essas ilusões não terão fim. 

“The Story of an Hour” foi publicada pela primeira vez com o título de “The Dream 

of an Hour”73. Ao fim da hora, o sonho acaba, algo que o coração de Louise 

Mallard acaba não suportando.  

 Em “The Story of an Hour”, não há uma resolução para a situação de 

Louise uma vez que o marido retornou. Contudo, um outro conto de Chopin 

apresenta uma solução temporária para personagens que, como Louise, estão 

restringidas pelas instituições. Em “The Storm”, conto que a autora não tentou 

publicar em vida, Bobinôt e o filho Bibi decidem esperar em uma loja o fim de uma 

forte tempestade. Enquanto isso, a esposa de Bobinôt, Calixta, está sozinha, até 

que o personagem Alcée pede abrigo em sua casa. Uma vez que a tempestade se 

                                                 
71

 Uma deusa da Vitória.  
72

 Ela tinha morrido de doença do coração – da alegria que mata.  
73

 “O sonho de uma hora”.  
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inicia, forma-se uma imagem de um mundo fantástico, no qual a casa de Calixta 

está isolada, inacessível. “The rain was coming down in sheets, obscuring the view 

of far-off cabins and enveloping the distant wood in a gray mist.”74.O isolamento 

proporcionado pela tempestade permite que Calixta e Alcée relembrem a afeição 

que sentiam um pelo outro e experimentem um encontro sexual. Assim que a 

chuva passa, os dois tomam seus próprios rumos. A conclusão do conto revela um 

cenário que não se apresenta em “The Story of an Hour”, a possibilidade de uma 

fuga temporária da realidade que satisfaz as necessidades individuais das 

personagens. Calixta recebe Bobinôt e Bibi de bom humor, para o alívio dos dois, 

e Alcée escreve para sua esposa e a incentiva a se demorar um pouco mais em 

sua viagem, ela por sua vez fica satisfeita por ter mais tempo para aproveitar sua 

própria liberdade. “So the storm passed and everyone was happy”75. (2006, p. 596); 

conclui finalmente o narrador.  

 É relevante que Chopin não tenha tentado publicar “The Storm”. É verdade 

que o conto era demasiado ousado para ser aceito por editores do período. 

Entretanto, o próprio fato dele não poder ser publicado parece indicar que esse 

abandono, mesmo que temporário, das amarras impostas pela sociedade não 

podia ser de fato concretizado. Para Chopin, não se apresentava uma realidade 

em que todos ficariam satisfeitos, e a reação pública a The Awakening, assim 

como a impossibilidade de publicar um conto como “The Storm’ comprovam esse 

fato.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
74

 A chuva caía como uma cortina, obscurecendo a vista das cabanas ao longe e envolvendo o 
bosque distante em uma névoa cinzenta.   
75

 Então a tempestade passou e todos estavam felizes.  
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5 “THE RECOVERY” (1896): ENTRE O EU E SUA IMAGEM 

 

Em “The Recovery” a protagonista Jane, de trinta e cinco anos, recupera 

sua visão depois de quinze anos de cegueira. O narrador a apresenta pela 

primeira vez como uma mulher “possessing something of youthfullness”76 (2006, 

p.480). Entretanto, o narrador esclarece que a juventude não permanecia mais 

nos seus traços físicos, mas na expressão de seu rosto.  Depois de ter recuperado 

milagrosamente a visão, a personagem abre os olhos pela primeira vez “upon the 

full, mellow brightness of a june day”77 (2006, p.480). A estação do ano não é 

aleatória na ficção de Chopin, sendo também comumente paralela à idade das 

personagens. As histórias de Chopin que se passam no verão normalmente tratam 

de uma fase posterior à juventude – a primavera – e apresentam algum tipo de 

‘despertar’ por parte da protagonista. Um dos exemplos mais evidentes é 

justamente The Awakening, em que o despertar de Edna Pontellier se dá no 

período das férias de verão.  

Quando Jane abre os olhos, ela se depara com o dia de verão, sendo a 

natureza representada de forma exuberante e sensual. “Close beside her window 

the maple leaves rippled in the sun; flowers, rich and warm in color, blossomed 

beneath, and radiant-winged butterflies hovered sensuous in mid-air.” 78  (2006, 

p.480). Em seguida, a personagem observa os objetos que se encontram ao seu 

redor, esses inalterados pela passagem do tempo. Mas a personagem ainda 

precisa encarar um último objeto, distinto dos demais, o espelho. Encarar o 

espelho significa encarar a si mesma e Jane hesita. Nesse momento, ela é 

descrita de forma infantilizada. “She held back, as a young girl who is going to 

confession is ashamed and afraid, and invites delay.”79 (2006, p.481). Assim como 

a expressão da personagem fora descrita como contendo certa juventude, 

                                                 
76

 Possuindo algo de juventude. 
77

 Para o completo e agradável brilho de um dia de junho. 
78

 Perto de sua janela, as folhas de bordo se agitavam sob o sol; flores, de cores ricas e quentes, 
desabrochavam abaixo, e borboletas de asas radiantes pairavam sensualmente no ar.  
79

 Ela hesitou, como uma jovem menina que indo para a confissão está envergonhada e com medo, 
e deseja o atraso.  
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também a sua maneira de agir é semelhante à de uma “young girl”80. Entretanto, 

essa imagem é subitamente subvertida quando Jane se olha no espelho e clama 

involuntariamente “Mother!” 81  (2006, p.481). Imediatamente, estabelece-se um 

conflito entre a maneira como a personagem vinha se comportando e a imagem 

no espelho como que refletindo outra pessoa. O próprio narrador admite não 

compreender completamente o que Jane teria enxergado. “You or I or anyone 

looking upon that same picture in the glass would have seen a rather well-

preserved, stately blonde woman of thirty-five or more. Only God knows what she 

saw. It was something that held her with terrible fascination.” 82  (2006, p.481). 

Nessa imagem desconhecida, apenas os olhos, enquanto ‘janela da alma’, 

continuam a refletir o eu interior e promovem o reconhecimento da personagem 

consigo mesma. “Afflicted as they had been, they alone belonged to that old, other 

self that had somewhere vanished.”83 (2006, p.481). Esse reconhecimento significa 

também o fim da ignorância da personagem e a recuperação do conhecimento 

que era inaccessível enquanto ela permanecesse no escuro. Todas as suas 

ilusões são desfeitas quando ela finalmente percebe que todos os seus 

conhecidos haviam mentido a respeito da sua aparência. Depois disso, esse eu 

que vivia no escuro não pode mais existir. A expressão de juventude abandona 

por fim a personagem. “there was no longer the appeal that had been there a while 

ago; neither was there confidence.”84 (2006, p.481).   

A perda da ignorância em que ela vivia significa que Jane também não se 

surpreende com a aparência daqueles que ela conhecera antes de perder a visão. 

O que atrai a ela, como naquele primeiro momento de visão restabelecida, é a 

natureza. Mais exuberante do que nunca, é ela quem desperta a personagem para 

o uso completo de seus sentidos.  

 

                                                 
80

 Jovem menina.  
81

 Mãe! 
82

 Você ou eu o qualquer um olhando para aquela mesma imagem no espelho teria visto uma bem 
conservada, imponente e loira mulher de trinta e cinco anos ou mais. Só Deus sabe o que ela viu. 
Era algo que a cativava com terrível fascinação.  
83

 Aflitos como eles haviam estado, apenas eles pertenciam àquele velho, outro eu que 
desaparecera para algum lugar.  
84

 Não havia mais o apelo que ali estivera pouco tempo atrás, tampouco havia confiança. 
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“Her senses had long been sharpened to the sounds and odors of the 
good, green world, and now her restored vision completed a sensuous 
impression such as she had never dreamed could be borne in upon a 
human consciousness.”

85
 (2006, p.482).  

 

Esse momento de despertar da personagem para si mesma, em um ato de 

auto-satisfação táctil e sensual - aqui promovido pela natureza - é abundante na 

obra de Chopin. Por exemplo, como elucida Mary E. Papke. 

  

“Stories written by early 1891 set out in microcosm the grander pattern of 

Chopin's later literary explorations and effectively introduce all the central 

concerns therein: the awakening of woman to her true self (or selves) and 

the  abysses of solitude or alienation into which that self wanders in her 

quest for fulfillment”.
86

 (Kate Chopin’s Social Fiction In: BLOOM, 2007, p. 

35). 

 

Mas o vetor desse momento não é sempre a natureza. Por exemplo, em “A Pair of 

Silk Stockings”87, um momento muito semelhante ocorre com a protagonista Mrs. 

Sommers, incitado pelas meias de seda.  

 

 “She sat herself upon a revolving stool before a counter that was 
comparatively deserted, trying to gather strenght and courage to charge 
through an eager multitude that was besieging breastworks of shirting 
and figured lawn. An all-gone linp feeling had come over her and she 
rested her hand aimlessly upon the counter. She wore no gloves. By 
degrees she grew aware that her hand had encountered something very 
soothing, very pleasant to touch. She looked down to see that her hand 
lay upon a pile of silk stockings. A placard near by announced that they 
had been reduced in price from two dollars and fifty-cents to one dollar 
and ninety-eight cents; and a young girl who stood behind the counter 
asked her if she wished to examine their line of silk hosiery. She smiled, 
just as if she had been asked to inspect a tiara of diamonds with the 
ultimate view of purchasing it. But she went on feeling the soft, sheeny 

                                                 
85

 Seus sentidos haviam há muito tempo sido afiados para os sons e aromas do bom, verde mundo, 
e agora sua visão restaurada completava uma impressão sensual tal qual ela nunca sonhara que 
poderia nascer em uma consciência humana.  
86

 Contos escritos no início de 1891 estabelecem no microcosmo o padrão maior das explorações 
literárias posteriores de Chopin e efetivamente introduzem todas as preocupações centrais ali 
presentes: o despertar da mulher ao seu verdadeiro eu (ou eus) e os abismos de solidão nos quais 
este eu vaga na sua busca pela realização." 
87

 “Um Par de Meias de Seda”. Disponível em português na coletânea “Kate Chopin: contos 
traduzidos e comentados – estudos literários e humanidades médicas” de 2011, em tradução de 
Márcia Knop. Também na coletânea portuguesa “Meias de Seda”, de 2002, em tradução de 
Sandra César.  
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luxurious things - with both hands now, holding them up to see them 
glisten, and to feel them glide serpent-like through her fingers.”

88
 (2006, 

p.501).  

 

Tanto os elementos naturais do “good, green world” quanto a luxuosidade 

das luvas servem, nas duas histórias, o mesmo propósito – o de proporcionar esse 

despertar da personagem para si própria, para seus próprios sentidos e 

necessidades. Esse despertar não é formulado de forma consciente, mas 

experimentado a partir dos sentidos.  

Entretanto, esse momento de auto-gratificação que o mundo natural, em 

“The Recovery” e os objetos materiais, em “A Pair of Silk-Stockings”, promovem, é 

necessariamente interrompido pelo chamado da realidade. Em “The Recovery”, o 

homem que ficou ao lado de Jane durante seus anos de cegueira pode, naquele 

momento, exigir da protagonista uma decisão quanto ao futuro dos dois. Na sua 

fala, somos lembrados da perda da juventude e da promessa dos anos que virão.  

 

 “Do you remember the old plans, Jane?" he began, almost at once, "all 
that we were to have done, to have seen, all that we were going to live 
together? How we had chosen to start away in the early spring time upon 
our travels--you and I--and only come back with the frosts of winter. You 
have not forgotten, dearest?" He bent his face down over her hand and 
kissed it. "The spring is over; but we have the summer with us, and God 
willing, the autumn and winter left to us.”

89
 (2006, p.482).  

 

                                                 
88

 Ela se sentou em uma banqueta giratória frente a um balcão que estava relativamente deserto, 
tentando reunir força e coragem para avançar por uma multidão impaciente que sitiava os balcões 
de tecidos de camisa e de linho estampado. Uma sensação de fadiga havia tomado conta dela e 
ela repousava sua mão desinteressadamente sobre o balcão. Ela não usava luvas. Aos poucos ela 
passou a perceber que sua mão havia encontrado algo muito reconfortante, muito agradável ao 
toque. Ela olhou para baixo e viu que sua mão estava sobre uma pilha de meias de seda. Um 
letreiro ali perto anunciava que o preço delas fora reduzido de dois dólares e cinqüenta centavos 
para um dólar e noventa e oito centavos; e uma jovem moça que estava de pé atrás do balcão 
perguntou se ela gostaria de examinar a sua linha de meias de seda. Ela sorriu, tal como se 
houvesse sido convidada a examinar uma tiara de diamantes com a intenção final de comprá-la. 
Mas ela continuou sentindo aquelas coisas macias, lustrosas e luxuosas – agora com as duas 
mãos, segurando-as para cima para vê-las reluzir, e para senti-las deslizar como uma serpente 
pelos seus dedos. 
 
89

 “Você lembra dos velhos planos, Jane?” ele começou, quase que imediatamente, “tudo que nós 
deveríamos ter feito, ter visto, tudo que nós iríamos viver juntos? Como nós tínhamos escolhido 
começar no início da primavera as nossas viagens – você e eu – e só voltar com as geadas do 
inverno. Você não esqueceu, querida?” Ele inclinou seu rosto sobre a mão dela e a beijou. “A 
primavera acabou; mas nós temos o verão conosco, e se Deus quiser, o outono e o inverno nos 
restam”. 
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Ao ouvir esse ultimato, Jane é obrigada a aceitar que a primavera, a sua 

juventude, se foi. Contudo, aceitar isso significa que a sua única opção agora é 

prosseguir com os antigos planos e, conseqüentemente, tornar-se a imagem do 

espelho. Essa imagem, no entanto, é um outro. Assumir-se como essa imagem 

significa ir contra o eu que havia sido despertado e se auto-afirmado a partir dos 

sentidos. Incapaz de prosseguir nessa direção, Jane tenta regressar ao seu 

estado inicial. "I am not used; I must go back into the dark to think."90 (2006, p.482). 

A personagem esconde o rosto no próprio braço a fim de tentar retornar a 

escuridão, mas uma vez que ela recuperou a visão, a luz, o conhecimento do 

mundo e de si mesma, isso já não é mais possível. “What could she hope to 

gather from the darkness that the light had not given her! She might hope, and she 

might wait and she might pray; but hope and prayer and waiting would avail her 

nothing.”91 (2006, p.482).  Tudo aquilo que Jane recuperou não é suficiente para 

que ela escolha abandonar o que a escuridão lhe permitia. “The blessed light had 

given her back the world, life, love; but it had robbed her of her illusions; it had 

stolen away her youth”.92 (2006, p.482).  

Enfim, forçada a tomar uma decisão, a personagem se vê presa a um 

conflito sem uma solução que satisfaça a si mesma, ao seu eu recém-despertado. 

O final do conto é melancólico, refletindo o estado mental da personagem, de 

isolamento e impotência.  “He drew close to her, pressing his face near hers for his 

answer; and all that he heard was a little low sob.”93 (2006, p.482).  

Uma conclusão semelhante também aparecerá em “A Pair of Silk-

Stockings”. A protagonista, depois de se beneficiar de um dia atípico de luxos e de 

dedicação a si mesma, precisa retornar a sua realidade. Como Jane, ela se vê 

impotente diante da sua situação, sem uma alternativa que corresponda às 

necessidades que foram nela despertadas. A principal diferença entre as duas 

                                                 
90

 Eu não estou acostumada; eu preciso voltar para o escuro para pensar. 
91

 O que ela poderia esperar recolher da escuridão que a luz não havia lhe dado! Ela poderia ter 
esperança, e ela poderia esperar e ela poderia rezar; mas esperança e reza e espera não lhe 
valeriam de nada.  
92

 A abençoada luz lhe devolvera o mundo, a vida, o amor; mas lhe roubara as suas ilusões; levara 
embora a sua juventude.  
93

 Ele se aproximou dela, pressionando seu rosto contra o dela esperando a resposta; e tudo que 
ele ouviu foi um pequeno e baixo soluço.  
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protagonistas é que, enquanto Jane se encontra a beira de uma tomada de 

decisão, – mesmo que ela pareça ter uma única opção – Mrs. Sommers já havia 

elegido seu caminho. Ela já não é qualificada pelo seu nome próprio, mas pelo 

título de mãe e esposa. O que a pequena fortuna de quinze dólares permitiu a Mrs. 

Sommers, a partir da aquisição das meias de seda, foi uma fuga da realidade. A 

independência que ela obteve estava fadada a terminar quando o dinheiro 

acabasse. Contudo, assim como Jane, uma vez que houve esse despertar, não é 

mais possível retornar ao estado inicial de ignorância. O final do conto igualmente 

revela um desejo que, necessariamente, não pode ser realizado.  

 

 “A man with keen eyes, who sat opposite to her, seemed to like the 
study of her small, pale face. It puzzled him to decipher what he saw 
there. In truth, he saw nothing - unless he were wizard enough to detect 
a poignant wish, a powerful longing that the cable car would never stop 

anywhere, but go on and on forever.”94
 (2006, p.504).  

 
 
  

 Como coloca Mary E. Papke, em ‘Kate Chopin’s Social Fiction’. 

 
“In Chopin’s world view and fiction, the marginalization of women’s lives 
and desires, the consequent alienation of these individuals within and 
from their social collectives, becomes the central issue, the boundaries 
suddenly brought into sharp, clear focus.”

95
 (2007, p. 34). 

 

 Assim, “The Recovery” se apresenta como um conto emblemático da obra 

de Chopin.  A recuperação a que o título se refere serve a função de desencadear 

um conflito que é central, tanto no conto quando no conjunto da obra da autora – a 

impossibilidade de conciliar o desejo de emancipação do eu com as demandas de 

papéis sociais pouco maleáveis.  

 
 

                                                 
94

 Um homem com olhos penetrantes, que sentava oposto a ela, parecia gostar de estudar o seu 
rosto pequeno e pálido. Ele ficava intrigado para decifrar o que via ali. Na verdade, ele não via 
nada – ao menos que ele fosse sagaz o suficiente para detectar um desejo pungente, um anseio 
poderoso de que o bonde nunca parasse em lugar algum, mas continuasse eternamente. 
95

 Na visão de mundo e na ficção de Chopin, a marginalização da vida e dos desejos das mulheres, 
a consequente alienação desses indivíduos dentro e de seus coletivos sociais, torna-se o tema 
central, as margens de repente se tornam claras e afiadas.~] 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste ensaio, vimos como Kate Chopin, desde o começo de 

sua vida, não se enquadrava facilmente nos padrões de sua época. Na infância 

ela habitou um universo composto principalmente por mulheres independentes. A 

vida de casada lhe proporcionou novas experiências, inclusive a vida em uma 

pequena cidade na qual Kate era uma forasteira. Com morte do marido, ela se 

tornou uma chefe de família, tendo que criar seis filhos e administrar sua própria 

renda. Finalmente, a carreira literária de Chopin se inicia. Nesse momento, a 

autora já tinha coletado experiências suficientes para compor uma obra 

memorável. Quando Chopin inicia sua vida artística, ela o faz dotada da 

maturidade proporcionada pelos anos de estudo, casamento e maternidade – 

maturidade que fortalece a riqueza ficcional da obra da autora.   

Nesta monografia, abordamos, mesmo que de modo incipiente, tanto os 

contos como os romances de Chopin, relacionando-os tematicamente. 

Demonstramos como a identidade das personagens de Chopin é construída a 

partir de momentos de despertar de consciência, momentos delineados 

principalmente através de forte simbolismo. São despertares que acontecem após 

um momento onde as personagens se fecham, se escondem – física ou 

simbolicamente – para que então se abram para novas possibilidades e alcancem 

uma nova visão de mundo e da sua própria identidade. Enquanto o maior exemplo 

desse despertar de consciência se encontra em The Awakening, identificamos e 

demonstramos sua forte presença também no restante da obra da autora.  

São muitos os caminhos possíveis para se interpretar uma obra, são 

muitos os recortes e as perspectivas sobre as quais se examina um autor e sua 

trajetória, talvez tantos quanto o do número de leitores e o propósito desse 

trabalho foi o de encontrar um dos caminhos que nos convide a compreender e 

desvendar a ficção de Chopin, utilizando-nos de possíveis reflexos que a biografia 

da autora possa jogar na obra; não queremos com isso reduzir a arte da biografia, 

nem explicar a primeira pela segunda. Entretanto, nossa crença é a de que a 

biografia tenha algum impacto na obra. Acompanhar esse “fio biográfico” não foi, 
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entretanto, nossa única estratégia. Consideramos o contexto em que as obras 

foram escritas, tanto o contexto artístico, das influências literárias presentes na 

obra da autora, quanto o contexto político-social que estabelecia determinados 

papéis e expectativas para as mulheres no final do século XIX. Esse contexto se 

manifesta em Chopin, seja na influência que a guerra civil americana ainda exerce 

sobre as personagens, seja na preponderância da cultura acadiana sobre a obra. 

 Chopin é exímia ao tratar da identidade de personagens femininas. 

Contudo, como a arte alcança sempre continentes mais longínquos do que a 

própria vida, desbravando e desnudando o território dos desejos e da imaginação, 

Chopin foi capaz de estender a sua compreensão da mulher e do universo 

feminino para abarcar outras facetas da experiência humana. Seus retratos de 

mulheres, homens e crianças desvelam a natureza humana e são relevantes para 

a sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo em que é tão universal, Chopin 

permanece uma escritora do seu tempo. Sua obra revela a realidade do sul norte-

americano, especialmente da região da Louisiana, no período após a guerra civil 

americana, servindo como testemunho de uma época marcante da história dos 

estados unidos. A criação de Chopin também é devedora de diversos estilos e 

tendências literárias. A autora se dedicava ao fazer artístico, e sua obra revela 

minúcias em sua composição.  

Muito ainda teríamos para explorar sobre a arte de Kate Chopin – as 

influências que marcaram seu estilo e trajetória literária, aspectos estilísticos, o 

uso da ironia, enfim, um conjunto de possibilidade que se colocam a nossa frente. 

Aspectos como o seu retrato único da cultura do sul norte-americano em um 

período de grandes mudanças sociais, seus questionamentos sobre a posição da 

mulher norte-americana no final do século XIX, seu uso dos dialetos da região da 

Louisiana, suas inspirações na literatura francesa, são todos objetos que que se 

beneficiariam ao serem estudados em maior detalhe. Este trabalho procurou 

elucidar um pouco mais a obra de Kate Chopin e ao mesmo tempo despertar o 

interesse de seus leitores para uma autora que oferece muitas possibilidades para 

estudos futuros.  
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Kate O’Flaherty (depois Kate Chopin) em 1869, com 19 anos 
 

Fonte: Missouri History Museum, St. Louis, Missouri, USA 
 
 
 

 
 

A casa dos Chopins em Cloutierville, antes de ser destruída por um incêndio em 
2008 

Fonte: Foto de Jean Carter, Cane River National Heritage Area 
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Kate Chopin, foto não datada 
 
 

 
 

Chopin e filhos em Nova Orleans, 1877 
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