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Introdução 

 
Neste trabalho de análise do conto Desiree’s Baby propomos uma 

reflexão sobre o contexto em que a mulher está inserida, o qual corrobora para 
que ela seja outremizada com base na sua suposta condição de indivíduo 
inferior ao homem e na suspeita de possuir descendência negra. É com base 
na objetificação pelo gênero e pelo tom dérmico que vemos no texto, mesmo 
escrito no ano de 1892, uma atualidade e um reflexo dos dias de hoje.  

O conceito de sociedade é muito amplo, mas de uma forma elementar, 
podemos dizer que sociedade é um conjunto de pessoas. Entretanto, esses 
conjuntos se diferem entre si de acordo com a região a que pertencem. Assim, 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a 
marginalização da mulher dentro do contexto pós-
colonial, tendo como corpus o conto Desiree’s Baby da 
escritora estadunidense Kate Chopin. No conto a autora 
aborda o cotidiano da mulher em uma sociedade 
patriarcal e racista, típica época em que está inserida.  
Desiree e Armand se casam e têm um filho hibrido. 
Transtornado com a hipótese de Desiree ser adotada e 
ser de origem escrava, o marido culpa a esposa pela cor 
dérmica do filho. Ao final, Armand descobre que na 
verdade ele próprio possui origem negra. A metodologia 
de pesquisa se baseia nas teorias de outremização do 
sujeito colonizado discutidas por Bonnici e Spivak e na 
teoria feminista de Bourdieu. Os resultados pretendidos 
com essa análise são reconhecer a atualidade da 
temática do conto, bem como desvendar de que modo a 
literatura representa posição social da mulher no 
contexto pós-colonial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: outremização; mulher; racismo. 
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um grupo de pessoas na Índia é um modelo de sociedade daquele local, assim 
como um grupo de pessoas nos Estados Unidos forma uma sociedade 
diferente do grupo indiano. Concluímos a configuração de cada sociedade, sua 
ideologia e cultura levam os indivíduos que as compõem a agir de uma 
determinada maneira, a seguir regras impostas pelos sujeitos que detêm o 
controle e ditam as regras.  

Segundo Elias, a divisão da sociedade se da através das suas várias 
formas de manifestação, arte, economia e um exemplo é a divisão do trabalho. 
Para Elias (1990, p. 19) essa manifestação “é apenas um “meio” consistindo 
um “fim” no bem-estar dos indivíduos”. Dessa maneira percebemos que a 
divisão do trabalho sob a luz de um pensamento patriarcal contribuiu para 
firmar o conceito de que o homem nasceu para ser servido pela mulher e por 
isso não pode se sujeitar a executar tarefas auxiliares, como cuidar da casa, 
cuidar da educação dos filhos, pois essas tarefas são concernentes às 
mulheres. 

A mulher em Desiree’s Baby desde o inicio da trama não possui voz, não 
possui direito à fala; ela é submissa ao patriarcado, desempenhando um papel 
ínfimo na sociedade designado pelo meio em que vive. Ela nada mais é que a 
dona de casa, responsável pelos cuidados domésticos. Além disso, a vemos 
como reprodutora, responsável por continuar o legado genético da família de 
seu marido. A ideologia presente no conto é de que a mulher não é capaz de 
desempenhar nenhuma outra função, que não estas. 

Segundo Bonnici (2005. p. 41), “Há um paralelismo entre o 
patriarcalismo e o imperialismo porque analogicamente os dois dominam 
respectivamente a mulher e o colonizado”. Percebemos que a protagonista do 
conto, Desirée é dominada nestes dois âmbitos: além de ser excluída por ser 
mulher e vítima do patriarcalismo que opera vários setores da sociedade, ela 
também é excluída por supostamente ter origens negras, fato que acentua 
ainda mais a objetificação. 

Bonnici comenta que a dupla colonização é um processo sofrido pela 
mulher negra, pois além do patriarcalismo, o colonialismo silencia a mulher ao 
empregar o binarismo hierárquico e racial: 

 
Um dos grandes debates envolve a posição de Spivak e 
Bhabha sobre a possibilidade de discurso pela mulher 
duplamente colonizada. Spivak (1988) mostra a impossibilidade 
de resgatar a voz do subalterno feminino ou sujeito colonizado 
diante do poder repressivo do colonialismo acoplado ao 
patriarcalismo. (BONNICI, 2005, p.35) 
 

Notamos que um assunto recorrente na literatura pós-colonial feminista, 
é o silenciamento. O silêncio consiste em o sujeito colonizado – nesse caso, a 
mulher - não possuir voz na trama, fato que acontece com a protagonista do 
corpus em questão, já que ela não possui direito a fala em nenhum momento e 
todas as decisões tomadas acontecem por ordem e preferência de seu marido. 
Isso demonstra que a mulher é discriminada por seu gênero e, em seguida por 
sua cor dérmica. Segundo Spivak (1988. p; 24): “Não há lugar onde o sujeito 
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subalterno e sexuado possa falar”. Essa negação à fala é estabelecida pelo 
branco quando se coloca como sujeito superior aos não brancos. 

Em virtude do preconceito e silenciamento, ao sujeito colonizado resta a 
margem da sociedade, em detrimento ao branco, que se coloca em posição 
superior. Isso ocorre justamente pelo tom da pele, e pelo conceito de binarismo 
que seria a diferença estabelecida a partir de fatores contrários, como 
preto/branco, homem/mulher, e automaticamente relacionado à ideia de 
bom/ruim, capacitado/não capacitado (ASHCROFT ET. AL, 1998). O emprego 
do binarismo contribui, para a outremização da mulher do corpus em análise, 
pois Desiree, além de ser mulher, também está sob a suspeita de ter origem 
negra. Esse dois pontos colaboram para a dupla objetificação da personagem. 

É pelo discurso que se perpetua o conceito de que as diferenças são 
bases sólidas para se considerar que certos sujeitos sejam superiores a outros, 
de que o homem seja superior a mulher ou de que o branco seja superior ao 
negro, etc. O discurso contém uma carga ideológica que varia de acordo com o 
enunciador. Segundo Bourdieu (2002), invariavelmente, em sociedades onde 
houve o processo de colonização e há sujeitos negros e brancos habitando o 
mesmo espaço, o homem branco se utiliza de um discurso de dominação para 
perpetuar e reforçar seu poder.  

Segundo Bakhtin/Volochínov (1999, p. 95) “[...] a linguagem está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico vivencial”. Partindo 
dessa afirmação e considerando os estudos linguísticos de Bakhtin/Volochínov 
em relação à constituição do sujeito pelo discurso do outro, consideramos que, 
dentro do contexto colonial, o discurso de dominação era proferido pelo homem 
branco.  

 
Neste artigo, entendemos que no conto Desiree’s baby, a mulher é um 

objeto de uso, que serve como amparo para o sucesso de seu marido, 
contribuindo para a perpetuação do patriarcalismo ao dar à luz um filho. 
Totalmente subordinada a serviços domésticos, sem direito a voz, ela se 
mantém calada diante das acusações de seu marido, o qual se utiliza de um 
discurso patriarcal, de desconfiança, que responsabiliza a mulher pelas origens 
do bebê. Tendo aversão ao negro, ele passa a desprezar o filho e a mulher. 
Sem fala, Desiree é vitima da exclusão, estratégia de objetificação dos sujeitos 
envolvidos ou influenciados pelo processo de colonização.  

O patriarcalismo propõe que a função social da mulher seja somente 
doméstica, sem participação política, econômica na sociedade, tornando-a 
assim unicamente responsável pela educação dos filhos, designar ordens aos 
criados, quando tiver a quem ordenar, e cuidar do bem-estar de seu marido 
quando esse retornar ao lar. Segundo Bourdieu (2002), três princípios 
contribuem para a dominação masculina e a perpetuação desse ideal 
preconceituoso e machista; o primeiro seria justamente o fato de a mulher ser 
responsável pelos cuidados domésticos e não ter autoridade sobre o homem; o 
segundo é que o homem é figura de autoridade na sociedade e não pode 
designar funções auxiliares; o terceiro defende que a mulher não pode ter 
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conhecimento técnico, cientifico sobre a mecânica, pois essa parte é destinada 
a figura masculina: 

 
[...] As funções que convém às mulheres se situam no 
prolongamento das funções domésticas: ensino, cuidados, 
serviço; segundo, que uma mulher não pode ter autoridade 
sobre homens e tem, portanto, todas as responsabilidades de, 
sendo todas as coisas em tudo iguais, ver-se pretendida por 
um homem para uma posição de autoridade ou de ser relegada 
a funções subordinadas, de auxiliar; o terceiro confere ao 
homem o monopólio da manutenção dos objetos técnicos e das 
maquinas (BOURDIEU, 2002, p. 107-108). 

 
É o meio familiar o grande responsável pela continuação do ideal 

patriarcalista (BOURDIEU, 2002). Dentro desse contexto temos Desiree, que 
subordinada ao marido, não manifesta nenhum tipo de reação a essa 
perpetuação. Desiree então representa as várias mulheres que vivem e 
viveram dentro desses moldes, que foram objetificadas pelo meio em que 
vivem, na escola, na família e na igreja, mas a mais responsável pelo 
fabricação do ideal machista e preconceituoso do patriarcalismo é a família. 

O trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três 
instancias principais, a Família, a Igreja, e a Escola (BOURDIEU, 2002) que, 
objetivamente orquestradas, tinham em comum o fato de agirem sobre 
estruturas inconscientes.  
 

É, sem duvida, à família que cabe o papel principal na 
reprodução da dominação e da visão masculinas, é na família 
que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 
trabalho e da representação legitima dessa divisão, garantida 
pelo direito e inscrita na linguagem. (BOURDIEU, 2002, p. 98) 

 
É dentro do ambiente patriarcal que Desiree vai sofrer um processo 

duplo de objetificação, marginalizada pelo homem branco e conduzida a viver 
uma vida de afazeres domésticos e cuidados familiares, além de sofrer 
preconceito por ser suspeita de possuir descendência negra. Inserida nesse 
contexto e pelo discurso se constrói uma dupla objetificação que deixará a 
mulher à margem da sociedade, condenada a uma vida de aceitação de sua 
condição. 

Este artigo tem por objetivo analisar, portanto a condição da mulher 
dentro do contexto patriarcal do conto Desiree’s Baby de Kate Chopin bem 
como mostrar que a mulher negra, assim como a personagem Desiree é 
duplamente objetificada por estar dentro da condição de mulher e por ser 
negra. 
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1. Kate Chopin e seu Legado Literário 
  
Kate Chopin foi uma autora norte-americana nascida em 8 de fevereiro 

de 1850 na cidade de St. Louis, Missouri. De 1892 à 1895 escreveu contos 
infantis que foram publicados em diversas revistas, dentre elas Vogue e The 
Century Magazine.  

Filha de Eliza Faris e Thomas O’Flaherty foi a única filha a sobreviver 
depois dos vinte cinco anos, tendo seus irmãos do primeiro casamento de seu 
pai morrido antes dos vinte cinco anos e suas irmãs quando pequenas. 

Sua mãe e avó faziam parte da grande sociedade francesa de St. Louis, 
e Kate foi educada dentro dos moldes patriarcais instituídos pela época. Após a 
morte de seu pai, estreitou seu laço afetivo com a mãe e a avó, o que 
influenciou muito sua opção literária mais tarde. 

Em 1870 casa-se com Oscar Chopin e vai morar em New Orleans. Aos 
28 anos de idade já tinha tido seis filhos. Em 1882 quando seu marido morre se 
vê em meio à dividas que ele deixou e com seis filhos para criar. 

Depois de algum tempo tentando lidar com os negócios falidos do 
marido se vê sem sucesso voltando para St. Louis a pedido de sua mãe. No 
ano seguinte sua mãe falece, nesse período Kate entra em uma profunda 
depressão.  

Seu médico, Frederick Kolbenheyer, vê na escrita de Chopin uma 
terapia para a cura de sua depressão, nesse momento ela começa a escrever 
e teve grande sucesso tendo seus contos publicados em várias revistas 
literárias, porém nesse momento ela ficou conhecida como escritora que 
retratava pessoas de ‘cor’ e sua qualidade literária foi ignorada. 

Em 1899 escreve seu romance de maior prestígio futuro, The 
Awakening, que estava muito à frente de seu tempo e por isso foi muito 
criticado. Depois da não aceitação pela sociedade da época, Kate se volta para 
os contos e começa a produzir vários de seus contos mais famosos como 
Desiree’s baby, The Story of an Hour, The Storm, dentre outros. 

Ao visitar a Feira Mundial de St. Louis em 20 de agosto de 1904, Chopin 
sofreu uma hemorragia cerebral e morreu dois dias depois, com a idade de 54 
anos. 

A obra que pretendemos analisar, Desiree’s baby, fala sobre o cotidiano 
patriarcal da Louisiana, em que uma menina é encontrada e adotada por uma 
mulher que não se importa com sua origem, pois concorda que Deus a colocou 
em sua vida como um presente já que não podia ter filhos. 

A menina, que viera a se chamar Desiree foi educada nos moldes da 
época. Casa-se com um homem de grande prestígio da Louisiana e vive feliz 
até ter o filho. Depois que ela da à luz a um menino, acredita que seu esposo 
estará feliz por ter um varão, porém, quando menino cresce e possui traços 
negros, o pai despreza-o e também a esposa, alegando que ela possui origem 
negra já que foi encontrada e ninguém conhece sua origem real. Desiree vai 
para a casa de sua mãe sem saber como lidar com aquela situação. 

Após a ida da esposa, Armand destrói tudo que o faça lembrar a esposa 
e o filho. Joga os móveis e roupas fora, de dentro da fogueira sai um maço de 
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cartas escritas por sua mãe. Em uma das cartas Armand descobre que na 
verdade quem possui origem negra é ele. 
 
 
2. Pós - Colonialismo, Feminismo e a Literatura 

 
Com o surgimento das colônias européias e com imposição da cultura 

branca surge o pós-colonialismo como um grito de libertação da opressão 
vivida pelo negro. A literatura pós-colonial surge dessa necessidade de se fazer 
notar, e representa a opressão desses povos a fim de criar uma estética a 
partir do oprimido. Esta literatura tem o objetivo de falar sobre como o negro e 
toda sua cultura foi suprimida pela imposição do europeu, e trazer de volta, a 
cultura, costumes, religião desses povos que por tempos não foram ouvidos. 

 
É exatamente a experiência da supressão de sua cultura e da 
eliminação de suas identidades que integra o conteúdo das 
narrativas de povos pós-coloniais. Quando herdam essa 
realidade, eles criam obras literárias que resistiram aos valores 
historicamente construídos pelos colonizadores e fornecem 
uma visão diferente e alternativa do mundo. (BONNICI 2005, 
p.11) 

 
O patriarcalismo, assim como o pós-colonialismo, surge com a ascensão 

do homem branco europeu, que também se posiciona como superior em 
relação ao gênero feminino, renegando a mulher o direito de fala, e impondo a 
ela seu papel na sociedade. 

É dentro desse quadro que o patriarcalismo se instala condicionando a 
mulher apenas ao estado de mãe, esposa, filha, que não pode participar de 
assuntos sociais, políticos e econômicos da sociedade em que vive já que esse 
papel concerne ao homem. 

 
A crítica literária feminista, bem como o feminismo entendido 
como pensamento social e político da diferença, surge nesse 
contexto com o intuito de desestabilizar a legitimidade da 
representação, ideológica e tradicional, da mulher na literatura 
canônica (ZOLIN 2010, p. 185). 

 
 A literatura feminista passou por um processo de construção diferente 
da literatura pós-colonial, pois mesmo dentro dos padrões patriarcais, tínhamos 
mulheres escritoras, um exemplo são as irmãs Brontë. A literatura feminista é 
dividida em três partes, sendo elas: a fase feminina, fase feminista e a fase 
fêmea.  

A fase feminina se refere ao período em que a mulher escrevia dentro 
dos moldes da época, imitavam os valores patriarcais de sua época, se refere a 
fase de “imitação e internalização” (ZOLIN, 2005, p.330) 

A segunda fase, fase de rebeldia, protesto é chamada de fase feminina, 
é nesse momento em que Kate Chopin se instala com sua escrita. Se 
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caracteriza pela denúncia dos moldes patriarcais e do modelo de mulher 
imposto pela sociedade machista. 

A terceira fase, a fase de conhecimento, de análise profunda e busca da 
identidade é chamada de fase fêmea. Mostra a busca por uma identidade 
própria, em que às mulheres produzem uma literatura própria sem tantos 
protestos como na feminina. 

 
 

 
 
Fase feminina 
(feminine) 
 
 

 
 
Imitação e 
internalização dos 
valores e padrões 
vigentes. 

 
La princesse de Clève (1678), de 
Madama de Lafayette; Jane Eyre 
(1847) e Shirley (1849), de 
Charlotte Brontë; The Mill on the 
Floss (1860) e Middlemarch (871), 
de Gerge Eliot; Valentine (1832) e 
Lélia (1833), de Gerge Sand.. 
 

 
 
Fase feminista 
(feminist) 
 
 

 
Protesto contra os 
valores e padrões 
vigentes; defesa dos 
direitos e valores das 
minorias. 
 

 
Mrs. Dalloway (1925) e To the 
lighthouse (1927), de Virginia Woolf; 
Pilgrimage (1915, em folhetim; 1967 
como romance), de Dorothy 
Richardson; The hotel (1927), de 
Elizabeth Bowen; A convidada 
(1943) de Simone de Beauvoir. 
 

 
 
Fase fêmea (ou 
mulher) 
(female) 
 
 

 
 
Autodescoberta; busca 
da identidade própria. 

 
The bloody chamber (1979) e Wise 
Children (1991) de Ângela Carter; 
Strange meeting (1971), de Susan 
Hill; The sweetest dream (2001), de 
Doris Lessing; The pickup (2001) de 
Nadine Gordimer; Lês armoires 
vides (1984), Ce qu’ils ou rien 
(1977), La femme gileé (1981) de 
Anni Ernaux. 
 

Quadro 1. Fases da tradição literária de autoria feminina, segundo Showalter (1985). 
(ZOLIN 2005, p. 330) 

 
A literatura pós-colonial e feminista possui em comum o intuito de 

denunciar e desmistificar conceitos criados pela sociedade racista patriarcal 
que por anos condicionaram e condicionam o negro assim como a mulher a 
uma condição de subalterno, negando sua cultura e literatura impondo a cultura 
e literatura branca patriarcal. 
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3. A dupla objetificação da mulher 
 
 A partir do conceito de binarismo que segundo Bonnici (2007) é “um dos 
pontos básicos do estruturalismo, consiste em dois termos mutuamente 
excludentes, mas hierárquicos: direita/ esquerda; homem/ mulher; branco/ 
negro; natureza/ cultura.” É dentro dessa questão de separação que o 
preconceito e a exclusão contra o negro e a mulher nascem.  
 Quando o negro e a mulher são relegados a uma condição de 
subalternos mediante a questão binária se inicia a objetificação desses outros. 
O negro, por possuir o tom de pele diferente do europeu é considerado impuro, 
sujo, ruim. Quanto à mulher, pelo fator de gênero, é vista como incapaz. 

É partindo desses pressupostos que a dupla objetificação acontece já 
que a mulher possui dois fatores excludentes, ela é mulher e negra. Bonnici 
comenta que a dupla colonização é um processo sofrido pela mulher negra, 
pois além do patriarcalismo, o colonialismo silencia a mulher ao empregar o 
binarismo hierárquico e racial. 

 
A dupla colonização é a subjugação da mulher nas colônias, 
objeto do poder imperial em geral e da opressão patriarcal 
colonial e doméstica. O fim do colonialismo e o entrelaçamento 
deste com o patriarcalismo durante a era colonial não aboliram 
a opressão da mulher nas ex-colônias (BONNICI, 2007, p. 67). 
 

A mulher foi o sujeito que mais sofreu dentro do contexto pós-colonial, 
justamente por sofrer um preconceito “duplo” de gênero e raça. A divisão do 
trabalho colocou a mulher em uma condição de subalterno em relação ao 
homem. 
 

Em muitas sociedades pré-coloniais, o papel da mulher era tido 
como subalterno em relação ao homem, assim, a chegada dos 
primeiros colonizadores e a instauração forçada da cultura do 
europeu foram fundamentais para a dupla colonização da 
mulher (ALVES, 2010, p. 55). 
 

 Em Desiree’s baby, a personagem é outremizada quando seu marido. 
Ao ver o filho hibrido a julga por ser ela quem possui descendência negra. 
Mesmo sem saber qual a origem de sua esposa, Armand não considera nem 
ao menos a dúvida, ela sentencia a mulher a uma origem que só viemos saber 
ao final do conto ser sua. 
 Na sociedade patriarcal o negro e a mulher não possuem voz, não 
possuem o direito de revide e essa condição é instituída pelo homem através 
de um discurso de supremacia branca e masculina. 
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4. Desiree’s Baby (1892): Análise da obra 
 
Ao começarmos a ler o texto vemos que se trata de uma história de um 

bebê (Desiree) encontrado por acaso por uma mulher que não pode ter filhos. 
O bebê (uma menina) é adotado e é criado como se fosse um membro legítimo 
da família 

 
...A crença predominante era de que ela havia sido, 
propositadamente, deixada por um grupo de texanos. Com o 
tempo, Madame Valmonde abandou toda e qualquer 
especulação, e acreditou que Desiree tinha sido enviada a ela 
por uma boa providência para ser a filha de seu coração, já que 
ela não poderia ter um filho de sua própria carne”  (CHOPIN, 
2002, p. 244) 

 
A criança foi acolhida sem qualquer preconceito; mesmo com origem 

desconhecida, sua mãe não se importava com a suposição de seus 
parentescos obscuros. 

Ao conhecer Armand, que ficou completamente apaixonado por ela, este 
também não se importou com sua origem, Desiree se casa à moda das 
mocinhas patriarcalistas, encomendando seu enxoval de Paris. 

 
Não era de admirar, quando Armand encontrou-a sentada 
dormindo a sombra do pilar de pedra que ele se apaixonasse 
na mesma hora. Foi assim que todas os Aubignys se 
apaixonaram, como se fossem atingidos por um tiro de pistola.” 
(CHOPIN, 2002, p. 245) 

 
Quando descobrimos que Armand não se importa com as origens de 

Desiree, também descobrimos que pouco importa se ele soubesse, já que ele 
lhe daria seu nome, grande, um dos mais poderosos, segundo ele: 

 
Armand olhou em seus olhos e não se importava. Lembrou-se 
de que ela estava sem nome. O que importava cerca de um 
nome quando ele poderia dar-lhe um dos mais antigos e de 
maior orgulho na Louisiana? (CHOPIN, 2002, p. 245) 

 
É nesse instante que, percebemos quando a dominação masculina 

começa, pois não há relevância no nome de sua noiva já que o seu é muito 
mais importante e conhecido. Quando Armand não se importa com a falta de 
‘nome’ de sua futura esposa, ele não está tendo um visão romântica, mas sim 
de dominação. A imposição de seu nome é a solução para que Desiree possua 
um nome, faz com que se estabeleça uma relação de divisão sexual do poder. 
 

A divisão sexual do poder consiste em “uma estratégia do 
patriarcalismo através da qual mantêm-se os conceitos 
tradicionais de feminilidade e masculinidade, ou seja, os papeis 
sociais de esposa, mãe, secretária, enfermeira, recepcionista e 
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outros são essencialmente destinados à mulher como próprios. 
(BONNICI, 2007, p. 64) 

 
A mulher deveria ser vista pela sociedade como aquela responsável pelo 

bem estar da família. Sempre disposta, submissa, delicada. Diferente disso ela 
seria vista como mulher de má índole, ambiciosa, impura e muitas vezes 
rotulada como prostituta. 
 

A mulher que tentasse usar seu intelecto, ao invés de explorar 
sua delicadeza, compreensão, submissão, afeição ao lar, 
inocência e ausência de ambição, estaria violando a ordem 
natural das coisas, bem como a tradição religiosa [...] a 
condição de subjugada da mulher deve ser tomada como 
sendo de vontade divina (ZOLIN in BONICCI & ZOLIN 2005, p. 
164). 

 
 Desiree educada aos moldes do patriarcalismo se submete, como ‘boa’ 
esposa ao marido, agradecendo a Deus pelos dias em que ele lhe da um 
sorriso. Desiree faz parte do estereotipo de esposa sempre compreensiva ao 
jeito rude de seu marido, e erguendo as mãos para os céus quando ele esta 
bem humorado. 

 
Quando ele franziu a testa, ela tremeu, mas o amava. Quando 
ele sorriu, agradeceu a Deus. O rosto bonito de Armand não 
tinha sido muitas vezes desfigurado por carrancas desde o dia 
em que ele se apaixonou por ela. (CHOPIN, 2002, p. 245) 
 

 No conto vemos o quanto Desiree é submissa ao marido, se 
contentando e agradecendo a Deus pelos dias que ele sorri para ela. Desse 
momento em diante a dupla objetificação começa a se configurar, quando 
Armand desconfia que Desiree possui origem negra devido a não saber sua 
origem biológica,  despreza a esposa e o filho, que acabam indo embora para a 
casa da mãe de Desiree. 

 
"Armand", ela o chamou, com uma voz que deveria tê-lo ferido 
se ele ainda fosse humano. Mas ele não respondeu. "Armand", 
disse ela novamente. Então ela se levantou e cambaleou em 
direção a ele. "Armand", ela ofegava, mais uma vez, segurando 
o braço, "olhar para o nosso filho. Que significa isso? Diga-me." 
Ele friamente, mas delicadamente soltou os dedos de sobre o 
braço e colocou a mão dele. "Diga-me o que isso significa!" ela 
chorou desesperadamente. "Isso significa", ele respondeu de 
ânimo leve ", que a criança não é branca;. Isso significa que 
você não é branca (CHOPIN, 2002, p. 246) 

 
Quando Armand julga a mulher e a condena com a possibilidade dela 

possuir origem negra, ele está configurando um condição de sujeito x 
objeto, que consiste e colocar o outro em uma condição de marginalização.  
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A outremização continua quando o marido despreza Desiree e o filho, 
mandando-os de volta para a casa de sua sogra. 
 

Devo ir, Armand? ela perguntou em tons agudos com suspense 
agonizante. 
Sim, vai. 
Você quer que eu vá? 
Sim, eu quero que você vá. (CHOPIN, 2002, p. 247) 
 

 É diante do discurso de exclusão que Armand outremiza Desiree, 
negando a ela direito de fala e a julgando sem conhecer realmente a verdade. 
A superioridade branca e masculina se estabelece no momento em que decide 
que a esposa é culpada pela cor dérmica do filho. Segundo Bonnici (2007, p. 
242) “O silencio consiste em hiatos, pausas e hesitações quando há indícios 
fortemente patriarcais e quando a protagonista excluída entende ser esse o 
método mais adequado para revidar”. 
 Tão é verdade essa fala expressa por Bonnici que ao final do conto, 
quando Armand está enfurecido queimando todas as recordações da esposa e 
do filho, vemos a resposta ao preconceito e exclusão de seu marido quando 
este descobre que ele possui origem negra e não Desiree. 

 
"Mas acima de tudo", escreveu ela, "noite e dia, agradeço ao 
bom Deus por ter disposto de modo a nossa vida que o nosso 
querido Armand nunca saberá que sua mãe, que ele adora, 
pertence à raça que é amaldiçoada com a marca da 
escravidão”. (CHOPIN, 2002, p. 247) 

 
 Desiree retrata a mulher negra, que não possui direito os assuntos 
políticos, sociais e econômicos de onde vive, sua fala não tem, para seu 
marido, nenhum sentido e não expressa verdade pelo simples fato de ser 
mulher.  
 Hoje a dupla objetificação da mulher ainda esta presente em nossa 
sociedade, pois consideramos que o conto é um reflexo do que vivemos. 
Mesmo sendo escrito em 1892 seu enredo é completamente atual já que a 
mulher negra ainda sofre esse preconceito duplo. 
 

Consideração finais 
 
É importante ao analisarmos tal obra salientar que os conceitos de teoria 

pós-colonial e feminista se baseiam em textos que refletem a outremização do 
outro pelo sujeito branco, homem, europeu. 

Assim, a mulher dentro do contexto pós-colonial, filhas do patriarcalismo, 
como Desiree, sofrem pela opressão de seus maridos.  No caso da 
protagonista, essa dupla objetificação a configura como duplamente 
colonizada, já que sua origem desconhecida sugere que ela possa ser negra e 
também por ser mulher. Sem nenhuma dúvida, por ser justamente mulher, 
Armand marginaliza a esposa e a coloca em uma condição de objeto. 
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Compreendemos assim que a fala da mulher pouco importa, ela não 
possui voz, sua palavra não é considerada segura pelo homem e esse 
desconsidera qualquer valor que a fala feminina possa ter. 
Deste modo compreendemos que a dupla objetificação condiciona a mulher a 
um estado de marginalidade, oprimindo-a de tal maneira a silencia-la. Isso 
acontece pela perpetuação dos valores impostos pela sociedade patriarcal que 
tende a querer que a mulher continue com os deveres de esposa e mãe e não 
se posicione dentro de sua sociedade fora desse padrão. 
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