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“A razão para quererem me ver é que sou 

uma célebre assassina. Ou pelo menos foi o 

que escreveram. Quando li isso pela primeira 

vez, fiquei surpresa, porque costumam dizer 

cantor célebre, poeta célebre, espiritualista 

célebre e atriz célebre, mas o que existe de 

célebre em assassinato?” 

Grace Marks  

 

“Mar fora, ei-los que vão, cheios de ardor 

insano; Os astros e o luar — amigas 

sentinelas — Lançam bênçãos de cima às 

largas caravelas Que rasgam fortemente a 

vastidão do oceano. Ei-los que vão buscar 

noutras paragens belas Infindos cabedais de 

algum tesouro arcano… E o vento austral que 

passa, em cóleras, ufano,  faz palpitar o bojo 

às retesadas velas. Novos céus querem ver, 

miríficas belezas, querem também possuir 

tesouros e riquezas. Como essas naus, que 

têm galhardetes e mastros… Ateiam-lhes a 

febre essas minas supostas… E, olhos fitos 

no vácuo, imploram, de mãos postas, A áurea 

bênção dos céus e a proteção dos astros…” 

Francisca Júlia da Silva



 

RESUMO 

 

O presente trabalho busca discutir os conceitos de identidade em performance e 
representação a partir das ambivalências da personagem Grace Marks, protagonista 
da minissérie Alias Grace, adaptação para a plataforma Netflix da obra Vulgo Grace, 
de Margaret Atwood.A narrativa expõe a história da jovem mulher condenada à prisão 
perpétua por cumplicidade em dois assassinatos. A personagem, objeto deste estudo, 
afirmava não se lembrar dos fatos ocorridos no dia do crime, o que a fez transitar 
durante 15 anos entre prisões e manicômios em um silenciamento que a situa como 
vítima da sociedade patriarcal do século XIX. Dentro dessa conjuntura narrativa, foram 
observadas as diferentes representações construídas acerca da jovem – no recorte 
do discurso clínico, com o objetivo de analisar os posicionamentos identitários 
femininos construídos a partir disso. A problematização teórica centra-se nos 
conceitos de representação, identidade e performance, refletindo sobre como grupos 
sociais projetam lugares sociais à mulher. A análise deu-se por meio de discussões 
de performance de Butler (2003) e Silva (2000), sobre representação, com Hall (2016) 
e Chartier (1990), e sobre os aspectos da história feminina e da loucura no século XIX, 
conforme Fraisse e Perrot (1994) e Foucault (2006). A análise fílmica da narrativa 
seriada resultou na compreensão da influência religiosa, moral e médica que 
delinearam Grace Marks como louca, celebridade, criminosa e refém dos aspectos 
constituintes da sociedade da Era Vitoriana. A construção das diferentes facetas 
identitárias baseada em representações rompe com a ideia de identidade fixa e 
palpável, pois a protagonista perfomatiza conforme o espaço social que ocupa e com 
diferentes propósitos.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Culturais; Representação; Identidade; Séries de 
Época.



 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to discuss the concepts of identity in performance and 
representation from the ambivalence of the character Grace Marks, protagonist of the 
miniseries Alias Grace, adaptation for the Netflix platform of the work Vulgo Grace, by 
Margaret Atwood. Sentenced to life in prison for complicity in two murders. The 
character, object of this study, claimed not to remember the events that occurred on 
the day of the crime, which made her move for 15 years between prisons and asylums 
in a silence that places her as a victim of the patriarchal society of the 19th century. 
Within this narrative context, the different representations constructed about the young 
woman were observed – in the clinical discourse, with the objective of analyzing the 
feminine identity positions constructed from this. The theoretical problematization 
focuses on the concepts of representation, identity and performance, reflecting on how 
social groups project social places to women. The analysis took place through 
discussions of performance by Butler (2003) and Silva (2000), on representation, with 
Hall (2016) and Chartier (1990), and on aspects of female history and madness in the 
19th century, according to Fraisse and Perrot (1994) and Foucault (2006). The filmic 
analysis of the serial narrative resulted in the understanding of the religious, moral and 
medical influence that delineated Grace Marks as crazy, celebrity, criminal and 
hostage to the constituent aspects of Victorian Era society. The construction of different 
facets of identity based on representations breaks with the idea of a fixed and palpable 
identity, as the protagonist performs according to the social space she occupies and 
with different purposes. 
 
KEYWORDS: Cultural Studies; Representation; Identity; Season Series. 
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INTRODUÇÃO  

 

As relações de poder culturais, sociais, religiosas e médicas construíram ao 

longo dos anos diferentes interpretações e representações das possibilidades do que 

é ou pode ser uma mulher. É preciso encaixar-se aos padrões regulamentadores 

para ter visibilidade e seguir as perspectivas controladoras dos corpos, 

especialmente da feminilidade daquelas que são vítimas de violências e abusos 

velados em discursos que buscam higeniezar a sociedade. Aquelas que falharam 

em seguir normas morais foram silenciadas, punidas e estariam agindo contra a 

própria natureza. 

Confrontar os discursos definidores, resistindo às regulamentações 

femininas, é a recusa ao discurso e saber que impõe às mulheres um destino pré-

determinado. Tal ação significa lutar contra uma ordem de subalternização de vidas. 

Como reiteram Beauvoir (2002), Fraisse e Perrot (1994), há debates sobre o 

sofrimento social das mulheres ao longo dos anos, mulheres que se utilizaram da 

linguagem e dos corpos como enfrentamento frente as opressões. Assim, elas 

perceberam que as expressões corporais podem atuar contra a submissão, como 

possibilidade e voz no jogo social, que é a convivência em sociedade.  

Representadas na mídia em suas diferentes formas, muitas vezes as 

mulheres têm suas vidas permeadas por dores, amores, ilusões e, não raro, são 

vítimas de opressões, cenas onde o espectador torna-se ouvinte e testemunha de 

narrativas conduzidas por discursos que ora partem delas ora daqueles que as 

limitam. Nesta pesquisa, objetiva-se discutir as representações e os 

posicionamentos femininos apresentados pela personagem Grace Marks (Sarah 

Godon) na minissérie1 Alias Grace. Busca-se compreender o modo ambíguo da 

protagonista encarar um jogo de enunciações e moldar-se de acordo com o ambiente 

e as interações às quais é submetida, propiciando leituras plurais a seu respeito. Em 

performances e nunca como uma mulher estanque, a jovem adapta-se a múltiplas 

posturas e atitudes como defesa, crítica, empatia, resiliência, tornando pertinente 

analisar os questionamentos, as ironias e as performances de Grace Marks acerca 

do ser mulher. Com isso, a situação problema que embasa a pesquisa é analisar 

                                                      
1 É um formato de produção ficcional com mínimo de dois capítulos e máximo de 25. 
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como a personagem vivencia a resistência atrelada à performance para reagir frente 

às representações criadas sobre si mesma e aos papéis sociais delegados às 

mulheres, em suas estratégias de silenciamento feminino. 

Alias Grace permite-nos observar, pelos olhos da protagonista, como as 

circunstâncias sociais podem ser determinantes para os lugares delegados ao 

feminino, assim como diferentes grupos produzem representações que são decisivas 

para o ser mulher, abrindo-se possibilidades de reflexões sobre os posicionamentos 

de e para elas. Cabe, nesta pesquisa, questionar: quais são as representações sobre 

a protagonista e como ela as performa? O que Grace Marks quer representar e para 

quem?  

A narrativa expõe, de forma irônica e questionadora, as possibilidades que 

eram delegadas às mulheres no recorte temporal da obra, que se passa no ano de 

1843. Na cultura da mídia, é possível encontrar ecos do real que compõem 

significados e relacionamentos. As representações fazem parte do cotidiano, 

estabelecendo conexões entre a vida dos sujeitos e as propostas dos enredos. O 

significado desses produtos e seus respectivos personagens provocam diferentes 

reações. Assim, “nos toca, choca, repugna ou atrai, enquanto entramos, 

atravessamos e saímos do ambiente midiático cada vez mais insistentes e intensos” 

(SILVERSTONE, 2002, p.12).   

A minissérie, que é uma adaptação do livro Vulgo Grace, de Margaret Atwood, 

é baseada na trajetória da vida real da governanta Grace Marks (o nome real foi 

mantido na narrativa audiovisual), acusada de assassinato no Canadá, no século 

XIX. Inspirada pelo caso, Atwood buscou relatos jornalísticos, policiais e médicos 

que a ajudaram a perceber as ambivalências em torno das representações e 

aspirações do que era ser mulher no período.  

De origem irlandesa e pobre, Grace Marks migra com a família para o 

Canadá. Ao longo de uma trajetória turbulenta e de breve liberdade, sofre contínuas 

agressões em diferentes experiências e contextos. Primeiro por parte do pai, depois 

nos ambientes de trabalho e, posteriormente, no manicômio em que cumpre pena. 

Acusada de assassinato, a vida dela alterna-se entre a tortura e os julgamentos 

sociais. Permanece presa por 15 anos, até que um grupo de pessoas da comunidade 

local, lideradas pelo reverendo Verringer (David Cronenberg), pede que ela seja 

perdoada, sob alegação de problemas mentais.  

Em pesquisa anterior sobre a minissérie, Copati e LaGuardia (2013) 
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argumentam que o crime ganhou tanta visibilidade por ilustrar a obsessão do século 

XIX por mentes culpadas e malignas. A jovem tornou-se uma celebridade, mas 

afirmava não se lembrar do dia do crime, que sua memória havia sido apagada. Ela 

foi detida por insanidade e sentenciada à prisão perpétua. Outra pesquisa, conduzida 

por Knelman (1999), argumenta que a imprensa, amparada nesse interesse por 

personalidades sombrias, tornou a mulher uma criminosa célebre.  

Na minissérie, para provar a suposta inocência da protagonista, o psiquiatra 

Simon Jordan (Edward Holcroft) entra em cena. Em suas memórias discutidas nas 

conversas com o médico, Grace Marks apresenta o seu testemunho sobre o 

ocorrido. Ao compreender que ele a veria como um objeto a ser dissecado, a jovem 

constrói-se aos olhos dele conforme as situações demandam, performatizando o que 

a sociedade esperava dela, mas de forma irônica e, muitas vezes, provocadora. Um 

ato tênue de resistência, mas ainda assim um grito de liberdade feminina. 

Durante os seis episódios da minissérie, os espetadores tornam-se 

testemunhas da narrativa conduzida pelas palavras da protagonista, envolvidos por 

seus detalhes, que podem ser verídicos, e pelas criações imaginárias que 

representam temores, alegrias e as percepções que os outros têm de si. Tais 

representações são objeto de reflexão por parte da personagem, ao longo da obra. 

Em digressões, memórias e interações sociais, ela questiona as suposições e os 

estereótipos que se criam a seu respeito. A jornada pública da personagem e a 

narrativa em forma de memória, que é apresentada ao espectador em cenas com 

flashbacks, possibilitam as unidades teóricas de análise, pois os pensamentos de 

Grace Marks apontam para a perspectiva da personagem. Em ambas as óticas, a 

jovem compreende a situação em que ela e outras mulheres estão inseridas, o que 

a faz refletir sobre a estrutura social da época. 

Do idioma inglês, a palavra alias pode ser traduzida como pseudônimo, 

apelido, identidade secreta ou falsa. Como advérbio, significa antes, anterior. O título 

da minissérie refere-se à ambiguidade e à complexidade dos múltiplos níveis 

identitários de Grace Marks. A narrativa utiliza-se de uma interessante metáfora para 

traduzir a identidade como um mosaico construído e descontruído, costurado e 

tecido ao longo do tempo: uma colcha de retalhos. No tempo em que se desdobra a 

história, este artefato era ensinado às jovens como uma importante peça do enxoval 

feminino, que deveria ser tecido pela moça casadoura e cujos desenhos poderiam 

significar diferentes anseios para a vida futura. Dessa forma, cada retalho costurado 
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na colcha como um patchwork contaria um aspecto da vida da sua tecelã. Assim 

como na costura, Grace Marks narra sua história em emendas, costurando detalhes 

e adaptando-os em performances, a partir do que esperam dela ou do que ela 

mesma quer representar. 

A colcha de retalhos é uma metáfora para a própria vida de Grace Marks, que 

tem sua existência costurada, fragmentada, recordada por meio de memórias, 

interpretações e representações que se tecem a partir da personagem. Ela costura 

sua trajetória ao longo do enredo e de suas interações. Há uma ligação entre os 

corpos femininos fragmentados e as colchas com seus diferentes padrões, estilos e 

tecidos. Ao narrar sua história, a protagonista estabelece essa noção de encaixe 

com o espectador, sem peças fixas, mas em um jogo com enunciações que podem 

ser modificadas de acordo com suas lembranças. A imigração, a prisão e a luta de 

classes também compõem a costura do enredo. Em uma alusão a essa construção 

da narrativa, os títulos introdutórios de cada capítulo da dissertação fazem menção 

aos diferentes processos de uma costureira, desde colocar a linha na agulha e 

escolher os tecidos, até o momento em que os retalhos tomam forma e costuram-se 

em formato de colcha. 

Este texto propõe uma leitura hermenêutica (GADAMER, 2003) sobre os 

jogos performáticos identitários (PESAVENTO, 2003) da personagem Grace Marks, 

num contexto social marcado por representações restritivas e estereotipadas no que 

diz respeito às mulheres. Para atingir tal objetivo, os conceitos de resistência, 

identidade e performance são problematizados a partir de Butler (2003) e Silva 

(2000). Identidades de resistência são criadas por minorias, como as mulheres, que 

se encontram em posições de desvalorização e lutam em defesa de algo, como 

argumenta Castells (2002). Para a reflexão proposta, foram selecionadas cenas da 

minissérie, analisadas a partir de uma construção metodológica híbrida amparada 

em Casetti e Di Chio (2013) e Azubel (2018). 

Para abordar os aspectos de cultura e mídia, cultura de séries e adaptação, 

utilizamos as proposições de Seger (2007), Hutcheon (2011), Rosenstone (2010), 

Kellner (2001) e Silverstone (2002). Além disso, os estudos de Hall (2016), Chartier 

(1990), Pesavento (2003) e Mota (2015) problematizam as representações sociais.  

Por fim, Jaguaribe (2003, 2007), Jodelet (2005), Foucault (2006), Fraisse e Perrot 

(1991, 1994) apoiam a construção da análise sobre as distintas performances frente 

às representações do discurso clínico e de controle feminino. 
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No primeiro capítulo, apresenta-se a relação entre cultura da mídia e de séries 

de época, evidenciando o contexto do século XIX e problematizando a minissérie 

Alias Grace, a partir dos aspectos essenciais da trajetória turbulenta e de breve 

liberdade de Grace Marks. Como se trata da adaptação de uma obra de Atwood, que 

tem a escrita reconhecidamente ligada às discussões sobre o feminino, alguns 

tópicos referentes a essas questões complementam a abordagem. 

No segundo capítulo, retoma-se o aspecto central da pesquisa, a 

problematização teórica das representações que delineiam as características 

identitárias da protagonista, bem como o conceito de performance, para 

compreender como a personagem utiliza-se das performatividades na representação 

do Eu. Também se discute a representação da loucura de Grace Marks, em uma 

sociedade que utiliza essa estratégia para excluir sujeitos que fogem aos padrões de 

normatização. Identidade e performance são abordadas com intuito de entender o 

descentramento identitário, as fragmentações e os desdobramentos da personagem. 

A análise é o tema do terceiro capítulo, em que compreendemos como Grace 

Marks equilibra-se entre os estereótipos tipicamente atribuídos às mulheres do 

século XIX, interpolada pelo gênero e pela classe social. Ao longo da minissérie, ela 

mostra certa hostilidade com pessoas de classe alta e com aqueles que a definem, 

seja como louca, criminosa, anjo ou demônio. Grace apresenta-se aos espectadores 

em digressões e interações que são as unidades de análise escolhidas para 

averiguar como as representações sociais lhe permeiam. Ao distanciar-se dos 

padrões sociais vigentes, a jovem é colocada à margem social e passa a vagar em 

espaços que são destinados ao confinamento e à exclusão, como a cadeia e o 

manicômio. 
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1 ENTRE AS AGULHAS E A LINHA: MÍDIA, ADAPTAÇÃO E ATWOOD 

 

A mídia constrói sua esfera de atuação no cultural e no social, molda opiniões 

e reverbera regras de conduta em sociedade. Nos espaços ocupados 

midiaticamente, as mulheres veem seus corpos recortados, retalhados e 

manipulados em representações que configuram ideais e padrões. Relações entre 

elas e os homens são expostas das mais diferentes formas, desnudando o poder 

assimétrico que legitima valores, empodera e reconstroe as mulheres “reais”.  

A construção da narrativa midiática sobre Grace Marks mostra uma mulher 

que oscila entre vítima e vilã. Exemplifica o destino programado daqueles que 

transitam entre espaços sociais de violência e a cadeia. A mídia participa diretamente 

da construção social de significados, tornando-se possível entender que a 

minissérie, como produto midiático, repercute ideias e valores socialmente 

dominantes em um determinado período, ao mesmo tempo em que lança 

possibilidades de reflexões sobre as construções históricas em diferentes 

temporalidades à luz de debates contemporâneos. A cultura midiática atua como um 

“terreno de disputa que reproduz, em nível cultural, os conflitos fundamentais da 

sociedade” (KELLNER, 2001, p. 34), como as discussões sobre os comportamentos 

e discursos de e sobre o feminino. Ao acompanhar um produto midiático, o 

espectador cria uma postura ativa e ressignifica “os afetos, com as relações 

amorosas e familiares que vê reproduzidas na narrativa, e a partir das quais discute 

e repensa as suas experiências no campo dessas mesmas relações” (ALMEIDA, 

2007, p. 11).   

As narrativas ficcionais midiáticas fornecem um fluxo contínuo de metáforas e 

conceitos que têm efeitos de real (HALL, 2016), ministrando códigos, visões e 

percepções de mundo sobre o aceitável, o desejável, o condenável (KELLNER, 

2001). A minissérie Alias Grace propicia uma maneira de pensar sobre o passado 

retratado, mostrando as disputas de representações de grupos sociais. Trata-se de 

um produto cultural para entender as relações estruturais presentes na sociedade, 

como a desigualdade, o patriarcado e a opressão em experiências femininas. “O 

vivido e o representado tornam-se, consequentemente, a urdidura e a trama do dia 

a dia, e o que está em questão, em qualquer investigação acerca dessa relação, são 

as especificidades históricas e sociológicas do tecido que é produzido” 
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(SILVERSTONE, 2002, p. 763). Grace Marks, com seus traços comportamentais 

imprevisíveis, se torna um exemplo de reprovação e de personalidade hostilizada. 

O conteúdo das narrativas midiáticas está sempre aberto às mais diversas 

interpretações, pois a preexistência do que se veicula é o fator decisivo para 

estabelecer um diálogo entre o enredo da série (são mulheres frágeis econômica e 

socialmente, excluídas por serem imigrantes, pobres, jovens e desclassificadas 

intelectualmente por sujeitos que desacreditam de suas capacidades) e o público. A 

narrativa seriada potencializa identificações com personagens que contestam 

configurações sociais e escancaram dores de mulheres como Grace Marks. Martín-

Barbero e Rey (2004) salientam a força de narrativas seriadas na constituição de um 

espaço público midiático de reconhecimento: 

 

[...] velocidades audiovisuais e informacionais, entre inovações 
tecnológicas e hábitos de consumo, produzem um ar de família entre 
as diversas telas que reúnem nossas experiências laborais, 
domésticas e lúdicas, o que percorre e reconfigura os trajetos de rua 
até as relações com nosso corpo. (MARTÍN-BARBERO e REY, 2004, 
p. 52) 

 
Em meio à forma como os produtos da mídia podem mudar percepções e 

relações, os sujeitos estabelecem diferentes tipos de ligação e exploram os múltiplos 

papéis possíveis como espectadores em um jogo de enunciação e produção, pois 

“ver, ouvir e ler requerem algum grau de comprometimento, algum tipo de escolha, 

de consequência. O pressuposto é que nos aproximamos de nossa mídia como 

seres conscientes” (SILVERSTONE, 2002, p.111). Grace Marks conta uma história, 

elabora a própria poética que seduz o psiquiatra e faz o espectador refletir sobre o 

jogo de representações a seu respeito. Nessa trama, o mais importante não é a culpa 

ou a inocência, mas as regras que constroem tais conceitos. A protagonista lança-

se em uma narrativa em tom confessional, levando o espectador a experimentar suas 

memórias e habitar os desprazeres de sua trajetória, caminhando por entre o 

enclausuramento que a cercou durante 15 anos. Em Alias Grace, a jovem mulher 

representa aquela que não é ouvida ou vista, mas sobre quem se constrói uma 

narrativa. Essa configuração social apresentada na minissérie ecoa as “demandas 

que põem em jogo o contínuo desfazer-se e refazer-se das identidades coletivas e 

os modos como elas se alimentam de, e se projetam sobre, as representações da 
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vida social oferecidas” e veiculadas como organização social (MARTÍN-BARBERO 

e REY, 2004, p. 40). 

A narrativa de Grace Marks repercute as ansiedades femininas que buscam 

libertar-se das amarras que as violentam e estereotipam. Assim, ocupa lugar 

estratégico nas “transformações das sensibilidades, nos modos de construir 

imaginários” (PESAVENTO, 2004, p.26).  Antes do duplo assassinato, ela apresenta-

se como uma mulher modesta, virtuosa, casta e reservada. Depois, é representada 

como louca, desvairada ou femme fatale, um monstro social que subverte e mata.  

As representações da história amparam-se na pesquisa que a própria escritora 

Atwood fez acerca do relato original (SILVEIRA, 2006). Ressalta-que que a 

minissérie é uma adaptação em duas frentes: em primeiro lugar, da história real que 

serve de inspiração ao livro Vulgo Grace2 e, em segundo lugar, desta obra para uma 

minissérie audiovisual. Como Lima (2006) argumenta, as adaptações são formas 

híbridas, narrativas que mesclam documentos, literatura e audiovisual, como é o 

caso de Alias Grace. Segundo Hutcheon (2011), considera-se como uma adaptação 

quando se tem conhecimento do texto fonte e, com isso, entende-se as diferenças 

entre as narrativas, percebe-se como se relacionam direta ou indiretamente. Ao 

apontarmos essa minissérie como adaptação, “estamos anunciando sua relação 

direta ou indireta com um texto anterior” (LIMA e SILVA, 2018, p. 53).  

É interessante observar que Alias Grace recebe consultoria da própria 

Margaret Atwood. A história real pesquisada por ela é transformada em romance e 

lança luz a inúmeros temas relevantes, bem como estabelece o cenário e os 

costumes do século XIX, no Canadá. A voz da protagonista é poderosamente 

construída, por sua complexidade e resistência. Na obra que origina a minissérie, 

Atwood reflete a visão social que distingue homens assassinos e mulheres 

criminosas. Ela conheceu a trajetória de Grace Marks na obra Life int he Cleanings, 

publicada por Susanna Moodie em 1853. A autora afirma que, no período, estudava 

sonho, subconsciente, memória oculta e hipnose, conceitos presentes ao longo da 

narrativa. 

 

Obviamente, transformei acontecimentos históricos em ficção. [...] 
Não mudei os fatos conhecidos, embora os relatos escritos sejam 
contraditórios, que poucos fatos emergem como inequivocamente 

                                                      
2No Brasil, o livro foi lançado pela editora Rocco. A minissérie conta com 511 páginas. Enquanto a 

minissérie tem seis episódios que variam entre 40 e 43 minutos e está disponível na Netflix. 
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‘conhecidos’. [...] Quando em dúvida, tentei escolher a possibilidade 
mais plausível, acomodando ao mesmo tempo todas as 
possibilidades sempre que isso fosse fact vel (ATWOOD, 2008, p. 
493). 

 
Atwood enfatiza as discrepâncias na maneira como a protagonista é 

representada. “Não só os jornais, mas os arquivos públicos e toda espécie de 

documentos existentes apontam diferenças até mesmo físicas entre as duas 

Graces”, afirma em entrevista à Folha de São Paulo (MOTTA, 1998)3. 

Em sua pesquisa sobre a obra de Atwood e a memória presente no texto da 

autora, Guimarães (2016), aborda a intertextualidade a partir dos diferentes 

fragmentos textuais que compõem o livro. Ela discute a maneira como a Atwood 

recupera a jornada de Grace Marks. 

 

A construção de algumas cenas da obra foi baseada em relatos 
oficiais dos registros policiais e até de testemunhos de pessoas da 
época que, de alguma forma, escreveram a respeito. Atwood criou 
uma mistura de ficção e realidade em que vários detalhes 
importantes da história real foram mantidos e em que algumas 
particularidades que eram duvidosas foram modificadas de acordo 
com sua interpretação. (GUIMARÃES, 2016, p. 13) 

 
Em 2017, quando a carreira da autora passou a tornar-se mais notória, ela 

afirmou que, nos livros O Conto da Aia e Vulgo Grace, buscou fazer retratos de como 

o passado reflete o presente, assim como tecer especulações de um futuro 

pessimista4. A autora argumenta que a época vivida pela protagonista considerava 

as mulheres o elo frágil por ter “nervos mais fracos”. Defende que a prisão da 

personagem foi uma imposição de suas limitações de gênero: “ela tinha, 

forçosamente, que guardar coisas para si, em total segredo. No século XIX, é 

simplesmente uma situação das mulheres em geral. No caso de Grace, apenas 

exacerbada pelo fato de estar na cadeia” (MOTTA, 1998).  

Alias Grace enquadra-se na lógica contemporânea de produção narrativa 

seriada, potencializada pelo streaming5 O aumento de produção e de consumo do 

audiovisual fornecem experiências em fluxo, chamadas por Silva (2014, p. 245) de 

                                                      
3Entrevista de Atwood à Folha. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq170114.htm. 

Acesso em: 4 fev. 2022. 
4Informações presentes na respostagem de L’Officiel Brasil. Disponível em: 

https://www.revistalofficiel.com.br/cultura/8-fatos-surpreendentes-sobre-a-serie-alias-grace-hit-de-

margaret-atwood. Acesso em: 1 dez. 2021. 
5Streaming é um serviço que permite assistir conteúdos pela internet sem a necessidade de download. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq170114.htm
https://www.revistalofficiel.com.br/cultura/8-fatos-surpreendentes-sobre-a-serie-alias-grace-hit-de-margaret-atwood
https://www.revistalofficiel.com.br/cultura/8-fatos-surpreendentes-sobre-a-serie-alias-grace-hit-de-margaret-atwood
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cultura de séries. O autor salienta o “efeito imersivo” das estruturas narrativas de tais 

produtos, com especial enfoque no suspense, no melodrama e no policial. Com isso, 

cria-se uma dinâmica de espectatorialidade, que faz “emergir o modo dialético e 

inter-relacionado por meio do qual se dão as relações” entre as produções e os 

espectadores.  

Séries de época, como é o caso de Alias Grace, assumem o tom de uma 

narrativa memorável. Inspiradas no real ou totalmente ficcionais, tais enredos tecem 

conexões entre passado e presente.  

 

A memória possibilita (re)interpretar, (re)pensar e (re)configurar um 
passado a partir do presente. Já que, quando se (re)lembra no hoje, 
utiliza-se de discursos e referências atuais para pensar e ofertar um 
novo sentido ao passado. A memória é um conhecimento em disputa, 
um conflito de narrativas e discursos de uma época que traz um novo 
olhar sobre o que passou. (SCHER, 2019, p. 10)  

 
A cultura da memória veiculada pela mídia é construída ficcionalmente em um 

passado que atende interesses que podem ser culturais, políticos e sociais, 

transformando-se em local de disputa de discursos que se encontram ou embatem 

entre si (HUYSSEN, 2000). Enquanto produção que utiliza de fatos do passado a 

partir de grandes façanhas, neste caso um crime que marcou a história canadense, 

Alias Grace se vale de um “elemento da realidade, auxiliando no fortalecimento da 

legitimidade narrativa de sua produção” (SCHER, 2019, p.13).  

As narrativas seriadas audiovisuais trabalham com compressões, 

condensações, invenções, deslocamentos e elementos do passado que montam 

uma interpretação histórica. "Não como fonte simples de escapismo ou 

entretenimento, mas como uma maneira de entender como as questões e os 

problemas levantados continuam vivos para nós no presente" (ROSENSTONE, 

2010, p. 172). O autor afirma que os produtos midiatizados têm noções didáticas que 

podem evocar uma visão moral, criando-se um ponto de vista que pode ou não ser 

conter veracidade histórica.  

 

Trata-se de histórias que apresentam uma, ou várias, das 
características a seguir: colocam em primeiro plano sua própria 
construção; contam o passado de forma autorreflexiva e a partir de 
uma multiplicidade de pontos de vista; abandonam o 
desenvolvimento narrativo normal ou problematizam as narrativas 
que são recontadas; utilizam humor, paródia e absurdo como 
maneira de apresentar o passado; recusam-se a insistir em um 
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significado coerente ou único para os acontecimentos; utilizam o 
conhecimento fragmentário ou poético e nunca esquecem que o 
momento presente é o lócus de todas as representações do passado. 
(ROSENSTONE, 2010, p. 38) 

 
Séries que retratam a história podem ser consideradas como espaço de 

discussão e reconfiguram na tela memórias do passado no presente (SCHER, 2019). 

Esses sentidos por vezes reafirmam, por outras se ampliam ou remodelam e por 

outras ainda, enxugam ou, mesmo, desaparecem. Mas de qualquer forma, as 

representações se formam de acordo com o desenvolvimento humano num dado 

contexto sócio-histórico. (PERUZZOLO, 1998, p. 86) 

As narrativas de época mostram um certo apreço pelo passado e pelas 

memórias, por meio das quais o público recebe um “posicionamento ético e estético” 

(JULLIER e MARIE, 2009, p. 60). Como entretenimento e crítica, Alias Grace quer 

mostrar o legado memorável acerca do feminino, problematizando os corpos calados 

pelas vozes alheias. Às mulheres direcionam-se discursos, dicas, produtos, 

programas e um protocolo de quem são. Nesse processo, o corpo configura-se como 

uma estrutura social e cultural, cujas representações circulam socialmente com 

múltiplos significados. 

 

1.1 Os tecidos: a história adaptada para a minissérie  

 

Por meio de uma narrativa em primeira pessoa, a história da protagonista de 

Alias Grace apresenta-se marcada pelo infortúnio e representa, indiretamente, a 

trajetória de muitas mulheres reais do século XIX e, por que não dizer, do contexto 

atual.  

 

Então, Marks relata retrospectivamente os eventos experienciados. 
Adotando o papel de narradora autodiegética, a prisioneira favorece 
a focalização interna. Marks reconstitui a experiência relatada, 
reconstituindo os ritmos e as atitudes cognitivas que a regeram, e 
evita revelar os eventos posteriores ao tempo da experiência 
relatada. (PEREIRA, 2018, p. 164) 

 
A jovem imigrante irlandesa viajou de navio para o Canadá e, no trajeto, 

perdeu sua mãe, que adoeceu pelas condições miseráveis da viagem. Grace Marks 

passa por situações de assédio que partem do pai, que a explora e tenta abusá-la 
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sexualmente. Assombrada, foge de casa para trabalhar e depara-se com o filho dos 

patrões, que acredita ter poder sobre ela, assediando-a. Com medo das 

impertinências, muda-se para a residência de Thomas Kinnear (Paulo Gross), sob o 

comando da governanta Nancy Montgomery (Anna Paquin). O homem se interessa 

pela protagonista e desperta ciúme da governanta, que é amante dele. Outro 

empregado da casa, James McDermott (Kerr Logan), tem rancor de Kinnear. Nancy 

enciúma-se da nova empregada e trata o rapaz com desprezo, instigando a fúria dos 

dois. Proprietário e governanta são assassinados, ao que tudo indica, por McDermott 

e Grace Marks. Enquanto ele é enforcado pelo crime, a protagonista é presa e vaga 

entre prisões e hospícios, tornando-se novamente abusada e violentada.  

Ao enforcar o homem pelo crime e dar à protagonista uma pena mais branda, 

supunha-se um ato de bondade ao “sexo frágil”. O fato de Grace Marks estar 

internada em um hospital psiquiátrico fortalece o conceito de influência dos homens 

e da sociedade sobre os corpos e comportamentos das mulheres. A partir de 

realidades diferentes de acordo com a classe social, elas poderiam vagar entre a 

marginalização, a loucura e a violência, ter sua individualidade feminina ignorada 

para não “transgredir padrões”. 

A narrativa de Grace Marks na minissérie se dá em duas dimensões: por 

interações com outros personagens e por digressões. Na primeira delas, retrata-se 

a história a partir de interlocuções, sobretudo com o psiquiatra, por meio das quais 

Grace retorna às memórias e tenta romper com os discursos de poder que controlam 

sua identidade, como a imprensa, a polícia e a sociedade. A jovem molda-se para 

tornar-se aceita nos ambientes sociais aos quais está submetida; seja como louca, 

assassina ou inocente. As digressões se dão no espaço interno da personagem, 

geralmente pensamentos sarcásticos, que demonstram uma jovem mulher vagando 

entre a frieza, a culpa e o medo. No enredo, evidenciam-se as contradições dos 

indivíduos como polaridades morais, ou seja, o conflito entre os ímpios e os 

vitimizados, provocando um olhar para o mundo por meio de suas concepções e 

lentes. Os personagens desqualificam-na em memórias, diálogos e interações. Ela 

é representada como louca, transformada em monstro social, em símbolo 

inadequado para outras mulheres: “desperta medo e repulsa e atrai a atenção de 

curiosos e cidadãos comuns, médicos, cientistas e literatos” (COPATI e 

LAGUARDIA, 2013, p. 30).  
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Essas representações reverberam ecos do próprio período retratado na 

minissérie, o século XIX. A Era Vitoriana6 configura-se como um espaço/tempo de 

grandes transformações econômicas, culturais e políticas. Neste momento histórico, 

há um novo código de conduta para homens e mulheres, que se reflete nos 

comportamentos e na moda. O recato e a discrição ditavam aos sujeitos como portar-

se, por exemplo, os vestidos escondiam os corpos femininos, pois acreditava-se que 

era de mau gosto deixar os tornozelos à mostra. As mulheres também usavam 

chapéus, véus e sombrinhas como itens essenciais para compor o vestuário 

feminino, seguindo-se as exigências do mercado da época. Especialmente sobre a 

feminilidade das regras de conduta, havia papéis rigorosamente definidos. 

 

Mas, a Era Vitoriana foi, antes de tudo, um período de enormes 
contradições. Ao lado dos grandes progressos técnicos e industriais, 
assiste-se a um triste espetáculo de doenças, violência e morte. Foi 
também um período quando se exerceu um forte controle sobre o 
comportamento sexual de homens e mulheres. (SANTANA e SEIKO, 
2016, p. 191)  

 
Elas recebiam convenções sociais que as delimitavam, sobretudo à esfera 

privada do lar como espaço apropriado. A época marcou o confinamento das 

mulheres às tarefas domésticas, que se prolongou durante todo o século XIX. “Ela 

se torna o símbolo da fragilidade que deveria ser protegido do mundo exterior, 

público” (SANTANA e SEIKO, 2016, p. 191). O ideal de feminilidade a ser buscado 

e preservado era o de uma esposa devota ao lar e ao marido e mãe exemplar, 

tornando-se assim uma peça chave para a manutenção do modelo familiar nuclear 

em ascensão. Cabe ressaltar que essa mulher só era considerada como importante 

peça dentro do maquinário, que era a sociedade burguesa, quando atendia aos 

padrões dessa sociedade (SOUZA, 2012).   

Os primeiros discursos sobre conter a liberdade feminina também são 

originários desse período, “frutos do pensamento médico e educacional vigentes. Os 

cuidados com o corpo e a saúde preconizavam o controle das paixões e o 

adestramento das vontades” (SANTANA e SEIKO, 2016, p. 162). Frente aos abusos 

e às violências sofridas, as respostas podiam alternar-se entre submissão ou 

resistência. É esse comportamento que Grace Marks apresenta, pois as interações 

                                                      
6 Ainda que não seja possível definir os limites temporais ou geográficos o período marcante da Era 

Vitoriana estende-se de 1837 a 1901.  
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e as digressões de pensamento alternam entre o submeter-se, de forma resiliente e 

o resistir às condições sociais e culturais para o ser mulher. Ela busca sobreviver, 

jogar conforme às condições que lhe eram impostas. A narrativa constrói-se entre o 

que era ofertado às mulheres e a leitura que a personagem faz daquele contexto 

histórico. 

Para Perrot (2005, p. 78), ser mulher nunca foi fácil, especialmente no século 

XIX. No período em que a racionalidade trilhava seu caminho de consolidação, a 

autora argumenta que a divisão de gêneros, papéis e espaços fortaleceu-se, com 

uma definição rigorosa do “lugar da mulher”, respaldada pelo discurso científico. Em 

Alias Grace, encontram-se diferentes perfis femininos, como a mãe, a prisioneira, a 

patroa, a serva e a prostituta.  

Naquele contexto histórico, as mulheres encontravam-se, na maioria das 

vezes, frágeis e vulneráveis, pois enfrentavam a omissão social do comportamento 

masculino e a insegurança jurídica, que pudesse lhes garantir direitos legais. Cavar 

brechas nesse período não era tarefa simples. 

 

Evidentemente, a irrupção de uma presença e de uma fala feminina 
em locais que lhes eram até então proibidos, ou pouco familiares, é 
uma inovação do século XIX que muda o horizonte sonoro. 
Subsistem, no entanto, muitas zonas mudas e, no que se refere ao 
passado, um oceano de silêncio, ligado à partilha desigual dos 
traços, da memória e, ainda mais, da História, este relato que, por 
muito tempo, ‘esqueceu’ as mulheres, como se, por serem 
destinadas à obscuridade da reprodução, inenarrável, elas 
estivessem fora do tempo, ou ao menos fora do acontecimento. 
(PERROT, 2005, p. 9) 

 
O controle social se concretizava em atos de violência contra aquelas que não 

respeitavam os limites do entendimento tácito sobre a moralidade feminina imposta 

por meio de disciplina de corpos e mentes. “Os princípios antagônicos da identidade 

masculina e da identidade feminina se inscrevem, assim, sob forma de maneiras 

permanentes de se servir do corpo, ou de manter a postura” (BOURDIEU, 2002, p. 

48). Grace Marks também era vítima desse sistema. Como narradora, ela estabelece 

os limites do que pretende tornar público de si, organizando suas memórias e 

explicando o que lhe convém. Há questões sensíveis, como as dores pela perda de 

duas das mais importantes figuras da vida dela – a mãe e a amiga Mary Whitney 

(Rebecca Liddiard) – que são abordadas com cautela, mas ajudam a representar as 

consequências e as violências (físicas ou simbólicas) sobre o feminino.  
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Alias Grace é o que Rosenstone indica como um “esforço para tornar a história 

mais complexa, interrogativa e autoconsciente, tratando de perguntas difíceis, até 

mesmo irrespondíveis, mais do que enredos agradáveis” (ROSENSTONE, 2010, 

p.36). Como problematizado neste capítulo, na ficção seriada de época, há 

representações de passado que evocam e representam a cultura da memória 

contemporânea, refletindo sobre os locais destinados às mulheres. Nesta produção, 

especificamente, há a reconstrução dos posicionamentos femininos da Era Vitoriana, 

mas que instigam a refletir sobre representações que ainda são atuais.   
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2 PEÇAS DEFINIDAS, LINHA E AGULHAS PRONTAS PARA A PRÓXIMA 
COSTURA: REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE EM PERFORMANCE 

 

São nos sistemas de representação que a pluralidade de identidades é 

produzida e reproduzida. Isso acontece porque é na identidade e na representação 

que os sujeitos se posicionam, enquadram-se e transformam-se. Ao explorar os 

episódios de Alias Grace, consideramos como temática de análise a forma como a 

identidade de Grace é representada e performatizada. 

Como explicado anteriormente, a narrativa se constrói em duas frentes: nas 

interlocuções, principalmente com o psiquiatra, quando a protagonista narra suas 

lembranças (ou o que escolhe contar) e nas digressões reflexivas. É no espaço 

interno, subjetivo, privado de digressões, que percebemos a faceta subversiva e 

resistente de Grace Marks. São nestes trechos da narrativa que conhecemos uma 

jovem irônica, ácida, profundamente reflexiva sobre o lugar do ser mulher no seu 

recorte espaço-temporal. Podemos dizer que é no privado de reflexões e memórias 

que ela pode expressar em total liberdade quem é e o que pensa. Já no espaço 

público, exterior, a personagem age como melhor avalia o ambiente. As 

performatividades dão-se a partir das representações que se constroem sobre ela e 

são tecidas por diferentes grupos sociais e espaços discursivos: pelo reverendo e o 

grupo que contrata o médico; pelo discurso clínico manifesto no trato recebido no 

hospital psiquiátrico; pelo médico que a analisa; pela imprensa; pelas senhoras da 

alta sociedade; pelas empregadas com as quais convive no trabalho, como a amiga 

Mary Whitney.  

O conceito de representação ocupa um lugar importante nos Estudos 

Culturais e Estudos de Mídia. Nesta esteira, unem-se linguagem, sociedade e 

cultura. Hall (2016) reconhece que são os sujeitos que atribuem sentidos a tudo, 

afirmando que diferentes culturas e épocas podem interpretar de formas distintas 

aquilo que é e foi representado. Representação, sentido e linguagem trabalham 

juntos, como conexões que “permitem nos referirmos ao mundo ‘real’ dos objetos, 

sujeitos ou acontecimentos, ou ao mundo imaginário de objetos, sujeitos e 

acontecimentos fictícios” (HALL, 2016, p. 34). Tal conceito se refere também à 

capacidade humana de produzir e manter sistemas conceituais e mentais que 

permitem entender e julgar o mundo de uma maneira similar ao real, construindo a 

chamada cultura de sentidos compartilhados. Além disso, a representação contribui 
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para a formação, afirmação e reafirmação de diferentes identidades e culturas, já 

que fornece meios de identificação.  

Para compreender como elas estabelecem-se hegemonicamente, é preciso 

entender seu processo de construção e o mecanismo ideológico de produção de 

sentido que constitui o processo de significação. Pode-se considerar que há 

condições para produção e disseminação de uma variedade de representações que 

revelam conjunções construtivas da narrativa do “eu”. As práticas do cotidiano 

também estão envolvidas na forma como se constroem os significantes, pois não se 

criam ao acaso, mas, sim, regulam a sociedade e possuem efeitos do real. “O 

reconhecimento do significado faz parte do senso de nossa própria identidade, 

através do senso de pertencimento” (SANTI e SANTI, 2008, p. 3). 

Representações midiáticas trazem à tona o mundo contraditório vivenciado 

por diferentes indivíduos, são meios de construir significados para e sobre o mundo 

social. São processos de significação intencional, portadores de interesses e 

correspondem a estratégias determinadas (CHARTIER, 1991). Também são 

possibilidades de vincular status social a indivíduos e grupos, como concebem a si 

mesmos e aos outros. São definidas coletivamente, pois: 

 

[...] incorporam nos indivíduos, sob a forma de esquemas de 
classificação e juízo, as próprias divisões do mundo social. São elas 
que suportam as diferentes modalidades de exibição de identidade 
social ou de força política, tal como os signos, os comportamentos e 
os ritos os dão a ver e crer. Enfim, as representações coletivas e 
simbólicas encontram na existência de representantes, individuais ou 
coletivos, concretos ou abstratos, as garantias da sua estabilidade e 
da sua continuidade. (CHARTIER, 1991, p. 18) 

 
Não são meras opiniões sobre determinados assuntos e grupos, são 

cristalizadas ao longo do tempo, em uma construção do real e do imaginário, que se 

origina da sociedade e retorna a ela. Como explica Chartier (1991), configuram-se 

por valores, aparecem, desaparecem e reaparecem na sociedade com novas 

mudanças em um processo infinito. Para o autor, as sociedades são compostas por 

diferentes grupos que apresentam distintas visões de mundo, como aquelas que 

representam a protagonista de Alias Grace. 

Os enredos apresentados em representações midiáticas são, na maioria das 

vezes, pautados pelas experiências vividas socialmente e que se tornam problemas 

de conjunturas culturais ou sociais: “a representação acaba por sofrer influência de 
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preconceitos, estereótipos e discriminações, que inundam as mentalidades de toda 

uma geração e que acabam por transparecer para as produções fictícias” (MOTA, 

2015, p. 9). Os grupos criam representações localizadas no tempo histórico e social. 

Tal processo permite que a sociedade assimile novidades, valores e crenças. É uma 

maneira de replicar o que o grupo ou indivíduo pensa ou quer transmitir. 

 

Daí as tentativas para decifrar de outro modo as sociedades, 
penetrando na meada das relações e das tensões que as constitui a 
partir de um ponto de entrada particular (um acontecimento, 
importante ou obscuro, um relato de vida, uma rede de práticas 
específicas) e não considerando haver prática ou estrutura que não 
seja reproduzida pelas representações, contraditórias e em 
confronto, pelas quais os mundos e os grupos dão sentido ao que é 
o deles. (CHARTIER, 1991, p. 176) 

 

As representações circulam pelos espaços e fixam-se, o que faz com que 

sejam reproduzidas nos diferentes locais e incorporadas pela sociedade, 

configurando-se como produtoras e reprodutoras de discursos. Esse fato ocorre na 

minissérie quando a jovem reflete em suas digressões que as mulheres nobres a 

contrataram e querem conhece-la por ser uma assassina celebridade, representação 

constantemente reafirmada na imprensa local. Ela reconhece ter se tornado uma 

espécie de fantasia para as senhoras ricas, aquilo que elas não eram, uma alteridade 

subversiva e perigosa. 

 

[...] a força da representação se dá pela sua capacidade de 
mobilização e de produzir reconhecimento e legitimidade social. As 
representações se inserem em regimes de verossimilhança e de 
credibilidade, e não de veracidade [...]. As representações 
apresentam múltiplas configurações, e pode-se dizer que o mundo é 
construído de forma contraditória e variada, pelos diferentes grupos 
do social. (PESAVENTO, 2003, p. 41) 

 
Representar é um processo fundamental na produção e compartilhamento 

cultural de significados. As facetas de Grace Marks constroem-se a partir de lugares 

sociais historicamente construídos para ela e não por ela. Essa linguagem comum 

construída por terceiros é compartilhada em discursos que posicionam e enquadram 

a personagem, expressando o que ela deveria ser. Em alguns momentos, é a 

imigrante pobre, aquela que precisa de um emprego e que, por conta disso, “deveria” 

aceitar os assédios dos patrões. Em outro momento, transforma-se na mulher que 

sofre de problemas psiquiátricos e “precisa” ser mantida longe da sociedade. 



30 
 

 

A linguagem se apresenta, portanto, como o segundo sistema de 
representação envolvido no processo global de construção de 
sentido. Nosso mapa precisa ser traduzido em uma linguagem 
comum, para que assim correlacionemos os nossos conceitos e 
ideias com certas palavras escritas, sons pronunciados ou imagens 
visuais. (HALL, 2016, p. 37) 

 

Ao perceber os mecanismos que regem as representações sobre si, Grace 

Marks confessa ao psiquiatra e ao espectador que não sabe quem é ou quem quer 

ser. Ela compreende que as estruturas de representação envolvem processos de 

percepção, identificação, reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão.  

Hall (2016, p. 54) afirma que “o sentido é produzido pela prática e pelo trabalho 

da representação. Ele é construído pela prática significante”. Uma das 

representações que perseguiram a trajetória de Grace Marks refere-se à loucura. A 

minissérie critica as representações acerca da loucura e os mecanismos de exclusão 

social delas decorrentes. A narrativa a desenvolve como uma protagonista que 

escolhe cuidadosamente palavras e performances, pois é calada por 15 anos, tempo 

em que permaneceu no manicômio. Ela utiliza de sua voz para contar suas 

inquietações sobre os assassinatos, em uma sociedade que julga as tentativas de 

luta e sobrevivência das mulheres como atos de rebelião contra a ordem 

estabelecida. 

A exclusão do convívio social era taxativa para aqueles que eram tidos como 

loucos. Nessa segregação, muitos doentes foram esquecidos e excluídos do espaço 

público, sendo encerrados em locais com dinâmicas e dispositivos próprios. Para 

Foucault (2001), o caráter estrito da loucura é o modo como a sociedade vivencia 

essa relação com o chamado louco. As representações do louco são retratadas 

como uma desordem no ser, na sua maneira de agir, de apaixonar-se, na liberdade 

e na tomada de decisões (FOUCAULT, 2001).  

Sujeitos internados em manicômios, hospitais e prisões, não controlavam ou 

narravam a própria história, ou seja, não tinham lugares de fala e eram deixados à 

mercê.  

 

A internação clássica enreda, com a loucura, a libertinagem de 
pensamento e de fala, a obstinação na impiedade ou na heterodoxia, 
a blasfêmia, a bruxaria, a alquimia – em suma, tudo o que caracteriza 
o mundo falado e interditado da desrazão; a loucura é a linguagem 
excluída. (FOUCAULT, 2006, p. 215) 
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A loucura apresentava um papel social específico, o de separar os “bons”, 

consolidando sua alteridade. Grace Marks recebe uma oportunidade de discorrer 

após 15 anos de violência psicológica que a torturaram na tentativa de decifrar seus 

sonhos e aspirações. No entanto, mesmo quando a permitem relatar suas memórias, 

a jovem tem seu discurso apagado por homens que decidem seu futuro. 

Esse desejo por “civilizar” direciona-se ao controle dos corpos femininos de 

diferentes formas e procedimentos que não se limitam apenas ao poder e 

funcionamento do Estado, mas adentram a sociedade e as instituições em relação 

às repressões e a hierarquização social (FOUCAULT, 2011). A dominação 

concentra-se em formas de controle da vida individualizada dos sujeitos, que são 

regulados em um processo de inclusão/exclusão/gestão. Trata-se de um dispositivo 

complexo que mantém sob controle os corpos das minorias, buscando-se uma 

organização do estado do sujeito cartesiano/racional/consciente, por meio de 

categorizações. Em Alias Grace, a barbarização feita à personagem, por sua vez, 

decorre justamente de sua condição de mulher e classe social. 

Ao ser taxada e representada como louca, a protagonista reflete como aqueles 

que estão em hospitais psiquiátricos são tratados como leprosos e pagãos. Num 

contexto de poder, marginalidade, banimento e repreensão, estabelece-se uma 

dialética que busca observar, designar e separar quem pode fazer parte e quem é 

apagado. 

  

Afinal, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a 
desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou 
morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo 
efeitos específicos de poder. (FOUCAULT, 1979, p. 180) 
 

É interessante observar a contradição que a minissérie levanta sobre 

liberdade e exclusão, pois são justamente os traços identificados como loucura em 

Grace Marks que poderiam salvá-la da prisão perpétua, exatamente como Foucault 

(2001) salienta nos tratamentos de “inclusão” nos manicômios. No entanto, é crucial 

destacar que essa inclusão ocorreu por um processo de “civilização” e domesticação 

dos sujeitos considerados inaptos ao convívio e às regras sociais. 

 

[...] no meio do mundo sereno da doença mental, o homem moderno 
não se comunica mais com o louco; há, de um lado, o homem de 
razão que delega para a loucura o médico, não autorizando, assim, 
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relacionamento senão através da universalidade abstrata da doença; 
há, de outro lado, o homem de loucura que não se comunica com o 
outro senão pelo intermediário de uma razão igualmente abstrata, 
que é ordem, coação física e moral, pressão anônima do grupo, 
exigência de conformidade. (FOUCAULT, 2006, p. 154) 

 

 As constatações do filósofo ecoam no tratamento dado à protagonista, que 

vivenciou violências e abusos no hospital psiquiátrico. A jovem sofria de ataques 

histéricos, lapsos de memória, estado catatônico, reflexos dos traumas desde sua 

chegada ao Canadá (a morte da mãe, a morte da amiga em decorrência de um 

aborto provocado, os assédios masculinos, os assassinatos). Tudo isso foi 

categorizado como loucura. 

As disciplinas aplicadas eram para impetradas como normas de conduta 

“civilizatórias” aos loucos. Com o feminino não foi diferente. O poder é como uma 

prática social ao longo da história. Embora acarrete em mudança constante, 

heterogeneidade e diferentes formas, está por toda parte, cujos sujeitos atuam como 

geradores e receptores. 

 

Uma técnica que é centrada no corpo, produz efeitos 
individualizantes, manipula o corpo como foco de forças que é 
preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, 
temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, 
mas na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas 
próprios de uma população. (FOUCAULT, 1979, p. 297) 

 

A personagem da minissérie constrói-se por meio de sua própria experiência 

e pelas alternativas que lhe são propostas ou impostas. Foucault (1999) acredita que 

os sujeitos só podem ser compreendidos quando estão relacionados entre si. Não é 

só a concepção sobre si mesmo ou a preocupação consigo no plano moral, mas a 

sua relação com o outro e com aquilo que lhe é imposto. A loucura de Grace Marks 

surge do poder da medicina e da sociedade sobre a jovem. 

A protagonista sentiu na pele as forças de diferentes grupos atuantes sobre 

ela, ao impor-lhe quem era. Como Foucault (2011) salienta, há complexas relações 

entre poder, volatilidade e dependência, pois quanto mais um indivíduo depende de 

outro, mais poder o segundo terá sobre o primeiro. Ela dependia da boa vontade da 

esposa do diretor do presídio para trabalhar como doméstica em sua casa; também 

da mobilização do reverendo e de sua comunidade para contratar um psiquiatra e, 

ao defini-la como uma vítima de distúrbios mentais, conceder-lhe liberdade; 

dependia, por fim, da investigação meticulosa do médico a seu respeito. A liberdade 
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dependia do seu delineamento como louca, sendo assim, há um poder do 

diagnóstico do psiquiatra sobre si. Ao perceber isso, a estratégia de resistência a 

essa dependência é a performance. Ela performatiza uma mulher frágil, ingênua, 

insegura e, simultaneamente, sedutora. 

 

2.1 A criação de diferentes peças: identidade e performance  

 

A identidade de jovem, mulher, imigrante, irlandesa, auxiliar doméstica e 

pobre marca a forma de Grace Marks ver a vida. As experiências às quais é 

submetida apontam para como performatiza. Tais performances são o meio 

encontrado por ela para resistir e existir. Butler (2003) problematiza o ato de 

performatizar como comportamento. O andar, o modo de vestir, o falar e a linguagem 

atuam como ações sociais carregadas de efeito. Dessa forma, altera-se a concepção 

de que a identidade do sujeito se fundamenta em ações secundárias. A identidade é 

um ato de performance, é construída por um sistema de representações que pode 

ser ressignificado e oferecer estratégias de resistência às ações às quais o indivíduo 

é submetido. 

Nesta pesquisa, argumenta-se que a personagem performatiza diferentes 

posicionamentos e aspectos identitários, ora moldando-se, ora transgredindo 

padrões da época, mas sempre como forma de resistir, chocar e até mesmo 

sobreviver em um contexto histórico marcado pelos jogos de cena e pelas limitações 

ao universo da mulher (FRAISSE e PERROT, 1994).   

Identidades e subjetividades constroem-se discursiva e dialogicamente 

(HALL, 2000). Os dois movimentos são baseados na maneira como as pessoas 

encontram-se no mundo, funcionando como uma estratégia de posicionamento, 

mesmo que a cada dia os sujeitos tornem-se múltiplos, construídos e desconstruídos 

por práticas e representações. O contexto de formações identitárias se engendra no 

espaço público.  

 

O que denominamos ‘nossas identidades’ poderia provavelmente ser 
melhor conceituado como as sedimentações através do tempo 
daquelas diferentes identificações ou posições que adotamos e 
procuramos ‘viver’, como se viessem de dentro, mas que, sem 
dúvida, são ocasionadas por um conjunto especial de circunstâncias, 
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sentimentos, histórias e experiências única e peculiarmente nossas, 
como sujeitos individuais. (HALL, 2000, p. 26) 

 
Uma das muitas camadas identitárias de Grace Marks é marcada pela ironia 

e, por conta de uma trajetória de vida infeliz e conturbada, foge aos padrões sociais 

de comportamento da época, pois a prisão, as calúnias, os devaneios e o julgamento 

público são circunstâncias que fazem parte da história dela. Vaitsman (1994, p. 110) 

aponta que “há sempre resistência, invenção e construção de novos caminhos de 

interação e formas de sociabilidade” nas formações das personalidades femininas 

que se chocam com a realidade social.  

Butler (2003, p. 200) afirma que a identidade é “tenuemente constituída no 

tempo, instituída num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos”. 

Além disso, por ser relacional, as identidades se consolidam por sistemas de 

semelhanças e diferenças (SILVA, 1995). Como mulher, Grace não se define apenas 

pelos atributos do corpo, mas na linguagem e no comportamento, diferencia-se das 

nobres e elegantes, pois é uma jovem pobre em uma jornada de desafetos e 

angústias.  

As formações identitárias são, portanto, pluralizadas, formadas culturalmente, 

posições e não essências que se constituem na constante mudança do sujeito em 

seu cotidiano, tecidas nos discursos da cultura e da história (HALL, 1996). 

Transformam-se conforme a diversidade daquilo que rodeia o sujeito, que assume 

distintos perfis em diferentes momentos: “dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas” (HALL, 2006, p. 13). Nesse 

jogo, posicionamentos e enunciações de e para outros interferem nas formações 

identitárias. 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2006, p. 13) 

 

Em Alias Grace, a protagonista fragmenta-se e pluraliza-se em ambiguidades. 

Ela é percebida pelo seu gênero e analisa como torna-se um objeto de interesse 

daqueles que a colocam em uma posição de impotência, influenciada pelo poder que 
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exercem sobre sua imagem, comportamento e identidade. A jovem também está 

ciente das consequências de sua condição de classe baixa. Ao longo da narrativa, 

mostra certa hostilidade em relação às pessoas mais abastadas, sejam homens ou 

mulheres. Critica representações direcionadas a ela que questionam inocência ou 

culpa, construções que a esmagam e a silenciam (CARBONESI, 2017).  

A produção eficaz dos enunciados performativos depende de sua incessante 

repetição, reitera Silva (2000). Essa concepção é alvo de reflexão da personagem. 

Grace Marks reconhece a maneira como os outros a veem – e do lugar de fala 

ocupado por eles – e como isso ajuda a tecer a identidade dela, forçando-a a se 

construir (e desconstruir) continuamente. Características e adjetivos utilizados para 

identificar pessoas, que a princípio podem parecer simples e descritivos, funcionam 

como sentenças. Esta ação leva a posicionamentos de mundo, à medida “em que 

sua repetida enunciação pode acabar produzindo o fato que supostamente apenas 

deveria descrevê-lo” (SILVA, 2000, p. 92). Isso significa atribuir representações 

sobre quem o indivíduo é.  

Nesse sentido, a identidade é entendida como narrativa e posicionamento, o 

que Butler (2003) problematiza como performance. Ao construir seu perfil identitário, 

o sujeito traça caminhos entre desejos, intentos e posicionamentos perante os 

outros. São hábitos e condutas que possuem poder de controle repetidos 

cotidianamente em performatividades, como diálogos e atos materializados em 

discursos que regulamentam a convivência social.  

As performatividades7 discutidas por Butler (2003) se chocam ou se 

conformam com as regras socialmente impostas para as mulheres. Portanto, assim 

como a performance é um ato de linguagem, o indivíduo é o resultado de redes de 

poder. Como mulher, Grace Marks não se define apenas pelos atributos do corpo, 

mas também na linguagem dos outros, afirmando quem deve ser e no 

comportamento que expressa quem ela é. Ao nomear algo, a linguagem passa a 

produzir práticas regulatórias, com o poder de “demarcar, fazer, circular, diferenciar 

– os corpos que ela controla” (BUTLER, 2003, p. 138). A performatividade converte-

se em diálogos e atos materializados em discursos de leis, os quais regulamentam 

a convivência social, padronizam corpos e identidades. 

                                                      
7Butler (2003) e Silva (2000) debatem a relação performance e identidade de maneira semelhante, embora 

com nominações diferentes. Enquanto a autora prefere o termo performatividade, Silva caracteriza-o como 

performance. 
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Performance é uma narrativa em ação, é contar a história (BUTLER, 2003). 

Ao performar tudo o que é dito, as ações e posições indicam o que se almeja 

manifestar, ou seja, a identidade que se busca performatizar. Por isso, ao discutir 

“gênero”, Butler (2003) conceitua-o como performativo, desligando-se da ideia de 

feminino ou masculino e analisando-o como prática de discurso.  

 

 [...] tais atos, gestos, realizações, geralmente construídos, são 
performativos no sentido que a essência ou identidade que eles vêm 
a expressar são artefatos manufaturados e sustentados através de 
signos do corpo e outros meios discursivos. [...] Que o corpo 
engendrado é performativo sugere que ele não tenha nenhum status 
ontológico fora dos vários atos que constituem sua realidade. 
(BUTLER, 2003, p. 136) 

 

Nos acontecimentos vivenciados pela personagem, o espectador encontra “a 

performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo cultural de sua 

unidade fabricada da identidade criada, performada” (BUTLER, 2003, p. 196). É um 

conjunto de atos que são repetidos no interior de uma estrutura de regulação dos 

sujeitos, cuja atividade está situada no narrar e na construção de significados.  

Com amparo nessa argumentação, é possível refletir sobre as construções e 

desconstruções da protagonista de Alias Grace, ao representar as mulheres que não 

seguem (ou não conseguem seguir) regras em diferentes épocas e contextos 

sociais. Butler (2003) problematiza as noções identitárias performáticas como 

resultantes de estruturas sociais e jurídicas, que formam categorias do que é “ser 

mulher”.  

Na minissérie, vemos identidades que são construídas a partir dos padrões 

delegados por aqueles que mantêm a ordem e que “instituem e mantêm relações de 

coerência” (BUTLER, 2003, p. 38). Se a identidade pode ser operacionalizada em 

performances, ela se institui sobre os corpos e atos, possui efeito e causa reação. 

Na linguagem e no comportamento, a jovem traduz as instabilidades que a 

constroem, em algumas situações a protagonista transcende a norma, reforçando a 

impossibilidade de uma única definição, seja de criminosa ou inocente.  

O que é dito age como um fragmento de uma teia de comportamentos que 

auxiliam a compreensão, a consolidação ou o reforço identitário, pois “a identidade 

é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo” (SILVA, 2000, p. 96). A produção eficaz dos enunciados performativos 

depende de sua incessante repetição, como reitera Silva (2000).  
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Em seu processo multifacetado de performances, Grace Marks inquieta-se 

frente às representações que procuram limitá-la, ao mesmo tempo em que se 

apropria de vozes que circulam ao seu redor. Ela caminhava em divergência às 

definições sociais que ordenam e dividem o mundo: “as classificações são sempre 

feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas quais o mundo 

social é dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar 

significa, neste caso, também hierarquizar” (SILVA, 2000, p. 88). A organização 

social regula a estrutura de conceituação e composição das normas que definem 

quem integra o que se considera aceitável, desejável e natural. Ao não ser a mulher 

que a sociedade ansiava, a jovem era excluída, tornava-se transgressora e 

desrespeitava as relações de poder. 

 

 

2.2 As cores que compõem as estampas: memória e identidade 

 

Ao problematizar identidade e performance, torna-se necessário tecer alguns 

apontamentos acerca da relação entre memória e identidade, pois, em Alias Grace, 

a protagonista conta a sua versão da história por meio dos flashbacks (construções 

narrativas do que ela lembra do passado).  

A memória é o espaço em que aquilo que se aprende e se constrói no decorrer 

da vida é lembrado e relaciona-se diretamente com a identidade, pois esta se forma 

dos vínculos sociais, do que é vivido e assimilado. Dessa forma, a memória constitui 

a identidade na medida em que cede um sentido de coerência e continuidade na 

constituição do sujeito. Para Candau (2008), a memória tem várias perspectivas. A 

metamemória é aquela que organiza, recupera, provoca e possibilita a construção 

identitária, permitindo a interpretação e a reinterpretação das lembranças.  

 

[...] não pode haver identidade sem memória (assim como lembrança 
e esquecimento) porque somente esta permite a autoconsciência da 
duração. [...] Por outro lado, não pode haver memória sem 
identidade, pois o estabelecimento de relações entre estados 
sucessivos do sujeito é impossível se este não tem a priori um 
conhecimento de que esta cadeia de sequências temporais pode ter 
significado para ele. (CANDAU, 2008, p. 138) 
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Ao recordar e recuperar o que viveu, Grace estaria em um processo que 

estabelece a identidade individual, penetrando o núcleo de sentidos, revivendo e 

reorganizando os elementos do passado, construindo representações de si enquanto 

evoca suas lembranças. Essas memórias acabam por produzir efeitos de verdade, 

materializando-se fora da mente, carregando realidades vividas. Para cada 

representação das recordações, há uma autenticidade temática que restabelece a 

relação entre a narrativa (memória reconstruída, a forma como ela a vê como 

verdadeira) e a realidade factual. Para Candau (2014, p. 72), “se podemos dizer que 

a verdade do homem é o que ele oculta, o fato de ocultar é também sua verdade”.  

O foco em si mesma e em suas lembranças, imprecisas e fragmentadas, faz 

com que a jovem se questione diversas vezes sobre quem é e o que ocorreu, qual 

sua verdade e a coerência presente nas reconstruções de si. Ela busca respostas 

sobre o passado, produzindo a ilusão de que o público “presencia memórias em 

primeira mão” (PEREIRA, 2018, p. 64). Esse tipo de construção narrativa também 

dá a ilusão de que o público a conhece de perto, na parte mais íntima da 

protagonista. Em suas conversas com os outros personagens, em especial quando 

fala com o psiquiatra, Grace volta ao passado por meio de regressões de memória.  

 

O desenvolvimento e decorrente manutenção de Marks como um 
lugar da memória resultam das diversas remediações daquela. Este 
lugar da memória é engendrado, estabilizado e estabelecido por 
essas remediações. [...] é retirada de artigos de jornais e revistas, 
testemunhos, confissões, documentos legais, diários, ilustrações, 
entre outros, e reutilizada no romance. Assim, Alias Grace agrega, 
absorve, aprecia e altera todos os textos acima apontados. 
(PEREIRA, 2018, p. 166)  

 
Ao ser a narradora e conduzir o enredo, a protagonista reflete sobre si e o 

contexto que a rodeia. Isso implica em operações seletivas, já que ela pode contar 

apenas aquilo que acredita ser pertinente, escolhendo seu jogo de palavras. “Grace 

se mostra como uma tecelã, que revela sua história aos poucos para Simon, 

realizando uma apresentação e, acima de tudo, um reconhecimento de sua história” 

(GUIMARÃES, 2016, p. 25).  

No processo de rememorar, reconhecer e performar, Grace Marks questiona e 

ironiza a feminilidade na Era Vitoriana. Depois que os testemunhos dela foram 

ignorados e distorcidos por tantas pessoas, especialmente homens, à Grace é 

concedida voz para contar a própria versão dos fatos, ainda que num contexto que 
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a vê como objeto de estudo científico, que julga as tentativas femininas de luta, 

sobrevivência e resiliência como atos de rebeldia à ordem estabelecida ou traços de 

loucura (FOUCAULT, 2008). Dessa maneira, cabe ao próximo capítulo a análise da 

personagem.   
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3 OS RETALHOS DO PATCHWORK: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE GRACE 
MARKS 

 

Como problematizado no capítulo anterior, os conceitos de representação, 

identidade e performance destacam-se na minissérie Alias Grace, principalmente a 

partir da personagem principal. Seria a protagonista uma mulher ingênua ou uma 

assassina perspicaz? Esta dissertação busca analisar as representações e 

performances de Grace Marks, em sequências de cenas do primeiro, quinto e último 

episódios da produção.  

A metodologia utilizada constrói-se amparada nas proposições de Casetti e Di 

Chio (2013) sobre análise fílmica. Os autores estabelecem dois processos, de 

decomposição e recomposição. Na primeira etapa, identifica-se o objeto e os 

questionamentos frente a ele, por meio de exercícios descritivos. Posteriormente, 

compreende-se e interpreta-se o recorte fílmico, relacionando-o à problematização 

teórica. A recomposição tem a tarefa de reconstruir uma análise a partir de um outro 

discurso, verificando imagens, falas, atos, modo de vestir, entre outras questões 

importantes na cena ou sequência narrativa. Nesta pesquisa, a opção metodológica 

hibridiza-se com a discussão de Azubel (2018), para análise de séries audiovisuais. 

 

Nossa recomposição tem, por conseguinte, dois momentos: no 
primeiro, a recomposição imediata das partes (sequências e cenas), 
ao mesmo tempo vamos redescrevendo-as e interpretando-as; no 
segundo, a apresentação da Síntese da Análise do Episódio, em que 
fazemos uma segunda interpretação ou reinterpretação, juntando as 
partes antes analisadas separadamente. (AZUBEL, 2018, p. 11) 

 
Alias Grace é uma minissérie de seis episódios, que podem ser subdivididos 

em três partes ou três eventos importantes na vida da protagonista. A primeira parte 

aborda a infância e a educação de Grace, baseada na fidelidade à história do século 

XIX, com aspectos sobre religião, misoginias e violências sociais, com nuances 

sobre a medicina e a espiritualidade. Nos dois primeiros episódios, o espectador 

conhece uma Grace inocente, ingênua. As situações que enfrentou fizeram com que 

ela interrogasse sua própria identidade. 

Em um segundo momento, além da introdução de novos personagens, Grace 

passa a entender a atuação do machismo nas diferentes esferas. Adolescente, a 

personagem conhece as diferenças políticas, sociais e econômicas entre os gêneros 
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e classes. Algumas características do percurso de autoconhecimento são aceleradas 

ao conhecer Mary Whitney, a jovem colega que discute com a protagonista os vários 

aspectos do ser mulher. Entre eventos traumatizantes, Grace contesta os credos e 

fundamentos que regem a sociedade da Era Vitoriana.  

Na terceira parte da minissérie, em seus dois últimos episódios, a personagem 

concentra-se em potencializar as discussões sobre como alcançar a verdade em 

uma realidade cada vez mais distante e silenciadora. Nas sessões psiquiátricas, o 

médico busca entender momentos importantes do passado e conectar-se com Grace 

para diagnosticar as possibilidades, pois necessita de convicção ao afirmar que a 

protagonista agiu por insanidade e, por conta disso, levá-la à liberdade. A 

contextualização e o uso de normas de religião, gênero e classe social são 

predominantes ao longo da narrativa, que buscam intercalar-se com os contratos e 

as normas sociais da época.  

Para a análise proposta, quatro sequências de cenas de três episódios foram 

selecionadas e justificam-se por apresentarem diferentes momentos de Grace 

Marks, suas reflexões sobre os locais em que está inserida e as discussões acerca 

de sua identidade. Nas digressões da protagonista, o espectador tem acesso às 

observações, fantasias, medos e devaneios dela.  

Iniciamos pelo processo de decomposição, que consiste em dividir a cena, 

descrevendo passagens e fatos para posterior análise. A recomposição sintetiza o 

que se investiga. Quando os diálogos são transcritos, é priorizado aquilo que agrega 

significado, como é dito e a expressão das emoções na entonação. Algumas 

descrições de atos e situações podem ser interpostas na transcrição quando se faz 

necessário para a compreensão da cena ou sequência. A recomposição sintetiza o 

que se investiga.  

Ao final das etapas de descrição e análise, procede-se à síntese analítica, que 

reorganiza o que é explicado (AZUBEL, 2018). Trata-se de uma interpretação 

hermenêutica, implicando em um processo cuja “contribuição produtiva do intérprete 

é parte inalienável do próprio sentido do compreender” (GADAMER, 2003, p. 132), 

já que quem se propõe a interpretar um texto, em verdade, coloca-se em projeção e 

diálogo com o discurso histórico. Dito de outro modo, o que o filósofo propõe, em sua 

perspectiva hermenêutica, é que a análise não seja apenas uma simples volta ao 

passado como alteridade, mas em torno de sua lógica de construção, intenções e 

contexto.  
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Sequência 1, cinco cenas (episódio 1, 2’14”- 3’50”) 

Decomposição  

Na primeira cena, o psiquiatra Simon Jordan chega ao Canadá e dirige-se à 

penitenciária de Kingston. O intuito é traçar o diagnóstico de Grace Marks, que vaga 

há 15 anos entre os presídios e manicômios. Nos primeiros segundos, em tela 

escura, um trecho do poema de Emily Dickinson: “Não é preciso ser um quarto para 

estar assombrado, nem é preciso ser uma casa, o cérebro tem corredores que 

ultrapassam os lugares materiais”.  

A cena inicia com Grace Marks. Com semblante triste, reflete sobre sua 

angústia. “Penso em tudo o que foi escrito a meu respeito: que sou um demônio 

desumano, uma vítima inocente de um canalha, forçada contra a minha vontade e 

com a própria vida em risco, que eu era ignorante demais para saber como agir e 

que me enforcar seria um crime judiciário, que eu gosto de animais, que sou muito 

bonita, com uma pele radiante, que tenho olhos azuis, que tenho olhos verdes, que 

meus cabelos são ruivos e também que são castanhos, que sou alta e também de 

estatura mediana, que me visto com propriedade e decência, que para isso roubei 

uma mulher morta, que sou ligeira e esperta em meu trabalho, que tenho má índole 

e um temperamento genioso, que tenho a aparência de uma pessoa acima da minha 

humilde condição social, que sou uma pessoa dócil, de natureza afável, de quem 

nunca ninguém se queixou, que sou astuta e insidiosa, que sou fraca da cabeça, 

quase uma retardada. E eu me pergunto: como posso ser tudo isso ao mesmo 

tempo?”: 
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Figura 1-  Cena em que Grace Marks reflete sobre as representações a seu respeito, no primeiro 
episódio da minissérie. Episódio 1, 1’13’’ 

Após esse momento inicial de digressão em que a jovem refletia sozinha em 

seu pensamento, Grace vira as costas e caminha para longe do espectador. 

Na cena seguinte da sequência narrativa de análise, em tempo presente, dois 

guardas arrastam a protagonista para a penitenciária Kingston, local em que ficou 

presa por 15 anos. Ela é levada pelas ruas da cidade e relata suas memórias. “Fui 

condenada por assassinato ainda jovem. Embora eu acreditasse que já fosse mulher 

formada. Todos os dias sou conduzida a casa do governador e dizem que é para 

fazer trabalhos domésticos, mas eu acabo virando objeto de curiosidade. Eles me 

encaram disfarçadamente, debaixo dos chapéus. A razão para quererem me ver é 

que sou uma célebre assassina, ou pelo menos foi o que escreveram. Quando li isso 

pela primeira vez, fiquei surpresa, porque costumam dizer cantor célebre, poeta 

célebre, espiritualista célebre e atriz célebre, mas o que existe de célebre em 

assassinato? De qualquer modo, assassina é uma palavra forte para estar associada 

à sua pessoa. Tem um odor característico, essa palavra, almiscarado e sufocante, 

como flores mortas em um vaso. Às vezes, à noite, eu a sussurro para mim mesma: 

assassina. Assassina. Ela produz um som farfalhante, como uma saia de tafetá pelo 

assoalho.” 
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Figura 2 - Grace Marks é arrastada pelos guardas e reflete sobre sua posição enquanto assassina 
celebridade. Episódio 1, 2’20’’ 

Enquanto narra, os flashbacks das memórias de Grace apresentam-se ao 

público em velocidade acelerada. Entre cenas iluminadas e escuras, há Nancy 

Montgomery olhando pela janela de Thomas Kinnear, mulheres da alta sociedade 

reunidas conversando, o momento em que a governanta é assassinada, Grace na 

prisão, lavando roupas.  

Ela afirma que sua posição e os rótulos que lhe são atribuídos atingem-na 

com crueldade. “Assassino é meramente brutal. É como um martelo ou um pedaço 

de metal. Eu prefiro ser uma assassina a ser um assassino, se essas forem as únicas 

escolhas”. A cena continua com Simon Jordan deslocando-se para o Canadá e 

imagens de diferentes médicos, testando distintos métodos na jovem.  

Na terceira cena, Simon Jordan chega à penitenciária para a primeira sessão 

com Grace. Em um ambiente escuro, atrás das grades, a protagonista está sentada 

olhando para frente com as mãos sobre as pernas. Um guarda abre a cela e 

posiciona uma cadeira do lado de fora. “Bom dia, Grace. Entendo que você esteja 

com medo de médicos, mas eu preciso dizer que também sou um. Meu nome é 

Simon Jordan”, na sequência, declara Grace, com a cabeça baixa: “Acredito que 

queira medir minha cabeça”. Simon Jordan reitera que esse não é seu interesse. O 

médico senta-se e a jovem pergunta se ele quer escrever um relatório, referindo-se 

à análise. “Você tem facas nessa mala?”, pergunta, curiosa. “Não, eu não sou desse 

tipo de médico, não corto ninguém. Você está com medo de mim?”. Grace está posta 
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em um espaço escuro e Jordan apresenta-se de maneira oposta, com a luz 

direcionando-se a ele.  

 

Figura 3 – Grace representada em um ambiente escuro, que remete a sua própria escuridão. Na 
sequência, ela e Jordan iniciam sua primeira conversa. Episódio 1, 5’14’’ 

O médico lhe oferece uma maçã. “Eu não sou um cachorro”, afirma, enquanto 

cheira a fruta. “O que foi, Grace?”, questiona o médico. “Esse cheiro me lembra ar 

livre”, relata. A maçã mostra-se como meio encontrado pelo médico de aproximar-se 

da personagem, que se recusa em primeiro momento a contar para ele suas 

memórias. Flashbacks representam as torturas vivenciadas pela personagem, 

amarrada em cadeiras e agredida por um homem que a joga no chão, no hospital 

psiquiátrico. Enquanto argumenta que quer ouvi-la, Grace reafirma sua insegurança. 

“Tudo já foi decidido e o que eu disser não mudará nada. Pergunte aos advogados, 

juízes e aos homens dos jornais, eles conhecem minha história melhor do que eu. 

De qualquer forma eu perdi parte da minha memória”, reluta. “Eu gostaria de ajudá-

la Grace, se tentar falar eu tentarei ouvi-la, não são apenas os assassinatos que me 

interessam”, insiste Jordan com um olhar de interesse.  

O médico apresenta-se com roupas que expressam sua classe social alta. 

Grace relembra o período em que esteve trancada na solitária, com pouca comida, 

sendo vítima de violências, com medo, e contesta a medicina utilizada para com ela 

até o momento.  

Recomposição: 
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O episódio de apresentação da personagem e do enredo inicia com uma frase 

que impacta o espectador e o leva a refletir sobre quem seria Grace Marks e quais 

motivos assombram a mente dela, quais são as inquietações e os anseios, as 

resistências e os medos das jovens mulheres que, como a protagonista, subsistem 

entre o percebido, o concebido e o vivido.  

Na cena inicial, como narradora e em sua digressão, a protagonista reflete 

sobre as sentenças identitárias (SILVA, 2000) que lhes foram atribuídas ao longo 

dos 15 anos que passou entre prisões e manicômios. Os diferentes qualificativos e 

as representações sobre sua aparência física ou capacidade intelectual (vítima, 

demônio, ignorante, retardada) a levam a ponderações sobre seu posicionamento 

no mundo e sobre as enunciações que a delimitam. Nos questionamentos, a jovem 

compreende a pluralidade de facetas identitárias que lhes são designadas e que 

projetam os anseios sociais sobre ela. É neste caso que atua a diferença, os outros 

a percebem como oposição, pois a “diferença é aquilo que o outro é” (SILVA, 2000, 

p. 74). No entanto, é no espaço de produção das diferenças compreendidas por 

Grace Marks que a personagem critica o essencialismo aceito no século XIX e 

projeta ao espectador a imagem da “mulher silenciada” (SILVEIRA, 2006).  

Grace Marks pensa sobre as múltiplas representações que lhe atribuem, em 

especial a de celebridade. A jovem tece comentários acerca da curiosidade dos 

nobres em conhecê-la, a necessidade de vislumbrar as escuridões do outro, 

buscando respostas no plano sobrenatural. A jovem “tem sua identidade construída 

pela associação de traços conflitantes, que adquirem contornos sobrenaturais pela 

intervenção da figura do duplo” (COPATI e LA GUARDIA, 2013, p. 31), mas os 

fragmentos dessa crueldade que buscam defini-la a atingem com crueldade, como 

ela mesma enfatiza. Ao refletir sobre a palavra assassina, sente o peso que a 

sentença carrega e a fascinação da sociedade rica por uma criminosa. Fascínio que 

a condição de pobre jovem imigrante não havia despertado nesse grupo social. As 

digressões dela nesse momento escancaram a indiferença dos ricos para com os 

pobres, principalmente na condição de subalternos e mulheres. 

Em sua digressão, a jovem questiona os distintos traços que a representam 

em observações alheias. Em suas angústias, a personagem narra ao público o 

desprazer de ser uma mulher silenciada e contornada pelas percepções daqueles 

que a conhecem preliminar e superficialmente. Ela compreende a força do masculino 

nas representações a seu respeito (advogados, juízes e homens dos jornais), 
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desconsiderando sua identidade, sua jornada. Quando termina a reflexão e caminha 

para longe do espectador, ela distancia-se daqueles a quem narrou parte de sua 

inquietação, afasta-se assim como todos ao seu redor fazem consigo. Esta é a 

primeira digressão que temos da personagem, quando percebemos uma Grace 

Marks profunda e reflexiva sobre sua condição.  

Na análise da segunda cena, percebe-se a maneira violenta como os homens 

agem com a jovem, pois é levada por dois guardas que a arrastam, quando ela tem 

um corpo mais fraco fisicamente e está cansada pelos 15 anos presa. Enquanto 

caminham, ela narra suas angústias, que são um reflexo das possibilidades 

femininas no século XIX. Relata que, na época em que o crime ocorreu, quando tinha 

16 anos, já era uma mulher formada, ou seja, há aqui uma afirmação sobre o 

amadurecimento precoce das mulheres ou da imposição sexual para que se 

tornassem adultas antes mesmo de chegarem à juventude. Algo que não se impõe 

aos homens, que são protegidos e observados como crianças, mesmo após 

atingirem idade para tornarem-se maduros. Além disso, naquele período, já existia 

um roteiro de feminilidade, as mulheres tinham suas identidades socialmente 

definidas, sem poder revogá-las e com normativas sobre o ser e o estar. Fraisse e 

Perrot (1991) definem o período como um tempo em que o homem se afirmava como 

senhor do conhecimento. 

Elemento de conflitantes representações, a protagonista conta ao público que 

é motivo de curiosidade, que as pessoas desejam conhecê-la. Grace Marks entende 

que não é contratada na casa do governador por ser uma boa profissional, mas por 

ser uma personalidade célebre. O status de criminosa aguça a curiosidade. Em sua 

reflexão, ela destaca a força negativa que a palavra assassina carrega e como sente-

se sufocada em levar consigo essa representação. As cenas iluminadas e escuras 

que seguem esse relato de fragmento memorável também reproduzem a escuridão 

e a luz com a qual é construída, em ambíguas possibilidades de interpretação que 

atuam como rótulos, provenientes de grupos predominantemente masculinos que a 

rodeiam.  

Na análise da terceira cena, Jordan e Grace têm seu primeiro contato. Ela 

está em um ambiente fechado e escuro, tal qual a representação de sua mente e da 

identidade como criminosa enclausurada, ou de uma louca que é excluída 

socialmente, designada a vagar entre os hospícios que “higienizam” a sociedade 

(FOUCAULT, 2006). A primeira percepção da protagonista a respeito do médico é o 
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medo, pois sabe que se tornou objeto de estudo daqueles que testam diferentes 

métodos em busca de provas. Ao conversar com Jordan de cabeça baixa, Grace 

demonstra submissão e recato. Quando questiona os utensílios que o psiquiatra 

pode carregar, ela performa a mulher indefesa, que foi castigada e torturada diversas 

vezes por integrantes do grupo clínico.  

Nas memórias das agressões, amarrada em cadeiras, sendo violentada no 

hospital psiquiátrico, a protagonista convida à reflexão sobre os papéis ocupados 

pelas mulheres, especialmente pelas consideradas loucas, como eram subjugadas 

pela disciplina e pelo controle físico e masculino. O mesmo ocorre quando são 

pautas de jornais, sentam-se no tribunal ou conversam com figuras masculinas que 

tiveram mais estudo: eles escolhem seus destinos, o que quer que argumentem não 

muda as representações e crenças.  

Grace Marks rememora o fascínio dos médicos pela sua história e o tempo 

confinada no manicômio. Tais memórias representam o dualismo entre a loucura e 

o saber naquele período, o absurdo de ser uma assassina célebre e o 

deslumbramento pela mente inacessível da personagem. Os diferentes métodos de 

diagnóstico aplicados sobre ela só a empurram para o silêncio, sem verdadeiramente 

buscar a inocência ou a culpa pelo crime. Mesmo assim, entre os diferentes 

fragmentos memoráveis e as necessidades médicas de provar teorias, a 

protagonista permanece intacta, compreendendo as tentativas alheias de controlar 

seu corpo e sua resistência. As lacunas presentes na primeira conversa com Jordan 

o fazem insistir em entender quem seria a personagem e qual a verdade, entre o real 

e a encenação. Dentre as definições sobre devaneios e loucuras investigados pela 

medicina, Grace Marks contesta "a história das relações que o pensamento mantém 

com a verdade" (ESCOBAR, 1984, p. 30). Nas interlocuções, o médico depara-se 

com diferentes enunciações sobre a identidade, o corpo e a alma da jovem, a vítima 

que representa os "disciplinados, excluídos, delinquentes, enlouquecidos, 

patologizados" de Foucault (1969, p. 136), sobre quem foram normatizados e 

impostos saberes e regras acerca dos sãos e loucos. 

Sequência 2, duas cenas (episódio 1, 13’53”- 21’00”) 

Na primeira cena, Grace Marks é novamente levada por dois guardas. “Bem, 

Grace, vejo que você tem um namorado, dessa vez é um médico? É melhor ele ficar 

esperto ou você vai atacá-lo”, ironiza um dos policiais. “Vai atacá-lo na cela com as 
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calças na mão e uma bala no peito”, afirma o outro, referindo-se à morte de Thomas 

Kinnear. “Se pensam isso sobre mim, deveriam guardam suas línguas sujas ou então 

uma noite vou arrancá-las das suas bocas e não será com uma faca, vou segurar 

com meus dentes e arrancar. Agradeceria se não me tocassem com essas mãos 

sujas”, intimida Grace. Os guardas descem as escadas com a protagonista, eles 

seguram-na com força pelos braços. A jovem segue resistindo, enquanto direciona-

se à casa do governador: 

 

Figura 4 - Os guardas novamente seguram Grace Marks e a arrastam ao mesmo tempo em que a 
insultam e ironizam sua conversa com Jordan. Episódio 1, 14’02” 

Já na residência, Grace costura e conversa com Jordan. Ambos estão 

sentados, cada qual em um lado da mesa e em um ambiente iluminado. A 

protagonista costura uma colcha em patchwork. Ela descreve que toda mulher 

precisa de uma colcha de retalhos. “No centro há sempre um quadrado vermelho 

que simboliza uma lareira”, afirma. Neste momento, recorda momentos com a 

companheira de trabalho doméstico, Mary Whitney – que morreu em decorrência de 

um aborto clandestino –, quando estendiam as colchas no varal em dias frios e de 

neve. Grace questiona os afazeres femininos como a costura. “Por que as mulheres 

devem fazer as colchas e colocar em cima das camas? Depois eu pensei, isso é um 

aviso. Porque talvez você ache que a cama é um lugar pacífico, e que você descansa 

e tem uma ótima noite de sono, mas isso não é para todos. Muitas coisas perigosas 

acontecem em uma cama. É o local em que nascemos e enfrentamos nosso primeiro 

risco de vida. Em que mulheres dão à luz, muitas vezes pela última vez. E é o local 
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em que o ato é consumado entre homens e mulheres. Não vou dizer o que é, mas 

acredito que já saiba. Alguns chamam de amor, outros de aflição ou de indignidade 

da qual todos sofrem. Finalmente, é o local em que dormimos, sonhamos e o espaço 

em que encontramos a morte”.  

 

Figura 5 - Grace Marks costura enquanto conversa com Jordan e ironiza  o patchwork. Episódio 1, 
15’09” 

Enquanto discorre, a protagonista percebe que Jordan anota suas palavras. 

O médico interessa-se pelo perigo que a jovem encontra em um espaço comum 

como a cama. “Está zombando de mim, senhor? Não considero um lugar perigoso 

toda vez que me deito, somente nas ocasiões em que mencionei”, adverte, enquanto 

segura uma pequena tesoura de costura em uma mão e olha nos olhos de Jordan. 

Com voz calma, sentada ao lado de uma janela e colocando a linha na agulha, Grace 

reitera que as pessoas tentam desvendá-la. Jordan pergunta à personagem qual 

padrão de colcha ela gostaria de costurar, ela reluta para responder. “Deve ter 

cuidado com o que deseja, pode ser punido por isso. Foi o que aconteceu a Mary 

Whitney”. O médico indaga quem é e Grace responde que é uma amiga. “Foi há 

muito tempo, não é importante. Não tenho motivos para mentir para o senhor. Uma 

dama pode mentir desde que sua reputação esteja em jogo, mas eu estou além 

disso. Eu posso dizer o que eu quiser ou se eu não quiser eu não preciso dizer nada”, 

declara. Posteriormente, Jordan segue na tentativa de fazer Grace expor suas 

memórias, mas não obtêm descrições do passado, apenas resistência da jovem. 

“Guardo minhas esperanças para coisas pequenas. Na época disseram que fariam 
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de mim um exemplo. Por isso, não recebi a sentença de morte e sim a sentença da 

vida”, alega. A protagonista segue, relutante contra os títulos que lhe atribuíram, com 

a confissão de assassinato. “O advogado me pediu para dizer isso e os jornalistas 

se encarregaram do resto”. 

Recomposição 

Ao perceber os comentários dos guardas sobre sua inocência, na quarta cena, 

Grace Marks rebate-os com uma performance irônica à sua suposta capacidade de 

ser violenta. Nesse momento, objetiva “dar a eles o que eles querem”. O choque pela 

linguagem e pela resistência corporal é a forma encontrada para responder à altura 

das representações a ela atribuídas. Por parte dos guardas, há a representação de 

uma fêmea perigosa, voraz, que quer seduzir os homens e a personagem decide 

responder de maneira rude, para construir-se como uma mulher violenta e amarga, 

rebatendo os comentários pejorativos voltados a ela.  

Na última cena, já na residência, a protagonista costura e conversa com 

Jordan.  Absorta neste trabalho direcionado ao feminino, o patchwork, insinua as 

próprias conclusões acerca do ser mulher. Questiona a necessidade de costurar 

para se tornar uma boa moça e esposa, refletindo sobre as representações que se 

constroem e se impõem ao feminino, acentuando a necessidade de reflexão sobre 

as atitudes limitadoras do fazer e do pensar das mulheres. Também propõe a 

transgressão e a resistência sobre o sujeito mulher, quando questiona, por meio da 

atividade tão corriqueira que é a costura, que muitas tarefas reproduzem discursos 

de controle social e masculino sobre suas identidades. Ela vê a costura da colcha 

como um perigo, referindo-se a representações, códigos e percepções de mundo 

sobre o aceitável, o desejável e o condenável. Nesta performance, como forma de 

resistir e chocar o médico, a protagonista ironiza os afazeres voltados às mulheres 

e como representam um perigo sobre quem elas realmente desejam ser (FRAISSE; 

PERROT, 1994). De forma sutil, Grace Marks questiona a manutenção de um 

sistema excludente. 

Sequência 3, duas cenas (episódio 5, 5’19”- 11’41”) 

Decomposição  
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Na primeira cena selecionada, Grace está na casa do governador, preparando 

chá para os convidados. “Eu acredito que eles querem seu chá, servido pela 

assassina celebridade. Deveria ter sido cortada em pedaços pelos médicos, como 

os açougueiros fazem com as carcaças. O que sobrasse eles triturariam e fariam 

bolo de carne”, comenta Dora, uma das contratadas: 

 

Figura 6 - Nesta cena a jovem está trabalhando na casa do governador, quando é confrontada por 
uma de suas colegas.  Episódio 5, 5’25” 

“Acho que ela tem medo de mim. Quando as pessoas estão com medo, 

passam a ser cruéis. Parece que não tem medo de mim, Clarie”, rebate Grace. As 

duas seguem com seus afazeres. “Medo por se rebelar contra sua patroa? Senhora 

Grace, de onde pensa que eu venho?”, argumenta.  

Na continuação, a protagonista retira-se e caminha em direção à sala em que 

Jordan está discursando para o comitê que atua na defesa dela. O psiquiatra discorre 

sobre procedimentos utilizados na medicina do século XIX. “Como diagnosticar 

amnésia sem manifestações físicas perceptíveis ou atitudes radicais e inexplicáveis 

de personalidade? Há pessoas que se dedicam ao estudo da histeria e uma 

investigação dos sonhos é o caminho para o diagnóstico e a sua relação com a 

amnésia. O que eu espero é fazer uma pequena contribuição”. Jordan aparenta 

nervosismo. “Confesso que as últimas semanas abalaram minha convicção de que 

tenha essa habilidade. Mesmo os médicos mais experientes tentaram conectar 

sonhos com diagnósticos”, argumenta. As pessoas presentes levantam-se e o 

aplaudem, o médico permanece com olhar temeroso, enquanto os observa. O 
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reverendo caminha em sua direção, opina que o método exposto seja perigoso. No 

entanto, uma das mulheres chama Jerome DuPont, um suposto médico que, na 

verdade, é um antigo amigo de Grace Marks e vendedor ambulante, que busca 

maneiras de ajudá-la. Ele e Jordan se conhecem e conversam sobre o método. A 

protagonista está na cozinha, reconhece a voz e direciona-se à sala em que estão 

reunidos.  

DuPont explica a Jordan que tem interesse em ajudá-lo com a paciente. “Eu 

ficaria honrado se me deixasse usar meu próprio método. Apenas como um 

experimento, uma demonstração, se preferir”. O médico desaprova a possibilidade, 

mas é interrompido pela mulher que os apresentou. “Gostaríamos de apressar as 

coisas. O senhor DuPont poderia apenas tentar uma sessão de neuropsicose com a 

senhorita Marks”. No momento, Grace entra na sala e desmaia ao deparar-se com 

DuPont, após 15 anos. Assustados, Jordan e os integrantes do comitê direcionam-

se à jovem, que desperta, fixa os olhos no amigo e reflete, em momento digressivo. 

“Eu poderia ter rido, pois Jeremiah [DuPont] era acostumado a fazer vários truques 

de mágica, como se tivesse tirado uma moeda da minha orelha ou engolido um 

garfo”. Grace levanta-se com o apoio do amigo e de Jordan: 

 

Figura 7 - Após desmaiar, a personagem é ajudada por DuPont e Jordan, que expressam 
preocupação com a fragilidade da protagonista. Episódio 5, 10’32” 

“Grace, você já foi hipnotizada?”. A jovem atemorizada responde que não 

conhece a técnica e é convidada à experiência. “Farei tudo que estiver ao meu 

alcance, se é o que querem”, pondera a protagonista. DuPont afirma que Grace 
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Marks deve confiar no método e é retirada da sala por Jordan, que afirma que a 

protagonista tem “nervos frágeis”. 

Recomposição  

No quinto episódio, a sequência escolhida para análise propõe diferentes 

olhares sobre a protagonista de Alias Grace. Uma de suas colegas de trabalho afirma 

que as pessoas querem que a protagonista os sirva por sentirem prazer em ter como 

empregada uma espécie de celebridade. Nesse fragmento narrativo, percebe-se a 

erotização do crime e da loucura no imaginário popular, ávido por eventos macabros. 

A protagonista “se converte em objeto de interesse sexual em função de sua conduta 

possivelmente criminosa” (COPATI e LA GUARDIA, 2013, p. 13). Dora insinua que 

gostaria de vê-la morta, reproduz o discurso patriarcal que normatizava os 

comportamentos femininos no século XIX (PERROT, 2005). 

 Claire, outra colega de trabalho de Grace Marks, afirma que não deve haver 

temor sobre alguém que se rebela contra o sistema. Ela se identifica com as ações 

de resistência às possibilidades de ser mulher no século XIX e aos desafios à 

centralidade masculina e estrutural de poder (PERROT, 2005). Ambas reconhecem 

que as mulheres viviam realidades diferentes de acordo com a classe social, 

vagando entre a marginalização, a loucura, a violência e a individualidade ignorada. 

A representação da protagonista vincula-se, neste momento, à ideia de resistência, 

pois a colega Claire entende o crime cometido contra o ex-patrão de Grace Marks 

como uma forma de lutar contra as opressões de uma classe exploradora dos mais 

fracos, naquele contexto, geralmente imigrantes que chegavam ao Canadá em 

busca de melhores condições de vida.  

Na cena em que Jordan expõe os procedimentos da medicina utilizados no 

século XIX como possibilidade de diagnosticar a amnésia de Grace e as atitudes 

inexplicáveis de sua personalidade, configura-se a autoridade e o controle da 

medicina sobre os corpos daqueles considerados loucos (FOUCAULT, 2006). 

Simultaneamente, representa-se a fragilidade da personagem, que se torna um 

objeto a ser verificado, analisado, categorizado e testado. Há imposição de noções 

abstratas sobre ela, articulando-se diferentes percepções (JODELET, 2005), pois o 

comitê que luta pela absolvição da jovem acredita que ela não estava no pleno poder 

de suas faculdades mentais e cognitivas ao cometer o crime. Em construções 

representacionais que partem de outros indivíduos, objetivava-se comprovar, com 
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qualquer método, que a personagem era louca. Grace Marks procura, então, 

adequar-se e sobreviver às experiências que tendem a afastá-la da racionalidade e 

da “normalidade”. Nessa tentativa, compreende que, para a medicina, ser 

considerada louca é viver em uma dimensão estranha, negativa, desestabilizar 

padrões e configurar-se como ameaça. A partir dessa percepção, a jovem performa 

a loucura, com os traços que a definem como o “lado negativo da razão” (JODELET, 

2005, p. 7).  

Os integrantes do comitê querem aliviar o remorso de se sentirem parte de um 

sistema que pune e exclui as figuras frágeis, e defendem a absolvição da jovem que 

já “pagou” o suficiente pelos seus pecados. O hipnotizador e o médico conversam 

sobre a possibilidade, quando Grace Marks entra no local e configura-se como uma 

mulher com medo, fraca e instável. Quando desmaia ao sentir-se ameaçada, a 

personagem representa a figura tomada por emoções e hormônios (BOURDIEU, 

2002). Nesta mesma sequência, a jovem mostra-se perspicaz, pois performa para 

enganar os presentes na sala. Mesmo sem saber, Jordan e os integrantes do comitê 

eram confrontados pela protagonista, que ironiza a crença na loucura e na 

vulnerabilidade, além da hipnose e dos estudos médicos.  

Sequência 4, quatro cenas (episódio 6, 5’30”- 27’01”) 

No sexto episódio, Grace Marks é hipnotizada, como tentativa de identificar 

culpa ou inocência, e zomba das pessoas que assistem à sessão de hipnose, por 

meio de uma performance que representa justamente o que o seu público quer ver. 

Ela está sentada, em um ambiente escuro. Este momento refere-se a uma das 

digressões da personagem, de quando está trancada em uma cela. A jovem parece 

abatida, questiona-se sobre as intenções do psiquiatra. “O que está fazendo por 

hora, doutor Jordan? Está conversando com pessoas, para saber se sou culpada?”. 

Nesse ambiente sombrio, ela reflete sobre o conceito de culpa. “Não descobrirá 

assim. Você ainda não entende que a culpa vem até você. Você não passa a ser 

culpada pelas coisas que fez, mas pelas coisas que os outros fazem com você. Você 

estava esmaecendo. Acreditei que você está preso em alguma mágoa”. Ao retornar 

de suas lembranças para o presente, Grace Marks depara-se com o médico. O 

ambiente é iluminado e a protagonista está concentrada em um livro de recordações. 

Ela está vestida com uniforme de trabalho e o médico com um traje elegante, 

representando as distintas classes sociais e relações de poder. 
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 Ao entrar na sala, Jordan assusta-se ao perceber que Grace Marks teve os 

cabelos cortados e questiona o que ocorreu. Apreensiva, ela tira a touca. “Eu tinha 

muitas advertências por falar”, afirma a personagem: 

 

Figura 8 -  Amedrontada, Grace Marks relata que recebeu uma punição por resgatar suas memórias 
para Jordan. Episódio 6, 6’20” 

Em seguida, as memórias da protagonista ilustram o momento em que um 

funcionário do manicômio corta seus cabelos e ela geme, chorando. De volta ao 

presente, o médico conversa com a protagonista sobre a possibilidade de testar 

outros métodos para acessar as lembranças. “Dr. DuPont disse que está disposto a 

tentar a hipnose. Tudo que tem que fazer é sentar em uma cadeira e dormir, quando 

ele te pedir para fazer isso”, explica Jordan. A jovem questiona como isso ocorre e o 

médico afirma que no dia seguinte ela entenderá. Ao saber da possibilidade de 

recordar o passado, não se sente confortável. “Não tenho certeza se as quero de 

volta [as lembranças]. Mas se for ajudar, atendo seu pedido”.  

Ela pega novamente o álbum de recordações e passa a olhá-lo. Simon a 

questiona sobre o que colocaria em um álbum de lembranças. “Um pedaço de 

camisola da minha roupa da penitenciária, um quadrado de anágua manchada de 

sangue, um lenço branco com flores azul, um cabelo-de-vênus”. O médico marca de 

vê-la no dia seguinte para a sessão com DuPont. 

Na cena seguinte, Grace Marks é levada para uma sala com cortinas longas 

que estão fechadas e deixam pouca luz passar. No local, pessoas da alta sociedade 

aguardam para vê-la. Ela está vestida de preto, com uma touca na mesma cor. O 
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hipnotizador pede que se sente, visto que será a “atração” para as pessoas que 

acompanham o evento, e pergunta se está confortável. Ela aparenta medo, 

desconforto. DuPont prepara-se para hipnotizar Grace Marks. “É um experimento 

científico, portanto, imploro que eliminem quaisquer pensamentos de mesmerismo 

ou outros atos fraudulentos. Permaneçam em silêncio até que Grace fique 

completamente adormecida”:  

 

Figura 9 - A jovem e DuPont simulam uma hipnose perante os  membros do comitê e cidadãos 
nobres. Episódio 6, 10’30” 

O médico fica em pé, conversando com a jovem em voz tranquila. “Agora 

quero que vá mais fundo e encontre suas lembranças daquele dia”. As pessoas que 

estão na sala olham-se e acompanham atentas a experiência. Ele tenta comprovar 

a eficácia do processo, quando pede que Grace Marks levante o braço, pressiona-o 

para baixá-lo, mas não consegue. Uma mulher que está assistindo afirma que Grace 

abriu os olhos. “Isso é normal e sem importância. Nesta condição, o indivíduo é 

capaz de discernir muitas coisas”, argumenta o hipnotizador. A jovem aparenta estar 

dopada, com os olhos entreabertos. DuPont cobre a cabeça de Grace.  

Em seguida, solicita aos presentes que façam perguntas. Também indaga a 

Jordan o que ele quer que pergunte à jovem. “Os questionamentos devem se referir 

a residência de Thomas Kinnear, local em que tudo aconteceu”. O hipnotizador 

segue: “Grace, você está agora na varanda da casa Kinnear, o que você vê?”. “Eu 

vejo as flores, pôr do sol, estou muito feliz e quero ficar aqui”, ela responde, enquanto 

uma cena em flashback mostra uma paisagem clara, que remete a algo belo. Jordan 
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solicita que a jovem ande pela casa e a câmera faz um plano sequência8, visitando 

os cômodos. Nesse momento, ela se assusta e a cena volta para o presente, 

indicando ao espectador que memórias ruins foram despertadas. Com os olhos 

abertos por baixo de um véu, observa aqueles que ali estão com expressão de 

vingança. “Parece que tem um espírito na sala”, comenta uma das senhoras. 

 

Figura 10 - Grace Marks responde as perguntas durante a sessão de hipnose. Episódio 6, 15’06” 

Os presentes na sessão de hipnose se assustam. “Eu preciso que mantenham 

a calma, não é uma sessão espírita”, DuPont salienta e dá seguimento à hipnose. 

“Pergunte se ela teve relações com James McDermott”, sugere Jordan. O 

hipnotizador se mostra incomodado, mas faz a pergunta. A jovem, que segue 

olhando para os sujeitos sob o véu que lhe cobre a cabeça, responde com voz 

zombadora: “Sério, doutor, você é tão hipócrita! Quer saber se eu o beijei [referindo-

se ao assassino confesso James Mcdermott? Se eu dormi com ele, se era sua 

amante?”. Jordan acena positivamente. Grace Marks desacata o médico e outra 

jovem da sala que recebeu atenção do médico durante a sessão de hipnose. A 

protagonista narra que se encontrava com o criminoso, que o beijava e pressionava 

o corpo contra o dele, insinuando serem amantes. Simula gemidos e se contorce, 

relata relações sexuais que tinha com ele. “Doutor, você fica metendo o nariz, mas 

nem sempre só o nariz. Você é um homem curioso doutor, a curiosidade matou um 

                                                      
8Um plano sequência uma técnica audiovisual em que uma cena é apresentada sem cortes, muitas vezes 

seguindo os personagens de um único ângulo e durante toda a ação. 
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gato. Cuidado com essa rata ao seu lado e com seu buraco peludo também”, 

comenta, de forma agressiva e pejorativa.  

O público da sala se exalta. Jordan exige que DuPont pergunte se Grace 

Marks estava no porão da casa de Kinnear na sexta-feira, 28 de julho, às 20h43. Ela 

responde que esteve lá. Jordan pergunta se Nancy também e a jovem responde, 

olhando diretamente para ele. “Oh sim, eu pude vê-la assim como eu o vejo doutor 

e eu posso ouvi-lo também”. O médico questiona se Nancy estava viva e a 

protagonista prontamente responde. “Ela estava quase viva ou quase morta, ela 

precisava ser poupada de sua angústia”, sorri. “O lenço a matou, as mãos apenas 

seguraram”, complementa. Quando uma das presentes a questiona sobre ter 

enganado as pessoas, a protagonista afirma que eles é que se enganaram. Grace 

prossegue, de maneira sarcástica: “foi uma pena perder aquele lenço, eu o tinha há 

muito tempo, era da minha mãe. Eu devia ter tirado do pescoço de Nancy, mas 

James não deixou, nem mesmo os brincos de ouro. Havia sangue neles, mas seria 

fácil limpá-los”, declara, com voz irônica. “Eu não sou a Grace, ela não sabia nada 

sobre isso”, complementa a personagem. Em seguida, cenas do passado em 

flashback mostram James McDermott assumindo a responsabilidade sobre a morte 

de Nancy.  

Preocupado e com olhar de dúvida, Jordan questiona quem ela é, já que diz 

não ser Grace Marks. DuPont vira-se para a personagem e solicita que responda. 

No entanto, a protagonista afirma que eles não estão no comando da hipnose. Uma 

das mulheres presentes está assustada, fala em possessão de espírito e pergunta 

se seria Nancy. Prontamente, Grace Marks afirma que a governanta não pode falar 

nada após ser enforcada. Em seguida, direciona-se para Jordan, o olha 

intensamente e diz que ele sabe a resposta da charada. 

Após a sessão de hipnose, Jordan, DuPont e o reverendo Verringer refletem 

sobre as performances de Grace Marks. “Senhora e senhores, estou perdido. Acredito 

que são duas personalidades distintas e ambas coexistem no mesmo corpo. No 

entanto, têm memórias diferentes. Para efeitos práticos, são dois indivíduos 

diferentes. Se vocês aceitarem que somos o que lembramos”, analisa DuPont. 

Jordan está cabisbaixo e contesta a afirmação. “Talvez, mas também somos 

preponderantemente o que esquecemos. A outra voz, o que quer que fosse, era 

notável por sua violência”, argumenta, abatido. O reverendo questiona o que Jordan 

declarará em seu relatório. “Devo ter minha posição com cuidado”, responde. “Eu 
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sempre acreditei que Grace fosse inocente, ou esperava que fosse. Mas se o que 

testemunhamos for um fenômeno natural, quem somos nós para questionar?”, 

observa o reverendo. Jordan levanta dúvidas sobre as ações de Grace Marks. “E se 

ela estava mesmo em transe ou fingindo e rindo de nós? Eu sei o que ouvi e vi, mas 

talvez ela tenha mostrado uma ilusão”. DuPont discorda e o médico permanece 

relutante, afirmando que aquele método não é comprovado e pode extinguir as 

chances de inocentar a jovem, mas não reconsidera os pedidos do reverendo.  

Recomposição  

Na primeira cena do sexto episódio, é possível deparar-se com uma Grace 

Marks que olha o público com postura firme, alegando que a representaram e 

decretaram como culpada e, justamente por essa estratégia, passou a ser. A jovem 

resiste ao rótulo de assassina, quando afirma que a impuseram uma identidade de 

criminosa, salientando que perdeu a voz e passou a incorporar aquilo que a 

sociedade e a polícia creem sobre si. Como explica Silva (2000), sentencia-se algo 

que passa a ser um fragmento identitário do indivíduo. São mecanismos de controle, 

organizadores das estruturas de poder que definem as possibilidades ao feminino. 

No contexto da narrativa, a protagonista deveria sentir-se culpada porque a 

sociedade impôs essa definição para a experiência. Ela é assassina, celebridade e 

louca, segundo discursos de poder normatizados (FOUCAULT, 1979). O que a jovem 

argumenta é que as prescrições sociais, amparadas em valores patriarcais, médicos 

e até mesmo religiosos, levaram-na a aceitar a culpa que lhe foi atribuída.  

 

As mulheres tiveram e ainda têm que lutar contra um discurso, 
médico, religioso, entre outros, que estigmatizou o corpo feminino. E, 
no entanto, não há movimentos para defender o direito do homem 
nesse campo. Isso aparece como natural. (COSTA, 2013, p. 73) 

 
Ao entrar no consultório, Jordan encontra a jovem com os cabelos cortados, 

uma punição por falar demais. A situação sugere que à mulher poda-se aquilo que 

faz parte de sua identidade, retirando-lhe algo que ela valoriza e que é símbolo de 

sua beleza individual. Ao mesmo tempo, demonstra a força e a superioridade 

daquele que comete tal ação. As memórias de Grace Marks remetem aos abusos e 

à violência de uma ditadura silenciadora, na qual as mulheres que procuram resistir 

para ganhar voz e liberdade são vítimas de brutalidade. Ela representa um padrão 
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de comportamento a ser extinguido. A caracterização das identidades femininas e 

os espaços reservados a elas, nesse contexto, envolvem um deslocamento das 

mulheres e dos sistemas formais que amparam a supremacia masculina (PERROT, 

2005). 

Ao ser questionada sobre o álbum de recordações, a jovem afirma que 

escolheria itens que refletem a crueldade com que foi tratada, são fragmentos 

memoráveis de suas experiências, que constituíram e delinearam sua identidade. Os 

anos em que esteve na penitenciária, o sangue na anágua e o lenço branco com 

flores azuis são traços conflitantes e essenciais para suas representações e 

resistências, pois marcam períodos de sua jornada que a levaram à posição que está 

no momento, assinalaram o passado que não pode ser esquecido ou apagado. Além 

disso, as escolhas dela também marcam traços do ser mulher, pois o sangue 

representa tanto a menstruação (início do florescer feminino) ou o aborto de sua 

amiga Mary. De um lado, uma definição do tornar-se adulta, de outro, uma jovem 

que teve o corpo dilacerado por omissão masculina.  

Ao descrever quais itens escolheria para um álbum de lembranças, a 

personagem coloca Simon diante de um enigma-mulher, que revela pouco, mas tem 

noção dos traumas que a constituem, resistindo aos títulos que recebeu e aos locais 

em que foi inserida. Ela é meticulosa em cada palavra, exerce uma resistência 

obstinada e passiva também sobre o médico, enquanto o faz recordar dos lugares 

em que foi obrigada a estar. Parte da personagem uma “reflexão acerca da maneira 

como os fatos e os relatos que os põe em cena foram agenciados” (FRAISSE e 

PERROT, 1994, p. 14), pois a protagonista entende que as experiências de sua 

trajetória podem estimular a resistência de outras mulheres. Apesar da dominação 

masculina, Grace Marks, assim como explicam Fraisse e Perrot (1994), busca em 

suas dores a compreensão social.  

Atenta à possibilidade de retornar ao passado por meio da hipnose, a jovem 

sente-se insegura, mas entende que é o momento em que sua voz pode ser 

poderosamente construída, compreendendo que sua complexidade e resistência 

ganham espaço enquanto conquista um local de fala, mesmo que outros acreditem 

que seja em instante de “fragilidade” hipnótica.  No interesse médico em provar 

inocência ou culpa, loucura ou sanidade, encontra-se o desejo de administrar a vida 

de sujeitos “adequados” para o viver em sociedade. Como analisa Costa (2013, p. 

73), as “políticas de gestão da vida, exercidas por variados agentes sociais 
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(professores, médicos, oficiais) centrou boa parte das políticas de higienização sobre 

as crianças e as mulheres”. O mesmo ocorre em Alias Grace, quando os diferentes 

métodos são buscados para diagnóstico da condição mental da protagonista, a 

posicionando como uma cobaia de experimentos. 

Durante a sessão de hipnose, Grace Marks veste roupa preta, insinuando 

obscuridade e medo, sugerindo um imaginário em que está associada ao maligno. 

Ao mesmo tempo, representa alguém fora de suas faculdades mentais, assumindo 

uma “persona demoníaca”. Ela age exatamente como os nobres desejam vê-la: 

possuída por um espírito sobrenatural. Veste-se e fala de modo estranho, mas trata-

se de uma performance para, ironicamente, responder aos anseios de quem está na 

plateia, objetificando-a como uma peça de um espetáculo macabro para agradar as 

aspirações dos curiosos. Para o grupo, era mais fácil e cômodo aceitar que a 

protagonista estava possessa por uma força sobrenatural ao fazer parte dos 

assassinatos, que vítima de uma série de circunstâncias opressoras e restritivas que 

culminaram em um infeliz desfecho. Há, neste trecho da narrativa, a desconstrução 

da ideia de fragilidade, abrindo-se caminho para associar Grace Marks ao crime. A 

performance dela é ousada, pois faz ruir a dúvida sobre sua conversão em monstro 

social. 

A experiência dela fomenta o debate sobre a teoria de trauma por experiências 

que causam distúrbios emocionais, ignorado pelos discursos da imprensa, da polícia 

e da medicina da época. Assim, a personagem utiliza de um comportamento atípico, 

mas reconhecido no espiritualismo. Nesta performance, ela age conforme o título da 

minissérie insinua, torna-se um alias, uma versão alterada de si mesma.  

No século XIX, configura-se o que Jaguaribe (2007) aponta como uma 

necessidade de experimentar tendências contraditórias e complementares.  

 

De um lado, a racionalidade pragmática e calculadora que projeta 
lucros, métodos de disciplina e controle social. De outro, fortemente 
influenciados pelo romantismo os imaginários do desejo enfatizando 
a validade da paixão, do sonho e da transgressão. (JAGUARIBE, 
2007, p. 21) 
 

A sociedade enfrentava um período transitório do sobrenatural e do místico, 

como regra de explicação do mundo, para o lógico e o racional. As senhoras nobres 

buscavam respostas aos seus dilemas nas manifestações sobrenaturais. A 

protagonista utiliza da ironia e da performance para atender os anseios das damas 
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da alta sociedade. Grace Marks simula uma possessão por espírito, como uma 

resistência carregada de ironia às representações daquele grupo social sobre ela. 

Na ideia de fantasmagórico reforçada na performance hipnótica, questiona-se o 

comportamento feminino, a tradição do “pensamento racional como o instrumento 

operacional e interpretativo do social” (JAGUARIBE, 2007, p. 18), entendendo-se 

que a jovem estaria fora do mundo racional, do meio como o mundo deve, por regra, 

ser percebido e visto.  

Durante a hipnose, ela critica a falta de voz e espaço social voltada para si ao 

longo dos anos, pois mesmo naquele momento, os presentes não intencionam ouvir 

o que ela tem a dizer, mas sim que atenda aos pré-conceitos que eles têm a seu 

respeito. Naquela experiência, causa medo e repulsa nos presentes, que a chamam 

de assassina. Grace Marks provoca estranhamento ao performatizar, quer que 

reflitam sobre o que falam, sobre quem decretam que as mulheres são e onde devem 

estar. A jovem simula incorporar o espírito da amiga falecida Mary Whitney durante 

a falsa sessão hipnótica, desconstruindo o conceito de que há o padrão de mulher 

submissa. Na hipnose, fala sobre o que apenas homens poderiam discursar: sexo e 

sexualidade. Ela age de forma política em movimentos corporais que unem 

resistência, ação e diálogo (BUTLER, 2018, p. 56).   

Quando aborda os supostos encontros com James McDermott, Grace Marks 

performatiza a mulher que confronta padrões e rótulos sociais, configura o “conflito 

cultural centralizado na figura da mulher e sustentado pelas instituições do 

casamento e da família, que encontram na experiência da sexualidade sua premissa 

geradora” (COPATI e LA GUARDIA, 2013, p. 25). Contesta o ser feminino e as 

possibilidades de “viver prazeres e desejos corporais” (LOURO, 2016, p. 7). Naquele 

momento, intimida as pessoas na sala, demonstrando que a sexualidade é 

construída, aprendida e debatida por todos os sujeitos.  

 

As possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os 
desejos e prazeres — também são sempre socialmente 
estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, 
portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas são 
moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 2016, 
p. 8) 

 
A performance choca os presentes, pois a protagonista aborda a relação 

feminina com o corpo, o sexo e o prazer. Simula gemidos e ironiza os 
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comportamentos considerados adequados à feminilidade. Performatiza “a mulher 

como encarnação demoníaca e transgressora, que, excluída do convívio social 

burguês, retorna à cena sob a forma de fantasma assustador” (COPATI e LA 

GUARDIA, 2013, p. 26). Ao mesmo tempo, critica o papel atribuído às mulheres de 

subserviência aos desejos masculinos. 

A sexualidade problematizada por Grace Marks é um dispositivo que Foucault 

(2001, p. 244) considera histórico e uma invenção social, pois sedimenta regulações 

acerca do sexo, “que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas”. Cultura e história produzem e definem 

as identidades sexuais. Os gemidos e as simulações da performance da protagonista 

insinuam o prazer como resistência, frente aos padrões comportamentais definidores 

da identidade sexual feminina.  

A última cena, quando o médico, o reverendo e o hipnotizador discutem a 

performance de Grace Marks, representa justamente o grupo masculino que analisa, 

categoriza e sentencia a vítima, sem a participação dela no processo. São três 

homens que discorrem sobre uma mulher, cuja voz foi ignorada. Mesmo que o 

hipnotizador alegue que são duas personalidades coexistindo em um corpo, Jordan 

questiona a veracidade da hipnose. Entende que a jovem performou e encontrou 

uma oportunidade para expressar pensamentos e sentimentos, para se rebelar ao 

que lhe era permitido e, simultaneamente, vulgarizar o ideal de mulher e de 

sexualidade. O médico reconhece a fúria reprimida na experiência de violências e 

abusos vividos por ela. Ainda que de forma tênue e passiva, consegue enxergar a 

dimensão de vítima social da protagonista. Ao mesmo tempo, reconhece sua 

incapacidade de provar a inocência dela e abandona a experiência, voltando ao seu 

país de origem.   

Síntese interpretativa: 

Ao analisar-se as sequências de cenas da minissérie, entende-se que Grace 

Marks sempre esteve presa. Em um primeiro momento, ao papel da filha que é vítima 

do pai alcoólatra, depois de homens abusivos, aos patrões que lhe dão emprego. A 

protagonista está presa às limitações e obrigações identitárias de ser imigrante, 

pobre e acusada de assassinato. Restrição de liberdade e obediência interligam-se 

às figuras masculinas, pois a jovem recebe ordens dos guardas, da residência onde 
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foi permitida trabalhar, dos médicos e do próprio criminoso James Mc Dermontt, que 

se estabelecem com superioridade diante de si.  

Em interlocuções e digressões, ela analisa os poderes e as representações 

que decidiram sua jornada e a calaram, fazendo-a performatizar a identidade de uma 

mulher que entende seu silenciamento. Ela decide contestar a falta de voz feminina, 

pois sem abertura para dialogar, como pode definir-se e compreender-se os sonhos 

e as amnésias de uma vítima? Como Beauvoir (2002) reitera, o corpo performático 

torna-se a tomada de posse do mundo, o esboço dos projetos individuais. 

Justamente por isso é preciso sair da invisibilidade por meio de ações que colocam 

os indivíduos - neste caso, as mulheres - em uma posição ativa no centro do 

imaginário social, confrontando a ideia de que os homens são a razão e que o 

feminino é voltado para a sexualidade, para os afazeres domésticos e para a 

maternidade, reflexo do discurso de que elas não são responsáveis pelos próprios 

corpos.  

Grace Marks entende o funcionamento do sistema social, pois caminha entre 

o controle que parte de instituições formada por homens e de debates em ambientes 

que a fizeram conhecer as regras do jogo de poder. As epígrafes de abertura dos 

episódios envolvem a “poética” das mortes femininas do século XIX, um período 

“sombrio e triste, austero e opressivo para as mulheres” (FRAISSE e PERROT, 1994, 

p. 24). É uma dimensão espaço-temporal em que a história pessoal é submetida a 

codificação e decodificação de comportamentos coletiva e socialmente aceitos.  

Quando decide contar sua história a Jordan, ela questiona a implicação moral 

e social dos discursos masculinos e da medicina. Havia um fetichismo na figura da 

mulher louca, pois aqueles que, porventura, desconstruíam a moralidade vigente na 

Era Vitoriana eram taxados de perversos, doentes e acometidos pela “doença 

moral”. “A dicotomia saúde e doença, que fundamentou e justificou as ações e os 

discursos médicos-psiquiátricos, são passíveis de questionamento” 

(WEISSHEIMER, 2014, p. 60).  

Nas interlocuções com o psiquiatra, ela critica, acidamente, o jogo de 

enunciações e as múltiplas camadas identitárias pelas quais é representada. Para a 

personagem, as pessoas sempre estão em busca de desvendá-la, mas tem 

consciência de que identidade e representação não refletem o que ela deseja, pois 

já foi punida pelas próprias ações, assim como sua amiga Mary Whitney. A forma 

encontrada por ela para resistir, chocar ou extravasar é performatizar, ironicamente, 
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as representações fragmentadas e estereotipadas construídas a seu respeito e sem 

sua mediação.  

Ao questionar a costura como um trabalho exclusivamente feminino, a 

narradora revela neste afazer a ideia de tecelã que estaria fazendo o mesmo com 

seu futuro. Mesmo que conte sua história com detalhes e emoções, Grace Marks 

costura de maneira automática, como se fizesse o mesmo com sua narrativa, 

costurando junto ao tecido a atenção de Jordan e do público. Quanto mais Grace 

tece seu destino, mais o médico perde-se nos anseios que interferem em sua 

avaliação. 

Como atração na sessão de hipnose e, por que não dizer, durante toda a 

narrativa, é submetida aos julgamentos da alta sociedade e percebe a perversão 

daqueles que estão presentes, utilizando a ironia e as convenções sobrenaturais 

para assumir a centralidade da cena e questionar os papéis de louca, celebridade e 

criminosa que lhe foram atribuídos até o momento. Performatiza o fantasmagórico 

em suas vestes e expressões. Os que acompanham o procedimento hipnótico 

afirmam que é um espírito no corpo da protagonista, vendo-a como um ser estranho, 

exótico. Grace Marks torna-se fonte de terror e rebeldia, fugindo aos conceitos 

estabelecidos de conduta e encontrando-se à margem da sociedade, fadada a ser 

classificada pelas vontades alheias como anjo ou demônio. O objetivo da 

protagonista era performar uma possessão por espírito, pois era uma das 

insinuações que se fazia a respeito do ocorrido.  

Assim como Butler (2018, p. 35) explica, ao performar, demonstra-se parte de 

uma essência, pois “a performatividade é um modo de nomear um poder que a 

linguagem tem de produzir uma nova situação ou de acionar um conjunto de efeitos”. 

Grace Marks trata a si mesma em terceira pessoa, como se estivesse contando algo 

sobre outro sujeito. Nos processos digressivos, levanta possibilidades, exemplifica 

seu posicionamento, demonstra a angústia e a pressão para ser quem desejam que 

ela seja. A protagonista representa um corpo “politicamente regulado” (BUTLER, 

2003), mas passível de transformar sua identidade por meio de atos, falas e ironias. 

A personagem acentua que não há identidades definidas por normas. Elas são 

construídas em ambíguas e múltiplas possibilidades (ou como decorrência da falta 

delas). As performances identitárias são produzidas “como efeitos de verdade de um 

discurso sobre a identidade primária e estável” (BUTLER, 2003, p. 195). Desse 

modo, coube à jovem redefinir-se distintas vezes, como pudesse.  
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Por fim, onze anos após a sessão hipnótica, a protagonista é retratada em 

outro momento da vida. Ela está em uma residência e recebe a notícia de que sua 

absolvição foi emitida. A princípio, fica surpresa e não acredita, porém, quando 

percebe que é realidade, começa a chorar e abraça a senhora que lhe contou. A 

partir daquele momento, Grace Marks entende que não será mais uma assassina e, 

sim, uma mulher que foi acusada e presa injustamente.  

A protagonista encontra-se com Jamie Walsh (Stephen Joffe), um velho 

conhecido. Lembra-se que ele foi o responsável pelo testemunho que a colocou no 

presídio. O homem pede desculpas, alega certa manipulação por parte dos 

advogados e afirma que o erro era por ser muito novo na época. Grace Marks o 

perdoa e, na cena seguinte, confessa que por muitos anos teve raiva de Mary 

Whitney, e especialmente de Nancy Montgomery, culpando-as pelas próprias mortes 

ou por terem se entregado a homens que as permitiram morrer.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eles pensaram que você conseguiria encontrar respostas onde outros não 
conseguiram. 
Alias Grace 

 

A minissérie Alias Grace vale-se de uma narrativa de época para debater a 

ausência dos direitos das mulheres na história da sociedade ocidental, colocando 

em situação de fragilidade e vulnerabilidade os sujeitos do gênero feminino. Mostra 

como a resistência e as alternativas de sobrevivência eram tidas como desvios 

comportamentais ou problemas mentais em uma sociedade marcada pelo modelo 

patriarcal. A narrativa constrói-se entre as consultas psiquiátricas com Jordan e os 

flashbacks da protagonista, que tecem momentos de digressão, impressões e 

experiências de Grace Marks. A jovem sabe que o médico a vê como um objeto, 

então opta por performatizar de acordo com a situação, mostrando o que se espera 

dela. É nesses espaços que ela percebe a influência e o domínio que exerce sobre 

o médico, escolhendo cada palavra. A forma como se porta e os traços inocentes 

com que o observa são fragmentos de performances para conquistá-lo. Afinal, a 

protagonista compreende que essa é a oportunidade de ser a narradora do próprio 

enredo, de resistir às representações construídas acerca dela. É um ato tênue e 

singelo de resistência, mas, ainda assim, um chamado à liberdade. 

De acordo com Bourdieu (2009), o domínio masculino começa com a 

masculinização e a feminização do corpo. Há um discurso, mesmo que inconsciente 

(e que perdura até os dias atuais), de que as mulheres são mais frágeis. Esse 

discurso acaba produzindo um sentimento de dominação dos homens e empurra as 

mulheres para a posição inferior ao sexo masculino. Ser mulher é viver em um 

processo infinito de construção daquilo que desejam que ela seja e do que se pode 

dizer. “Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e 

ressignificações" (BUTLER, 2003, p. 59).   

Na minissérie, por meio das digressões a das interações, em especial com 

o psiquiatra, Grace Marks problematiza os lugares delegados ao feminino e as 

imposições identitárias que controlam posicionamentos. Igualmente, questiona as 

representações construídas sobre o ser mulher, um ser atravessado pela religião, 

pelos saberes da sociedade, pelos discursos da medicina e de outros poderes 
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sociais. Tal problematização engloba as feminilidades de outras personagens que 

acompanharam a conduta da protagonista.  A linha e a agulha do patchwork 

costuram a relação de três enredos (o da protagonista, o de Nancy Montgomery e o 

de Mary Whitney), que narram como a cultura patriarcal silenciava mulheres e 

poetizava as mortes prematuras e violentas delas. Os membros de uma “boa 

sociedade” eram homens e mulheres que civilizaram costumes e comportamentos 

para tornarem-se parte. Pregava-se que as mulheres precisavam apenas de uma 

educação relacionada aos bons modos, à música e ao ensino da língua estrangeira. 

O que significava sensibilidade e delicadeza era o que merecia ser valorizado. Assim, 

ser governanta e servir era o destino das meninas pobres como a imigrante que 

protagoniza a narrativa.  

Ao refletir sobre o apagamento deliberado das mulheres como sujeitos 

históricos – principalmente por meio de um modelo sociopolítico que toma o universo 

feminino como parte exclusiva da esfera familiar, ao invés de parte do 

comportamento político e público –, é possível entender o que era delegado ao 

feminino. Conforme Perrot (2005), os homens tentavam conter as mulheres e 

excluíam-nas do domínio público, voltando-as para os afazeres domésticos e ao 

papel social de um sujeito “domesticado”. 

Ao adentrar a própria mente conturbada para refletir sobre o passado, Grace 

Marks questiona diversas vezes a “sociedade civilizada”. Na narrativa, ironiza 

aqueles que apagam suas dores e oportunidades. Afinal, diferente do comparsa que 

foi enforcado, a jovem permanece viva, mas presa e enclausurada em espaços de 

temor, que a fazem questionar os “benefícios” de ser conhecida como uma assassina 

célebre, objeto de estudo científico que vive entre a prisão e o manicômio. As 

performances confrontam as convenções sociais, chocam-se com os perfis 

femininos da época e, em algumas situações, tornam-se sinônimo de má conduta. 

Entre loucura, criminalidade e possessão espiritual, ela faz críticas às 

representações que lhe foram atribuídas, (re)construindo-se entre memórias, 

performatividades e digressões. Há uma caracterização múltipla e complexa sobre 

as identidades da protagonista, que transita entre a vilã louca e a heroína célebre. 

Em suas performances, há metáforas que indicam a fluidez e a fragilidade 

identitária, problematizadas por Grace Marks em suas digressões e incorporadas 

conforme o espaço social e os desejos pessoais daqueles que a cercam. A 

introdução da ideia de possessão e da loucura da jovem enfatizam o terror social da 
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perda de controle sobre as mulheres. No entanto, a minissérie constrói-se no 

discurso da narradora e “Grace não pode ser definida como uma identidade 

unificada” (COPATI e LAGUARDIA, 2013, p. 34).  

Em Alias Grace, “percebemos a loucura como forma de comportamento 

subversivo que mina a hegemonia dos discursos familiar, social e médico, 

oferecendo visibilidade para o sujeito subalterno e exercendo papel preponderante 

no seu processo de subjetificação”, (OLIVEIRA, 2007, p. 40). Entretanto, a loucura 

de Grace Marks atribui a ela uma posição discursiva particular que leva à 

problematização de seu processo de construção de identidade. Nesse sentido, ao 

relacioná-la frequentemente com a loucura e seu gênero, ao retratá-la como um anjo 

ou demônio, pode-se controlar a representação da personagem. 

Por muitos anos, destituída do poder de decisão sobre sua identidade e seu 

corpo, mantida longe da sociedade sob repressão e controle, Grace Marks é 

diminuída moral e culturalmente, em uma tortuosa trajetória. A jovem utiliza de uma 

ironia subversiva como arma poderosa para contestar seus interlocutores, mas de 

forma sutil, com a garantia de novos encontros e relações. Ela entende que não é 

tida como “lídima representante de bom comportamento” (OLIVEIRA, 2007, p. 119), 

almejado pela Era Vitoriana. Então, em suas conversas, transita entre ironias e 

formas de resistência, como o trecho em que compara o deitar-se em uma cama 

com a morte e o horror. A personagem é estilhaçada em pequenos pedaços, cada 

um constituindo um recorte da imensa colcha de retalhos que é sua construção 

identitária. Mas não é ela quem tece o artefato, apenas reproduz o que tecem sobre 

si.   

Em muitos momentos, é possível entender a revolta da protagonista, que 

percebe uma sociedade protetora dos homens e opressora das mulheres. Ao passo 

que eles são considerados meninos, elas devem “amadurecer” para justificar abusos 

e violências. As conversas com o psiquiatra apresentam uma imigrante pobre, 

inconformada com as diferenças entre classes e gêneros. À exemplo, quando na 

identificação entre a empregada, Claire, e ela, há a representação de duas minorias 

conversando entre si sobre anseios, medos e desamparos sociais e de gênero.  

Sobre o enigma performático que é Grace Marks, não resolvido ao final da 

minissérie (ou mesmo do livro), analisamos que as informações em Alias Grace 

tornam-se passíveis de diferentes interpretações, pois a personagem vaga entre 

ambiguidades, jogando com verdades e mentiras. Grace Marks inventa-se entre 
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performances, digressões, memórias e interações. Os atos seguem como maneira 

de a personagem entender a si mesma e sobreviver. Ela aborda as diferenças de 

tratamento entre as classes, entre os gêneros, a vulnerabilidade de ser mulher no 

século XIX e como a sociedade patriarcal se opôs aos desejos e às necessidades 

das mulheres. A jovem foi um joguete nas mãos de pessoas com mais poder e vê, 

especificamente, na sessão de hipnose analisada neste texto, a oportunidade de 

confrontar a sociedade.  

Alias Grace abre oportunidades para diferentes análises. É como a sensação 

de presenciar um quebra-cabeças, em que as peças falam e transmitem muitas 

sensações. Mas trata-se de um jogo tão complexo que chega ao ponto de 

impossibilitar o veredito sobre culpa ou inocência. A maneira como a personagem é 

construída é um dos aspectos de maior interesse ao analisar a minissérie, pois as 

ambiguidades permitem distintas interpretações. Grace Marks é complexa, o que a 

faz performar em tom de ironia com diferentes metáforas para seus atos. São as 

incertezas e as nuances de sua personalidade que levam o espectador a transitar 

em dúvidas sobre o que é imaginário ou real, entre a suposta culpa ou inocência da 

protagonista. 

Séries de época, como essa, são espaço de construção e ressignificação que 

atuam como um arquivo de memória cultural. Como possibilidade para futuros 

pesquisadores que se interessem pela minissérie como objeto de estudo, há a 

adaptação dos discursos reais, bem como os fragmentos da memória da 

personagem Grace Marks. Os estudos de gênero para compreender as diferentes 

representações da protagonista e de outras mulheres que a cercam também se 

tornam uma perspectiva interessante de reflexão. Enfim, olhar para Alias Grace é 

olhar para o espírito do tempo, como meio de entendermos a sociedade e as 

vivências femininas. 
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