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RESUMO: O intuito desta pesquisa é discutir representações e posicionamentos femininos 
apresentados pela personagem Grace Marks, da minissérie Alias Grace, adaptada do livro 
Vulgo Grace, de Margaret Atwood. A história é inspirada na trajetória real da governanta de 
mesmo nome, acusada de assassinato no Canadá, no século XIX, que se tornou famosa pelo 
crime. Para a construção da personagem Grace, Atwood buscou relatos jornalísticos, policiais 
e médicos que ajudaram a perceber as ambivalências em torno das representações e aspirações 
do que era ser mulher no período. Para a discussão aqui proposta, serão utilizados os 
conceitos de identidade e performance problematizados por Judith Butler (1990), Tomaz 
Tadeu da Silva e Stuart Hall (2000). 
Palavras-Chave: Estudos Culturais, Cultura de séries, Feminino. 
 

INTRODUÇÃO  

Assassina ou cúmplice? Esta é uma das questões levantadas na obra literária adaptada para a 

minissérie audiovisual Alias Grace4. A história expõe, de forma irônica e questionadora, as 

possibilidades que eram delegadas às mulheres no recorte temporal da obra (1843). A 

personagem central, Grace Marks, é vista pela sociedade como uma celebridade local, por 

estar envolvida em dois assassinatos. Porém, a narrativa apresenta-a de forma ambígua, 

dependendo das representações que se constroem a respeito dela. Como pano de fundo dessas 

representações, o questionamento: seria Grace um agente ativo ou passivo de uma sociedade 

opressora e repressora às mulheres? 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGL/Unicentro. Email: sabrinaferraridasilva@hotmail.com.br  
3 Docente vinculada ao PPGL/Unicentro. Email: everlypegoraro@gmail.com  
4 Trata-se de uma adaptação do livro da autora Margaret Atwood, com base na história real de Grace Marks, em 
seis episódios. A minissérie está disponível na plataforma de streaming Netflix desde 2017. Foi dirigida por 
Mary Harron, estrelada por Sarah Gadon e adaptada por Sarah Polley, com consultoria da própria Atwood.  
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Alias Grace problematiza representações do que era ser e estar mulher. A personagem se 

apresenta por meio de um jogo de enunciações, nunca uma mulher estanque, mas que se 

molda, constantemente, conforme o ambiente e as interações às quais é submetida, criando 

leituras plurais a seu respeito. A protagonista performatiza múltiplas posturas e atitudes, como 

ações de defesa, crítica, empatia, resiliência. Sendo assim, torna-se pertinente analisar os 

questionamentos, as ironias, as performances de Grace acerca do ser mulher. Na minissérie, 

há diferentes representações que se constroem sobre a protagonista: da imprensa (que a chama 

de assassina), da sociedade local (que a vê como uma espécie de celebridade), do hospício 

(que a trata como uma mulher com sérios problemas mentais), do relato médico (que a 

posiciona como um objeto a ser estudado). Tais representações são ressignificadas e 

analisadas pela própria personagem em suas digressões, memórias e interações sociais. A 

história pública da personagem e a narrativa em forma de memória (apresentada em 

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

apontam para sua visão dentro da história. Mas, em ambos os métodos de narração, Grace 

percebe e reflete sobre a situação em que ela e outras mulheres vivem, apontando para a 

estrutura social da época. As performances identitárias ora se chocam, ora se conformam aos 

padrões socialmente construídos e impostos. 

As discussões teóricas contemporâneas compreendem as construções identitárias como 

instáveis e, por consequência, múltiplas (Hall, 2006). Para Butler (1990), as pessoas são como 

peças que não são uma propriedade única, mas incrementadas por subjetividades que fazem 

parte do conjunto identitário do indivíduo.  

Uma questão relevante em Alias Grace é como a personagem central se apresenta e como é 

percebida pelas demais personagens. Dessa maneira, entender a construção e a performance 

dela é importante para observar, pelos olhos de Grace, como as circunstâncias sociais são 

determinantes para os lugares delegados ao feminino, assim como diferentes grupos 

produzem representações que são decisivas para o ser mulher.  

Alias Grace é baseada no livro de Margaret Atwood, Vulgo Grace. A narrativa conta a 

história de uma jovem imigrante irlandesa que viajava para o Canadá. Entretanto, Grace 

Marks (Sarah Gadon) passa por inúmeras situações de assédio que partiram do pai, do filho da 

patroa e também do seu último chefe. Com o passar do tempo e o impacto que as situações lhe 

causaram, a protagonista, que trabalhava em uma residência, muda de trabalho e é humilhada 
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por Nancy Montgomery (Anna Paquin), sua chefe na função. O dono da casa, Thomas 

Kinnear (Paul Gross), nota a presença da menina, que é mais jovem, e a situação desperta o 

ciúme de Nancy, amante de Kinnear. Na casa também trabalha James McDermott (Kerr 

Logan), que detesta a chefe e o proprietário da residência. Por fim, Grace e McDermott são 

acusados de planejar e executar os assassinatos de Nancy e Kinnear, além do roubo de objetos 

preciosos da casa. Entretanto, ao tentar fugir, são pegos e McDermott é enforcado, enquanto 

Grace é punida com prisão perpétua. Após um tempo em prisão, um médico passa a visitá-la e 

interrogá-la para tentar descobrir se ela é inocente ou culpada.  

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO  

O conceito de representação ocupa um lugar importante nos Estudos Culturais, visto que une 

linguagem, sociedade e cultura. De acordo com Hall (2016, p.34), “representar algo é 

descrevê-lo ou retratá-lo, trazê-lo à tona na mente por meio da descrição, modelo ou 

imaginação; produzir uma semelhança de algo em nossa mente ou em nossos sentidos”. A 

representação vai desde os conjuntos mentais que carregamos até os sujeitos e acontecimentos 

que representam e dão vida a algo. Então, o conceito está diretamente ligado a capacidade 

humana de produzir e manter sistemas que permitam julgar, entender ou criar um mundo. 

Além disso, a representação também é envolvida com “o processo global de construção de 

sentido (Hall, 2016, p.36). A organização dos signos linguísticos e culturais ajudam a 

construir os significados da cultura, tudo carrega e expressa sentido. Portanto, Hall (2016) 

afirma que representar é produzir sentido pela linguagem, já que isso acontece dentro e por 

meio dos sistemas representacionais. “O sentido é produzido pela prática e pelo trabalho da 

representação. Ele é construído pela prática significante, isto é, aquele que produz sentidos” 

(Hall, 2016, p. 54). Além disso, a representação contribui para a formação e reafirmação 

identitária, já que expressamos quem somos por meio da linguagem. Quem somos e tudo que 

envolve nossas ações sociais fazem parte da representação identitária.  

De acordo com Butler (1990), a identidade é parte e a base do comportamento político. 

Identidade não é apenas nossa quem somos, mas também o que fazemos, falamos e pensamos. 

Tudo o que está envolvido faz parte da performance e é um elemento interno do self, portanto, 

a identidade de uma pessoa - quem ela é, seus pensamentos, como se posiciona - se expressa 

em termos do que representa.  
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Para Butler (1990), as estruturas sociais e jurídicas formam categorias do que é ser mulher e 

como a identidade deve ser construída. As categorias são pautadas no que é exigido pela 

matriz patriarcal. Desse modo, refletir sobre identidade requer repensar os processos de 

produção e manutenção das relações entre os produtos e efeitos de poder, entendendo como os 

mecanismos de poder produzem esse efeito no ser mulher.  

A identidade pode estabelecer a escolha do sujeito e consolidá-lo na sociedade. Pode ser 

usada como um teste para determinar se suas escolhas correspondem às escolhas dos outros, 

estabelecer conexões e ajudar a encontrar grupos de identificação. Portanto, a identidade está 

em constante mudança e é possível se adaptar, moldar e se encaixar. Butler (1990) tem o 

intuito de desconstruir a noção de que a identidade pode ser única e palpável, porque a 

subjetividade foi integrada na formação de si e traz significado à experiência de identidade. 

Dessa forma, o indivíduo é efeito de uma rede de poder, e ser mulher não se reflete apenas 

nos atributos do corpo, mas se reflete nos comportamentos que envolvem linguagem, 

comportamento e fala, e que são usadas no aqui e agora para expressar quem se é. 

De acordo Silva (2000, p. 92), em algumas situações os indivíduos usam características e 

adjetivos para se referir a outras pessoas, o que pode parecer simples e descritivo, em um 

sentido mais amplo, funciona como sentenças, o que o autor conceitua como 

performatividade, que resulta em um posicionamento do sujeito no mundo. Isso ocorre à 

“medida em que sua repetida enunciação pode acabar produzindo o fato que supostamente 

apenas deveria descrevê-lo” (SILVA, 2000, p. 92). 

É na identidade e na representação que os sujeitos se posicionam, se enquadram e se 

transformam. Há sistemas de representação por meio dos quais as identidades são produzidas 

e reproduzidas. Além disso, Hall (2002) explica que a linguagem, ao mesmo tempo que 

atribui sentido, também faz com que os significados sejam partilhados pelo acesso comum, ou 

seja, “se a linguagem atribui sentido, os significados só podem ser partilhados pelo acesso 

comum à linguagem, que funciona como sistema de representação” (MORAES, 2019, p. 169).  

 

METODOLOGIA  

O trabalho analisa a protagonista da minissérie Alias Grace, com o intuito de entender as 

performances identitárias da personagem e como os posicionamentos femininos são 
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problematizados por meio da narrativa. Para a discussão aqui proposta, são utilizados os 

conceitos de identidade e performance problematizados por Judith Butler (1990), Tomaz 

Tadeu da Silva e Stuart Hall (2000), em diálogos com as performances da personagem Grace 

na minissérie.  

Ao explorar os episódios de Alias Grace, consideramos como temática de análise a forma 

como a identidade de Grace é percebida, ou seja aquilo que acreditam sobre ela, e também o 

que ela representa, performatiza.  

 

RESULTADOS 

Em Alias Grace, a personagem é delineada pela construção narrativa que se deu por meio dos 

arquivos policiais, dos discursos jornalístico, médico e religioso, e dos relatos da própria 

jovem. Dessa forma, a trama da história é tecida por meio das representações e das 

performances identitárias de Grace. Na narrativa, que ocorre no século XIX, as mulheres são 

retratadas por meio dos aspectos do que era delegado ao feminino, mulheres ricas não 

trabalhavam e as pobres serviam as famílias com poder aquisitivo. 

Como Grace foi acusada de um assassinato, a protagonista performatiza-se para se moldar ao 

que cada grupo social quer dela e como quer vê-la.  

Grace já seguia o que a sociedade estava impondo às mulheres pobres: era vítima do 

patriarcado e do machismo, o pai e o filho da chefe tentaram abusar dela. Além disso, ao 

invés de estudar, ela foi trabalhar e seguiu assim até ser presa, ou seja, seguiu as regras que a 

classe social e o sexo impunham. Sua identidade era ser uma mulher pobre e aceitar isso. O 

conceito apresentado por Butler (2003) aponta que a identidade está internamente ligada às 

nossas ações. No caso de Grace, ela incorpora traços do que a sociedade acredita ser adequado 

e performatiza em falas e atos. 

Em Alias Grace, a personagem principal demonstra isso ao se moldar ao que as pessoas 

querem dela. Um exemplo é o questionamento que a própria protagonista faz sobre a 

pluralidade de características que as pessoas falam a seu respeito. Ora dizem que é um 

“demônio desumano”, ora uma “vítima inocente”, ora dizem que “se veste bem demais para 

seu padrão econômico”, ora que “roubou alguém para isso”. Grace resolve adotar as 

percepções das pessoas e se torna uma mulher ambivalente para incorporar as facetas 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

726 

identitárias que lhe atribuem. “Mulher é um termo em processo, um devir, um construir de 

que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como uma prática 

discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-significações" (BUTLER, 2010, p. 

59). 

Também em Alias Grace, a personagem faz digressões sobre o que representa para as pessoas 

e conclui que grande parte da sociedade só quer conhecê-la por acreditar que é uma célebre 

assassina, esse é o posicionamento delegado a ela e o que as pessoas querem dela, ou seja, 

passou da mulher que precisa trabalhar para a célebre assassina que é um objeto das famílias 

ricas (que a têm em casa como troféu).  

Portanto, quando se fala em identidades negociáveis e revogáveis, está afirmando que 

diversos fatores contribuem para que as transformações ocorram e que os sujeitos podem se 

adaptar e readaptar em diferentes circunstâncias.  

Grace Marks mostra que, para uma mulher no século XIX, já existia um roteiro do que é ser 

mulher, de como deve agir, quais as regras e porque segui-las. Ela entende que a sociedade 

patriarcal dita o que a mulher deve fazer e como se portar.  

 

CONCLUSÕES 

No século XIX, em que Grace Marks, a personagem da história viveu, as mulheres viviam sob 

as condições impostas pelos homens. Elas desejavam conquistar espaço, mas ainda se viam 

controladas pela sociedade machista. No caso de Grace Marks, ela se tornou o exemplo de 

mau comportamento, que mulher fugiria das regras com a possibilidade de ser presa ou 

corrompida?  

Na época, o sexo feminino era considerado fraco física e psicologicamente. Os desmaios, as 

digressões, o comportamento e as crises emocionais da personagem faziam a sociedade 

apenas reafirmar aquilo que já acreditava, Grace era louca e criminosa, para tanto que se 

tornou famosa.  

No entanto, na minissérie Grace é a narradora da própria história. Por meio das memórias ela 

conta o que ocorreu e ainda está guardado em sua lembrança. Encarcerada e oprimida, revela 

como a sociedade da época a tratou como uma mulher pobre, que sofreu com o que lhe foi 
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delegado e mostrou como os diferentes pontos de vista a fizeram construir uma identidade 

ambígua.  

Assim, é por meio de performances, digressões e memórias que a narrativa de Grace se 

estabelece. A própria protagonista diz ao seu psiquiatra que não sabe de si, não sabe quem é 

ou quer ser, apenas representa aquilo que pedem dela. Os olhares de Grace, a forma como a 

personagem se estuda, tudo contribui para que o espectador entenda, enquanto ela narra, que 

ela se molda, se transforma e performatiza para se adaptar às situações as quais é colocada.  

Se culpada ou inocente, cabe ao espectador interpretar, visto que é complexa e ambígua como 

poucas conseguem ser. 
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