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SOB O OLHAR DE MAYSA: QUESTIONAMENTOS ÀS REPRESENTAÇÕES 

FEMININAS NA MINISSÉRIE MAYSA: QUANDO FALA O CORAÇÃO E NO POEMA 

MAÍSA 

 
 

RESUMO 
 
 
 

As representações femininas feitas pela metafísica ocidental diferenciam sexo e 

gênero, pautando-se numa visão biológica e essencializada. Para esta concepção, as mulheres 

são marcadas por modelos, que representam a docilidade, a maternidade e a submissão. Estas 

representações se perpetuam no tempo através da cultura, que as repetem como uma matriz. 

Porém, o que pode ser observado é que as (des)construções das identificações do sujeito não 

podem ser colocadas como simples repetição, pois elas são (de)formadas a partir de lugares e 

interstícios culturais, que nem sempre, se coadunam com o estatuído, revelando outras 

identificações fora dos padrões ditados pelo falocentrismo. Neste sentido, a minissérie Maysa: 

quando fala o coração de Manoel Carlos e Angela Chaves, exibida pela TV Globo e o poema 

Maísa, escrito por Manuel Bandeira mostram identificações, construídas pela personagem 

Maysa que, ao mesmo tempo em que corroboram, questionam as representações atribuídas às 

mulheres da época. Assim, é possível verificar que alguns modelos identitários ocidentais são 

afirmados por Maysa, como a mulher sedutora e a menina romântica. Enquanto outras 

representações, típicas das décadas de 1950-1970, são contestadas como: o protótipo de 

esposa, de artista, de profissional e de mãe, mostrando como a personagem constrói 

identificações no entre-lugar da representação, criando outras identificações, que mesmo 

dentro do discurso falogocêntrico, deslocam as identidades fixas do gênero. 

Palavras-chave: representação, entre-lugar; gênero; identificação. 



 

UNDER THE MAYSA: INQUIRIES TO FEMALE REPRESENTATION IN A 

MINISERIES MAYSA: WHEN THE HEART SPEAKS AND POEMA MAÍSA. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The female representations made by Western metaphysics distinguish sex and gender, 

guiding vision is a biological and essentialized. For this conception, women are marked by 

models, which represent the sweetness, motherhood and submissiveness. These 

representations are perpetuated over time through culture, that repeat like a matrix. But what 

can be observed is that the (mis) constructions of the identifications of the subject can not be 

placed as a simple repetition because they are (a) formed from places and cultural interstices, 

not always, in line with the requirements laid revealing other identifications outside the 

standards dictated by phallocentrism. In this sense, the miniseries Maysa: When the heart 

speaks of Manoel Carlos and Angela Keys, broadcasted by TV Globo and Maísa poem, 

written by Manuel Bandeira show IDs, built by Maysa character at the same time in 

corroborate that they question the representations assigned for women of her time. Thus, we 

can see that some Western models of identity are affirmed by Maysa, as the temptress and 

romantic girl. While other representations typical of the decades of 1950-1970 are challenged 

as the prototype of his wife, artist, professional and mother, showing how to build character 

identifications in-between place of representation, creating other IDs that even within the 

discourse phallogocentric, moving the fixed identities of gender. 

Keywords: representation; between-place; gender; identification. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

As representações feitas sobre as mulheres na sociedade ocidental estão vinculadas à 

visão metafísica desta sobre as diferenças de sexo, naturalizando as relações entre os gêneros 

a partir de uma suposta origem, que está colocada no âmbito pré-discursivo. Desta forma, é 

atribuído às mulheres um papel sócio-cultural calcado na submissão e na obediência ao saber 

falocêntrico, encerrando-a num espaço de docilidade e de responsabilidade pela procriação, ao 

mesmo tempo em que excluem aquelas identificações de sujeito que não atendem às 

normatizações de gênero estabelecidas. Neste sentido, as identidades fixas são validadas em 

decorrência da marginalização de sujeitos, que não se encaixam no perfil identitário aceito 

pelo estatuído. Paradoxalmente, entretanto, permite a incidência de outras categorias de sexo e 

gênero, construídas no entre-lugar do binarismo- homem/mulher; masculino/feminino. 

Deste processo, resulta a criação de identificações que não se posicionam em nenhum 

dos polos binários, mas se identificam com atributos ditados como “inerentes” aos dois, 

ensejando, desta forma, outras representações de mulheres, dentro do próprio sistema de 

poder, mas que não se restringem às traçadas pela cultura ocidental. Os principais teóricos, 

que subsidiam esta pesquisa têm em comum o questionamento às estruturas culturais fixas 

desta sociedade, que concebem as relações sociais como representação de um telos, 

representativo de todos os indivíduos. 

Em conjunto com as ideias da (des)construção de sexo e gênero, como atributos 

naturais, defendida por Judith Butler, serão levantados questionamentos acerca desta 

concepção essencializada. Para isto, será efetuada a análise da minissérie Maysa: quando fala 

o coração (2009) de autoria de Manoel Carlos e Angela Chaves, com direção de Jayme 

Monjardim; e do poema Maísa (1993) de Manuel Bandeira. As obras citadas serão estudadas 

com o intuito de encontrar elementos, que validem outras formas de representações de 

mulheres, que escapem a uma única categoria, fixada pela cultura ocidental, assim como a 

(des)construção de identidades, que reforcem a indeterminação da categoria do feminino. 

Ao tratar sobre as relações culturais de sexo e gênero, serão também levadas em 

consideração as relações de poder implícitas neste processo. Para tanto, outro teórico a 

subsidiar esta pesquisa será Michael Foucault (2006), que, além de embasar o trabalho de 

Judith Butler, faz interrogações acerca da visão ocidental sobre o poder como via de mão 
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única. A proposta do filósofo é de que o poder existe, enquanto uma rede, em que ambos os 

lados – dominados e dominadores- exercem funções ora de imposição de uma ordem, ora de 

resistência a esta ordem institucional pré-estabelecida com o intuito de manter a própria 

dinâmica social, permitindo, desta forma, a existência de micro-poderes, que são produzidos 

pelas várias instâncias sociais. 

Esta pesquisa apropriar-se-á também da teoria da linguagem do filósofo Jacques 

Derrida (1995). Inquirindo sobre a supremacia da fone, enquanto sistema de manutenção de 

poder, que se autodenomina originário, vai questionar a teoria da divisão do signo, 

fundamentada na dupla articulação, de Ferdinand de Saussure, em suas partes constitutivas - 

significante e significado-, sendo a primeira a cadeia fônica e a segunda, o significado 

atribuído a esta. Ao questionar esta estrutura, Derrida tece interrogações acerca do sistema de 

representação não apenas lingüístico, mas também cultural. Associando a sociedade ao palco 

teatral, desenvolve a Metafísica da Presença que defende o signo não como a “coisa real”, 

mas como a representação de um telos. Derrida associa o autor do texto teatral a este telos, 

que se mantém presente e vigilante, através das divisões dos papéis sociais, garantindo, assim, 

a repetição destas representações: a performatividade, defendida por Judith Butler (2008). 

É a possibilidade da quebra desta repetição que leva Butler à desconstrução da 

dicotomia do sexo/gênero. Apropriando-se da definição de perfomatividade, para falar em 

performance, ela afirma que, assim como a repetição é possível, a quebra desta também o é. 

Existindo, assim, outras possibilidades de afirmações para o feminino, fora da categoria 

fixada pela metafísica ocidental. 

As duas obras serão analisadas com o intuito de mostrar como, mesmo numa 

sociedade falocêntrica, é possível a quebra dos paradigmas representacionais femininos 

impostos por esta cultura, que, através da repetição, colocam as mulheres num espaço de 

subordinação e docilidade. Além disso, será observado de que forma acontece a 

(des)construção das identificações forjadas no entre-lugar da indeterminação. 

Desta forma, no primeiro capítulo, são feitas aproximações entre as teorias feministas 

construídas no percurso da história do feminino, com o intuito de perceber de que forma os 

estudos sobre as mulheres foram empreendidos no decorrer das três ondas feministas. Vale 

ressaltar que a forma como a história do feminismo é dividida, segue, ainda, uma postura 

evolucionista, pois é feita em fases ou ondas. 
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O segundo capítulo é reservado à análise da minissérie Maysa: quando fala o coração. 

Nele, serão tratados os tópicos relativos às representações femininas e sua quebra por parte da 

personagem Maysa, assim como os elementos- cinematográficos, texto, interpretação- que 

reforçam, negam ou distorcem o protótipo de mulher comum às décadas de 1950, 1960 e 

1970. 

No terceiro capítulo, reservado à análise do poema, serão vistos os recursos utilizados 

no poema, que concretizam a indeterminação de um sujeito feminino e de como esta é 

construída no espaço do entre-lugar, em atenção ao que Derrida chama de brissura. E como 

este “lugar” é visto como a possibilidade de deslocamento para que se repense a categoria de 

mulheres, não mais como um grupo estável. 

Assim, tanto a minissérie, quanto o poema serão analisados tomando por base, teóricos 

dos estudos de gênero, da filosofia da linguagem e da história da sexualidade. Além destes, 

outras leituras serão necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, por isso, logo após o 

texto de conclusão, constarão das referências, aquelas citadas no texto e as somente 

consultadas. 
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I . DIALOGANDO 
 
 
 

“Eu vos digo: é preciso ter ainda caos dentro de 
si, para poder dar à luz uma estrela dançante. Eu 
vos digo: há ainda caos dentro de vós” 
(NIETZSCHE). 

 
 

Este capítulo trata sobre a história do feminismo, assim como de algumas teorias que 

problematizam sobre a construção do gênero. Antes de tudo, vale ressaltar que a forma como 

estes assuntos serão abordados cumpre uma necessidade de pensar a historização do 

feminismo fora da linha temporal estabelecida pela história. Desta forma, falar-se-á das ondas 

do feminismo1, porém não haverá uma responsabilidade em seguir uma cronologia didático- 

explicativa, mas mostrar como as teorias do feminismo- principalmente da década de 40 do 

século passado, até os tempos atuais-, em determinados momentos se aproximam ou se 

distanciam no que tange à construção do gênero. 

Além disso, é importante salientar que existem outras formas de problematizar a 

história do feminismo fora destes padrões evolucionistas, pensando as ondas do feminismo 

não como sucessivas, mas com imbricações com o contexto da política transnacional. É o que 

sugere Nancy Frase (2007) ao tratar sobre o feminismo da década de 1960 até os dias atuais 

como uma inversão de lugares em que se produz, não apenas o feminismo, como, também, 

toda teoria produzida neste período. 

 

 
Como devemos entender a história do feminismo? A narrativa que proponho 
se diferencia relevantemente do padrão difundido nos círculos acadêmicos 
dos Estados Unidos. A história padrão é uma narrativa de progresso, segundo 
a qual nós saímos de um movimento exclusivista, dominado por mulheres 
brancas heterossexuais de classe média, para um movimento maior e 
inclusivo que permitiu integrar as preocupações de lésbicas, mulheres negras 
e/ou pobres e mulheres trabalhadoras (FRASER, 2007, p.292). 

 
 
 

Fraser trata das questões inerentes ao gênero, pensando-as, não apenas como uma 

historização interna ao movimento feminista, mas de forma a perceber as imbricações com as 
 

 

Vale ressaltar que esta divisão, ainda é uma forma evolucionista de categorizar, para mostrar a história como 

um processo de desenvolvimento. 
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temáticas e acontecimentos geopolíticos desenvolvidos neste período. Desta forma, é possível 

observar que há possibilidade de recontar os feminismos, problematizando-os em suas 

diversas formas. 

A relação entre os sexos, estabelecida pela cultura ocidental, coloca homens e 

mulheres em posições díspares e polares, em que à mulher é dado o lugar da subordinação e 

ao homem, o da majoração do poder. Nesta concepção, as funções e papéis atribuídos a estes 

sujeitos, estão diretamente ligados a alguns pressupostos da metafísica ocidental, - como o 

logocentrismo, eleição de uma verdade absoluta e inquestionável; o falocentrismo, em que a 

supremacia do macho é colocada em detrimento da subjugação feminina; e a 

heterossexualidade compulsória, vista como uma obrigatoriedade natural de ambos para 

manutenção da espécie. Para este posicionamento, as representações feitas para as mulheres 

estão pautadas no ideal de docilidade, subjugação, maternidade e imanência. 

Porém, as teorias recentes do estudo e análise do gênero não buscam a origem da 

relação entre os gêneros, mas a compreensão de como esta foi construída, dentro de um 

sistema de representação, calcado num poder intitulado como majoritário, que subestima e 

rechaça a participação das mulheres na construção histórica, a fim de manter uma estrutura, 

em que a assimetria entre os sexos seja garantia de uma legitimação da supremacia masculina 

e da subordinação feminina. Neste sentido, a teoria contemporânea para estudo do gênero é 

uma possibilidade, dentre outras existentes, de análise da relação entre os gêneros, tendo a 

Genealogia Crítica como base. 

 
 

A genealogia não se opõe à história como a visão altiva e profunda do 
filósofo ao olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, ao contrário, ao 
desdobramento meta-histórico das significações ideais e das indefinidas 
teleologias. Ela se opõe à pesquisa da “origem” (FOUCAULT, 2006, p.16). 

 

 
Esta busca de entendimento, tributária a Friedrich Nietzsche (1991), nos seus 

questionamentos sobre a origem de uma verdade, investiga os efeitos das instituições 

definidoras e, quando aplicados ao sexo e gênero, acaba sendo questionada a 

institucionalização de uma origem, de uma verdade íntima do desejo feminino e de uma 

identidade sexual genuína ou autêntica, que a repressão impede de ver. Esta teoria começa a 

ser empreendida, por algumas feministas norte-americanas, na década de 1980, e levanta 

questionamentos sobre a forma essencialista com que a relação entre os sexos era vista por 
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feministas anteriores, como as de primeira e segunda ondas. Ou seja, propõe investigar o 

entendimento de uma sexualidade, que fixou as identidades sexuais como binárias – 

homem/mulher; masculino/feminino-, ao mesmo tempo, em que alijava outras identidades, 

que não se coadunavam com as do sistema representacional ocidental. 

 
 

O modo como cada sujeito concebe e pratica seu gênero está mediado por 
todo um sistema de representações que articula os processos de subjetividade 
através de formas culturais. Os signos “homem” e “mulher” são construções 
discursivas que a linguagem da cultura projeta e inscreve na superfície 
anatômica dos corpos, disfarçando sua condição de signos (articulados e 
construídos) atrás de uma falsa aparência de verdades naturais, ahistóricas. 
Nada mais urgente, então, para a consciência feminista, do que contradizer a 
metafísica de uma identidade originária- fixa e permanente- que ata, 
deterministicamente, o signo “mulher” à armadilha naturalista das essências e 
das substâncias (RICHARD, 2002, p.143). 

 
 
 

E é, através da genealogia crítica feminista, que rechaça a busca de uma origem 

primeira, que esta teoria empreende sua investigação para perceber como acontecem as 

articulações entre as diversas instituições de poderes formadoras do construto social, e como 

estas se relacionam, com o intuito de manter a hegemonia libidinal dualista, ao mesmo tempo, 

em que excluem outras possibilidades sexuais, que não comungam com a matriz da 

heterossexualidade compulsória ou de inteligibilidade de gênero. 

Judith Butler está entre as teóricas contemporâneas do gênero, que engendram esta 

teoria, colocando-a como uma possibilidade de se repensar as relações de poderes, que 

perpassam, não apenas a categoria cultural do gênero, mas as de raça e classe, como 

categorias políticas que, necessariamente, se entrecruzam como possíveis suportes teórico- 

críticos da história, não apenas das mulheres, mas das relações entre os gêneros. 

Desta forma, contrapõe-se às teorias articuladas na primeira e segunda ondas, que, 

apesar de se diferenciarem entre si, - uma defendia a igualdade na universalidade e a outra a 

igualdade na diferença- ainda concebiam o sexo como binariamente fixado pela metafísica 

ocidental. Isto equivale a dizer que a divisão entre os sexos, além de ser vista como 

representação de um telos, que se queria representar, era também vista como causa natural. 

Ser mulher e ser homem implicava em, apenas ser, ou seja, o sujeito sexualizado, restrito a 

um espaço, em que funções, tarefas e papéis sociais dividiam-se pela assimetria, pautada na 

desigualdade entre os sexos. 
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Porém, é possível fazer uma diferenciação entre as teorias relativas às ondas 

feministas. Simone Beauvoir, uma das teóricas de primeira onda, levanta questionamentos 

acerca da naturalização do sexo. Em 1949, meados do século XX, é publicado o que, para 

muitas feministas da segunda onda, ainda será considerada a bíblia do feminismo, O Segundo 

Sexo (2009). 

Segundo Beauvoir (2009), “ninguém nasce mulher, torna-se mulher.” À primeira vista, 

a afirmação parece ser uma contestação ao pensamento instituído de que o gênero2 é natural. 

A própria Beauvoir afirma que o sexo é natural, porém, ao nascer, as mulheres são  

compelidas a assumirem um lugar pré-dado para elas. Porém, para esta classificação de sexo, 

a pressuposição de que o gênero, no caso o feminino, é um modelo ao qual a mulher, 

detentora do sexo feminino, deve se moldar. Ou seja, afirmar que há uma compulsão cultural 

para que as mulheres se enquadrem numa categoria é afirmar a existência de um constructo 

formado por características – feminilidade, doação, sentimento de maternidade, docilidade, 

subordinação- inerentes ao feminino. 

 

“As mulheres serão sempre mulheres”, dizem os céticos; e outros videntes 
profetizam que, despojando-as de sua feminilidade, elas não conseguirão 
transformar-se em homens e se tornarão uns monstros. Isso é admitir que a 
mulher de hoje é uma criação da natureza; cumpre repetir mais uma vez que 
nada é natural na coletividade humana e que, entre outras coisas, a mulher é 
um produto elaborado pela civilização; a intervenção de outrem em seu 
destino é original; se essa ação fosse dirigida de outro modo, levaria a outro 
resultado. A mulher não se define nem por seus hormônios nem por 
misteriosos instintos e sim pela maneira por que reassume, através de 
consciências alheias, o seu corpo e sua relação com o mundo; o abismo que 
separa a adolescente do adolescente de maneira acertada desde os primeiros 
anos de infância; não há como impedir mais tarde que a mulher não seja o 
que foi feita e ela arrastará sempre esse passado atrás de si; em se lhe 
medindo o peso, compreende-se a evidência que seu destino não se acha 
fixado na eternidade (BEAUVOIR, 2000, p.928 e 929). 

 
 

A fala de Beauvoir torna-se um paradoxo, pois ela, inicialmente, nega a naturalização 

das relações sociais em detrimento de uma divisão entre os sexos. Porém, insiste em afirmar 

que a mulher reassume o seu papel, à medida em que as práticas sociais são executadas com  

o intuito de mantê-la atrelada a valores e práticas, que irão reafirmar a sua sexualidade. E 

 

 
 

2 A palavra gênero, gender, só foi utilizada a partir da década de 1980 pelas pós-feministas americanas para desnaturalizar a 
diferenciação entre os indivíduos masculinos e femininos baseados na diferença sexual. 
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quem determina estas características? Quem delimita o espaço do feminino? Quem outorga o 

direito de narrar o outro? A resposta parece óbvia, mas não simples. 

A sociedade ocidental -como pode ser visto, por exemplo, na Revolução Francesa- 

baseando-se num sistema falocêntrico de exclusão e rechaço de tudo que fosse vinculado ao 

feminino, delimitou o modelo de mulher que deveris ser seguido. A palavra agenciamento, 

falar do lugar próprio, narrar-se, não é, em nenhum momento, colocada como possibilidade 

para as mulheres. A elas cabia o dever de serem boas esposas e castas filhas, com nenhum 

direito à insurreição. 

Assim, a teoria dita de primeira onda, remanescente do essencialismo francês, apesar 

de contribuir para repensar a categorização das mulheres, continua a perpetuar a divisão 

binária dos sexos calcada da submissão da mulher ao homem. É possível citar mulheres, que 

contestaram o ideal da Revolução –Igualdade, Liberdade e Fraternidade- como Marie Olympe 

de Gouges, autora do texto Os Direitos da Mulher e da Cidadã (1791), que, pretendia se 

contrapor à Declaração dos Direitos do Homem. 

 
 

Artigo primeiro 
A Mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções 
sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. 
Artigo segundo 
O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis da Mulher e do Homem. Estes direitos são a liberdade, a 
propriedade, a segurança, e, sobretudo, a resistência à opressão (GOUGES, 
2007, p.02). 

 
 

Utilizando-se do próprio pensamento racional-iluminista, Gouges reiterou as 

reivindicações feministas, no que diz respeito à cidadania e aos direitos civis, ao questionar a 

postura machista dos idealizadores da Revolução, proclamando a liberdade das mulheres e de 

seus direitos à cidadania, sem que nenhum atributo verídico do biológico fosse utilizado como 

justificativa plausível para naturalizar a diferenciação entre os sexos. O que, 

consequentemente, levou à inferiorização e à subjugação da mulher pelo homem. 

 
Porém, é possível perceber em Os Direitos da Mulher e da Cidadã, o vínculo ao 

pensamento evolucionista e essencialista. A forma com que Gouges trata dos direitos 

inerentes ao homem e à mulher, chamando-os de direitos naturais, justifica esta constatação. 

Ao defender que a mulher deveria ser assegurada nos seus direitos naturais, ela continua 

colaborando com as ideias filosóficas dos racionalistas, que associavam a racionalidade ao 

masculino e excluíam subjetividades que poderiam fazer parte desta construção de nação, à 
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que a Revolução se propunha. Desta forma, ela corrobora com a associação entre 

razão/masculino, e sentimento/feminino, reforçando os discursos referentes à diferenciação 

entre os sexos. 

Muito mais empírica do que teórica - isto porque, apenas a partir das décadas de 1960 

e 1970, é possível se perceber a construção de uma teoria feminista, que subsidia os estudos 

sobre as mulheres-, este momento reflete, ainda, uma postura dicotômica e biológica entre os 

sexos, não levando em consideração as relações entre ambos, como relações de poder, 

defendidas pelas feministas e teóricas das décadas seguintes e que serão discutidas mais 

adiante. A busca pela igualdade na universalidade faz com que as mulheres ocidentais 

colaborem com a anulação da subjetividade feminina em detrimento da absolutização de um 

protótipo de sujeito - homem, branco e burguês - defendido pela Revolução Francesa. 

Já a teoria, que se delineia nas décadas de 60 e 70, período em que, didaticamente, 

ocorre a segunda onda, vai de encontro a algumas afirmações da primeira, como a valorização 

da igualdade na universalidade, quando prega a igualdade na diferença. Mas este mesmo 

confronto gerava a ratificação daquilo que ambas procuraram combater, isto é, o 

essencialismo do que fosse mulher. Ao apelar para as diferenças, as feministas desta época 

ainda reivindicavam a diferença fundada no sexo em moldes biológicos, resgatando, de certa 

forma, aquilo que Simone de Beauvoir encerra em seu emblemático “Ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2006, p. 361). 

Aliada a estes movimentos, a crítica feminista se aprofunda nos estudos sobre a 

diferença entre os sexos. Ainda sob a égide de Beauvoir, que pensava o sexo como natural e o 

gênero (mesmo sem usar essa palavra) como construído, a crítica feminista avança no sentido 

de começar a questionar sobre esta possível naturalização. Filósofos e teóricos, como Jacques 

Derrida, Michael Foucault, Gilles Deleuze e Luce Irigaray, formularam novas teorias, que 

posteriormente, lançariam as bases das teorias contemporâneas que propôem questionamentos 

acerca do fechamento dos conceitos ocidentais, da completude do homem, assim como das 

teorias e conceitos modernos, que alicerçados em visão dicotômica da metafísica ocidental, 

delimitavam territórios e associavam o “natural” a uma verdade absoluta e inquestionável. 

Estas teorias, aliadas às discussões, sobre a construção do sexo e gênero, empreendidas pelas 

pós-feministas, irão compor o cenário teórico-crítico da terceira onda. 

Este é o momento de repensar a estrutura de uma sociedade ocidentalista, calcada na 

autoria e na gênese discursiva. Começava a se estruturar um movimento não de anulação, 
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como se isto fosse possível, mas de questionamento à metafísica ocidental. E foi neste 

repensar da própria cultura, em que mulheres e homens estavam inseridos, que a categoria das 

mulheres, foi questionada. Deste modo, os movimentos feministas, eminentemente políticos, e 

a teoria feminista, também chamada de ginocrítica, encontram-se em suas demandas, acerca 

da emancipação da mulher cidadã e do cânone literário, por exemplo. Os movimentos 

reivindicativos de autonomia, deste momento, compostos por variados segmentos sociais e de 

origens raciais diferenciadas, não se coadunavam com aspectos e generalizações que os 

movimentos feministas até então aplicavam ou desenvolviam. Isto porque as feministas de 

segunda onda adotavam o patriarcalismo e a opressão das mulheres como características 

principais, que as colocavam numa mesma categoria. 

As feministas foram criticadas, principalmente, pelas mulheres negras e latino- 

americanas, de tentarem colocar todas as mulheres no bojo do patriarcalismo, igualmente, 

opressor do sexo. Essas questionavam sobre o que fazer daqueles sujeitos, que estavam fora 

destas generalizações e que por estas não se sentiam contempladas. 

 
 

Do ponto de vista dos "movimentos feministas", toda a categoria sexual das mulheres 
era percebida ou como oprimida, ou como outra em relação a uma humanidade cuja 
definição mesma fora apropriada pelo caráter masculino. Desde o seu início, a 
"movimentação feminista" articulava crítica ao poder masculino sobre as mulheres e 
crítica ao saber dominante, denunciando-se o acesso privilegiado do masculino à ideia 
do neutro. O fundamental no início foi a crítica "em ação" centrada na reflexão sobre 
as experiências vividas, quer aquelas realizadas nos múltiplos grupos de reflexão, quer 
aquelas presentes em grupos no interior (ou nas margens) de partidos políticos e 
sindicatos. Consubstancial aos eventos políticos, uma crítica aos saberes constituídos 
estava e foi sendo elaborada. Este saber crítico "em ato" desde o início se exigiu 
também enquanto saber teórico inovador. A necessidade da constituição de um novo 
olhar teórico aos poucos reivindicou espaços próprios, como a criação de revistas 
feministas de caráter prioritariamente teórico, e a constituição de grupos de estudos, 
pesquisas e a elaboração teórica junto a instituições universitárias e de pesquisa 
(MACHADO, 1994, p. 01). 

 
 

Dois pontos, que interessam a este trabalho, podem ser discutidos na citação acima. O 

primeiro é a diferença entre dois saberes: o empírico e o estudo deste empírico, denominado 

pela autora como crítica “em ação”. É importante salientar que esta diferenciação, que, à 

primeira vista e sob o olhar da época, se constituiria como opostos, mostra como, de maneira 

muito sutil, tanto teoria como práticas feministas estariam ligadas. Isto porque ambas estão 

experimentando uma nova forma de fazer, que outras feministas de outros tempos teriam 

experimentado, mas não de maneira tão instável e, ao mesmo tempo, tão profunda. As 

reivindicações feitas por estas mulheres da segunda onda, aliadas ao conjunto de movimentos 
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das décadas de 60 e 70, do século passado, foram fortemente marcados por esta urgência de 

mudanças. 

O segundo ponto é como este possível confronto vai gerar uma gama de publicações 

acadêmicas no campo do feminismo. E são estas publicações que irão trazer para o mundo 

acadêmico-científico a urgência em se discutir as relações de gênero como um dos fatores 

constituintes de uma cultura que, utilizando o binarismo entre os sexos como natural, 

precisava ser revisitada, com o objetivo de repensar tais categorias postas como fixas. 

Esta aproximação entre academia e estudos de gênero não foi muito bem vista pelas 

ativistas feministas. Com o pressuposto de que ambos não eram compatíveis, algumas 

feministas não aceitavam a pesquisa sobre gênero como um dos constituintes do feminismo, 

mas como uma forma de minar a subversão do movimento. Ainda hoje, é possível perceber 

certo distanciamento por parte de algumas feministas ao estudo de gênero, assim como, 

também, é possível perceber como algumas pesquisadoras e pesquisadores não conseguem se 

apropriar do discurso do feminismo, sem deixar de lado generalizações, com as quais não 

compartilham. Estes posicionamentos acabam ratificando a divisão dicotômica, binária e 

bipolar, que tanto o movimento quanto a crítica feminista querem contestar. 

Desta forma, as teorias das feministas, que compõem a segunda onda, tendem a ser 

variáveis. Talvez por conta da singularidade do momento histórico-político vivido ou pela 

tentativa de associar a teoria à prática, desenvolvendo, uma crítica feminista. Entre estas, é 

possível citar Monique Wittig, que defende a absolutização do feminino versus o masculino, 

colocando o feminino como o único sexo, entre o binarismo da diferença sexual, que é 

marcado. E Luce Irigaray, feminista francesa, que define o masculino como absoluto e 

detentor tanto do significado quanto do significante, enquanto o feminino é colocado como a 

significação da falta, mostrando a linha lacaniana de sua teoria. Ambas, citadas por Judith 

Butler em Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade (2008). 

Wittig coloca que a única possibilidade de questionar a relação opressiva/opressor, 

entre os sexos, é a destruição da categoria das mulheres. Como único sexo marcado, reificado, 

através da restrição do corpo ao ato reprodutivo, o corpo feminino, assim como o sexo 

construído deveriam ser destruídos. Esta destruição passaria pelo repensar de como as 

particularidades deste corpo são elevadas à categoria de universalidade. Ou seja, as partes 

erógenas – seios, vagina- que recebem esta significação em prol de uma heterossexualidade 

compulsória e, consequentemente, de uma obrigatoriedade reprodutora da espécie, deveriam 
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ser apagadas em prol de um corpo não marcado como sexuado, um corpo livre dos atos de 

linguagem, que o nomeiam. 

Aqui, há de se perceber que a proposta de Wittig de absolutizar o sexo feminino 

caminha na vertente positivista desenvolvida no século XVIII, que elegia o homem, branco, 

burguês e europeu, como protótipo de homem universal, deixando fora desta categoria não 

apenas as mulheres, mas todos aqueles que não se encaixavam neste modelo europeizante. 

Nesta versão, a mulher era vista como o “sexo”, responsável pela procriação da espécie, ou 

seja, de tudo aquilo, que a colocasse num estado de imanência, como sugeriu Beauvoir. 

Wittig tece uma teoria paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que colabora com os 

questionamentos sobre a inviabilidade de uma naturalização do sexo, através de uma 

construção cultural do sexo, através de atos performativos da linguagem - de que Butler se 

apropriará na terceira onda-, reitera posições naturalizadas que tenta contestar. A teórica 

mantém suas discussões em torno da construção do sexo, tendo como base, ainda, um vinco 

biologizante, refutando uma discussão mais ampliada sobre a construção do gênero, que 

Judith Butler dará prosseguimento, com as discussões, acerca da performatividade, vista mais 

adiante no presente trabalho. 

Já a posição de Irigaray coloca o masculino como o sexo uno, aquele que encerra toda 

a significação. Desta forma, marcado, tanto pelo significante, quanto pelo significado, o 

masculino seria a universalidade, o absoluto3. 

 
 

Deste modo, o mistério que ela representa em uma cultura que procura 
enumerar tudo, calcular tudo em unidades, elaborar inventários de 
individualidades. Ela não é nem um, nem dois. Não é, a rigor, determinada 
como uma pessoa, nem tão pouco como duas. Ela é resistente a toda 
definição adequada. Além disso, não tem nome próprio. E seu sexo, que não 
é um sexo, é contado como não sexo (IRIGARAY, 2009, p. 19). 

 
 

A teórica inverte o posicionamento de Wittig, ao absolutizar a posição do homem e ao 

colocar a mulher com a ausência do sexo, como o não-uno, portanto, como múltiplo. Ao situar 

a mulher como “sexo” múltiplo, Irigaray enxerga as possibilidades de rompimento com o 
 

 
3 Segundo Judith Butler (2008), Irigaray denomina esta equação, que condensa significante e significado no 
“mesmo”, como economia significante masculina. 
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sistema binário do sexo, através das multiplicações de outras sexualidades, que não se 

conformam à inteligibilidade sexual. Portanto, esta multiplicidade não-ontológica seria a 

prova da falha do sistema. 

 
 

Irigaray afirmaria, no entanto, que o “sexo” feminino é um ponto de ausência 
lingüística, a impossibilidade de uma substância gramaticalmente denotada e, 
consequentemente, o ponto de vista que expõe essa substância como uma 
ilusão permanente e fundante de um discurso masculinista. Essa ausência não 
é marcada como tal na economia significante masculinista- afirmação que se 
contrapõe ao argumento de Beauvoir (e de Wittig) de que o sexo feminino é 
marcado, ao passo que o masculino não o é (BUTLER, 2008, p.30). 

 
 

As mulheres, nesta teoria, são consideradas um paradoxo dentro do discurso 

masculinista. Ela seria o ser irrepresentável, o inominável, o ausente. E valendo-se desta 

condição, seria possível a esta deslocar as estruturas dicotômicas dos gêneros, questionando, o 

próprio falocentrismo. 

A teoria de Irigaray refuta, desta forma, as afirmações, tanto de Beauvoir, que coloca o 

feminino como o “outro”, quanto as de Wittig, que o entende como a falta. Ao definir o 

feminino como a ausência significante, Irigaray utiliza a gramática como exemplo para 

confirmar a sua teoria. Ela, a gramática, é considerada, substancialmente, falocêntrica. 

Isto implica em duas discussões. A primeira sobre o “substancialmente”. 

Substancializar a gramática é, ao mesmo tempo, dizer que ela é fictícia, uma vez que se trata 

de uma construção cultural. O segundo ponto a ser tocado seria a continuação de uma 

centralização, neste falocentrismo, o que vai fazer com que inúmeras críticas sejam feitas à 

Irigaray. 

Tanto Wittig quanto Irigaray percorrem o caminho de reificação das posições 

dicotômicas nas relações entre os sexos e os gêneros. Mesmo quando Wittig propõe a 

existência de um “terceiro sexo”, a lésbica, que, para a autora, deve ser colada no âmbito pós- 

discursivo, ela o faz sem considerar que este posicionamento de “estar fora” do sistema de 

poder é inviável, pois toda construção identitária é feita dentro de um sistema de 

representação. E mais, ao delimitar um espaço posterior ao discurso, pós-genital, a teórica 

reitera a força e a fixidez da heterossexualidade compulsória, já que só seria possível burlar 

esta condição, se o sujeito estivesse fora do sistema binário do sexo. 
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Enquanto Irigaray, sugere uma desvalorização da significação do feminino na 

construção da sociedade falocêntrica. Sem contar que ela afirma não existir uma escrita 

feminina, mas que tanto o feminino, quanto o masculino, são essencialmente masculinizados. 

Assim, é possível perceber, que ambas as teorias reificam os posicionamentos, que tentam 

questionar. 

E isto vale para outras críticas feministas das décadas de 60 e 70 do século passado, 

assim como as pertencentes à primeira onda feminista. É inegável a singular importância que 

elas tiveram para o questionamento e ressignificação dos estudos de gênero; porém é possível 

perceber que ambas compartilham do pensamento estruturalista, que se apoiou na metafísica 

ocidental para naturalizar as relações entre os gêneros. Porém, é somente com o pós- 

feminismo de terceira onda que as relações entre os gêneros serão consideradas dentro do 

âmbito cultural. 

 
 

1.1 Desconstruindo o sexo e (des) construindo o gênero: forjando uma identificação 
 
 

Ao falar em sexo e gênero, é necessário que se levantem alguns conceitos que 

diferenciam e aproximam ou afastam um do outro. Durante muito tempo, a diferença entre os 

sexos delimitou a divisão social dos papéis sexuais. Esta visão biologizante tomava, como 

elementos para esta diferenciação, a associação entre homem e masculinidade, sendo esta 

revestida de características como força, razão e transcendência; e à mulher restava a 

feminilidade, sendo esta associada à maternidade, à docilidade, à submissão ao homem e à 

imanência. 

Para esta conceituação, que possui alicérceres fundados nos ideais iluministas da 

Revolução Francesa, o sexo deveria ser o principal divisor de águas entre as atribuições para 

cada sujeito - homem e mulher-. Além disso, a delimitação do que é ser homem e mulher está 

vinculada a uma essencialização desta categoria. Desta forma, a construção da identidade do 

ser homem e do ser mulher é colocada num âmbito pré-discursivo, para que esta 

diferenciação seja aceita como natural. Esta era a concepção do sexo, que vigorava na 

primeira e no início da segunda onda do feminismo. E mesmo quando os questionamentos a 

tal posição eram levantados, ainda passavam por uma base essencialista e metafísica. 

Isto pode ser observado nas considerações feitas pelas primeiras feministas, quando 

exigiam a validação da igualdade na universalidade. Tomando como pressuposto o lema 
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igualdade, liberdade e fraternidade, as feministas de primeira onda configuravam sua 

resistência, ainda sob a égide essencialista, pois, ao almejar a igualdade entre os sexos, elas 

deixavam de fora, diferenças, que seriam relevantes para a constituição de uma possível 

identificação de mulher. O que pode ser constatado no preâmbulo da Declaração dos Direitos 

da Mulher e da Cidadã. 

 

As mães, as filhas, as irmãs, representantes da Nação pedem ser constituídas 
em Assembléia Nacional. Considerando que a ignorância, o esquecimento ou 
o menosprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças 
públicas e da corrupção do governo, resolvemos expor, numa declaração 
solene, os direitos naturais, inalteráveis e sagrados da mulher, a fim de que 
esta declaração apresentada constantemente a todos o membros do corpo 
social lhes lembre, incessantemente, seus direitos e deveres, para que os atos 
do poder das mulheres e estes do poder dos homens possam ser, a cada 
instante, comparados com a finalidade de toda instituição política e que sejam 
mais respeitados, a fim de que as reclamações das cidadãs, baseadas, daqui 
em diante, em princípios simples e incontestáveis se voltem para apoiar a 
Constituição, para os bons costumes e a felicidade de todos. Em 
conseqüência, o sexo superior em beleza, como em coragem nos sofrimentos 
maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser 
Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã (GOUGES, 2007, p.02) 

 

 
Ao falar em direitos naturais, Marie Olympe de Gouges corrobora com a forma 

naturalizada com que os sexos eram vistos. O que ela, assim como outras feministas, não 

concordavam era com a utilização desta diferenciação para atribuir a homens e a mulheres, 

papéis sociais diferenciados. Além disso, é possível observar como Gouges reifica posições 

tidas como femininas, pelo já estatuído, ao falar dos atributos inerentes ao feminino- beleza 

superior, sofrimentos maternais. 

Neste viés, o gênero era colocado, apenas, como a leitura literal do sexo, associados 

simetricamente entre si- homem/masculino e mulher/feminino- e tomados como dicotômicos 

entre os pares formados. Desta forma, o gênero se colocava apenas como atributo do sexo e 

tomado como principal dos duplos, caracterizando a vertente biológica desta conceituação. E 

a forma como sexo e gênero é concebida, pela sociedade ocidental, passa pela associação do 

sexo a um discurso metafísico e o gênero como reflexo direto do sexo; ou seja, a divisão 

dicotômica entre homem e mulher, associada ao masculino e feminino é colocada num lugar 

pré-discusivo com o intuito de validar uma verdade tomada como absoluta. 

Porém, não é possível confiar num discurso que se coloca fora do sistema 

representacional para ser validado. Todo o discurso é gerado dentro de um sistema de poder 

que tende a ser representativo de um telos, que insiste em se representar nas formas culturais, 

nos preceitos escolhidos como valores e no cotidiano social. Assim, sexo e gênero são, sim, 
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construções culturais, que perpetuam, ou não, imagens que se coadunam, com o escolhido 

pelo já estatuído. 

A partir da década de 1970 uma outra forma de se pensar as relações entre os sexos é 

colocada, em uma vertente, que se detém na relação entre os gêneros. Isto acontece com a 

colaboração de aportes teóricos, tanto dos estudos feministas, quanto de outras áreas das 

ciências, entre estas, a filosofia, a psicanálise, a antropologia; enfim, uma gama de estudos, 

que, associados ao questionamento de uma metafísica da substância, colocava em xeque a 

validade das divisões “naturais” entre sexo, como alavanca para uma diferenciação e 

subjugação do feminino ao masculino. 

 

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político tem sido 
concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas faz referências ao significado da 
posição homem/mulher; ele também o estabelece. Para proteger o poder político, a 
referência deve parecer certa e fixa, fora de toda construção humana, parte da ordem 
natural ou divina. Desta maneira, a oposição binária e o processo social das relações 
de gênero tornam-se parte do próprio significado de poder; pôr em questão ou alterar 
qualquer de seus aspectos ameaça o sistema inteiro (SCOTT, 2002, p.92). 

 
 

De um lado, o gênero ainda era visto, pela cultura ocidental, como a leitura literal do 

sexo. Por outro lado, a própria apropriação da palavra gênero tira a discussão sobre os sexos 

do campo biológico para o político-cultural, levando a uma tomada de posição, em que outros 

tipos de interstícios culturais são considerados, como classe e raça, além de colocar o gênero 

como uma possibilidade política de revisão e estudo das relações entre homem e mulher. 

Esta outra abordagem sobre o gênero impõe-se, não apenas nas discussões 

diferenciadoras e essencializadas sobre sexo, mas, também, quando elege o gênero como uma 

forma de repensar outras questões, tão caras à pós-modernidade, como a fixidez da identidade 

do sujeito, da representação e das categorias sexuais defendidas pela modernidade como 

necessárias à construção do sujeito ocidental. Logo, ao abrir espaço para discussões inerentes 

ao gênero, estes outros pontos, obrigatoriamente, entram em pauta, já que não é possível se 

falar em construção de gênero, sem falar da constante mutabilidade, que caracteriza a 

construção identitária do sujeito, este contemporâneo, ou não. 

 

A posição feminista humanista compreenderia o gênero como um atributo da pessoa, 
caracterizada essencialmente como uma substância ou um “núcleo” de gênero 
preestabelecido, denominado pessoa, denotar uma capacidade universal de razão, 
moral, deliberação moral ou linguagem. Como ponto de partida de uma teoria social 
do gênero, entretanto, a concepção universal da pessoa é deslocada pelas posições 
históricas ou antropológicas que compreendem o gênero como uma relação entre 
sujeitos socialmente constituídos, em contextos especificáveis. Este ponto de vista 
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relacional ou contextual sugere que o que a pessoa “é”- e a rigor, o que o gênero “é” – 
refere-se sempre às relações construídas em que ela é determinada. Como fenômeno 
inconstante e contextual, o gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto 
relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 
historicamente convergentes (BUTLER, 2008, p. 29). 

 
 

A posição assumida por Judith Butler, assim como de outras teóricas consideradas 

como pós-feministas, como Nely Richard (2002) e Joan Scott (2002), é de contraposição à 

posição feminista humanista, já que, esta última essencializava o gênero como constituinte do 

sujeito, visto de forma imutável. Já o gênero, do qual Butler se apropria, pode ser colocado 

como um aspecto relacional e social das distinções baseadas no sexo. Além, disso, ao optar 

por gênero, ao invés de sexo, abre-se espaço para se pensar a própria categoria de mulheres, 

colocada, também, como uma categoria fechada, ampliando, desta forma, as discussões sobre 

a construção sócio-cultural não apenas das mulheres, mas também dos homens. 

Nesta abordagem pós-estruturalista, o gênero é tomado como um interstício cultural 

em construção, em que as várias relações, que se estabelecem no meio social, colaboram para 

a reificação ou para a desconstrução de modelos performativos, que podem confirmar ou não 

a inteligibilidade de gênero prévia, ou seja, a simetria entre sexo, gênero e desejo, 

estabelecido pela metafísica da substância. Neste processo de repensar uma categoria do 

gênero, que não esteja fechada a outras identificações sexuais, é necessário que seja posta em 

pauta a questão da política representacional. Como representar uma categoria que não possui 

elos entre os sujeitos, que se querem representados? Butler fala da possibilidade de uma 

coalizão aberta, deixando que a representação seja constantemente repensada e modificada, 

estendendo-a a outros sujeitos, que não foram contemplados pela categoria fechada do gênero 

feminino. 

Assim, a representação estendida equivaleria ao sujeito atendido. Seria uma forma de 

estar sempre reelaborando a possível construção de uma identificação, que não mais refletisse 

o essencialismo do sistema representacional, defendido pela metafísica. Porém Butler chama 

atenção para o equívoco de se pensar “a existência de uma categoria de ‘mulheres’ que apenas 

necessitasse de ser preenchida com os vários componentes de raça, classe, idade, etnia e 

sexualidade para tornar-se completa” (BUTLER, 2008, p.36). Não é esta a proposta da 

teórica, mas sim de colocar a abertura como espaço de contestação a qualquer forma de 

coerção institucional, que possa subjugar qualquer tentativa de oposição ao sexo e ao gênero 

instituídos. 
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Mas isto não quer dizer que a forma de pensar a representação defendida não só por 

Butler, mas por Derrida4 e por Foucault5 esteja fora do sistema representacional ou do campo 

do poder, num espaço pré ou pós-discursivo. Isto não é possível, mas sim pensar em outras 

sexualidades, em outras variações de identificações sexuais fora do binarismo 

representacional. Não mais uma representação que seja de um telos, que se quer representado, 

mas sim, o questionamento desta para subvertê-lo dentro do próprio sistema. Esta subversão 

ocorre, exatamente, quando da existência de outras identificações sexuais, que não condizem 

com a matriz de inteligibilidade cultural do gênero. 

A coalizão aberta, sem obediência a um telos normativo e definidor, seria a saída para 

que tanto o gênero, quanto as representações, que se fazem deste, sejam colocadas no entre- 

lugar, no espaço da indeterminação. Mesmo assim, Butler defende que o foco das discussões 

feministas não deve estar na identidade, mas no estudo de como o sexo, assim como o gênero, 

se constituem e de como se relacionam, a fim de manter uma suposta naturalização dos 

lugares de cada sujeito. E este estudo cabe à Genealogia Feminista da categoria do gênero. 

Sua função é “Determinar as operações políticas que produzem e ocultam o que se qualifica 

como sujeito jurídico do feminismo” (BUTLER, 2008, p.23). 

Desta forma, Butler vai defender que tanto o sexo, quanto o gênero são construções 

culturais e não essenciais. Esta construção não se dá por substância e nem por um conjunto de 

atributos flutuantes, como defende Beauvoir e Wittig, mas, sim, através da performatividade. 

Como performatividade, são entendidos os atos performativos6, que, através da 

repetição, validam ou constroem uma possível identidade. Eles se constituem em uma série de 

ações e nomeações a que o indivíduo está sujeito e que o definiria, enquanto tal. Mas a 

repetição, que o caracteriza, é passível de quebra, ou seja, assim como os atos performativos 

 
 

 

4 Derrida em Gramatologia (2008) afirma a inexistência da representação de uma origem, mas de rastros, como 
se fosse a representação da representação (simulacro). Portanto, o telos, não pode ser representado 
indefinidamente como se fosse uma matriz. 

5 Foucault, em A Microfísica do Poder (2006), diz que não é possível se pensar numa representação que esteja 
fora do campo discursivo, fora do campo do poder. Tudo está permeado pelas teias do poder, um poder que não 
se restringe a uma determinada instituição, mas que se concretiza na prática social. 

6 Butler se apropria do conceito de performatividade de J.A. Austin (1990). Segundo o autor, a linguagem, em 
seus atos de fala, possui dois tipos de proposições: aquelas que descrevem algo e as que têm o poder de efetivar 
este algo. Estas últimas são chamadas de performativas; mas, em alguns casos, as proposições descritivas podem 
se transformar em performativas. Como, por exemplo: Você é mulher. Logo, você deve ser caseira, caridosa, 
gentil, doce e submissa. 
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podem ser repetidos indefinidamente, como uma matriz que se multiplica, estes mesmos 

podem ser interrompidos. Aqui reside a estratégia de deslocamento do gênero. Um gênero que 

não pode ser definido, que não pode estar contido pela performatividade, estaria, 

inegavelmente, sujeito à indeterminação. 

Isto não implica dizer que tais atos estão fora do sistema representacional. Pelo 

contrário, o deslocamento, proposto por Butler, é a subversão à matriz de inteligibilidade de 

gênero, como já foi discutido. Foucault, em História da sexualidade volume: a vontade de 

saber (2009), afirma que toda sexualidade é construída dentro de um discurso, em meio a uma 

teia de poder, e, quando existe alguma que não condiz com o que o sistema representacional 

almeja, tais amarras do poder se alargam, a fim de alcançar os sujeitos, que não estariam 

representados em seu sistema jurídico. 

Porém, existem outras vertentes contemporâneas de estudo de gênero, que questionam a 

proposta de Judith Butler. Entre estas, é possível citar a crítica feita pelas feministas 

contemporâneas francesas à apropriação da performatividade, feita pelo pós-feminismo 

americano. 

Inspirados por uma forma de pós-modernismo e reprovando os movimentos 
feministas, lésbicos e gays anteriores por terem centrado o seu foco sobre 
questões relativas às identidades coletivas constituídas, os queer consideram 
que as categorias de oposição binária (homens/mulheres, 
homo/heterossexual) são ultrapassadas ou mesmo “essencialistas” (enquanto 
nós havíamos demonstrado que elas são construídas pela opressão!). Trata-se 
então de ultrapassar o gênero (transgendering), embaralhando, desordenando, 
“perturbando” (BUTLER, 1990) as categorias de sexo e sexualidade. Eles se 
interessam pelo(s) gênero(s) como uma “representação” quase teatral 
(performance), que cada indivíduo poderia desempenhar à sua maneira 
(MATHIEU, 2009, p.228). 

 

 
A citação acima permite a análise de dois dados importantes para este estudo. O 

primeiro é como, ainda na contemporaneidade, é possível se pensar em categorias fechadas a 

outras intermitências, que não as específicas de cada gênero. Ou seja, a agregação de valores e 

características, que definiriam as variações construídas do sexo e gênero, ainda são  

colocadas, por algumas teóricas do estudo do gênero, como inerentes a uma dada categoria. 

Nesta vertente, o gênero, apesar de ser visto como construído, é colocado como um constructo 

em bases de opressão, ou seja, numa base solidificada no patriarcalismo. Desta forma, as 

feministas francesas contemporâneas deixam de lado outras possibilidades de se repensar a 

categoria do gênero, e alijam as identificações sexuais, que estão fora do parâmetro de 

inteligibilidade sexual, como desconstruções do estatuído. 
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Além disso, ao aglomerarem indivíduos em categorias fixas, elas continuam a colaborar 

com a forma essencializada como estas categorias são formadas, cada uma no seu lugar, sem 

permissão de diálogos e nem de discrepâncias, que possam vir a manchar a pureza de suas 

características universalizantes de homem, mulher, gays e lésbicas. Ou seja, nesta leitura, cada 

um destes grupos deve agir de acordo como a sociedade espera, que se comporte. O homem,  

o opressor; a mulher, a oprimida; gays e lésbicas, contestadores sociais. Diferentemente de 

Butler, que ultrapassa a categorização do gênero, pensando-o não apenas como uma 

construção, mas também, como desconstrução de categorias, que não podem estar fechadas a 

outros interstícios culturais, que não o da opressão de um patriarcado eterno, que se alastra 

como o maior construtor da feminilidade. 

Por outro lado, é interessante perceber como é possível a coexistência de mais de uma 

forma de se pensar categorias de gênero num mesmo espaço de discussão. Desta maneira, a 

divisão didático-metodológica das três ondas feministas cai por terra. Já que é notória a 

existência de várias teorias feministas de construção e desconstrução do sexo e do gênero na 

contemporaneidade. 

Ainda assim, este trabalho dialoga com as ideias da desconstrução do gênero defendidas 

por Butler, já que o objeto de estudo, o feminino, é visto, aqui, como quebra de estruturas dos 

paradigmas representacionais feitos para a mulher pela sociedade ocidental. Desta sorte, a 

crítica feminista atual vem não apenas questionar o gênero, mas toda a teoria que se constrói 

acerca deste, sem colocá-lo como uma evolução das teorias que o sucederam. Pelo contrário, é 

possível perceber que a terceira onda é um campo de convivência das três ondas, que 

compõem o estudo da Teoria e da Crítica Feministas. 

 
 

1.2. Representações femininas na cultura ocidental: o patriarcado, o público e o privado 
 
 
 

As relações entre a divisão dos gêneros e as atribuições de trabalho e tarefas sociais, é 

colocada por algumas teóricas e críticas feministas, principalmente de primeira e segunda 

ondas, como uma relação de oposição entre o público e o privado, solidificada no ideário do 

século XVIII, pela Revolução Francesa. Esta divisão ratifica a imposição de um patriarcado 

universal, que oprime as mulheres, colocando-as num espaço de submissão e imanência. Mas, 

é necessária uma análise mais detalhada sobre esta associação. 
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A história das mulheres ou da sexualização, como diz Michael Foucault (2009), é 

pautada, principalmente pelas feministas e pesquisadoras de primeira e segunda onda, numa 

abordagem patriarcalista. Ou seja, dizer que o lugar estipulado e delimitado para as mulheres- 

a casa, o privado e suas tarefas sociais cabíveis - são oriundas do sistema patriarcal, que as 

submetem a opressão e desmandos do masculino, equivale a dizer que suas demandas e 

conquistas, nas diversas áreas sociais, campo intelectual, trabalho, sexo, enfim, não são 

consideradas como conquistas próprias e como resistência ao poder da doxa patriarcal - Deus, 

homem e capital-, mas como concessão do sexo oposto: o homem. 

A Revolução Francesa enfatizada aqui, pela importância, que as mulheres do século 

XVIII, tiveram na construção da autonomia feminina, no que diz respeito aos seus direitos 

políticos, contribui, de um lado, para ratificar as representações feitas às mulheres pela 

metafísica ocidental, e por outro, abre espaço para que estas mesmas mulheres possam 

questionar os ideais universais iluministas. Quando da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão (1978), publicado originalmente em 1789, Marie Olympe de Gouges viu uma 

abertura para confirmar a sua resistência e abordou a ineficácia de uma generalização, que 

repele à margem inúmeras outras identidades, que não a do homem, branco e burguês. 

Mesmo com as punições, rechaços em praça pública, prisões e guilhotinamentos, as 

mulheres participaram ativamente da Revolução, ora com sublevação, ora vestindo-se de 

homens para burlar as decisões revolucionárias que não as admitiam na linha de frente das 

batalhas, ou ainda, formando associações. Mostrando como eram possíveis, mesmo em uma 

sociedade ainda fechada, as manifestações políticas das mulheres, que buscavam a validação 

de espaços de representação. Assim, o que mais tarde, século XX, Simone de Beauvoir (2009) 

vai chamar de imanência7 e de transcendência8 são criticadas, levantando questionamentos 

quanto à associação entre a divisão social do sexo e o destino biológico. 

A transcendência faz do homem um ser abstrato e, ao mesmo tempo, concreto, pois ser 

universal e capaz de usar a razão, prerrogativa contrária à imanência estipulada para as 

mulheres. Ao homem era concedido o direito “benéfico” à evolução, ao progresso, a tudo o 

que estaria em movimento, ao que mais tarde Felippo Tommazo Marinetti vai defender no seu 

Manifesto Futurista (1909). A exaltação ao “movimento agressivo, à insônia febril, ao salto 
 

 

7 A conformação ao espaço natural e à imobilidade dada às mulheres. 

8 A habilidade de o homem conquistar sempre novos espaços, rompendo com fronteiras e alcançando novos 
territórios, sejam estes geográficos, sejam intelectuais. 
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mortal, à bofetada e ao sopapo.” Ao mesmo tempo em que vai glorificar a guerra, “o 

militarismo, o patriotismo (...) e o menosprezo à mulher”, propondo, também a demolição do 

feminismo. Há de se perceber, então, que as ideias iluministas do século XVIII ainda vão 

continuar influenciando as construções discursivas relativas ao homem e à mulher nos séculos 

seguintes. 

A negação da subjetividade feminina e a delimitação de um espaço reservado às 

mulheres, fora do lugar público, é uma das grandes armas utilizadas pela Revolução para 

encerrá-las num espaço de submissão e produção. Esta produção vai, de acordo com Michelle 

Perrot (1997), desde a concepção dos filhos, passando pelo trabalho doméstico, pela produção 

em pequenas empresas familiares, até pela produção nas fábricas. 

Não é possível enfocar a condição das mulheres, neste período de forma categórica, sem 

pensar nas relações sociais, que atravessam a vida das mesmas. Isto porque as mulheres 

burguesas, acostumadas ao trabalho ao lado do marido, em pequenas empresas familiares, são 

chamadas a reassumirem, apenas, as tarefas domésticas. Outras, que participaram mais 

ativamente da Revolução, como enfermeiras ou religiosas, nos campos de batalha, são 

obrigadas a voltarem para os hospitais e conventos; ou outras ainda, na maioria, mulheres do 

povo, que iam às ruas se insurgir contra a monarquia, voltam a assumir, novamente, seus 

lugares na família a fim de exercerem as funções, que antes lhes eram delegadas. 

As mulheres da burguesia, incitadas pelo apelo patriótico, voltam-se para o cuidado com 

o lar, o marido e os filhos. Era necessário, então, a construção de um núcleo familiar coeso e 

de classe social, com o intuito de manter a nova estrutura de governo, que estava sendo 

construída. Além disso, a célula familiar é a grande responsável pela manutenção da nova 

economia que se formava. O pai era o provedor da casa, a ele cabia a tarefa de sair e assegurar 

o sustento doméstico. O espaço público era o espaço do homem. Já a mãe era a “rainha do 

lar”, no sentido literal, a ela cabia a responsabilidade de gerir a casa, mas as decisões políticas 

eram tomadas pelo marido. 

Para efeito de comparação, ao homem cabia a função do legislativo, era quem ditava as 

normas; e às mulheres, a do executivo, pois davam conta de colocar em execução as decisões 

do marido. Esta estrutura, aos poucos, atingiu as classes populares, como uma “mão invisível” 

(PERROT, 1997), que alastrava seus dedos na vida privativa das famílias. 

 

A família, átomo da sociedade civil, é a responsável pelo gerenciamento dos 
“interesses públicos”, cujo bom andamento é fundamental para o vigor dos 
Estados e o progresso da humanidade. Cabe-lhe um sem números de funções. 
Elemento essencial da produção, ela assegura o funcionamento econômico e 
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a transmissão dos patrimônios. Como célula reprodutora, ela produz as 
crianças e proporciona-lhes uma primeira forma de socialização. Garantia da 
espécie, ela zela, por sua pureza e saúde. Cadinho da consciência nacional, 
ela transmite os valores simbólicos e a memória fundadora. É a criadora da 
cidadania e da civilidade. A “boa família” é o fundamento do Estado e, 
principalmente para os republicanos (...), existe uma continuidade entre o 
amor à família e à pátria, instâncias maternais que se confundem, e o 
sentimento de humanidade. Daí o interesse crescente do Estado pela família: 
em primeiro lugar pelas famílias pobres, elo fraco do sistema e a seguir por 
todas as outras (PERROT, 1997, p.105). 

 
 

O operariado, parcela considerável da nova estratificarão social, composto por homens e 

mulheres de classes menos abastadas, tinha uma visão diferenciada da divisão do trabalho 

entre os sexos. Neste segmento, além de as mulheres assumirem o espaço privado da dona de 

casa, era necessário que possuíssem qualidades práticas, que permitissem a manutenção da 

“paz doméstica”. Atributos, que somados às “qualidades” da beleza física feminina, 

comporiam a imagem ideal da mulher proletária. “Com ou sem patrimônio, a família constitui 

um sistema econômico de gestão que, ao contrário de ter sido abolido, foi utilizado e 

reforçado pela Revolução Industrial, marcada por uma grande diversidade de ritmos próprios” 

(PERROT, 1997, p. 108). 

Da burguesia ao operariado e deste às famílias da zona rural, as divisões do trabalho 

foram reforçadas no sentido de manter uma estrutura que, não apenas atendesse à divisão do 

sexo, mas tomasse este como base natural para a consolidação de um sistema político e 

econômico, que pudesse vigorar como absoluto. Além disso, o trabalho feminino era 

“regulado pelas exigências familiares, ou seja, ele é intermitente, seguindo o ritmo dado pelo 

nascimento dos filhos” (PERROT, 1992, p. 111). 

Tanto às mulheres burguesas, quantos às operárias foram negados os direitos de 

cidadania. Ao contrário dos homens, pois a classe, à qual pertencessem, não seria um fator 

diferenciador para que alguns direitos lhes fossem atribuídos. O resultado disto é a colocação 

das mulheres numa mesma categoria, excluindo toda e qualquer possibilidade de se pensar  

nas diferenças existentes entre elas e restringindo suas ações com a justificativa de sua 

“inabilidade”, “irracionalidade” e “incompetência” para agir como o homem, considerado o 

ser racional e universal. 

Simone de Beauvoir (2009), baseando-se no materialismo histórico de Engels, atribui 

esta divisão do trabalho à passagem do nomadismo para o sistema comunitário e deste para o 

patriarcal. No primeiro, homens e mulheres lutavam juntos, pela sobrevivência do clã. Ao 

passar para o regime de comunidade, as mulheres, prisioneiras do próprio corpo- entre, 



32  

menstruar, parir e descansar após cada parto, entravam num círculo produtivo e reprodutivo- 

são impedidas de assumir as funções que lhe cabiam no sistema anterior. Assim, elas ficam 

restritas à casa, ao cuidado com os filhos e à lavoura de subsistência, enquanto os homens 

continuavam a caçar e a expandir seus limites numa relação de alienação9 com o mundo. 

Além disso, esta divisão também foi uma maneira de atribuir ao homem as 

características masculinas defendidas pela metafísica ocidental - a “força do macho”- a 

transcendência masculina; e às mulheres, as características da imanência feminina- 

fragilidade, reclusão, submissão. Esta relação de dependência levará a uma relação entre 

propriedade e proprietário, em que a mulher era considerada mais uma conquista do homem, 

portanto, sua propriedade. Esta é tida como a base da sociedade patriarcal. 

 

As fronteiras entre o público e o privado nem sempre existiram. Elas mudam 
com o tempo. Sua evolução, a fragilidade do seu equilíbrio, a tendência 
global à privatização com fases alternadas de “público” e “privado” são um 
dos principais temas de reflexão contemporânea (PERROT, 1988, p. 176). 

 
 

Porém, entre o público e o privado existe uma linha tênue. A Revolução fez com que o 

privado fosse colocado à parte. Tudo pela coletividade. Todos, mulheres e homens, são partes 

fundamentais de uma maquinaria que deveria contradizer a Monarquia e ostentar o sentimento 

coletivo pela instituição da República, assim como pelo pensamento universal de igualdade 

entre os homens. Mas, com o fim da Revolução, os que a arquitetaram, colocaram, 

novamente, cada um no “seu lugar”. 

No período pós-revolucionário, era necessário restaurar a ordem e a hierarquia- o que 

havia sido contestado com a Revolução volta com nova roupagem- a fim de manter a nova 

estrutura política e o pensamento generalizado pelo “bem comum”. Assim, as agremiações e 

associações foram abolidas. A ordem era pensar no coletivo e não no particular. Para isto, era 

preciso que todos assumissem os seus papéis naturalmente divididos. Às mulheres, o privado; 

ao homem, o público. O que dizemos se confirma nas palavras de Lynn Hunt: 

 
 
 
 
 

9 Segundo Beauvoir (2000), a alienação aqui é o desejo de o homem possuir um objeto fora do seu território.  
Esta alienação pode ocorrer em relação à conquista de novos espaços, assim como a conquista do próprio corpo 
feminino. A mulher então é reificada ou coisificada e torna-se o objeto desejado e conquistado pelo homem. Esta 
relação entre a mulher e o objeto mantém as mulheres no estado de imanência e os homens, no de 
transcendência. 
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Mulheres armadas nas longas filas do pão seriam bem mais perigosas; e o 
pior era que fundavam associações. Fabre d’ Eglantine observou que “essas 
sociedades não são absolutamente compostas de mães de família, de 
moças de família, de irmãs que cuidam de seus irmãozinhos menores, e 
sim de uma espécie de aventureiras, de cavaleiras andantes, de jovens 
emancipadas, de mocetonas de modos livres e soltos”. Os aplausos que o 
interromperam mostram que ele havia tocado na corda sensível dos 
deputados; todas as associações femininas foram suprimidas, pois iam contra 
a “ordem natural”, na medida em que “emancipavam” as mulheres de sua 
identidade exclusivamente familiar (privada) (HUNT, 1997, p. 26). negrito 
nosso 

 
 

A fala em negrito, transcrita acima, foi dita em uma das reuniões do Comitê de 

Segurança Geral, que discutia sobre a vestimenta ideal para as mulheres na França. Estas 

vestimentas, como o toucado de cor vermelha, que as mulheres de associações usavam e 

obrigavam as outras a usarem, eram vistas pelos deputados como um atentado ao direito de 

livre escolha das cidadãs. Porém, mesmo com a relevância desta afirmativa, é possível 

perceber o discurso implícito. O que os deputados não queriam era que as mulheres violassem 

as leis “naturais” da divisão dos papéis sexuais e extrapolassem os limites, que separavam os 

lugares, em que estes deveriam ser exercidos: a rua, para os homens; e a casa, para as 

mulheres. 

Como dizia Chaumette: “Onde já se viu que a mulher abandone os cuidados 
do lar, o berço dos filhos, para ir à praça pública, discursar na tribuna?”. As 
mulheres eram tidas como a representação do privado, e sua participação 
ativa enquanto mulheres em praça pública era rejeitada por praticamente 
todos os homens (HUNT, 1997, p. 27). 

 
 

E as mulheres que ousavam romper as fronteiras destes espaços, tão firmemente 

delimitados, sofriam as advertências, as sanções e punições. A obrigatoriedade em aceitar um 

casamento arranjado, a reclusão ao convento e outras formas de rechaço público eram 

validados em nome da manutenção da ordem da indústria e do capitalismo que cresciam. 

E a melhor forma de assegurar o sucesso da nova ordem social e econômica era o 

controle da sexualidade, associada à divisão entre o espaço público e o privado. A sexualidade 

deveria ser abafada, mas não eliminada. Dever-se-ia falar dela, mas dentro de discursos 

previamente estabelecidos e que corroborassem com a manutenção do sistema. Assim, estes 

discursos eram criados com o intuito de sancionar ou controlar as várias formas de 

sexualidade, que viessem contra uma sexualidade oficializada. 

 

Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não seja 
ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, mesmo se o 
locutor preservar para si a distinção (...); cumpre falar do sexo como de uma 
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coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar  mas gerir, inserir  
em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar 
segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. 
Sobreleva-se ao poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser 
assumido por discursos analíticos. No século XVIII o sexo se torna questão 
de “polícia”. Mas não no sentido pleno e forte que se atribuía então a essa 
palavra- não como repressão da desordem e sim como majoração ordenada 
das forças coletivas e individuais (FOUCAULT, 2009, p.31). 

 
 

Ao delimitar uma forma de sexualidade, oficializar a heterossexualidade e colocá-la 

como pressuposto para perpetuação, não apenas de uma espécie, mas de um sistema político- 

econômico, a sociedade do século XVIII elege a forma de controle que irá assegurar a sua 

manutenção. O sexo deveria ser gerido, fiscalizado, com o intuito de manter cada um no seu 

espaço de produção e reprodução. Ao homem, o mundo; à mulher, a reclusão do lar. Ao 

homem, o direito de gerir os espaços públicos e as instituições, alicerces da sociedade. À 

mulher, o espaço doméstico e o dever de manter a evolução da espécie para suprir as 

necessidades do sistema. 

A produção e reprodução serão, então, os objetivos desta sociedade que se forma. Com 

o aumento populacional, surgem, segundo Foucault (2009), novas técnicas de poder. A 

associação entre população, mão–de-obra; população-riqueza e pobreza também levam a 

escolhas de técnicas que possam controlar o ritmo deste crescimento. É necessário observar a 

natalidade, a idade certa para casar e o celibato, a fim de que a nação possa se servir do 

produto de seus próprios sujeitos. Sejam estes produtos da produção de manufaturas, sejam da 

reprodução da espécie. 

Este pensamento vai se perpetuar por todo o século XIX. E mesmo, quando as mulheres 

dividem com os homens o trabalho industrial, a vigilância sobre elas aumenta ainda mais. 

Além dos salários menores, têm que conviver, constantemente, com os assédios sexuais por 

parte de patrões e empregados que continuam acreditando, que elas servem apenas para serem 

donas de casa e objetos de desejo. É aqui que a burguesia ratifica sua posição diante da 

sociedade. Apegando-se aos velhos moralismos, reforça a permanência das mulheres aos 

lares, elegendo a solidez da família como principal pilar da sociedade. 

Pensar na associação entre patriarcado, público e privado, abre espaço para duas 

abordagens distintas. A primeira é confirmar que a divisão entre este dois espaços é oriunda 

de uma naturalização das condições, às quais homens e mulheres estão submetidos, sejam 

estas sociais, sejam culturais. A segunda é pensar que o patriarcado, de certa forma, colabora 

para a manutenção de uma polarização entre estes dois espaços, considerados como políticos, 

pelas feministas de segunda onda. Neste sentido, as feministas da década de 70 buscavam 
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uma origem de opressão, que negligenciava o poder de agenciamento feminino, procurando 

um pré-tempo, onde as mulheres estariam na situação do um e não do outro. 

 
 

Houve ocasiões em que a teoria feminista sentiu-se atraída pelo pensamento 
de uma origem, de um tempo anterior ao que alguns chamariam de 
“patriarcado”, capaz de oferecer uma perspectiva imaginária a partir da qual 
estabelece a contingência da história da opressão das mulheres. Surgiram 
debates para saber se existiram culturas pré-patriarcais; se eram matriarcais 
ou matrilineares em sua estrutura; e se o patriarcado teve um começo e está, 
conseqüentemente, sujeito a um fim. Compreensivelmente, o ímpeto crítico 
por trás desse tipo de pesquisa buscava mostrar que o argumento 
antifeminista da inevitabilidade do patriarcado constituía uma reificação e 
uma naturalização de um fenômeno histórico e contingente (BUTLER, 2008, 
p. 63). 

 
 

Até que ponto o patriarcado é uma alavanca para a concretização desta divisão? Como 

público e privado são definidos à luz deste possível patriarcado? Como esta hegemonia 

masculina pode ser percebida frente à construção de uma resistência feminina? E esta última 

não seria anulada, se viesse a confirmar a existência e a continuidade de um patriarcado 

universal defendido, principalmente, pelas feministas ocidentais de segunda onda? 

Porém, é interessante notar que os questionamentos acerca de um patriarcado que 

subsidia uma divisão entre público e privado não se sustenta, apenas, enquanto momento 

histórico, mas parece que é um pensamento globalizante ainda na contemporaneidade. A 

relação que se faz entre estas duas esferas e o patriarcado pode ser a explicação para 

manutenção de algumas estruturas fixas da sociedade ocidental, que, mesmo com os avanços 

das demandas e conquistas femininas, ainda se baseia, no heterossexismo e numa postura 

homofóbica para definir os lugares do feminino e do masculino, pondo esta separação num 

espaço pré-discursivo, que valida sua naturalização. 

Segundo Diane Lamoureux (2009), a divisão entre público e privado, respaldada no 

século XVIII pela Revolução Francesa, se baseia na visão Greco-latina de Aristóteles, “para 

quem essa distinção reproduz duas outras dicotomias: a primeira entre necessidade e 

liberdade, e a segunda entre relações políticas e naturais” (LAMOUREUX, 2009, p.209). 

É possível perceber, aqui, a aproximação entre este pensamento e os conceitos de 

transcendência e imanência de Simone de Beauvoir. Logo, o público, espaço delimitado pela 

metafísica ocidental como masculino, está para a liberdade, para as relações políticas e para a 
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transcendência; e o privado, espaço delimitado como feminino, para necessidade, as relações 

naturais e a imanência. 
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II. QUESTIONAMENTO DA CATEGORIA DO GÊNERO NA MINISSÉRIE MAYSA: 

QUANDO FALA O CORAÇÃO 

 
 

“Pensar o fechamento da representação é portanto pensar 
o poder cruel da morte e do jogo que permite à presença de 
nascer para si, de usufruir de si pela representação em que 
ela se furta na sua diferença. Pensar o fechamento da 
representação é pensar o trágico: não como representação 
do destino mas como destino da representação. 

 
Eis por que no seu fechamento é fatal que a representação 
continue (DERRIDA, 1995). 

 

 
2.1. O Jogo ou relação de poderes: imposição e resistência 

 
 

A forma como o poder é concebido pela sociedade ocidental perpassa pela 

unilateraridade deste, entendido como uma via de mão única, ou seja, em um que impõe 

e, o outro, que é constituído como passivo desta imposição. Ao passivo do processo da 

ação não é dado o direito da auto-narração. 

Por este viés teórico, não seria adequado falar em jogo, já que não há relação entre os 

dois lados- no caso, homem e mulher- que possa estabelecer uma troca significativa de 

discursos e, quiçá, uma inversão de lugares, ou um equilíbrio entre os valores discursivos, 

defendidos ou apropriados por ambas as partes. A concepção de poder, apropriada neste 

estudo, segue a via foucaultiana, a do poder enquanto relação, jogo ou exercício de 

trocas. 

Para a ideia do poder unilateral, enquanto relação entre o um e o outro, é possível 

associar, ainda, a teoria de Simone de Beauvoir (2009), em que o outro, feminino, é 

sempre definido pelo um, masculino. Ou seja, o sujeito feminino será construído, através 

da caracterização que o masculino irá lhe impor. Neste sentido, o poder é visto numa 

linha de força, imposto de forma vertical e decrescente, em que o homem está no patamar 

mais elevado e coloca a mulher no espaço de submissão a este. Além disso, a forma como 

Beauvoir pensa a relação entre os sexos, apenas reitera as teorias sartreanas, no sentido de 

que ao homem é dada a transcendência, a incorporalidade em detrimento da 

corporalidade feminina, que a torna prisioneira do ser mulher. 

Para Michael Foucault (2006), o poder não pode ser entendido apenas como aquilo  

que diz não, mas também como força coercitiva que diz sim. Ou seja, ele é usado de 
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forma a moldar sujeitos que irão compor o corpo social. Para isto, é necessária uma 

fisicalidade deste poder, é preciso que ele se corporifique nas relações cotidianas do 

sujeito a fim de exercer a sua função: disciplinar. A isto Foucault dá o nome de 

microfísica do poder. 

Desta forma, não é possível vincular a relação de poder a um polo apenas - já que é 

uma relação – e, como tal, supõe-se a participação de dois ou mais envolvidos no jogo10. 

Logo é possível que ora a um, ora a outro, seja permitida, não apenas, a recolocação neste 

lugar “privilegiado”- como num jogo em que alguém dita as regras e outros as seguem- 

mas, também, o questionamento e ressignificação destes lugares não mais estáticos, 

fechados e inacessíveis aos sujeitos envolvidos, pensando o poder enquanto processo e 

exercício. 

O poder parecia ser mais do que uma permuta entre sujeitos ou uma 
relação de inversão constante entre sujeitos e um Outro; na verdade, 
o poder parecia operar na própria produção dessa estrutura binária 
em que se pensa o conceito de gênero (BUTLER, 2008, p. 08). 

 
 

Além disso, é importante salientar que, numa relação de poder, não existe apenas 

aquele que ordena e aquele que obedece, mas também aquele que resiste. E é aqui, neste, 

neste espaço de intersecção entre os sujeitos, que é possível perceber outra forma de 

poder, que não a institucionalizada pelo saber ocidental- de cima para baixo, do mesmo 

para o outro, do narrador para o narrado. Um poder microscópico, muitas vezes, 

invisível- e isto o torna eficaz- e solidificado nas práticas sócio-culturais. 

Sendo assim, o poder não é algo palpável, como uma “coisa” que se possui, mas- por 

conta deste caráter relacional- ele se torna fluido, criando intersecções entre os sujeitos 

que o produz e que por ele é produzido. Ele existe na medida em que práticas de poderes 

são executadas em diversos setores e instituições sociais. 

 

Para fazer uma análise não econômica do poder, de que instrumentos 
dispomos hoje? Creio que de muitos poucos. Dispomos  da 
afirmação que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se 
exerce, só existe em ação, como também da afirmação que o poder 
não é principalmente manutenção e reprodução das relações 
econômicas, mas acima de tudo uma relação de força. Questão: se o 
poder se exerce, o que é este exercício, em que consiste, qual é a sua 
mecânica (FOUCAULT, 2001, p.175)? 

 

 
 

10 Chamo de jogo por ser a forma como, empiricamente, pode-se perceber a relação de poder. 
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Este exercício do poder instaura lugares de poder ou de poderes ou, como diz Foucault 

(2001), micro-poderes, que se alastram pelo tecido social como uma teia e que se 

entrecruzam, na medida em que se relacionam. Por exemplo, o poder que é exercido 

dentro de uma família é perpassado pelo poder da religião, da escola e de todos os grupos 

dos quais esta instituição faz parte, já que todos atuam, de forma, mais ou menos, incisiva 

na formação cultural do indivíduo, fazendo com que este participe ativamente da 

construção desta teia de poder ora de forma impositiva, ora de forma a resistir às regras 

impostas. 

Neste sentido, a minissérie Maysa: quando fala o coração (2009) traz possibilidades 

de entender este processo de poder como de imposição, mas também de resistência a uma 

ordem falocêntrica e heterossexualista que coloca a mulher, segundo Beauvoir (2009), 

num lugar de imanência. 

Desta forma, a imposição de representações femininas estão ligadas não apenas à 

doxa patriarcal – Deus, Pai e Estado- mas, às figuras femininas que reiteram estes 

modelos de mulher, como a mãe e a sogra de Maysa, as freiras do internato e outros 

personagens que, no decorrer da minissérie, serão colocados como dispositivos 

disciplinadores. 

 

O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo 
jogo do olhar: um aparelho onde as técnicas que permitem ver 
induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção 
tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam 
(FOUCAULT, 2001, p. 143). 

 
 

Foucault, na citação acima, faz referência à vigilância hierárquica panóptica11, feita 

nas instalações militares, hospitais, asilos e acampamentos da época clássica. E é 

possível, também, associar este sistema às cenas da minissérie escolhidas para este 

estudo. 

Na minissérie, tais dispositivos são - além dos já citados acima- os costumes e a 

cultura, que a sociedade da época cria para moldar as mulheres a um modelo de sujeito 

 

11 Segundo Jeremy Bentham (2008), o poder panóptico seria materializado em edifícios de formas circulares, em 
que houvesse, no centro, um vigia, invisível ao olhar dos vigiados. Os princípios do panóptico seriam então a 
vigilância e a invisibilidade. Bentham, ainda, compara este sistema com a imagem que se faz de Deus, sempre 
presente, mas nunca visto. Esta visão teleológica do panóptico pode ser associada, ainda, à construção da cultura 
ocidental, pautada numa concepção logofalocêntrica. Ver BENTHAM, Jeremy. O panóptico. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008. 
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feminino, ao mesmo tempo, em que alija outras identificações, que não corroboram com 

o modelo heterossexual. Já os aparelhos disciplinadores, nesta análise, seriam as 

instituições pilares desta sociedade: a família, a Igreja, a imprensa, o Estado. 

E os meios de coerção seriam dois, um de coerção permanente- aquele que mostra os 

“malefícios” de ser uma mulher fora dos padrões- e outro a coerção final- aquele em que 

Maysa é colocada como a “grande responsável” por não cumprir com as regras sociais de 

uma mulher, o que acarretaria na sua solidão. 

O interesse deste sistema é moldar corpos dóceis, discipliná-los, a fim de torná-los 

cada vez mais úteis a um fim específico. No caso das mulheres, ao fim biológico, que a 

restringiriam à maternidade, à docilidade e à imanência. 

No entanto, é possível perceber, em várias cenas selecionadas para esta pesquisa12, que 

a resistência feminina de Maysa ocorre, sem, no entanto, propor uma ruptura total com as 

representações hegemônicas de mulheres. O que pode ser observado são alguns 

elementos de contestação que irão por Maysa num entre-lugar da representação, forjando, 

desta forma, outras possibilidades de se pensar o exercício de poder. Maysa Monjardim é 

“escrita”, como a figura contestadora, adepta, sem levantar bandeira, de alguns ideais 

femininos das décadas de 1950-1970. 

É importante salientar que, mesmo com as inegáveis conquistas feitas pelas mulheres, 

no decorrer destas três décadas- no que diz respeito à aquisição dos direitos civis e da 

liberdade de escolha sobre o domínio do próprio corpo, por exemplo-, a forma como estas 

ainda são representadas persistem, na medida, em que a cultura ocidental impõe um 

modelo de mulher, que se adéque não apenas ao ideal, mas à própria inteligibilidade do 

gênero. 

E o rompimento com a inteligibilidade de gênero - discutida com mais profundidade 

no segundo ponto deste capítulo- pode ser lida como resistência a este poder, que tenta 

impor um protótipo feminino, e que se constituirá como um dos componentes de 

exercício de poder. É lógico que, ao falar em rompimento da inteligibilidade de gênero, 

não se está falando, aqui, em quebra de uma postura heterossexual da personagem, mas 

de outra forma de pensar o gênero feminino, enquanto restrito às obrigações biológicas, 

dentro da própria categoria. 

 
 
 
 

12 Expostas no quadro de decupagem na seção de anexos. 
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É preciso, então, questionar como um sistema imposto, que se coloca num lugar pré- 

discursivo, pode perpetuar representações de gênero calcadas numa heterossexualidade 

compulsória? Como é possível a validade e a veracidade deste sistema, se ele mesmo cria 

outras possibilidades de identificações de sexo/gênero, que não o da matriz 

heterossexual? De que modo Maysa não comunga com todas as delimitações 

representacionais que esta matriz lhe impõe? 

 

A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna 
inteligível exige que certos tipos de “identidade” não possam existir- isto é, 
aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do 
desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. Nesse contexto, 
“decorrer” seria uma relação política de direito instituído pelas leis culturais 
que estabelecem e regulam a forma e o significado da sexualidade. Ora, do 
ponto de vista desse campo, certos tipos de “identidade de gênero” parecem 
ser meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidade lógicas, 
precisamente porque não se conformaram às normas da inteligibilidade 
cultural. Entretanto, sua persistência e proliferação criam oportunidades 
críticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse campo de 
inteligibilidade e, conseqüentemente, de disseminar, nos próprios termos 
dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de desordem do 
gênero (BUTLER, 2008, p. 39). 

 
 

Ao falar em desordem do gênero, Butler (2008), além de propor discutir outras 

possibilidades de gênero, que não apenas a do feminino o do masculino, sinaliza, também, 

para o questionamento da própria categoria de mulheres que a sociedade ocidental delimita. 

Neste sentido, as cenas escolhidas para estudo têm em comum os dois polos que 

constituem o exercício do poder aqui já falados. De um lado, a imposição de uma ordem, que 

se quer soberana, e do outro, a resistência a ela mesma. A cena número um, em que Maysa e 

André discutem sobre a contradição entre as suas obrigações, enquanto mulher, e o trabalho, 

que Maysa escolheu,13 é um exemplo notório desta afirmação. 

A forma como André tenta impor uma ordem, um ideal de mulher a ser seguido, 

levantando questionamentos acerca da suas obrigações femininas em contraposição às 

escolhas profissionais feitas pela personagem, mostram o descontentamento deste com uma 

mulher, que resiste à representação de mãe e de esposa. Ele insiste em manter Maysa num 

lugar de imanência, de não possibilidade de ação, enquanto sujeito e, para isto, usa da força 

impositiva do “macho”, da voz autoritária, da afirmação dos seus direitos como marido, e dos 

 
 

13 Cena descrita no quadro de anexos. 
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deveres de Maysa como esposa. Todo o discurso masculino é costurado ao redor da defesa da 

família, da necessidade de manutenção do lar e do cuidado com a prole. 

 
 

Na família-modelo dessa época, os homens tinham autoridade e poder sobre 
as mulheres e eram os responsáveis pelo sustento da esposa e dos filhos. A 
mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais- 
ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do marido- e das 
características próprias da feminilidade, como instinto materno, pureza, 
resignação e doçura. Na prática, a moralidade favorecia as experiências 
sexuais masculinas enquanto procurava restringir a sexualidade feminina aos 
parâmetros do casamento convencional (BASSANEZI, 2007, p. 608-609). 

 

 
Mas, todos os recursos utilizados por André mostram a fraqueza do seu discurso, pois 

incapaz de dialogar, ou melhor, não aceitando estar no mesmo nível que a mulher, ele 

representa a figura do homem que se coloca no topo do que ele chama poder. Aqui está o 

equívoco de toda uma sociedade que se baseia nesta estrutura falocêntrica, em que o macho é 

colocado no lugar mais alto, eleito como o local de poder, longe de qualquer possibilidade de 

resistência. Do contrário, provavelmente, esvaziaria a própria construção discursiva da doxa 

patriarcal. 

O que se vê, então, é uma contestação da personagem principal a esta fala masculina. 

Maysa não questiona sobre os seus direitos de mulher, pois ela não quer ser tratada como a 

mulher do modelo eurocêntrico e ocidental, mas ela outorga para si o direito de sujeito e 

construtora de sua própria fala. Ao quebrar com alguns paradigmas representacionais da 

mulher de classe média alta dos anos dourados14, que, na maioria das vezes, restringia-se ao 

cuidado do lar, do marido e dos filhos, ela propõe- e isto não é exclusivo apenas dela- outras 

formas de se pensar a relação de poder entre homem e mulher. 

 
 

Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede do poder, teia que 
se alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode escapar: ele está sempre 
presente e se exerce como uma multiplicidade de relações de forças. E como 
onde há poder há resistência, mais pontos móveis e transitórios se distribuem 
por toda a estrutura social (MACHADO, 2006, p. 14). 

 
 
 

 
 

14 É necessário salientar que se está falando aqui de um grupo de mulheres a que Maysa pertencia. É claro que 
não se pode deixar de lado as várias construções identitárias ou identificações femininas presentes nas décadas às 
quais Maysa pertenceu. 
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A instauração de outra força, a de resistência, que vai de encontro à força de imposição, 

gera o exercício do poder. Isto é importante, pois valida o lugar daquele que é visto apenas 

como o outro, fazendo com este seja aceito no jogo de negociação das partes envolvidas nesta 

prática, validando os sujeitos e não apenas um sujeito - o homem. 

A Maysa, lida por este viés, foge à representação dada ao gênero a que lhe foi destinada. 

Ela constrói outra representação que não a tradicional feminina, quem sabe uma não- 

representação. Visto que ela rejeita, na sua própria fala, ser “a dama do lar”, ela quer estar no 

lugar de ação e não de passividade, onde recebe ordens e é obrigada a agir como uma “boneca 

de luxo”, feita apenas para alegrar os olhos masculinos, diga-se, do marido. 

A fala de Maysa, caracterizada pela resistência, é a forma encontrada por ela de inscrever o 

seu discurso feminista e não feminino, visto que o feminino aqui, seria caracterizado como a 

aceitação da personagem aos modelos eleitos para esta categorização. Ela não quer escolher 

entre o trabalho e a família, quer comungar com os dois, interagir com estas formas de micro- 

poderes, que exercita15. O discurso de André é negativo e, também, negativado pela força 

dramática com que a personagem é interpretada na cena. Ela não baixa a voz, olha 

incisivamente, sem receio de estar errada e com a certeza de que deve ser ouvida e atendida 

em suas reivindicações. Ela não quer uma coisa- a família- ou outra- o trabalho. Porém, ao ser 

pressionada por André, fica evidente que a sua escolha, futuramente, será pela profissional. 

Durante toda a cena, as imagens só reiteram as discussões feitas até este momento- Maysa 

evita sentar, constantemente coloca as mãos na cintura de maneira impositiva, não baixa a 

cabeça e nunca desvia os olhos dos de André. Porém, em determinados momentos, a 

personagem usa daquilo que, comumente, são chamados de truques femininos - ao pedir para 

André ficar mais um pouco, senta ao seu lado na cama e passa a mão sobre seus ombros, de 

forma sedutora e, ao mesmo tempo, delicada. André para um segundo, como se pensasse na 

proposta, mas diz não. São apenas alguns segundos de cena, porém é possível fazer duas 

leituras. 

A primeira, de que a personagem, mesmo se utilizando do recurso do empoderamento16, 

em determinado momento, abre mão deste para tentar acalmar ou dissuadir o marido. Além 
 

 

15 De certa forma, ela antecipa uma representação feminina contemporânea, a da mulher, que assume jornadas 
duplas: trabalho e casa. 

16 Empoderamento: falar do próprio lugar, apropriando-se do direito de exercer o poder. 
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disso, o recurso da sedução, o baixar a voz, o acalmar-se, lembram, e muito, a ideia que o 

status quo – e neste se inclui uma considerável parcela feminina- quer passar adiante, como 

formação para as futuras esposas, isto é, a de que é preciso relevar, é preciso baixar o tom 

para conquistar o que se deseja. É necessário ser paciente, plácida, doce e tantas outras 

adjetivações, que contribuem para a formação do modelo representacional feminino ocidental. 

A segunda, e aqui é preciso que se considere que a obra estudada é o resultado da 

elaboração de muitas mãos. Não é apenas o discurso da personagem, que se presentifica na 

cena, mas também o da atriz, que, como tal, não abre mão da sua parcela de construção do 

personagem17; do diretor- e, neste caso, não há como não levar em conta o grau de parentesco 

filial deste para com Maysa- que orienta a cena para tais objetivos; do escritor, que munido de 

informações factuais, cria outro texto, que pode se aproximar ou se afastar das pesquisas 

realizadas18; do cameraman, que enquadra a atriz de forma a reiterar o discurso que se quer 

elucidado, e de outros tantos profissionais envolvidos na produção da obra, como o 

figurinista, o maquiador, o preparador corporal, enfim. Não se pode esquecer que esta é uma 

obra ficcional- mesmo sendo uma adaptação de mundo factual- e televisiva, portanto, faz 

parte do rol da cultura da mídia. 

Em outra cena- chá de bebê do filho do casal- ela recebe a proposta para gravar um disco,  

o que gera uma discussão entre eles. Ao negar à Maysa a gravação de um disco, André, mais 

uma vez, impõe a sua vontade em detrimento daquela da esposa, o que resulta na resistência 

automática de Maysa à decisão autoritária do marido19. 

 
 

Roberto Corte Real- Você acaba de conquistar um amigo e um fã para 
sempre. 
Homem que acompanha Roberto- Depois que o disco estiver pronto, você 
põe um sapato bem confortável, que vamos rodar toda a cidade do Rio de 
Janeiro de rádio em rádio. 
Maysa- Jura? Ah! Meu Deus do céu, que emoção! Então, deixa eu te mostrar 
outra. 

 
 

17 No DVD nº3, da minissérie Maysa: Quando fala o coração (2009), reservado para os extras, Larissa Maciel 
fala sobre o pedido de Jayme Monjardim, o diretor da minissérie: “Uma coisa que ele me pediu desde o começo 
é que eu não imitasse a Maysa” (0:04:13-0:04:16). 

18 No mesmo DVD, Manoel Carlos dá uma entrevista falando sobre a pesquisa para a minissérie: “Eu tinha um 
temor natural, normal, de escrever alguma coisa que não agradasse, que o desagradasse na verdade. Mas ele me 
mandou recortes, revistas... Até que chegou o momento em que eu disse pra ele: Jayme pra que eu toque neste 
assunto, pra que eu possa fazer isso, eu preciso esquecer que ela é sua mãe” (0:04:44- 0:05:08). 

19 Cena número cinco do quadro de anexos. 
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Mãe de André- Meus amigos, vamos aproveitar o lanche e deixar o show pra 
um lugar mais apropriado. 
Maysa- Como assim, gente? Eu gosto de cantar e quero gravar o disco sim. 
Nossa é o meu maior sonho! 
André- Que despropósito! Você está grávida. 
Roberto Corte Real- Esperamos o bebê nascer. Eu não tenho pressa. 
Assinamos o contrato depois. Eu quero apenas uma promessa sua Maysa: um 
sim. 
Maysa- Sim. (para André) Sim. É uma ótima ideia. 
André- Não! Nem pensar! 
Maysa- Eu quero André. 
André- Está fora de cogitação (Maysa: quando fala o coração, 2009, 1:05:17- 
1:06:05). 

 
 

Entre o não e o sim, a última palavra, na cena, é a do homem. Mais uma vez ocorre a 

reiteração da divisão sexual como base para validar os lugares do feminino- subjugado- e 

masculino- o que determina. A forma incisiva com que André nega a decisão de Maysa pode 

ser percebida desde o início da construção do diálogo- o que também é reiterado na 

construção imagética da cena através de olhares perplexos entre André e sua mãe Amália- 

quando ele usa do argumento da gravidez de Maysa para tentar dissuadi-la. A utilização do 

recurso é outra prova de como as mulheres deveriam ser silenciadas e mantidas num ambiente 

considerado seguro, longe do público e trancafiadas no privado, com o intuito de exercer a 

função de mãe e esposa. 

 
 

O problema é o seguinte: como se explica que, em uma sociedade como a 
nossa, a sexualidade não seja simplesmente aquilo que permita a reprodução 
da espécie, da família, dos indivíduos? Não seja simplesmente alguma coisa 
que dê prazer e gozo? Como é possível que ela tenha sido considerada como 
o lugar privilegiado em que nossa “verdade” profunda é lida, é dita? Pois o 
essencial é que para o cristianismo, o Ocidente não parou de dizer “Para  
saber quem és, conheças teu sexo”. O sexo sempre foi o núcleo onde se aloja, 
juntamente com o devir de nossa espécie, nossa “verdade” de sujeito humano 
(FOUCAULT, 2006, p.229). 

 

 
A citação acima permite várias discussões- identidade, sexualidade etc- porém, 

queremos discutir acerca de como esta apropriação do sexo pelo homem, faz com que este se 

coloque como o ditador de uma verdade. É lógico que esta “verdade” está pautada numa 

condição discursiva e metafísica. Deus é homem, o pai é homem, o marido é homem, o que dá 

origem à doxa patriarcal. Portanto, para o ocidentalismo, é daí que derivam as verdades 

universais- tanto para o masculino, quanto para o feminino- ditadas à mulher. Ela é posta 

como responsável pelas funções de procriação da espécie, atividade considerada como 

natural, portanto, isenta do uso da razão, do cérebro. À mulher, o território do corpo, a prisão 
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do corpo, a reclusão no lar. Ao homem, além de ditador destas regras, a transcendência, as 

possibilidades de conquista, o uso da razão como grande aliada para alcançar e permanecer 

num lugar de poder, assimétrico. 

Neste sentido, a cena citada mostra como André se vale do lugar de homem para  

impor sua vontade. Mais à frente, ele reitera a sua posição, ao dizer que Maysa era uma 

mulher casada, de família e estava grávida, resumindo as representações mais comuns 

atribuídas às mulheres: uma mulher casada deve ser pacata, caseira, viver para o marido e 

para os filhos e cumprindo, com dedicação, as tarefas destinadas a ela pela metafísica 

ocidental. 

A reação de André à proposta feita por Corte Real à Maysa revela o sentimento de 

propriedade do homem sobre a mulher. Assim, o sexo feminino é tido como frágil e incapaz 

de defender-se ou de realizar tarefas, comumente atribuídas ao homem, além de ser visto 

como uma posse recebida de outro homem. Simone Beauvoir em, O Segundo Sexo (2009), 

associa este caráter de posse às práticas tribais, em que a mulher de uma tribo era dada em 

casamento a um homem de outra com o intuito de aumentar o território deste. Este sentimento 

de conquista, de exercício de poder é transferido para as falas de André tanto na cena número 

dois, quanto na de número cinco. As frases “Eu sou seu marido. Tem obrigações como minha 

esposa. É da minha família agora”. São exemplos concretos do sentimento de propriedade, 

que envolve a relação homem/mulher. Portanto, para esta concepção, a mulher faz parte ou é 

propriedade do homem e este pode dar a ela o destino que quiser. 

 
 

As distinções entre os papéis femininos e masculinos, entretanto,  
continuaram nítidas; a moral sexual diferenciada permanecia forte e o 
trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum, era cercado de 
preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem, o “chefe da 
casa”. Se o Brasil acompanhou, à sua maneira, as tendências internacionais 
de modernização e de emancipação feminina- impulsionadas com a 
participação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo 
desenvolvimento econômico-, também foi influenciado pelas campanhas 
estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram a pregar a volta das  
mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade (BASSANESI, 2007, 
p. 608). 

 
 

Além disso, é necessário que se toque, aqui, na face produtiva do poder. A 

obrigatoriedade de permanecer em casa implica na constituição de um núcleo familiar, em  

que o homem é o provedor, e por isso pode e deve estar no lugar público, enquanto a mulher 

precisa cumprir o papel de reprodutora da espécie e zeladora do bem-estar comum da família, 
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o que irá refletir na constituição da própria sociedade brasileira da época- já que se vivia na 

década de 1950, no período do pós-Segunda Guerra Mundial, em que a constituição da 

família era vista como aliada ao próprio Estado-nação. Pensar o poder, enquanto força 

produtiva, que não apenas proíbe, mas incentiva a formação deste tipo de núcleo familiar e 

nega outras formas de família, que não a tradicional, é pensar que este não seria eficaz, apenas 

como força que diz não, mas também, como a que diz sim, como dito no início desta capítulo. 

 
 

Certamente, o campo de poder em parte estruturado pelo gesto imperializante 
de apropriação dialética excede e abrange o eixo da diferença sexual, 
oferecendo um mapa de intersecções diferenciais que não podem ser 
sumariamente hierarquizadas, nem nos termos do falocentrismo, nem nos de 
qualquer outro candidato à posição de “condição primária de opressão” 
(BUTLER, 2008, p. 34). 

 

 
Ao negar à Maysa o direito ao trabalho, André corrobora com a tentativa de restringir 

o espaço do sujeito feminino ao próprio corpo, impondo uma delimitação pautada num 

discurso falocêntrico, que garanta às relações de sexo à representação de um discurso 

metafísico, portanto, ontológico e inquestionável. É uma tentativa de impor uma relação de 

senhor e servo, negando o acesso ao produto deste trabalho. Neste sentido, a relação excede as 

diferenças sexuais, entrando no campo da dependência, em que a mulher é dependente do 

homem, também, financeiramente. Como André pertencia à classe alta, não via o porquê de 

Maysa trabalhar, o que intensifica o laço de dependência. 

 
 

André- Você não vai ganhar um tostão com este disco. A renda será toda 
beneficente. Minha mulher não é cantora profissional, então não precisa 
ganhar dinheiro cantando. O disco é apenas um capricho seu (Maysa: quando 
fala o coração, 2009, 1:08:30-1:08:36). 

 

 
Assim, as falas e os “gestos,” que se processam nesta cena, e em outras, a serem vistas 

mais tarde, irão reiterar as relações de forças discutidas, mostrando como se disseminam pela 

sociedade, através de micro-poderes presentes no cotidiano de cada sujeito social. Desta 

forma, a estrutura do poder, que envolve as diferenças sexuais, não estão restritas apenas a 

elas, mas usa desta diferenciação para designar um como oprimido- a mulher- e o outro como 

opressor- o homem. 

Porém, para este estudo, o que é possível perceber, também, é que Maysa, na sua fala, 

busca a valorização desta diferença também, como forma de marcá-la como característica 
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própria, sem deixar de pensar que esta diferença não exclui as várias possibilidades de sujeito 

inerentes à mulher. “Eu tenho a minha vontade, que independe da sua” (Maysa: quando fala 

o coração, 2009, 1:06:10- 1:06:11). E, na cena de número um, analisada, anteriormente, 

Maysa mostra que não quer ser como os homens, mas insiste em dizer que possui os mesmos 

direitos que estes. 

 
André-(...) Ou você está cantando ou... 
Maysa- Ou... 
André- Ou passando o tempo todo ao lado de quem leva a mesma vida que 
você está levando. No lugar de lar bar, bar doce bar. 
Maysa- Essa é uma piada sem graça. Eu tenho os meus amigos. Claro! Você 
também tem os seus. Você gosta de rir, de jogar com eles e gosta de falar 
sobre o seu trabalho. Só por que sou mulher, não posso fazer a mesma coisa? 
(pausa) Pra mim, o meu trabalho é tão importante e absorvente quanto o seu 
(pausa longa) (0:29:06- 0:29:27). 

 
 

Além disso, é possível perceber como o micro-poder, presente na cena, utiliza-se de 

outra faceta, a atribuição de características universalizantes, que anulam as singularidades 

deste sujeito. Ao homem, são permitidas as idas ao bar, e isto é colocado como um hábito 

natural, livre dos olhares discriminatórios da sociedade. Ao contrário da mulher, para quem 

este era um ambiente restrito e marcadamente masculino. O bar é, além do lugar de beber, o 

lugar de conversar, de trocar ideias, de diversão. E isto era proibido para as mulheres da época 

de Maysa. Apenas as prostitutas e artistas- as diferenças entre umas e outras eram poucas, 

visto que a sociedade as taxavam de forma pejorativa- iam a estes locais. Por isto, André faz o 

trocadilho entre lar e bar, na primeira cena. O lar era o lugar da dona de casa- zelosa, 

delicada, submissa- o bar, era tido como lugar inadequado para uma esposa, principalmente, 

para Maysa, que, além de mulher, pertencia à classe alta e deveria frequentar lugares 

exclusivos, típicos desta categoria de mulheres da década de 1950- cafés e salões de chá. 

Ainda assim, pode-se observar que a personagem reitera outras representações 

femininas, já vistas anteriormente, como a da mulher sedutora, para que o homem realize os 

seus desejos, presente nas modulações de voz feitas pela atriz Larissa Maciel. O que 

comprova que a personagem não rompe, totalmente, com as representações feitas para as 

mulheres, mostrando que o não enfrentamento aos paradigmas representacionais é a saída 

para que a mulher alcance seus objetivos- visão nitidamente falocêntrica e burguesa. 

Como, então, pode ser vista a sedução, presente não apenas nesta cena, mas em outras 

selecionadas? Como reiteração de mais uma representação feminina ou como uma possível 

resistência aos mandos masculinos? A sedução é um trunfo feminino na estrutura do poder, ou 
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corrobora com o que este delimita como representação de mulheres? O corpo feminino pode 

ser visto como instrumento de poder das mulheres, ou isto é uma reificação de outra imagem 

feminina? 

Várias são as questões levantadas. Várias também podem ser as respostas. Mas, o que 

se deseja evidenciar é como a personagem Maysa é criada para ora transgredir, com ações de 

resistência, ora para corroborar com o protótipo feminino da década de 1950. E a sedução faz 

parte deste elenco de características atribuídas às mulheres, pelos homens. Porém, como este 

recurso vai ser entendido são outras tantas questões. 

Por exemplo, na Idade Média,20 a sedução feminina era uma arma que não poderia ser 

utilizada pelas mulheres, ou melhor dizendo, por qualquer mulher considerada “decente”, ou 

que obedecesse a um modelo moralista e machista de mulher casta, preparada para ser uma 

esposa- visto que a atitude de seduzir, de tomar decisões –no caso a do coito- é um atributo 

masculino. Além disso, o poder da sedução era considerado pela Igreja como algo 

demoníaco21. Porém, o que se pode perceber, desde a Idade Média- com suas tabernas, 

passando pelos cabarés populares e os rendez-vous, que se estendiam pela Europa e pelo 

Novo Mundo, até chegar às casas de prostituição e às mulheres, que vendem seus corpos à 

beira de uma esquina, ou no mass media- é que ocorre, ao mesmo tempo, uma incitação de 

uma imagem de mulher, que deve encantar com seus atributos físicos- mesmo que isto 

envolva uma negociação mercadológica- ou com a aplicação de falsos moralismos, que 

acenam para um perfil de mulher esposa e amante. “Enquanto use o corpo como instrumento 

de poder, a mulher sensual deverá sofrer a brutal contradição de receber através dele todos os 

prêmios e castigos” (PRAVAZ, 1982, p. 89). 

Desta forma, é possível perceber que não apenas na cena cinco, mas também na de 

número dois, a sedução é colocada como um truque feminino para que a personagem consiga 

o que deseja. Isto leva à discussão sobre o instrumento envolvido neste jogo de poder: o 

corpo. Como ele é representado na minissérie, tomando por base as discussões feitas sobre os 

micro-poderes envolvidos nas relações entre os sexos? 

 

20 E quando falo neste período não o restrinjo, apenas, aos séculos V a X, mas a toda uma concepção feminina da 
mulher, herdada pela cultura ocidental moderna e que ainda se percebe em algumas práticas ditas pós-modernas 
na contemporaneidade, em que a mulher continua a ser vista, ora como objeto de cama, ora como objeto de 
mesa. Ou, mais ainda, como aquela que deve exercer muito bem as duas funções que a sociedade contemporânea 
de consumo impõe. 

21 É o eterno complexo de Eva, que seduziu Adão para burlar as leis divinas. 
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2.2. Corpos femininos ou corpos moldados para o feminino? 
 
 

No livro, A Microfísica do Poder (2006), Foucault fala dos corpos dóceis, moldados 

para servir a um determinado fim, através dos exercícios físicos, da disciplina e da vigilância 

constantes no atendimento de uma disciplina que atenda a determinado fim. Ele expande esta 

modelagem até o corpo social e, contrapondo-se a Marx, ratifica que o poder não está nas 

mãos de uma classe, mas ele se multiplica por cada sujeito social, que o exerce de maneira a 

ser, ao mesmo tempo, produtor e produto deste. 

Desta forma, os mecanismos que moldam as mulheres a um destino 

determinantemente biológico, afastam-nas de outras possibilidades de investigação de uma 

identidade sexual. Seus corpos são condicionados, culturalmente, para servir sempre. Seja 

com o objetivo de procriar, para os trabalhos domésticos ou para os serviços sexuais, ditos 

obrigatórios, de esposa e amante. 

Na minissérie, Maysa casa-se muito nova22 e, desde cedo, sua mãe a cria dentro dos 

moldes de uma mulher burguesa e limitada às atribuições femininas. Aliás, D. Iná é 

apresentada como uma das principais responsáveis pela criação deste ser feminino, assim 

como outras mulheres, que irão se destacar durante a trama. 

Na cena número quatro23, após voltarem da lua-de-mel, Maysa e André recebem 

alguns amigos na mansão dos Matarazzo. 

 
 

Maysa- André! Conta pra eles qual foi a melhor parte da nossa lua-de-mel. 
(...) 
André- Foi quando ela assinou pela primeira vez: Maysa Matarazzo. Ela fez 
questão de fazer o registro do hotel em Buenos Aires. 
Maysa- Eu percebi que algo havia mudado pra sempre. Era o início de uma 
vida perfeita ao lado do mais perfeito dos homens. 
Monja (pai de Maysa)- Tanta felicidade assim merece um brinde, minha 
filha. Um brinde aos recém-casados! 
André- Agora, vamos esperar o resultado da lua-de-mel, daqui a uns nove 
meses. 
(...) 
(à parte) 

 

 

22 Típico para as meninas de “boa” família da época. Afinal, era preciso que as mulheres casassem cedo, a fim de 
que a sua sexualidade fosse preservada e que, com isso, elas cumprissem o dever da maternidade. 

23 Transcrita nos anexos. 
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Amália (mãe de André)- Agora ela é uma Matarazzo e sabe disso. Vamos ver 
o que vem por aí. 
Amiga de Amália- Não é incrível que ela não larga aquele copo e o cigarro? 
Amália- E o pior é que ela não sabe fazer nada numa casa, acho que nem 
mesmo fritar um ovo. 
Amiga de Amália - Quanto a isso, você não se preocupe, ela aprende com o 
tempo. 
Amália- Pode ser. Mas o problema não é o tempo. É o interesse (Maysa: 
quando fala o coração 0:58:09- 0:59:42). 

 
 

 
Três pontos chamam atenção, neste fragmento de cena: primeiro é a mudança no nome 

de Maysa para receber o da família Matarazzo. Não é apenas o sentimento de propriedade que 

eclode neste fato, mas como a mudança do nome interfere na identidade do indivíduo. Quais 

as mudanças que ela deverá fazer na sua postura de mulher? Como estas mudanças perpassam 

pelo corpo, e daí, se fala da aquisição de um novo atributo corporal, ou de um que já estava 

sendo produzido na personagem, com o intuito de que esta assuma este papel, este corpo de 

esposa? “A nomeação é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também a 

inculcação repetida de uma norma” (BUTLER, 1990, p.157). 

A norma, que envolve o tornar-se mulher-esposa, é a mesma que faz a garota se tornar 

garota, ou seja, trata-se de uma série de interpelações, que ratificam e reiteram, 

incessantemente, as características e funções atribuídas a um ser, que transformam este corpo 

num corpo de mulher, dito como feminino. Portanto, este corpo é criado para servir como 

corpo de mulher, que se adapta a um corpo pensado pré-discursivamente o que valida a 

colocação do mesmo, como tal. 

É possível observar este processo de construção da menina, quando, na cena de 

número seis, Maysa, através de uma lembrança, descreve, minuciosamente, o seu quarto e fala 

da sua partida para o internato de freiras, onde receberia uma educação francesa adequada 

para as moças de bem da época. “Maysa- Meu quarto tinha papel de parede. Meu quarto tinha 

badulaques. Meu quarto tinha uma cama antiga, antiquérrima. Meu quarto tinha eu, que  

estava em desacordo com tudo isso” (Maysa: quando fala o coração. DVD nº01/1:19:16- 

1:19:31). 

Várias normas culturais são utilizadas para a construção, melhor, para a materialização 

do sexo, neste corpo feminino, e que vão fazer parte daquilo que Judith Butler chama de 

performatividade, que é compreendida pela autora “não como um ato ‘singular’ ou 
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deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e  citacional pelo qual o discurso 

produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2000, p.152). 

Neste sentido, a forma como Maysa é criada reforça a norma tradicional de formação 

de uma menina. Os objetos, que estão no quarto, estão integrados a estes conceitos, de tudo o 

que é feito para formatar uma menina, indo das cores do quarto aos móveis- mostrados na 

cena- assim como as inúmeras bonecas, que são utilizadas como recurso alusivo, para que a 

menina Maysa cumpra com sua função biológica. A maneira como ela está vestida corrobora 

com todo o contexto elaborado para mostrar esta construção, tipicamente, feminina: 

casaquinho branco e vestido rosa, além do penteado feito com duas marias-chiquinhas, uma 

em cada lado da cabeça, montando um corpo que deve estar em consonância com a 

docilidade. Porém, a Maysa adulta, questiona como ela estava em discordância com tudo 

aquilo. Só ela não combinava com o quarto. A diferença aqui, entre um corpo, que é educado 

para agir como feminino e a não aceitação desta única possibilidade, dá margem a alguns 

questionamentos, que Butler faz sobre o construcionismo, isto é, o modo como este trabalha 

para reiterar a performatividade, ou seja, faz-se, fazendo-se. 

Segundo a autora (2000), as duas versões, atribuídas ao construcionismo, agem ora de 

forma determinística, ou seja, a mulher nasceu para se tornar mulher, enquadrando-se a um 

molde previamente definido- o que lembra a teoria de Simone de Beauvoir (2009) - ora como 

a instrumentalização de um sujeito voluntarista, colaborativo ou não, capaz de formar o seu 

corpo e sexo, através de ações repetitivas que levam à possibilidade da atribuição de tal 

gênero. Neste ponto, a proposta butleriana é a da materialização do corpo no processo da 

performatividade. Ou seja, os atributos atribuídos a este corpo são inerentes à manutenção 

constante destas normas reguladoras, porém que podem ser burladas, ou sancionadas pelo 

sujeito. E Maysa não aceita as imposições que este corpo performático de mulher lhe impõe. 

Ela excede estes limites, através da contestação e da resistência. Valendo-se de seu 

agenciamento. 

Sabe-se das discussões acerca da produção da identidade e como não é mais possível 

considerá-la como um atributo fixo; pelo contrário, é inevitável que se pense nesta, 

exatamente, como uma construção constante, como um ato performativo, e isto irá acontecer, 

através de identificações, que se fazem e desfazem, no decorrer da própria produção do 

sujeito. O nome é, portanto, evidenciado como aquisição de uma nova identidade - como se 

fosse possível- que se coadune com a de gênero, algo exigido a uma mulher casada. 
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O fragmento da cena transcrita acima defende um modelo identitário de 

mulher/esposa, ao qual Maysa deve se moldar. Ela, porém, se utilizará de uma representação, 

que diverge com a norma. Tal oposição confirma-se, nas cenas enfocadas mais tarde, quando 

a personagem se coloca contrária acerca do entendimento do que seja casamento. 

A princípio, Maysa mostra-se solícita e encantada pelo marido, através da forma como 

ele é colocado no centro da felicidade da personagem. Na cena da viagem de lua-de-mel ,24 

ela chega a afirmar “pelas mãos experientes de André, mergulhei nos segredos do amor”. A 

relação entre sexo e amor aí é posta como intrínseca, um depende do outro. Como se não 

pudesse existir sexo sem amor. O que, na verdade, vai validar o casamento como o único 

lugar em que o sexo era permitido para as mulheres. Portanto, sua sexualidade, seu corpo 

eram exclusivos do marido. Um corpo que, desde cedo, é formado para o matrimônio para  

que possa desenvolver as funções inerentes a este. Este corpo, dito feminino, agrega, então 

outras adjetivações: a sobriedade - revelada pela maneira de vestir-se; a discrição, mostrada  

na forma de comportar este corpo, às maneiras de sentar (sempre de pernas cruzadas, com 

mãos caídas no colo, como para proteger o sexo); e a submissão, que aparece na cena como 

timidez e encantamento pelo marido, mostrado, através do olhar que baixa, quando se fala de 

sexo. 

Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não seja 
ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, mesmo se o 
locutor preservar para si a distinção (é para mostrá-lo que servem essas 
declarações solenes e liminares); cumpre falar o sexo como de uma coisa que 
não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistema 
de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão 
ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se (FOUCAULT, 2009, p. 30- 
31). 

 

 
O “Agora, vamos esperar a lua-de-mel”, dito por André, completa a obrigação do 

corpo da mulher-esposa. Portanto, o sexo da mulher, aqui, é colado ao gênero feminino. O 

texto da cena não permite que a personagem seja pensada fora dos padrões de sexo/gênero. 

E isto se completa na fala de Amália e de sua convidada sobre as obrigações 

domésticas, que esperam por Maysa. Porém, os fragmentos de frases “ela se acostuma” e 

“falta de interesse”, inserem um momento de conflito entre o que deveria “ser” e o que não 

 

 
 

24 Cena número um. 
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consegue “ser”. Mesmo que a fala não venha através de Maysa, já é um indício de como esta 

mulher rompe com estes paradigmas de sustentação de um modelo feminino. 

 
À primeira vista, o termo "regulação" parece sugerir a institucionalização do 
processo pelo qual as pessoas são governadas. De fato, referir-se à regulação 
no plural é reconhecer que as leis, regras e políticas específicas são 
instrumentos legais através dos quais as pessoas são governadas. Mas, creio 
que seria um erro compreender todas as maneiras de regulação do gênero em 
termos dessas instâncias empíricas legais, porque as regras que regem os 
regulamentos vão além dessas instâncias que tomam forma. Por outro lado, 
seria igualmente problemático falar de regulação do sexo de forma abstrata, 
como se as instâncias empíricas, apenas, exemplificassem uma operação de 
poder que tem lugar, independentemente dessas instâncias (BUTLER, 2005, 
p. 8). 

 
 

A forma como o corpo da mulher é concebido é atravessado por vias de leis e de 

poder, que o tornam tal como ele deve ser. Estas regulações não são advindas, apenas, de leis 

institucionais, colocadas como maiores, mas de práticas de poder, que se mostram presentes 

no cotidiano - na família, no trabalho, na escola -. Todas as instâncias sociais agregam estes 

valores a fim de tornar o corpo feminino um espaço limitado. Um corpo dito e feito para ser 

um depósito de características que o anulam, enquanto sujeito e que não permite que outras 

identificações, fora do dito feminino, possam ser construídas. 

Por outro lado, estes mesmos aparelhos de lei, que regem o corpo, permitem, de forma 

transversal, que outras identidades apareçam, ainda que não se coadunem com as específicas 

homem/masculino e mulher/feminino. Não apenas porque outras identificações de sexo e 

gênero são criadas por este mesmo sistema, mas, também, porque as mulheres não podem ser 

generalizadas e incluídas em uma categoria, que almeja representá-las, com uma identidade 

una e fixa. 

Nesse sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus 
movimentos, será plenamente material, mas a materialidade será repensada 
como o efeito do poder, como o efeito mais produtivo do poder. Não se pode, 
de forma alguma, conceber o gênero como um constructo cultural que é 
simplesmente imposto sobre a superfície da matéria - quer se entenda essa 
como o "corpo", quer como um suposto sexo. Ao invés disso, uma vez que o 
próprio "sexo" seja compreendido em sua normatividade, a materialidade do 
corpo não pode ser pensada separadamente da materialização daquela norma 
regulatória. O "sexo" é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou 
uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas 
quais o "alguém" simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um 
corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural 
(BUTLER, 2000, p. 156). 

 
 

Além disso, a compreensão do corpo feminina está centrada em outra premissa, além 

do dever da procriação, também, na da “assexualidade” deste corpo. Dito de outro modo: feito 
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para reproduzir, o corpo desta mulher, obrigatoriamente, deve estar isento de sua libido, pois, 

esse corpo não deve exprimir sua vontade ou desejo - atributo reservado ao homem, que o 

torna, desta forma, o centro irradiador e das decisões. 

Este é outro paradigma que Maysa quebra. O seu corpo é o espaço da transgressão. É 

por ele que ela permite falar e contestar valores postos como inflexíveis. É possível perceber 

isto, em várias cenas, tais como: cena oito, quando Maysa fica nua na cachoeira sem nenhum 

pudor; cena nove, quando ela veste calças, o que “deformava” e masculinizava o seu corpo 

feminino, não sendo adequado para a época; cena dezesseis, em que a personagem dança de 

pernas de fora, num país (Brasil), em que os resquícios do moralismo familiar ainda eram 

sentidos. Isto se confirma na fala de Woodward: “O corpo é um dos locais envolvidos no 

estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de fundamento para a 

identidade- por exemplo, para a identidade sexual” (WOODWARD, 2003, p.15). 

A tentativa de fixar o corpo de Maysa à configuração do gênero feminino é esvaziada, 

quando esse, não se satisfaz, apenas, em cumprir com a obrigatoriedade biológica, mas é um 

corpo libidinoso, que não aceita a sanção aos prazeres corporais e nem à restrição imposta 

pelo casamento. Na minissérie, as relações de Maysa com seus amantes são mostradas, 

apenas, após o término do casamento. Portanto, não há o registro, na obra, de que outras 

tenham ocorrido durante o matrimônio, a não ser com o marido. Até então, o foco da 

minissérie é centralizado na questão da maternidade como dever. Porém, ao se divorciar, esse 

é direcionado para a liberdade sexual de Maysa. Ela tem amantes, apresenta-se nua numa 

cachoeira, dando espaço para que seu corpo não seja um corpo de mulher, mas um corpo. 

Enfim, as formas como o corpo de Maysa é representado cumpre, não apenas o papel 

de mostrar o caráter de contestação e resistência da personagem, mas é também, de certa 

forma, uma maneira emblemática de evidenciar a imagem de mulher irreverente para as 

normas do meado do século XX. 

É preciso chamar atenção, também, para a forma como este corpo feminino de Maysa 

é vestido, literalmente, durante a minissérie. A escolha do figurino não pode passar 

despercebida, pois ele realça as tomadas de posições da personagem, o que, além de conferir a 

esta, o status de inauguradora da moda de sua época25, também ratifica algumas 

representações do feminino, mas, ao mesmo tempo, traça o perfil transgressor26 para esta 

mulher. 
 

 

25 NETO, Lira. Maysa: só numa multidão de amores. São Paulo, 2009. 

26 Começo a me perguntar se este, também, não se tornou um traço da mulher contemporânea. 
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Aqui, é preciso que se toque em outra via disciplinadora deste corpo dito, como de 

mulher: a estética. Os padrões de beleza da época, importados dos EUA, exigiam que as 

mulheres fossem magras, de cintura fina, pele clara e vestissem roupas - vestidos- que 

valorizassem suas formas. E Maysa foi uma das que tentou entrar neste modelo 

americanizado. Assim como outras mulheres da época, ela foi levada a adaptar seu corpo a 

uma estética que diferia radicalmente com a genética da maioria das mulheres brasileiras – já 

que, por conta das heranças negra e indígena, seus corpos possuem formas mais arredondadas 

e voluptuosas. Entre dietas, cirurgias e medicamentos para emagrecer, Maysa foi disciplinada 

por esta cultura a construir o corpo perfeito. E várias foram as tentativas e as frustrações por 

não ter alcançado o objetivo de ser magra. É possível verificar esta obstinação no fragmento 

da cena doze, transcrito abaixo. 

 
Maysa- Eu emagreci. Mas continuo me sentindo gorda. Muito mais gorda do 
que realmente estou! 

Rafaela- Bem, sempre se precisa perder uns quilinhos. Quem foi que disse 
que uma mulher nunca é suficientemente magra, nem suficientemente rica? 
(...) 

Miguel- Foi aquela americana divorciada, que casou com o duque de 
Windsor. (...) 

Amiga de Miguel e Rafaela- Uma mulher interessantíssima. Mas feia 
(Maysa: quando fala o coração, 2009, DVD 2, 1:09:04-1:09:34)! 

 

 
A preocupação exagerada com a estética corporal não era apenas por uma questão de 

beleza, mas cumpria uma formalidade cultural. Moças, que queriam ter um bom casamento, 

deveriam, além de preencher outros atributos- como o da virgindade e respeitar aos padrões 

de conduta, condizentes para as mulheres- ter um corpo “adequado” para atrair o homem. Ou 

seja, o corpo seria um instrumento de sedução- mas nunca explicitamente. Ela deveria ser 

velada, carregada com um leve toque de pudor- para conquistar um bom partido. 

No caso de Maysa, a busca pela magreza era para cumprir, também, uma formalidade 

artística. A personagem estava sempre em evidência e era necessário apresentar um corpo que 

chamasse atenção do público. Muitas vezes, quando estava fora dos padrões estéticos, ela 

pedia que fizessem close apenas nos seus olhos, que eram considerados um atrativo à parte27. 

 
 

 

27 NETO, Lira. Maysa: só numa multidão de amores. São Paulo, 2009. 



57  

Desta forma, o corpo é materializado no sexo como forma deste expressar determinado 

gênero. Porém, o que se vê é a possibilidade de rompimento de uma associação, que vincula 

todos a uma mesma estrutura de poder, em que o sexo e o gênero estão intimamente ligados à 

heterossexualidade compulsória. Tal ensejo rompe com a repetição performática e, ao mesmo 

tempo, construtivista, que impõe um modelo heterossexualista e mantém outras identificações 

sexuais fora dos contornos do dito aceitável. 

 
2.3. Quebra de paradigmas ou outra representação de mulher? 

 
 

Como pensar a configuração de uma categoria dentro de um sistema, em que a 

identidade deve estar em constante ressignificação? Como construir ou delimitar uma 

categoria que alija identificações, outras, fora do circuito ocidental? O que fazer quando os 

limites impostos ao gênero não são suficientes para acomodá-lo nos moldes da metafísica 

ocidental? 

É, neste emaranhado de questionamentos, que a construção do gênero - no sentido de 

que este trabalho defende a teoria do gênero como uma construção cultural- ou a 

desconstrução deste- uma vez que a proposta defendida é de uma crítica à forma como o 

gênero é concebido dentro da cultura ocidental- está sendo encaminhada aqui. Por um lado, há 

a necessidade política da fixação de uma categoria que represente as “mulheres” e, ao mesmo, 

contesta-se o fechamento de tal categoria, quando deixa de fora outras possibilidades de 

identificações, que não a da heterossexualidade compulsória. 

Chega-se, então a um questionamento sobre esta configuração da categoria feminina 

ocidental que, paradoxalmente, não mais consegue impor limites fixos para o território 

representacional da mulher. Ou seja, não é mais possível fixar fronteiras no território da 

representação, porque um dos elementos constitutivos desta, a identidade, também está em 

crise. 

 

A abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, como um 
processo nunca completado- como algo sempre “em processo”. Ela não é, 
nunca completamente determinada- no sentido de que se pode, sempre, 
“ganhá-la” ou “perdê-la”; no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada 
ou abandonada (SILVA, 2003, p.106). 

 
 

O uso da palavra identificação parece ser mais adequado para falar desta 

transitoriedade da constituição de traços definidores de um sujeito como tal, porque permite 

que haja um espaço de incompletude na construção do mesmo, abrindo, concomitantemente, 
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margem para a desconstrução das substancializações, que poderiam ser fixadas como 

inerentes a uma única e determinada categoria. 

Neste sentido, abordar discursivamente as formas como esta representação é 

configurada é o caminho para compreender as vias de poder, que se imbricam, neste processo. 

Ao mesmo tempo, permite distanciar-se da concepção estruturalista, que concebe a 

representação, como reflexo de um telos - colocado na origem e reproduzido indefinidamente, 

como uma matriz - e consequentemente, entender a forma como o gênero é construído, 

ocidentalmente, enquanto reprodução. Ou seja, o construto homem e mulher está respaldado 

no pressuposto metafísico de que estas categorias representacionais são oriundas de um pré- 

discurso, de um período pré-lei e que, por isso, são incontestáveis em suas configurações. “A 

história das origens é, assim, uma tática astuciosa no interior de uma narrativa que, por 

apresentar um relato único e autorizado sobre um passado irrecuperável, faz a construção da 

lei parecer uma inevitabilidade histórica” (BUTLER, 2008, p. 64). 

Porém, é possível que se fale da quebra destas representações, dentro do próprio 

discurso, dentro do próprio sistema de poder, que rege tais categorias. É o que propõe a crítica 

genealógica feminista, quando busca não uma origem da configuração do gênero, mas 

entender como estas representações se perpetuam no tempo, através de vias de poder, que 

sustentam sua validade. 

 

A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade 
íntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuína ou autêntica que a 
repressão impede de ver; em vez disso, ela investiga as apostas políticas, 
designando como origem e causa categorias de identidade que, na verdade, 
são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são 
múltiplos e difusos. A tarefa dessa investigação é centrar-se - e descentrar-se 
– nessas instituições definidoras: o falocentrismo e a heterossexualidade 
compulsória (BUTLER, 2008, p. 09). 

 
 

Na minissérie estudada, muitos são os pontos encontrados, que se coadunam com esta 

crítica discursiva. A forma como Maysa contesta uma categoria, permitindo-se outras 

posturas, fora das usais representações de mãe, de esposa e de mulher, engendra uma 

agenciamento incontestável. As cenas28 três, sete, oito, nove, dez, onze, treze e quatorze são 

exemplos de rompimento de uma categoria do feminino, mostrando como estas são frágeis, no 

sentido de que podem, sim, serem contestadas de dentro do discurso falocêntrico. 

 
 
 

28 Cenas descritas no quadro de decupagem no anexo. 
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Na cena três, Maysa entrega um texto a André. São os primeiros versos da música 

Ouça e o adeus de Maysa a André, enquanto esposa. Os últimos versos da música mostram 

sua insatisfação ante a vida levada de “bonequinha de luxo,” à qual não queria se adaptar. A 

Maysa, que se mostra aqui, é uma mulher que outorga para si o estatuto de indivíduo que fala, 

que não aceita ocupar um espaço secundário no casamento, que requer para si o lugar de 

dialogismo, de negociação. “Ouça, vá viver/Sua vida com outro bem/Hoje eu já cansei/De pra 

você não ser ninguém/”(MONJARDIM,1977). 

Além disso, a música foi colocada, na minissérie, no momento, em que Maysa decide- 

se pelo divórcio. Para uma mulher da época, esta era uma atitude inaceitável, pois perderia o 

espaço da proteção masculina e estaria fadada ao isolamento e ao rechaço social. E se a 

decisão partisse dela e não do suposto dominante da relação, o homem, abriria espaço para 

suposições e críticas à sua “virtude feminina”. A separação era vista, na época, como algo 

danoso para a sociedade, é o que diz Bassanesi: 

 

A grande ameaça que pairava sobre as esposas era a separação. Além do 
aspecto afetivo, as necessidades econômicas- dependência do marido 
provedor- e de reconhecimento social- mulheres separadas eram mal 
vistas pela sociedade e a realização da mulher passava pelo casamento- 
também pesavam a favor a manutenção do casamento a qualquer custo 
(BASSANESI, 2007, p.631). 

 
 

E a música foi a forma, encontrada por Maysa, de transformar ou sair do lugar, onde 

não queria mais permanecer. A opção pela carreira deu-lhe a chance de independência ansiada 

por muitas mulheres. Assim, se rompe o vínculo “empregatício” entre o marido-patrão e a 

esposa-empregada- empregada aqui no sentido da relação existente entre o empregador e 

aquele que depende do salário pago por este. 

E é o que pode ser ratificado no final da cena número sete, quando Maysa não aceita a 

pensão, que André insiste em lhe pagar. Neste caso, a intenção do marido é continuar 

mantendo a esposa sob seu domínio. Ao que Maysa contesta com autoridade, afirmando que 

ela mesma pode se manter.  Há aqui a quebra de uma representação feminina muito comum,  

a da mulher dependente. Este modelo falocêntrico, em que a mulher é vista como frágil, 

portanto, necessitada de proteção constante, esconde a ideia de anulação do agenciamento 

feminino. Ao ser dependente do homem, ela não se permite buscar outros lugares, que não 

aqueles que a acomodam nos seus papéis subalternos de esposa e dona-de-casa zelosa. 

Assim, o rompimento desta categoria unificada de mulher se instaura. Maysa não é 

mais uma representante fiel desta categoria de mulher, que se conforma aos modelos 
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impostos. Ela quebra com a repetição e engendra uma desconstrução da categoria,  

construindo outras representações, que a matriz heterossexual não havia previsto, mas que se 

fabricam dentro do seu discurso, numa espécie de “reserva de sentido”. Como afirma Ravetti: 

 

O poder performativo do discurso oficial, assim como o das teorias culturais 
de qualquer signo- sobretudo quando estas alcançam um lugar legitimado e se 
fazem escutar- reside, por um lado, na faculdade que esses discursos têm de 
definir, com antecipação, a condição de existência dos sujeitos de uma 
sociedade dada: definem, por exemplo, o que é efetivamente o latino- 
americano, o feminino, etc (RAVETTI, 2002, p. 49). 

 
 

É preciso chamar atenção, também, sobre a postura assumida por Maysa, quanto ao 

filho receber a pensão – ainda na cena sete. Ela não nega a obrigação do pai em sustentar o 

filho. Pelo contrário, a leitura que pode ser feita é a de que Maysa não terá mais com André o 

vínculo conjugal, mas ambos continuam sendo responsáveis pela prole. 

 
Maysa- O nosso filho é outra conversa. Ele, você vai sustentar, pagar os 
estudos, as viagens de férias, tudo! Porque isso é obrigação de pai. 
Principalmente de pai milionário! Para mim, não precisa dar nada. Se vocês 
ainda não sabem, fiquem sabendo: hoje eu sou a cantora mais bem paga do 
Brasil. Não preciso de mesada. Obrigada, doutor (Maysa: quando fala o 
coração, 2009, DVD 1, 1:31:47-1:31:57). 

 
 

Inicialmente, Maysa ratifica a representação do pai-provedor, quando deixa para ele a 

responsabilidade pelos custos da criação do filho, porém, na cena quatorze, em que ela 

conversa com o filho sobre a impossibilidade de eles morarem juntos e nem de voltar ao 

Brasil, ela ratifica a sua parcela de contribuição financeira na educação do filho “Maysa- (...) 

O que você pensa? Esse colégio aqui. Esse colégio custa uma fortuna. E quem paga sou eu. 

Não é vô, não é vó (...) (DVD 2, 1:37:36-1:37:42). Ou, mesmo, na cena quinze, em que 

Jayminho adoece no internato e ela é chamada pela direção da escola para levá-lo para casa, o 

que não acontece (ao contrário dos outros meninos que também ficaram resfriados). “(...) 

Maysa- Só você ficou porque só você tem uma mãe, que trabalha. Trabalha sem parar. Eu 

aposto que todas as outras não fazem nada e têm marido para sustentar a casa (...) (DVD 2, 

1:48:38-1:45:48). 

Esta última cena é também representativa para se discutir outra quebra ou outra 

configuração de representação fora dos padrões ocidentais. Ao ser chamada, para que 

comparecesse ao internato, e ao se negar a “tomar conta do filho”, quebra um paradigma 

rigidamente imposto, o da associação entre mãe e cuidado da prole. A forma como o gênero é 
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dividido, atribui à mãe a responsabilidade de zelar pelo filho. Porém, o que é visto na cena 

difere dos padrões “normais” de comportamento atribuído a uma mãe pelas referências da 

cultura ocidental. Maysa insiste em dizer que a carreira dela é mais importante do que um 

simples resfriado, mostrando um lado que as mulheres, desta cultura, não estão acostumadas a 

ver. Ela corta, neste momento, o cordão umbilical, que deveria unir a mãe ao filho, 

metaforicamente, por toda vida. 

Sabe-se que o tal “instinto materno”- se ainda se pode falar em instinto- não é inerente 

a toda categoria de mulheres, ou seja, nem todas as mulheres recebem o “direito-dever” da 

maternidade de forma igual. Pelo contrário, civilizações anteriores à ocidental -ou mesmo a 

esta, como é o caso das mães do período anterior ao século XIX, que mandavam seus filhos 

para serem criados por amas de leite- podem ter forjado outra forma de estar mãe que não 

esta, à que o Ocidente está acostumado a representar. Além disso, o que garante que toda 

mulher pense a maternidade da mesma forma? Não é mais possível, com todas as discussões 

que se fazem sobre as (des)construções de identidades, que a biologia seja utilizada como 

responsável pela constituição deste enlace entre mãe e filho. 

 

Mais precisamente, os defensores do amor materno "imutável quanto ao 
fundo" são evidentemente os que postulam a existência de uma natureza 
humana que só se modifica na "superfície". A cultura não passa de um 
epifenômeno. Aos seus olhos, a maternidade e o amor que a acompanha 
estariam inscritos desde toda a eternidade na natureza feminina. Desse ponto 
de vista, uma mulher é feita para ser mãe, e mais, uma boa mãe. Toda 
exceção à norma será necessariamente analisada em termos de exceções 
patológicas. A mãe indiferente é um desafio lançado à natureza, à a-normal 
por excelência (BADINTER, 1985, p.15). 

 
 

É interessante perceber a reação de espanto de todos os envolvidos na cena, desde o 

filho, até o médico, enquanto Maysa permanece segura de que esta é a melhor maneira de 

seguir na sua profissão e de educar o filho. Para ela, “o deixar o filho no internato” não 

degenera sua imagem de mãe, pelo contrário, acredita que esta é a melhor forma de educá-lo – 

e isto não exclui o amor que ela sente por ele, mas potencializa uma forma diferenciada de 

amor, com a qual a sociedade ocidental se “afeiçoou”. Maysa é vista, então, como uma mãe 

“degenerada,” porém o que ela propõe não é novo, já que outras formas de pensar a 



62  

maternidade, sem este elo perene, que prende mãe a filho, foram vivenciadas em outros 

momentos da história da humanidade29 

Quanto à educação de Jayminho, é importante salientar que, mesmo engendrando um 

agenciamento feminino, através da postura contestatória às representações femininas 

tradicionais, Maysa contribui, em vários momentos da minissérie, para a ratificação de uma 

representação masculina falocêntrica. Ao dizer, na cena quinze, que insegurança é “coisa de 

menina”- ela reduplica a ideia alusiva de que o homem está para a razão e a mulher para 

emoção, pressuposto mais defendido pela metafísica da substância, pois atribui características 

substanciais ao homem e à mulher, baseando-se no critério de natureza/feminino e de 

cultura/masculino. 

Assim, quando a personagem age de forma a contradizer a usual representação de mãe, 

fica evidente que esta se torna uma ficção dentro do próprio discurso falocêntrico, que atribui 

à mulher o papel de zelar pela vida dos filhos, enquanto ao homem, a responsabilidade de 

provedor – o que também endossa a divisão entre público e privado elucidada no primeiro 

capítulo da minissérie. Maysa inverte o papel, provocando uma celeuma dentro do discurso. O 

que, para a época, era considerado, praticamente, um abandono dos filhos, já que ela opta em 

custear, junto com o marido, a educação de Jayminho, abrindo mão do que, comumente, é 

visto como tarefa de mulher. 

Assim, é possível perceber o que Derrida (2008) chama de différance, ou seja, o 

espaço de intersecção entre o significado (a mãe) e o significante (as adjetivações e sentidos 

atribuídos a esta representação). A différance, aqui se dá neste entre-lugar, em que Maysa se 

coloca, ao romper com um modelo “materno”, preso ao papel da mãe freudiana, ao mesmo 

tempo, em que figura com outra representatividade, acarretando a ressignificação ou 

desconstrução deste enclave, devido às demandas do sujeito. Ser mãe, no sentido substancial, 

que este ser retém, torna-se, neste momento, o estar mãe, mas num lugar diferenciado do 

comum. Não mais uma representação advinda de um logos, que não mais pode ser alcançável, 

a não ser pelo rastro, que ele mesmo produz. 

 

A representação ata-se ao que representa, de modo que se fala como se 
escreve, pensa-se como se o representante não fosse mais que a sombra ou o 
reflexo do representante. Promiscuidade perigosa, nefasta cumplicidade entre 

 
 

29 Entre os tupinaés, as índias matavam seus filhos e davam-nos como alimento para o pai doente. As francesas 
mandavam seus filhos para as amas de leite e estes só voltavam para o lado da genitora, apenas aos cinco anos. 
Ver PRIORE, Mary Del (Org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2007. 
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o reflexo e o refletido que se deixa seduzir de modo narcisista. Neste jogo a 
representação, o ponto de origem torna-se inalcançável. Há coisas, águas e 
imagens, uma remessa infinita de uns aos outros, mas sem nascente. Não há 
mais uma origem simples. Pois o que é refletido desdobra-se em si mesmo e 
não só como adição a si de sua imagem. O reflexo, a imagem, o duplo 
desdobra o que ele duplica A origem da especulação torna-se uma diferença. 
O que se pode ver não é uno e a lei da adição da origem à sua representação, 
da coisa à sua imagem, é que um mais um fazem pelo menos três 
(DERRIDA, 2008, p. 44 e 45). 

 
 

Assim, se a representação é o reflexo de uma origem, este mesmo reflexo não pode ser 

mais esta origem, pois se torna difuso na sua tarefa de duplicação. É, nesta afirmação, que 

tanto Derrida, quanto Butler se baseiam para falar da incongruência de uma categoria de 

gênero, seja de homem, seja de mulher, que represente uma matriz. Neste sentido, não apenas 

a representação de mãe é contestada na minissérie, mas também, a de mulher. 

Na cena número treze, Maysa está com Miguel num quarto de hotel. 
 
 

Maysa- Tira meu sapato? 
 

Maysa- Eu estou bem. Obrigada. 

Miguel- Vai dormir assim, vestida? 

Maysa- Por quê? Você quer tirar a minha roupa? 

Miguel- Não, não é isso. 

Maysa- Tira. 
 

Miguel- O quê? 
 

Maysa- Vocês homens, não são de nada. Quando encontram uma mulher 
de verdade, que fala o que pensa, broxam. Aposto que se eu estivesse 
bêbada, completamente bêbada, você ia se encher de coragem e me 
agarrar. Mas assim, olho no olho... Frouxo! (Maysa: quando fala o 
coração. 1:27:04- 1:28:48). Negrito nosso. 

 
 

Ao tomar a iniciativa na relação acima, Maysa impõe uma inversão de lugares, em que 

a mulher toma a iniciativa ante o homem. O que não era comum na década de 1950, em que a 

figura feminina era vista como passiva aos desejos masculinos. Ao se tornar esta mulher, que 

busca o que deseja, sem importar-se com as convenções sociais, Maysa inscreve o próprio 

discurso feminista. No fragmento, em negrito, ela faz questão de fazer comparações entre  

esta mulher, que ela está mostrando, e um sujeito diferenciado da proposta, à que Miguel 

estava acostumado. Maysa provoca outra representação, que difere daquela matriz originária, 

já questionada por Derrida. 
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É importante salientar, também, a forma, com que a imagem é trabalhada na cena: 

Maysa está sentada na cama e Miguel ajoelha-se para tirar seus sapatos. Aqui, é possível 

observar o lugar privilegiado ocupado por Maysa. É ela quem dita a regra. Porém, quando ela 

diz, ao futuro amante, resumidamente, que ele não está acostumado a este tipo de mulher, 

Miguel já está em pé. A câmera faz um plano americano para Miguel, e um close para Maysa, 

e ela, ainda sentada- portanto, em posição inferior, espacialmente falando- impõe seu discurso 

e o desconcerta. Ou seja, existe, aqui, também, a inversão de lugares, já que o discurso, que se 

impõe, vem daquele sujeito, tomado como o mais fraco na relação – no caso a mulher- e 

impera sobre a representação do outro, neste caso, o homem. 

Irigaray (2009) trata o homem como o sexo uno e a mulher como o múltiplo, mas o 

que se observa aqui é o contrário. Se o um é aquele considerado como absoluto, na cena, o 

que se vê é a mulher colocando-se neste lugar, considerado como privilegiado. Porém, na 

mesma cena, quando a personagem manda Miguel embora, é possível observar uma crise 

entre os valores culturais apreendidos, ao longo de sua formação de sujeito dito feminino e 

outros, que Maysa quer validar. 

Esta crise, que se instaura, é o resultado da forma como Maysa foi educada pela mãe e, 

mesmo assim, ela consegue burlar várias destas normas. O que pode ser visto na cena onze30, 

em que Maysa conversa com D. Iná sobre a vida de casada. 

 
 
 

(...) 
 

Maysa- Tenho pensado em mim, mãe. Nos meus desejos, nas minhas 
frustrações. Às vezes, eu tenho vontade de gritar. Às vezes, eu me sinto 
sufocar. 

 
Iná- Será que você tá doente? Ou será que... Já? 

(...) 

Iná- Maysa, minha filha, você tem obrigação de entender as necessidades de 
seu marido. Aliás, o seu dever é cuidar da felicidade de seu casamento acima 
de todas as coisas. Como eu faço. 

Maysa- Tô cansada de jogar buraco. 

Iná- Minha filha, tá faltando ocupação. É isso. E ocupação de mulher casada 
é filho. Quem sabe não tá na hora de você me dar um netinho ou netinha, 
hein, filha? 

 
Maysa- Quem sabe? 

 
 

30 Ver quadro de decupagem das cenas nos anexos. 
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(...) (Maysa: quando fala o coração. 0:57:06-0:58:51). 
 

 
A primeira fala de Maysa é o resultado da angústia de não condizer com o espaço de 

mulher delimitado para ela. Diferente da mãe, que aqui representa a cultura falocêntrica e  

tudo o que ela encerra, inclusive a reprodução de uma representação centrada num logos. A 

“receita” da mãe é clara para as inquietações de Maysa. Ela deve se adaptar a esta 

representação de mulher casada e mais, ela deve cumprir o seu destino biológico. Ela deve ser 

mãe – ao que Maysa aceita com um gesto afirmativo de cabeça- para se ocupar e deixar de 

pensar. Mais uma vez, a associação do feminino/biológico/natureza. A mulher da década de 

1950, então, é educada para se anular em detrimento do marido. Ele é o representante de um 

telos, que não poderia ser questionado. Para Butler “(...) certos tipos de ‘identidades de 

gênero’ parecem ser meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, 

precisamente porque não se conformaram às normas da inteligibilidade cultural” (BUTLER, 

2008, 39). 

Logo, e, apropriando-se da desconstrução do gênero, como quer Butler, é possível 

dizer que, tanto o sexo, quanto o gênero, construídos em Maysa, não corroboram com as 

especificações defendidas pela inteligibilidade de gênero, no sentido de que ela rompe uma 

categoria, que associa sexo e gênero a especificidades naturais atribuídas ao homem e à 

mulher. Esta forma de se opor a um modelo de mulher já pré-ditado é, literalmente, ratificada 

na fala de Maysa, na cena oito. 

 
 

Ana- Já reparou que não passa uma semana sem que a gente esteja metida 
numa encrenca? 

Maysa- Você não. Eu. Eu que sou assim. Contestadora, irreverente, 
transgressora, principalmente. Nasci com essa marca de não ser 
convencional, de quebrar as regras, não seguir as leis. 

(Após uma lembrança do convento) 

Maysa- (rindo) Apanhei, apanhei sempre. E não aprendi nunca. Eu vou 
morrer assim. Brigando. Mas sem baixar a cabeça (Maysa: quando fala o 
coração, 1:40:18-1:42:00). 

 
 

A marca de não ser convencional condiz com os estudos pós-feministas, utilizados até 

aqui para comprovar esta quebra dos paradigmas representacionais de uma categoria de 

gênero unificada. Na cena nove, por exemplo, é possível perceber como esta representação 

aqui é ratificada por figuras femininas. São as próprias mulheres as principais responsáveis 
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por manter o status quo, que valide a imagem, que o falocentrismo impõe a elas mesmas. 

Porém, a história das mulheres mostra, como, apesar de tantas tentativas, várias foram aquelas 

que se insurgiram contra uma cultura homogênea, mas que, muitas vezes, não conseguiram 

ser a dominante. 

 
 

Freira 1- Que maneiras são essas, meninas? Mulher não pode se vestir desse 
jeito! É pecado. (...) 

D. Iná- Que roupa é essa? Você quer me matar de vergonha, aqui, no meio da 
rua? Você vai embora agora pra casa. Agora, entendeu? 

Maysa- Mamãe! Eu não estou fazendo nada de errado. Eu tenho direito de 
escolher como eu quero me vestir (Maysa: quando fala o coração, 1:54:22- 
1:55:51). 

 

 
O questionamento da vestimenta ultrapassa o simples zelo e estende-se a uma imagem 

de castidade, que a mulher deveria manter. Nunca ultrapassar os limites permitidos, sempre se 

colocar num lugar de passividade e obediência às regras sociais. Vestir calças era desejar ser 

homem, assumir o papel masculino na condução da própria vida. Maysa almeja para si um 

lugar diferenciado, onde, independente do gênero a que está submetida, não se contenta em 

ser uma mera observadora, mas quer ser sujeito. 

E é, na cena dez, - quando André apresenta Maysa à futura esposa, que Maysa assume 

a não pertença aos padrões de normalidade estabelecidos pela doxa patriarcal. 

 
 

André- Ela não é linda? 
 

Maysa- Loira demais. Loira e o que é pior: sem sal. O oposto de Maysa. 

André- Qualquer mulher normal é o oposto de você. 

Maysa- Isso pra mim é um elogio. Detesto normalidade (Maysa: quando fala 
o coração 2:32:44-2:32:56). 

 

 
Ao dizer que Maysa é o oposto de qualquer outra mulher, André acredita estar 

degradando a sua imagem de mulher, ao que ela contesta, assumindo a sua “anormalidade”. É 

esta “anormalidade” que coloca Maysa num espaço diferenciado dentro da minissérie. Ela 

contesta os paradigmas representacionais femininos, ao mesmo tempo, em que propõe outras 

representações, que a sociedade falocêntrica não aceita como normal. Neste sentido, ela é 

colocada no entre-lugar- que será discutido no terceiro capítulo. 
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III. MAÍSA: O ENTRE-LUGAR COMO ESPAÇO DE INDETERMINAÇÃO 
 
 
 

Os gêneros não podem ser verdadeiros nem falsos, reais 
nem aparentes, originais nem derivados. Como portadores 
críveis desses atributos, contudo, eles também podem se 
tornar completa e radicalmente incríveis (BUTLER, 2008). 

 
 
 

Pensar a diferença apenas pelo viés da alteridade- ou seja, continuar colocando o outro 

sempre como o outro e nunca pensá-lo como sujeito, que se processa dentro de um discurso e 

que por este é processado- é dar continuidade à concepção iluminista-ocidental, que pensa o 

outro como a narração do um, sendo este último, colocado no lugar de determinante da 

subjetividade do primeiro. É preciso refletir sobre este conceito de alteridade vinculado às 

questões da diferença. Até que ponto a diferença cumpre o objetivo de diferenciar sem 

priorizar? Como a diferença pode ser validada dentro de um discurso, em que esta é pensada 

apenas como simples diferenciação e não como a validação de subjetividades inerentes a 

indivíduos, que se identificam ou não com uma representação tida como aceitável? 

O repensar da diferença é, antes de tudo, a validação de discursos configurados nos 

interstícios culturais. Sejam estes espaços- configurados nas diversas fronteiras, que separam 

identificações- de sexo, gênero, raça e religioso. Ou seja, ao falar em diferença, esta não deve 

cumprir a simples função de diferenciar sujeitos ou grupos colocados em lugares polarizados, 

ou mais, usar a diferença para, apenas “dar voz” àquelas “minorias”, que foram silenciadas e 

colocadas à margem dos discursos oficiais. 

 
Não opomos aqui, num simples movimento de balanço, de equilíbrio ou de 
destruição, a duração e o espaço, a qualidade e a quantidade, a força e a 
forma, a profundidade do sentido ou do valor e a superfície das figuras.  
Muito pelo contrário. Contra essa simples alternativa, contra a simples 
escolha de um dos termos ou de uma das séries, pensamos que é preciso 
procurar novos conceitos e novos modelos, uma economia que escape a esse 
sistema de oposições metafísicas. Esta economia não seria uma energética da 
força pura e informe. As diferenças consideradas seriam ao mesmo tempo 
diferenças de lugares e diferenças de força. Se aqui parecemos opor uma e 
outra série, é porque, no interior do sistema clássico, queremos fazer aparecer 
o privilégio não crítico simplesmente concedido, por um certo estruturalismo, 
à outra série. O nosso discurso pertence irredutivelmente ao sistema das 
oposições metafísicas. Só se pode anunciar a ruptura desta ligação através de 
uma certa organização, uma certa disposição estratégica que, no interior do 
campo e dos seus poderes próprios, voltando contra ele os seus próprios 
estratagemas, produza uma força de deslocação que se propague através de 
todo o sistema, rachando-o em todos os sentidos e delimitando-o por todos os 
lados (DERRIDA, 1995,p. 37). 
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Ao falar em deslocamento, Derrida chama a atenção para as inúmeras possibilidades 

de construções de identificações dentro da própria estrutura do poder. Todo discurso, 

inclusive, o de gênero, está permeado pelas determinações dicotômicas entre as séries ou 

denominações de grupos. O que é importante salientar é que, mesmo dentro deste sistema 

falogocêntrico, o deslocamento pode acontecer nas transições entre os polos fixados por este 

sistema metafísico, criando-se outras identificações, que fogem às pré-ditas pelo 

logocentrismo. O deslocamento gera a crise e não a calma. O caminhar constante neste  

espaço da diferença é o local em que se configura o que Derrida chama de différance. É o 

lugar em que o sujeito se identifica com características representacionais de polos díspares 

sem, no entanto, fazer opção entre um e outro, configurando-se, desta forma, não a diferença- 

aquilo que é o que o outro não é- mas validando aquilo que nenhum dois lados podem vir a 

ser, uma outra representação fora da dicotomia de gênero. 

Foucault (2009) também trata sobre as questões da construção das identificações31, 

engendradas no espaço da diferença. 

 
 

O próprio mutismo, aquilo que se recusa dizer ou que se proíbe mencionar, a 
descrição exigida entre certos locutores não constitui propriamente o limite 
absoluto do discurso, ou seja, a outra face de que estaria além de uma 
fronteira rigorosa, mas, sobretudo, os elementos que funcionam ao lado de 
(com e em relação a) coisas ditas nas estratégias de conjunto. Não se deve 
fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso tentar 
determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que 
podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que 
forma de discrição é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos 
silêncios e são parte integrante das estratégias que apóiam e atravessam os 
discursos (FOUCAULT, 2009, p. 34). 

 

 
Ao falar em mutismo ou nas polifonias caladas dentro do sistema, Foucault afirma a 

existência de outras identificações que, apesar de fazerem parte do sistema, não são por ele 

validadas. Ou seja, as vozes que são obrigadas a “calar o sexo” são construídas no mesmo 

espaço do deslocamento discutido por Derrida. É o que se pode chamar de entre-lugar. 

 
 

 

31 Apesar de não conceituar as diferenças desta forma. Ele ainda chama de identidade, porém, suas discussões 
acerca do tema geram a ideia de que é possível a existência de “identidades” de gênero que não estão contidas na 
bipolaridade de sexo/gênero. E é desta afirmação que Judith Butler se apropria para defender a teoria da 
performatividade. 
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Se for possível conceituar o entre-lugar como lugar- já que a definição de lugar 

cumpre uma estabilidade de sentido - o mais interessante é que ele abre espaço para o 

repensar de categorias sem o fechamento de identidades. Ele é o “lugar” das identificações. 

Isto porque, como é um local de passagem, sua própria configuração de lugar, enquanto fixo, 

é fluida, portanto é um local configurado como instável. Ele se constitui entre-lugar no 

sentido de que os sujeitos, que por aí passam, circulam entre lugares de identidades 

determinadas, mas que a elas não conseguem se fixar, identificando-se então com inúmeras 

outras subjetividades não fechadas. Isto não quer dizer que os sujeitos não se utilizem, 

também, das identidades já validadas pelo discurso para, a partir daí, romper com categorias 

fixas de sexo e gênero. 

 
 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 
focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação 
de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a 
elaboração de estratégias de subjetivação- singular ou coletiva- que dão início 
a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 
contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade (BHABHA, 2007, 
p. 20). 

 

 
E estes entre-lugares são os espaços para a construção de identificações que, por não 

terem o caráter fixo da identidade, se permitem ser constantemente repensadas no seu 

presente sem, no entanto, deixar de lado os processos identificatórios que a permeiam, seja 

através da negação, seja da ratificação de categorias já formadas. O que importa não é a 

simples negação, mas o questionamento destas categorias fixadas pela naturalização ou 

essencialização das subjetividades do sujeito, independente do sexo, raça ou credo. 

Neste sentido, é possível perceber a configuração do entre-lugar no poema Maísa 

(1993), escrito por Manuel Bandeira tanto na construção poemática - estrutural- quanto nas 

aberturas de sentido, que lhe possam ser atribuídos. 

3.1. A indeterminação influenciando a composição poemática 
 

A forma como o poema Maísa é construído não obedece à estrutura poemática 

tradicional. Sua versificação e métrica são representativas da poesia dita modernista, já que 

divergem da estrutura clássica adotada antes do século XX. Dividido em trinta e dois versos 

que compõem cinco estrofes, o poema é uma reflexão de Manuel Bandeira sobre o “pensar” 
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em fazer um poema para Maysa. “Um dia pensei um poema para Maysa” (BANDEIRA, 1993, 

p. 257). 

À primeira vista, parece que o poema irá enveredar pelo caminho da metalinguagem. 

Já que o poeta inicia sua composição com a alusão ao seu fazer poético, mas não se restringe a 

isto. Ao dizer que pensa em fazer um poema para a personagem aqui estudada, o poeta expõe 

suas dúvidas sobre o que falar sobre Maysa. Como defini-la? Como dizer sobre ela aquilo que 

outros já falaram, ou melhor, como dizer tudo isto, mas sem negativar as subjetivações de 

Maysa? Como dizer de uma mulher que não “parece ser mulher”, já que não se coaduna com 

as determinações estipuladas para o feminino? 

Logo, pensar um poema para esta mulher é também pensar sobre a construção das 

identificações, que compõem este sujeito. Portanto, é possível perceber o clima de 

indeterminação já posto no primeiro verso do poema. 

Judith Butler (2008), tomando como base o questionamento à doxa patriarcal, propõe 

uma abordagem quanto às categorias identitárias, que comungam com as considerações feitas 

neste estudo: a indeterminação de uma categoria, baseando-se num esforço de coalizão aberta 

com críticas à metafísica da substância. O que permitiria, também, o repensar constante das 

identidades (des)construídas do gênero, assim como da abertura de uma categoria 

representativa de mulheres. 

 
 

É minha sugestão que as supostas universalidade e unidade do sujeito do 
feminismo são de fato minadas pelas restrições do discurso representacional 
em que funcionam. Com efeito, a insistência prematura num sujeito estável 
do feminismo, compreendido como uma categoria una das mulheres, gera, 
inevitavelmente, múltiplas recusas a aceitar essa categoria (BUTLER, 
2008.p.21e 22). 

 

 
Nesta visão, observa-se que a categoria de gênero pode ser repensada, através da 

abertura de fronteiras, que cercam e limitam o gênero a espaços e representações defendidos 

pela racionalidade ocidental. E ao levantar estes questionamentos, dentro do sistema 

discursivo, abre para a possibilidade de deslocamento, no interior do discurso, às identidades, 

ditas inteligíveis, como a mulher-esposa, a mulher-mãe, a mulher-amante ou outras 

categorizações, que a personagem não consegue se moldar. Desta forma, aqueles sujeitos que 

não se encaixam nestas identidades prévias são rechaçados pelo discurso falocêntrico. 
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E é esta indeterminação da categoria do gênero, que pode ser verificada no poema aqui 

analisado, escrito, após entrevista feita com Maysa no programa Preto no Branco32 da TV 

Rio. Esta impossibilidade de colocar Maysa, em um lugar que ele não consegue saber qual é, 

ou de representar e significar uma mulher, que rompe com posicionamentos atribuídos à 

mulher ideal dos anos dourados, faz com que o poema não consiga defini-la. 

Assim, a escrita do poema abre aspas, no segundo verso, para fechar, apenas no 

décimo oitavo. Este é o momento, em que o eu poético, literalmente, “pensa” o poema. As 

aspas são os recursos utilizados para abrir espaço às várias possibilidades de escrever um 

poema, que ainda não está pronto, um poema que ainda não diz o que poderia “ser” Maysa. 

 
 

------------------------------------ 

“Maísa não é isso 
Maísa não é aquilo 
Como é então que Maísa me comove me sacode me buleversa me hipnotiza? 

 
Muito simplesmente 
Maísa não é isso mas Maísa tem aquilo 
Maísa não é aquilo mas Maísa tem isto 
Os olhos de Maísa são dois não sei quê dois não sei como diga dois Oceanos 

[Não-Pacíficos 
 

A boca de Maísa é isto isso e aquilo 
Quem fala mais em Maísa a boca ou os olhos? 
Os olhos e a boca de Maísa se entendem os olhos dizem uma coisa e a boca 

[de Maísa se condói se contrai se contorce como a 
[ostra viva em que se pingou uma gota de limão. 

A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios meu Deus como 
[os olhos de Maísa ficam sérios e como 
[a boca de Maísa pode ser amarga! 

Boca da noite (mas de repente alvorece num sorriso inefável)” 
-------------------------------------- 

(BANDEIRA, 1993, p.257). 

 

Além da repetição do nome Maísa, o uso das aliterações – com a repetição do fonema 

/m/- confere ao poema um ritmo quase musical até o penúltimo verso do fragmento transcrito, 
 
 
 

32 Na noite, em que Maysa foi entrevistada no programa Preto no Branco da TV Rio, que colocava na berlinda 
personalidades da época, Manuel Bandeira, presente entre os intelectuais que faziam a segunda parte do 
programa, perguntou para a cantora por que ela fazia aquela cara feia quando dava boa-noite no seu programa. 
Ao que Maysa respondeu “É porque querido, até hoje eu não sabia que você estava me assistindo. Se soubesse, 
em vez daquele boa noite, eu teria mandado um beijo para você “(NETO, 2009, p.111). 
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porém, há, no último verso, uma quebra brusca, não apenas no ritmo, mas no tom da 

indeterminação construída, e que voltará na continuidade pós-aspas. 

Como simplificar em características e atributos o “é” uma mulher? Como deixar de 

lado outros elementos culturais, que atravessam a construção de um determinado sujeito, 

como gênero, classe, raça ou religião? O poema, Maísa, que indetermina Maysa suscita estes 

questionamentos. 

E é, no uso dos pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo, que a indeterminação se 

corporifica, gramaticamente. Estes pronomes são o inominável, o irrepresentável, o não 

identificado. Esta falta de uma identidade que possa definir Maysa corrobora com a proposta 

de Judith Butler sobre a flexibilidade de uma identidade feminina, que não pode ser fechada 

numa categoria. A própria Butler (2008) afirma que não compete à teoria feminista discutir 

uma identidade feminina, mas sim investigar, através de uma genealogia crítica do feminismo, 

os discursos que operam nas estruturas do poder e condicionam os papéis, de homens e 

mulheres, a determinados espaços sócio-culturais. 

 
 

A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da política 
feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um campo de 
poder sistematicamente encoberto pela afirmação desse fundamento. Talvez, 
paradoxalmente, a ideia de “representação” só venha realmente a fazer 
sentido para o feminismo quando o sujeito “mulheres” não for presumido em 
parte alguma (BUTLER, 2008, p. 23 e 24). 

 
 

A representação feminina é então colocada em xeque, tanto por Butler quanto pela 

interpretação que se faz do trecho transcrito do poema. Já que Maísa não é a representante 

feminina da mulher da década de 50, do século passado, então o quê e quem pode ser Maísa? 

Bandeira não consegue dizer, porque ele coloca a personagem em “parte alguma”, assim 

como Butler, que sugere que a representação feminina deve ser presumida como construção 

que não se fecha, mas que é constantemente redefinida na sua presentificação. 

Esta não-colocação do sujeito feminino abre espaço para que a representação das 

mulheres seja aceita, não apenas como características supostamente inerentes a elas, mas para 

pensar, também, o jogo do poder implícito na delimitação do gênero. Por isso, Butler propõe o 

entendimento da categoria de gênero de forma aberta, sem fechar a representação, permitindo, 

uma abrangência sem enclaves. Assim, o sujeito Maísa, que paira no entre-lugar é também 

presentificado, pois nega determinadas representações anteriores, advinda do passado, e 
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projeta, do presente para o futuro, uma identificação, que não pode ser solidificada numa 

simples representação já posta. 

Porém, há de se questionar se esta abertura da categoria do gênero não acarretaria um 

problema político de representação. Ou seja, como representar um grupo que não possui 

características que o una como tal? Negando a representação? Não é esta a proposta, pois ela 

está aí, não pode ser negada. O que passa a ensejar uma ressignificação dos parâmetros 

representacionais, com a inquirição sobre os processos de formação destas representações, 

sobre o jogo de poder, daquilo que está por trás dos discursos essencializados. 

Apropriando-se de Foucault, Butler diz não existir um posicionamento antes, fora ou 

além do campo do poder, ou seja, nenhum discurso está isento das suas teias ideológicas. 

Assim, não existe a negação de uma representatividade feminina, mas o questionamento das 

estratégias, que garantem a sua manutenção, valendo-se de um discurso natural, posto no 

âmbito pré-discursivo 

 
 

------------------------------------------------------ 

Muito simplesmente 
Maísa não é isso mas Maísa tem aquilo 
Maísa não é aquilo mas Maísa tem isto (...) 

 
------------------------------------------------------ 

(BANDEIRA, 1993, p.257). 

 

Numa primeira leitura, poderia ser dito que no trecho acima, Maysa não rompe 

completamente com a categoria do feminino, pois, ao usar as construções ter aquilo, e ter isto, 

Bandeira sugere que a personagem possui atributos que a denominariam, de acordo com a 

representação oficial feminina, como “mulher”. Porém, o mesmo verbo também pode ser lido 

como um atributo que se tem, mas não se é. Isto equivale a dizer que o poema tira a 

representação feminina do espaço da substancialização e a coloca no da construção. Ter 

implica algo que se pode deixar de lado, enquanto ser- verbo tão caro à ontologia- implica 

substância, naturalização de um atributo. Assim, não se nega uma representação, mas sim a 

associação desta à significação filosófica clássica, propondo outras aberturas 

representacionais não pensadas pelo discurso ontológico. 
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O que os estudos contemporâneos do feminino defende, em relação à representação, 

está na contramão desta filosofia ocidental clássica e passa pelo que Judith Butler denomina 

como performatividade33. E Silva em Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais (2003), conceitua muito bem: 

 
 

O conceito de performatividade desloca a ênfase na identidade como 
descrição, como aquilo que é- uma ênfase que é, de certa forma, mantida pelo 
conceito de representação- para a ideia de “tornar-se”, para uma concepção 
da identidade como movimento e transformação (SILVA, 2003, p. 92). 

 
 

O tornar-se, citado acima, é diferente do tornar-se de Beauvoir. Enquanto Beauvoir se 

refere ao torna-se mulher como um destino, Butler fala de outra forma de tornar-se, 

referindo-se as possibilidades de acabar com a repetição, que levaria a este destino 

essencializado da concepção ocidental. Logo, assim como a performatividade é construída, 

através de atos, que se repetem indefinidamente a partir de uma matriz, estes mesmos atos 

podem ser interrompidos, mudados e transformados, distanciando-se da matriz original que 

deveria representar. 

Desta forma, o ter do poema de Bandeira aproxima-se do tornar-se de Butler. Ter está 

relacionado aos atributos, que podem ser deslocados, e tornar-se a algo ainda em construção. 

Eles se aproximam semanticamente no que diz respeito à associação com uma identificação 

que ainda não foi construída e que não será, por isso que se quer identificação e não 

identidade, pois o “ainda”, nesta perspectiva, sempre será ainda e nunca o já do fechamento 

representacional. 

Assim, Bandeira percebe que Maysa está além do que, comumente, representaria uma 

mulher de sua época. Cantora, artista, boêmia, como afirma a personagem na minissérie 

Maysa: quando fala o coração (2009). Outro tipo de representação começa a se delinear e não 

é uma representação pautada nos estereótipos da doxa patriarcal. Pelo contrário, a 

representação que Bandeira anuncia, nestes versos, é de uma mulher que se afasta do que 

 
 

 

33 
Judith Butler (2008) se apropria do conceito de performatividade de J.A.Austin.(1990). Segundo o autor, a 

linguagem tem dois tipos de proposições: aquelas que descrevem algo e aquelas que têm o poder de efetivar este 
algo. Estas últimas são chamadas de performativas. Mas, em alguns casos, as proposições descritivas podem 
transformar-se performativas. Como, por exemplo: Você é mulher, logo, você deve ser caseira, caridosa, gentil, 
doce e submissa. 
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Derrida, no capítulo, O teatro da crueldade e o fechamento da representação presente no 

livro A Escritura e a Diferença (1995), chama de telos, anunciado pela tradição, preso a algo, 

no passado, original. Ou seja, algo que não pode ser denominado porque não comunga com as 

representações advindas de uma suposta origem. Portanto, é possível verificar, no trecho, 

outra representação, pautada na identificação, além da abarcada na categoria fechada do 

gênero, e que, nem por isto, se afasta, totalmente, desta, mas configura-se no entre-lugar da 

indeterminação. 

É necessário, neste momento, apropriar-se de Foucault. O autor, em História da 

sexualidade: a vontade de saber (2009), afirma que não é possível uma sexualidade, que  

esteja fora do sistema de representação. E isto acontece porque as formas de poder exercidas 

sobre os indivíduos, que o próprio sistema representa, permitem que outras possibilidades de 

sexualidades, que não as de matriz heterossexual, possam existir e serem, também, vigiadas. 

Ao mesmo tempo, Butler diz que, somente aí neste espaço, é possível incidir para 

contestar. Um espaço de quebra, chamado por Derrida (1999) de brissura. Trata-se, nesse 

caso, do local mais apropriado para gerar o deslocamento do gênero. 

 
 

A brissura marca a impossibilidade para um signo, para a unidade de um 
significante e de um significado, de produzir-se na plenitude de um presente e 
de uma presença absoluta. Daí porque não há fala plena, quer se queira 
restaurá-la por ou contra a psicanálise. Antes de pensar em reduzir ou em 
restaurar o sentido da fala plena que afirma ser a verdade, é preciso colocar a 
questão do sentido de sua origem na diferença. Tal é o lugar de uma 
problemática do rastro (DERRIDA, 2008, p.85 e 86). 

 

 
Por brissura, se entende aqui, a impossibilidade de perpetuação de uma representação 

feminina, que multiplique, indefinidamente, uma marca de origem. Ou seja, não é viável que 

as identidades de mulher sejam o espelho de uma suposta matriz que se propaga, de forma 

definitiva, sem que o modelo, tido como original, seja deturpado. Ora, se todo o sistema 

representacional está dentro de um discurso, dentro de teias de poder, então, a própria quebra 

desta representação de matriz heterossexual oportuniza o afastamento de uma origem 

dicotômica do gênero e de sua própria determinação. E é o que diz Butler: 

 
 

Se as ficções reguladoras do sexo e do gênero são, elas próprias, lugares de 
significado multiplamente contestado, então a própria multiplicidade de sua 
construção oferece a possibilidade de uma ruptura de sua postulação unívoca 
(2008, p. 58). 



76  

 

A Maysa, definida no poema de Bandeira, difere dos ideais femininos essencializados 

para as mulheres- docilidade, maternidade e submissão-. Ao ser caracterizada com: a “boca 

amarga, os olhos tão sérios”, assume-se contrária ao espaço que lhe foi pré-definido e opta 

pelo entre-lugar, nem a representação de uma origem, que define o feminino, nem o espaço, 

que a anula totalmente. Persegue, antes, o rastro (Derrida,1999), uma espécie de 

representação da representação, portanto, não mais próxima da origem. 

Outro recurso utilizado pelo poeta, que valida esta leitura, é o uso dos colchetes que 

nunca se fecham. Eles se abrem para as referências feitas às subjetivações atribuídas à Maysa, 

reforçando o caráter de indeterminação da personagem. 

 
----------------------------------------- 
Os olhos de Maísa são dois não sei quê dois não sei como diga dois Oceanos 

[Não-Pacíficos 
---------------------------------------- 
Os olhos e a boca de Maísa se entendem os olhos dizem uma coisa e a boca 

[de Maísa se condói se contrai se contorce como a 
[ostra viva em que se pingou uma gota de limão. 

A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios meu Deus como 
[os olhos de Maísa ficam sérios e como 
[a boca de Maísa pode ser amarga! 

---------------------------------------- 
(BANDEIRA, 1993, p.257). 

 

 
O não fechamento das aspas comunga com a intenção do poeta em não fechar uma 

representação de Maysa. Fica clara a abertura de uma categoria de mulheres, que Judith  

Butler defende. Uma categoria, que não possa estar restrita às especificações substancialistas, 

mas que rompa com a fronteira do lugar pré-determinado para alcançar outras identificações. 

 
 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o 
termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da 
“pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o 
gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece intersecções 
com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 
identidades discursivamente construídas (BUTLER, 2008, p.20). 

 
 

E o eu lírico continua sua incessante procura por palavras que possam caracterizar a 

personagem. Uma procura que se torna vã, já que o poeta termina o poema sem conseguir 

definir Maysa. 
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--------------------------------------------------- 
 

Maísa reapareceu depois de longa ausência 
Maísa emagreceu 
Está melhor assim? 
Nem melhor nem pior 
Maísa não é um corpo 
Maísa são dois olhos e uma boca 
Essa é a Maísa da televisão 
A Maísa que canta 
A outra eu não conheço não 
Não conheço de todo 
Mas mando um beijo para ela. 

 

--------------------------------------------------- 

(BANDEIRA, 1993, p.258). 
 

 
No trecho acima, Bandeira continua no espaço da indeterminação de um sujeito 

feminino, porém, vai falar deste sujeito, agora, enquanto corpo. A escolha de um corpo, que 

signifique o feminino, é uma compulsão cultural. Ao nascer, a criança, de acordo com o sexo, 

será culturalmente forçada a assumir posições que a direcionem para o gênero, que reflita o 

seu sexo – mulher/feminino, homem/masculino -, assim, como o corpo feminino é formado e 

detalhado com atributos, que são usados para essencializar os papéis, que as mulheres devem 

exercer de acordo com a norma. 

Longe das preocupações de Maysa com o próprio corpo34, Bandeira nega esta 

“verdade” metafísica e diz que “Maísa não é um corpo”. Ela não é passiva, objeto do desejo e 

não existe para, simplesmente, cumprir seu papel de reprodutora da espécie ou das exigências 

de uma estética feita para a mulher. Não é isto que a define, enquanto sujeito feminino. 

Logo, há de se observar como esta personagem paradoxal esteve sempre presente no 

entre-lugar, entre o desafio das normas de uma sociedade falocêntrica ou a adequação às 

escolhas representacionais que esta delegou para ela. A concreta exterioridade do corpo 

revelaria o gênero do indivíduo? Ou a concretude corporal poderia ser contrária às escolhas  

do sexo ou do gênero? 

 

 
 

34A cultura ocidental faz com que a grande maioria das mulheres tenha uma preocupação exacerbada em cumprir com uma 
estética feminina que agrade ao conceito que se faz de mulher e Maysa parece não ter fugido à regra. Ao tocar, nesta questão, 
Bandeira traz para o poema um traço da Maysa factual: a preocupação com o corpo, pois esta passou por vários 
procedimentos, entre dietas, remédios e cirurgias para atingir o “corpo perfeito”. 



78  

Butler (2008) diz que a matriz de inteligibilidade cultural determina as escolhas do 

sexo e gênero, porém, existem quebras, nesta estrutura, que permitem que, tanto a mulher, 

quanto o homem possam romper com a repetição –performatividade- imposta por esta matriz, 

como já foi explicitado. Assim, o gênero não é substantivo, como pensa a metafísica, não é 

um conjunto de atributos flutuantes, como defende Beauvoir. O gênero é performativo, pois é 

constituído de possibilidades tanto de repetição, quanto de deslocamento e de subversão ao 

estatuído. 

3.2. A apropriação validando a indeterminação 
 
 
 

As discussões feitas até aqui cumprem o papel de repensar a categoria de mulheres 

delimitada pela posição ocidental, assim como o fechamento destas outras identificações de 

gênero, que não condizem com as especificidades do que, comumente, se elege como mulher. 

O que é possível perceber é que a categoria de mulher ocidental não abarca mulheres como 

Maysa, que se colocam no entre-lugar discursivo, propondo outras categorizações produzidas 

no espaço da indeterminação. 

E falar em quebras de paradigmas representacionais inclui, também, falar em 

apropriação. Apropriar-se, pode ser lido, além do ato de tomar para si- que já é um conceito 

que abre várias possibilidades de interpretação- o ato de ler algo, um personagem, um objeto 

de estudo de acordo com as significações que o apropriador impõe ao apropriado, sem, no 

entanto, considerar como totalitárias as interpretações feitas anteriormente e nem 

desconsiderá-las por completo. Isto implica dizer que a apropriação assume, também, o 

caráter de entre-lugar, pois vê determinado objeto de forma a construir um saber que não se 

encerra apenas no já posto ou no já dito, mas em processo nada definitivo. Além disso, a 

apropriação é revestida de criticidade, ou seja, de possibilidades de investimento sobre o 

objeto de questionamento, acrescentando, no caso, ao sujeito-personagem aqui estudado, 

outras formas de interpretação, que ultrapassam as já feitas. 

No poema Maísa, o que se percebe é, exatamente, este posicionamento mais 

contestatório diante da forma como a personagem é posta pela sociedade. Considerada como 

subversiva e fora dos padrões de mulher, ela é revista, sem deixar de lado, estas outras 

construções, de forma a questionar atributos colocados como contrários a uma naturalização 

do ser mulher, mas que é essencializado ao ser pensado apenas como aquilo que ela não 
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poderia ser. Ou seja, a dualidade é recuperada em detrimento da constituição de uma 

identidade fixa de Maysa, como pode ser visto no fragmento “Maísa não é isso/ Maísa não é 

aquilo” (BANDEIRA, 1993, p.257). 

O que o poema propõe é uma abertura nesta fixidez identitária, do gênero, abrindo 

para a indeterminação. A maneira como Maysa é colocada, fora do âmbito do poema, é 

recapturada pelo eu-lírico para, enfim, ser escrita de forma a questionar as posições de gênero. 

Neste sentido, a apropriação ou interpretação da personagem Maysa, feita no poema, é 

uma leitura do poeta que, não concordando com a representação dada à Maysa, escreve um 

poema em que, se apropriando desta personagem, expõe a sua interpretação sobre o sujeito 

dito feminino. É possível verificar que esta tomada de pressuposto nega à Maysa sua alocação 

no pré-definido, e tenta discuti-la no espaço da indeterminação, sem fechá-la numa categoria 

unívoca. Ou seja, a personagem, que de imediato se torna Maísa, é escrita de outra forma que 

não a do plano factual e nem do ficcional da minissérie trabalhada no segundo capítulo, mas 

neste entre-lugar, cuja apropriação irá validar, através do acréscimo, a não bipolaridade. 

A apropriação aqui parece coadunar-se com as ideias de Derrida (2008) sobre o 

suplemento. Esse acrescenta sem somar, no sentido de que é posto como uma outra “coisa”, 

no lugar da presença, tida como originária e capaz de reproduzir-se, indefinidamente, assim 

como a performance, discutida por Judith Butler (2008) e já falada no capítulo anterior. 

Para Derrida (2008), a escritura é o suplemento, pois não consegue dar conta desta 

suposta representação originária. O suplemento possui duas características que o torna 

“estranho” à metafísica ocidental: ele é suplente e vicário. Suplente no sentido de acrescentar 

à presença, tonando-se uma representação, um signo. “Ele cumula e acumula presença” 

(DERRIDA, 2008, p. 177). Ou seja, ele restringe-se a acrescentar, a ser a representação da 

“coisa”, a ser a presença da ausência. Logo, a fala não pode ser representada pela escritura, já 

que elas são recursos distintos, pois, a fala, colocada como natural, precisaria da escritura para 

ser representada e, desta forma, perderia a característica da “essencialidade”. 

Por outro lado, o suplemento, também é vicário. Pois ele se coloca no lugar da fala, 

diferindo desta suposta presença, que se quer ser representada. Ele coloca-se no lugar da 

presença, substituindo-a e cumulando-a de um vazio que nunca é preenchido, tornando-se um 

devir a ser. 
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Trazendo para o estudo do poema, o que pode ser percebido é que, ao se apropriar de 

Maysa, o eu lírico utiliza esta noção de suplemento, pois, ao mesmo tempo em que usa as 

imagens de uma Maysa factual, para dela falar, questiona sobre outras representações que não 

estavam previstas pelo sistema, elaborando outras imagens que diferem da “original”. Neste 

momento, Maísa faz-se suplemento de Maysa e promove o distanciamento por deferimento, 

na medida em que se aproxima da manutenção de uma representatividade, que já não existe  

na personagem factual. 

A apropriação pode ser aproximada do suplemento, que abre espaço para a fluidez dos 

sentidos e adentra por terrenos movediços, não apenas por contestar valores da cultura 

clássica, que reverberam até os dias atuais, mas também, por trazer esse acréscimo a algo que 

se apresenta como completo. A ideia do binarismo, é quebrada ao propor outras abordagens 

fora desta estrutura, que se quer repetida. 

O que nos interessa é esta (des) estruturação promovida pelo suplemento, acerca de 

uma identidade de mulher, que substitui pela identificação de mulheres. Dessa forma, 

comunga com o que é mutável, marca-se pela presença e pela ausência, alimenta-se daquilo 

que não pode ser representado, mas ao mesmo tempo, promove fissuras numa suposta origem, 

com o objetivo de ressignificá-la, tirando, consequentemente, a representação feminina do 

plano da naturalização e ou da essencialização. 

 
 

Mas o suplemento supre. Ele não se acrescenta senão para substituir. 
Intervém ou se insinua em-lugar-de; se ele colma, é como se cumula um 
vazio. Se ele representa e faz imagem, é pela falta anterior de uma presença. 
Suplente e vicário, o suplemento é um adjunto, uma instância subalterna que 
substitui. Enquanto substituto, não se acrescenta simplesmente a positividade 
de uma presença, não produz nenhum relevo, seu lugar é assinalado na 
estrutura pela marca de um vazio. Em alguma parte, alguma coisa não pode 
ser preenchida de si mesma, não pode efetivar-se a não ser deixando-se 
colmar por signo e procuração. O signo é sempre o suplemento da própria 
coisa (DERRIDA, 2008, p. 178). 

 
 

É possível perceber este vazio que nunca é preenchido, este adiamento de uma 

significação, que nunca vem, nos versos citados anteriormente; nos inomináveis isto, isso e 

aquilo; nas perguntas que não têm respostas e que se propagam fazendo ressoar a 

indeterminação. 
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------------------------------------ 

(...) 

“Maísa não é isso 
Maísa não é aquilo 
Como é então que Maísa me comove me sacode me buleversa me hipnotiza? 

(...) 
A boca de Maísa é isto isso e aquilo 
Quem fala mais em Maísa a boca ou os olhos? 
(...) 
(BANDEIRA, 1993, p.257). 

 

------------------------------------ 
 

Esta apropriação da personagem pelo poeta é revelada logo no título do poema, na 

troca da letra y pela letra i do seu nome. Maysa passa a ser Maísa. Talvez tenha sido um 

truque do poeta para escrever um poema para uma mulher que não pode ser descrita como 

una, mas como múltipla, como sugere Irigaray em Esse sexo que não é uno (2009). Ou seja, 

uma personagem que se multiplica não em representações já postas, mas em inúmeras que 

poderão vir a ser, ou melhor, vir a ter, já que a identificação pode ser revisitada com 

possibilidades de modificações. Apesar de haver oposição entre as teorias de Judith Butler e 

Luce Irigaray, sobre a perspectiva da construção do gênero, aqui é possível observar um 

vínculo interpretativo no que diz respeito à questão da identificação. 

Ao escolher escrever Maísa e não Maysa, Bandeira - como é típico de sua linguagem 

poética- apenas simplifica o nome com intenção de torná-lo mais acessível, através da 

simplificação da escrita? Ou a intenção do poeta é apropriar-se no sentido de rever esta 

personagem por outro viés que não das taxativas reiterações sobre ela? Ou ainda, a 

apropriação cumpre apenas este papel, ou é uma forma de ratificar esta indeterminação que o 

autor sugere no poema? 

Se a opção for apenas pela simplicidade típica da escrita bandeiriana, deixar-se-á de 

lado a alusão e aproximações entre o simples, o natural e o essencial feitos à sua poesia por 

inúmeros críticos literários35. Que o poema possui uma linguagem que beira à narração é 

possível afirmar, mas trata-se de uma simplicidade inquietante e não essencializada. É 

questionadora e tem como objetivo instaurar uma crise no seio do poema quanto à 

 
 

35 Gilda Cândido e Antônio Cândido escrevem na introdução ao livro Estrela da vida inteira (1993): “É ainda a 
adesão fervorosa à realidade material do mundo que parece explicar a espontânea naturalidade da sua poesia, que 
tem a simplicidade do requinte.” 
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determinação ou à conceituação sobre quem “é” Maysa. O próprio poeta, ciente deste traço de 

sua escrita, reitera estas discussões “Muito simplesmente/ Maysa não é isso mas Maysa tem 

aquilo”. 

Bandeira opta pelo paradoxo, ao colocar o simples como indefinível? O uso da 

palavra “simplesmente” entra em conflito com “isso” e “aquilo”, pois o inominável, como já 

foi visto, não pode ser simples. No caso em questão, é complexo, uma vez que não possui 

uma conceituação básica, que reflita as predisposições atribuídas à mulher pela metafísica 

ocidental. 

Tomaz Tadeu da Silva (2003) define a identificação como esta construção transitória, 

em que o sujeito se permite “montar-se” e “desmontar-se”, através do agenciamento, da ação 

questionadora construtiva sobre a cultura em que está inserido. 

 
 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma saturação, 
uma sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre 
“demasiado” ou “muito pouco”- uma sobredeterminação ou uma 
falta, mas nunca um ajuste completo, uma totalidade (SILVA, 2003, 
p. 106). 

 
 

Este espaço aberto da identificação, esta brissura, é posta com o objetivo de deixar a 

personagem num estágio de devir. Ao se apropriar da personagem, a começar pela mudança 

na escrita do seu nome, Bandeira revê as várias representações de mulher, colocadas sobre a 

figura de Maysa: contestadora, boêmia, artista- como é mostrado na minissérie- e outras que 

não condiziam com as representações típicas para as mulheres de sua época. Porém não nega, 

mas questiona e sugere que estas não são definições, que conseguem abarcar a figura de 

Maísa, confirmando, de certa sorte, a permanência do binarismo essencializado presente na 

cultura ocidental, o que o sujeito feminino é e o que ele não é - assim como outras categorias 

fixadas- ou seja, o poema questiona não apenas a configuração tradicional feita para a mulher, 

mas também, aquela que seria considerada a quebra de tais paradigmas, colocados no outro 

lado do polo binário. 

Butler, em Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade (2008), não 

fala em identificação, mas tece considerações acerca de um espaço, em que as normatizações 

de gênero dividem o espaço com outras que não condizem com as eleitas pelo telos. O lugar 

que pudesse reunir todas as identificações, de acordo ou não com o estatuído, e que não fosse 



83  

fechado à entrada ou saída de nenhum sujeito. Ela fala da coalizão aberta, como já foi 

discutida no segundo capítulo. Neste espaço, a categoria não seria fixa, mas, por conta da sua 

instabilidade, estaria constantemente sendo redimensionada de acordo com os sujeitos que 

dela fizessem parte. 

 
 

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, 
jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma 
coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades alternativas instituídas e 
abandonadas, segundo as propostas em curso; tratar-se-á de uma assembléia 
que permite múltiplas convergências e divergências, sem obediência a um 
telos normativo e definidor (BUTLER, 2008, p.37). 

 

A protelação de uma identificação, como já foi discutida anteriormente, nunca se 

completa, num processo não apenas de afirmação, mas também de necessário estranhamento 

diante de representações fixas de gênero e de acolhimento daquelas não conhecidas. 

Confirmando-se no poema de Bandeira, uma vez que a personagem torna-se desconhecida, 

não podendo ser fechada numa identidade, mas somente colocada na via da indeterminação. 

 
 

------------------------------- 

Essa é a Maísa da televisão 
A Maísa que canta 
A outra eu não conheço não 
Não conheço de todo 
Mas mando um beijo para ela. 

(BANDEIRA, 1993, p.258). 

 
 

O isto, isso e aquilo encontram aqui uma possível significação. Concretizam a 

indeterminação deste sujeito, que está em processo sobredeterminado, impossível de 

controlar, pois não se enquadra nas normas legais de representação. A figura feminina 

encontra-se neste “efeito de fronteira”, de que fala Tomaz Tadeu (2003), não há como limitá- 

la a um protótipo de mulher, já defendido pela racionalidade ocidental. Assim, a apropriação é 

uma das estratégias utilizadas pelo poeta para reiterar esta indeterminação. 

 
 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma saturação, uma 
sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiado” ou “muito 
pouco”- uma sobredeterminação de uma falta, mas nunca um ajuste 
completo, uma totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está 
sujeita ao “jogo” da différance. Ela obedece à lógica do mais-que-um. E uma 
vez que, como num processo, a identificação opera por meio da différance, 
ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras 
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simbólicas, a produção de “efeitos de fronteiras”. Para consolidar o processo, 
ela requer aquilo que é deixado de fora- o exterior que a constitui (SILVA, 
2003, p.106). 

 

 
Esta afirmação comunga com os princípios da différance, defendidos por Derrida 

(2008), assim como com o processo da indeterminação discutido aqui. A  différance também  

é formulada no entre-lugar, ou seja, ela não é aquilo que já foi dito, mas precisa deste “dito” 

como referência. E não apenas por isso, assim como o deferimento ou adiamento de uma 

significação, que está postulada e que nunca se concretiza, pois está em processo, aberta a 

outras possibilidades, Maísa também está. 

Desta forma, os pronomes demonstrativos usados por Bandeira são recursos de 

adiamento, a fim de que a significação do conceito de Maísa, de mulher, esteja sempre em 

aberto, sem nunca ser concretizada. O poema pode ter uma linguagem simples, mas definir 

quem é este sujeito feminino do poema é mais complexo, pois implica em questionamentos à 

construção da identidade, e consequentemente à formação de um sujeito feminino ocidental. 

O que não é uma tarefa fácil, já que este processo crítico vai de encontro à construção de uma 

herança representacional, que se perpetua há séculos, demandando, assim, posições que 

interferem no cerne destes paradigmas, muitas vezes engessados por práticas cotidianas de 

manutenção do status quo relativo às concepções dos modelos de mulheres. 

Além disso, o uso do i pelo y extrapola a simples troca de letras, é uma inversão de 

lugares daqueles, que não mais ocupam a determinação metafísica, mas assumem a crise da 

instabilidade de sujeito, que não conseguem se fixar numa categoria fechada. Manuel 

Bandeira apropria-se do nome da personagem para enfatizar a indeterminação do sujeito 

feminino. O espaço onde esta indeterminação fica evidente é posto no poema, como já foi 

visto, através de vários recursos estilísticos. Porém, é preciso que se chame atenção, também, 

para o discurso utilizado por Bandeira para evidenciar esta tomada de posição a favor da 

indeterminação. 

Ao propor revisitar, através da apropriação, o sujeito Maísa, Bandeira faz o percurso- 

no sentido de questionar a representação- pois coloca em evidência o que foi discutido no 

segundo capítulo do presente trabalho, sobre a quebra dos paradigmas representacionais. Ao 

mostrar como não é possível determinar Maysa, Bandeira corrobora com as considerações 

feitas sobre a construção do gênero pautada na performatividade, defendida por Judith Butler 

(2008). Ou seja, numa configuração de gênero e de mulher que podem ser quebradas, 
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enquanto repetição de uma matriz. Ela está constantemente sendo redefinida, através de 

identificações, que podem ser reificadas ou não. Esta (in)definição, do que seria este sujeito 

feminino, pode ser justificada, também, na citação abaixo sobre a cópia e o simulacro, trazida 

por Deleuze: 

 
 

Se dizemos do simulacro que é uma cópia de uma cópia, um ícone 
infinitamente degradado, uma semelhança infinitamente afrouxada, passamos 
à margem do essencial: a diferença de natureza entre simulacro e cópia, o 
aspecto pelo qual formam as duas metades de uma divisão. A cópia é uma 
imagem dotada de semelhança, o simulacro, uma imagem sem semelhança. O 
catecismo, tão inspirado no platonismo, familiarizou-se com esta noção: Deus 
fez o homem à sua imagem e semelhança, mas, pelo pecado, o homem  
perdeu a semelhança embora conservasse a imagem. Tornamo-nos simulacro, 
perdemos a existência moral para entrarmos na existência estética. A 
observação do catecismo tem a vantagem de enfatizar o caráter demoníaco do 
simulacro. Sem dúvida, ele produz ainda um efeito de semelhança; mas é um 
efeito de conjunto, exterior, e produzido por meios completamente diferentes 
daqueles que se acham em ação no modelo. O simulacro é construído sobre 
uma disparidade, sobre uma diferença, ele interioriza uma dissimilitude. Eis 
porque não podemos nem mesmo defini-lo com relação ao modelo que se 
impõe às cópias, modelo do Mesmo do qual deriva a semelhança das cópias. 
Se o simulacro tem ainda um modelo, trata-se de um outro modelo, um 
modelo do Outro de onde decorre uma dessemelhança interiorizada 
(DELEUZE, 1998, p. 263). 

 

 
Assim, não há nenhum comprometimento do eu lírico com o fato de Maysa ser um 

sujeito pertencente ao mundo factual36, mas como este sujeito feminino deve ser revisitado 

para dar espaço a outras representações que não à da cópia, daquela que se reproduz apenas. 

É necessário que se trate, neste momento, de dois espaços divididos por uma linha 

tênue: o factual e o ficcional. É lógico que o poema estudado não possui as características 

típicas do gênero narrativo. Mas, como não é possível mais, na literatura contemporânea, 

delimitar este tipo de divisão- assim como de várias outras- pode-se pensar em Maísa como a 

ficcionalização de Maysa? Mas, também, é preciso lembrar que as discussões aqui 

processadas vão de encontro à concepção clássica de representação, portanto, de modelo, de 

uma matriz, que serve como base para construção de outro, que represente, idealmente, a 

origem. 

Neste sentido, não há como pensar Maísa como cópia de uma matriz Maysa e nem as 

duas como cópia de uma matriz originária de mulher, que represente, literalmente, a categoria 

 
36 Esta palavra será utilizada pela ausência de outra que exponha a ideia de diferenciação entre a personagem do 
poema, Maísa, e a pessoa de carne e osso, Maysa, sobre quem o poema trata. 
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de mulher delimitada pela metafísica ocidental. Além dos interstícios culturais, que interagem 

na formação de um sujeito, dito como feminino, há ainda, a distância entre aquilo, que é posto 

no pré-discurso de uma origem, e o que é “copiado” a partir deste. No entanto, é possível 

observar que a matriz se torna rastro37 e não mais a cópia fiel de uma origem 

O rastro pode ser percebido neste simulacro que não é mais a cópia fiel da origem, 

mas, que é criado nos interstícios culturais, produzido no entre-lugar, que não tenta defini-lo 

pelo modelo da cópia. O simulacro reside, então, no espaço da indeterminação. Este é o local 

fértil para produção, e não reprodução, de identificações subversivas das identidades. 

 
 

--------------------------------------------------- 

Maísa não é um corpo 
Maísa são dois olhos e uma boca 
Essa é a Maísa da televisão 
A Maísa que canta 
A outra eu não conheço não 
Não conheço de todo 
Mas mando um beijo para ela. 

 
--------------------------------------------------- 

(BANDEIRA, 1993, p.258). 

 

No fragmento acima, é possível verificar como o eu lírico afirma o seu não 

comprometimento com a cópia. Ele investe na apropriação, ou seja, afirma que a personagem 

discutida ali não é a mesma da vida factual. Portanto, não pode ser tomada como uma cópia 

desta, mas, há nela traços das características, que são colocadas como inerentes à da 

personagem factual, como o rastro. Ela pode ser pensada como o simulacro, não apenas 

porque este compartilha das discussões feitas sobre o entre-lugar, mas, também, por carregar, 

na sua construção, traços inerentes à personagem factual, que, também, não pode ser vista 

nem como origem, nem como cópia. Mas, como uma produção residente no entre-lugar, tanto 

quanto a Maísa de Bandeira. 

Outro ponto a ser ressaltado é a definição que Bandeira tenta fazer de Maísa, através 

da associação dos olhos e da boca, como atributos inerentes à personagem, em detrimento da 

não-valorização do corpo da personagem. A insistência do poeta, em tentar definir Maysa, 

 
37 Derrida fala que o rastro é a perpetuação da matriz em forma de eco, ou seja, não mais a cópia fiel, mas  
apenas traços dela: o rastro. Ver DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspetiva, 2008. 
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através de palavras, que sugerem as formas de expressão mais marcantes da cantora, como os 

olhos e a boca, podem mostrar a tentativa de Bandeira em procurar traçar um perfil identitário 

da artista utilizando duas marcas de sua possível personalidade: a boca, que canta, e os olhos 

que desafiam os paradigmas sociais das décadas que antecedem à segunda onda feminista. 

Por outro lado, ao negar a corporalidade de Maísa o poeta, além de não aceitar a 

associação entre mulher e um corpo delimitado para concretizar este sujeito feminino, 

também, abre espaço para as concepções sartreanas, e que Simone de Beauvoir (2008) 

corrobora, da divisão entre corpo e mente, sendo o homem transcendental e a mulher, 

corporificada- já discutida no primeiro capítulo. O que pode ser feito aqui, então são duas 

leituras. Ao negativar a corporalidade de Maísa, Bandeira a “liberta” do status biológico, 

porém, há o incentivo para que a personagem alcance a transcendência tão cara ao masculino. 

O que irá colaborar com as discussões feitas sobre o entre-lugar como espaço de 

indeterminação de um sujeito feminino, ou melhor, dito feminino. 

Sabe-se do uso de atributos corporais para definir as mulheres e como estas 

características essencializadas estão ligadas ao jogo do poder como já foi discutido no 

capítulo anterior, portanto, a escrita do poeta revela este paradoxo que é estar no entre-lugar, 

entre um discurso já validado culturalmente e em um outro em contraponto, mostrando como 

é possível que características distintas possam comungar num mesmo espaço, sendo a 

significação do sujeito Maísa protelada, com o intuito do não fechamento da representação 

feminina. 

É notório este caráter paradoxal nos versos a seguir: 
 
 

---------------------------------------- 
Os olhos e a boca de Maísa se entendem os olhos dizem uma coisa e a boca 

[de Maísa se condói se contrai se contorce como a 
[ostra viva em que se pingou uma gota de limão. 

A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios meu Deus como 
[os olhos de Maísa ficam sérios e como 
[a boca de Maísa pode ser amarga! 

Boca da noite (mas de repente alvorece num sorriso inefável)” 
---------------------------------------- 
(BANDEIRA, 1993, p.257). 

 

 
Boca e olhos, que se entendem numa postura subversiva, parecem entrar em conflito 

com o sorriso inefável. O paradoxo acontece, no poema, como ratificador da apropriação. Ou 
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seja, esta ideia paradoxal corrobora com a validação da personagem no entre-lugar, na 

medida em que este é posto como local da indeterminação do gênero feminino. 

Assim, fica clara a indeterminação de uma categoria de mulheres no poema, pois as 

estratégias e recursos utilizados pelo autor- recursos estilísticos, utilização da linguagem que 

suscita determinado discurso- dão margem aos questionamentos feitos à doxa patriarcal que 

impõe imagens de mulheres perpetuadas pela tradição e que devem ser questionadas no 

próprio seio desta, fazendo com que os discursos possam ser repensados, não como algo 

naturalizado, mas como um jogo de poderes, em que a disposição dos sujeitos devem ser 

avaliadas e ressignificadas de dentro do próprio discurso. 
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DECUPAGEM DA MINISSÉRIE MAYSA: QUANDO FALA O CORAÇÃO 
 

DIMENSÃO VISUAL DIMENSÃO VERBAL TEMPO DA 
CENA 

CENA 1 CENA 1 0:27:40- 
0:32:23 

Ambiente: Quarto/Copacabana Palace 
Transcrição: André, marido de Maysa, 
sentado na cama, dobra suas roupas e 
coloca na valise. Maysa aproxima-se, 
acompanhada pela babá que segura o 
filho do casal, Jayme. Segue-se uma 
discussão entre os dois, após a saída da 
babá, terminando com André deixando 
Maysa só no quarto. 

Maysa- Eu fiquei lá em baixo, te procurando. 
Podia ao menos dizer que ia subir. 
André- Você estava ocupada demais para se 
preocupar comigo ou com qualquer outra pessoa. 
Maysa (para a babá)- Tira essa roupa molhada do 
menino e dá um banho nele, se não ele vai acabar 
se resfriando e eu ainda vou ser a culpada. 
André- E arrume tudo porque nós vamos voltar 
pra São Paulo agora. 
Maysa- Acha mesmo que eu sou tão culpada, 
assim, de tudo o que acontece de errado? 
André- Você não está tendo tempo pra sua 
família. 
Maysa- Você quer dizer pra você. 
André- Nem pro Jayminho. 
Maysa- Acha que eu não sou uma boa mãe? 
André- Não mude as minhas palavras. Eu disse 
que você não está tendo tempo pra nós. Nós  
todos, que estamos do lado de fora da sua música, 
dos seus amigos, do seu trabalho. 
Maysa- Queria que eu não fizesse nada. Que eu 
ficasse em casa, lavando, passando, cozinhando 
como uma boa empregada doméstica. 
André- Eu nunca pedi que fizesse os trabalhos 
domésticos. Tem todos os empregados de que 
precisa. 
Maysa- Mas eu tenho que cuidar da minha 
profissão. Do meu trabalho. Ele é tão importante 
pra mim quanto a minha família. 
André- Seu trabalho é mais importante do que sua 
família. 
Maysa- Uma acusação grave. Me acha uma má 
esposa e uma mãe sem amor pelo filho? 
André- Não é amor que lhe falta, mas tempo 
disponível pra amar. Pelo menos a mim e ao 
nosso filho. Ou você está cantando ou... 
Maysa- Ou... 
André- Ou passando o tempo todo ao lado de 
quem leva a mesma vida que você está levando. 
No lugar de lar, bar, bar, doce bar. 
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Maysa- Essa é uma piada sem graça. Eu tenho os 
meus amigos. Claro! Você também tem os seus. 
Você gosta de rir, de jogar com eles e gosta de 
falar sobre o seu trabalho. Só por que sou mulher, 
não posso fazer a mesma coisa? (pausa) Pra mim, 
o meu trabalho é tão importante e absorvente 
quanto o seu (pausa longa). Precisa voltar agora 
mesmo pra São Paulo? Por que você não fica mais 
um ou dois dias? Eu volto com vocês. 
André- Tem que ser agora. 
Maysa- Por causa do seu trabalho. 
André- Por causa da minha vida. 
Maysa- O que você quer dizer com isso? 
André- Que você vai ter que decidir o que quer. 
Levar a vida que está levando ou... 
Maysa- Ou ser a dama do lar. 
André- Ser uma mulher casada, com um  filho 
para criar. 
Maysa- É um ultimato? Você sabe muito bem que 
eu odeio esta história de ou ele ou eu. Isso de 
forçar uma pessoa a ter que escolher entre duas 
coisas, que ela ama e que podem, perfeitamente, 
conviver juntas. 
André- Algumas pessoas podem fazer as duas 
coisas juntas, sem prejudicar uma nem outra. Mas 
você não pode. Pensa que eu não sei a vida que 
está levando? Noitadas, bebedeiras e certamente 
infidelidade. 
Maysa- Não é verdade. 
André- Eu não vim aqui pra isso. Eu vim pra dizer 
que você vai ter que escolher. Ou a sua família ou 
essa profissão. 
Maysa- O que te incomoda é eu não me contentar 
em ser um vagalume, e sim eu querer brilhar 
como as estrelas. 
André- Bonita frase. Parabéns! Eu volto agora pra 
São Paulo e você... Você volta quando você 
quiser. Ou melhor, quando você decidir o que 
quer da sua vida (pausa) Ah! Eu trouxe a foto que 
você disse que ia trazer e acabou esquecendo de 
colocar na mala (pausa e música de fundo). 
Lembra quando você saiu de casa pra vir pra cá, 
há duas semanas? Você disse que queria essa foto, 
bem ao seu lado, o tempo todo, diante dos seus 
olhos para lembrar de como era feliz a sua vida e 
como era grande o seu amor por nós dois: seu 
marido e seu filho. 
Maysa- Não preciso de uma foto pra lembrar de 
vocês. 
André- É. Foi o que você disse. Mas acabou 
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 esquecendo de trazer. 

CENA 2 CENA 2 0:48:23- 
0:49:14 

Ambiente: Cidade de Veneza 
Transcrição: São mostradas várias cenas 
de Veneza, enquanto Maysa narra sobre 
sua lua-de-mel, tendo uma música como 
fundo para a narrativa. 

Maysa- Dizem que a cidade mais linda é aquela 
em que nosso amor está. Mas se tivesse que 
escolher uma, entre todas as que  visitei, 
escolheria Veneza. A cidade mágica. Foi aqui que 
André e eu nos despimos dos últimos pudores que 
ainda existiam entre nós. Minha lua-de-mel se 
tornou mais plena. E aqui na cidade das águas eu 
mergulhei nos segredos do amor pelas mãos 
experientes do André. 

CENA 3 CENA 3 0: 51:05- 
0: 52:56 

Ambiente: Casa dos Matarazzo 
Transcrição: Maysa  volta para casa 
depois da temporada no Rio de Janeiro. 
Ao subir as escadas, a câmera faz um 
plano de conjunto, tendo no primeiro 
plano a imagem de uma mesa com fotos 
de Maysa, o filho e André –desde o 
casamento, passando pela gestação, até 
as tradicionais fotos dos três juntos- e no 
segundo plano ou plano de fundo, 
Maysa. A personagem toma o rumo 
oposto ao das fotografias e entra na sala 
onde estão André, a babá e Jayminho. 

Maysa- Pensei bem sobre o que falamos no Rio. 
Trouxe uma resposta. Por enquanto, é um poema 
ou uma letra de uma música, se preferir. Uma 
música que eu ainda vou fazer. 
André (lendo a letra)- Ouça, vá viver a sua vida 
com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não 
ser ninguém (começam os primeiros acordes da 
música Ouça, lida por André). 

CENA 4 CENA 4 0:58:09- 
1:01:04 

Ambiente: Casa dos Matarazzo 
Transcrição: Festa de boas-vindas na 
casa dos Matarazzo para Maysa e André, 
que retornam da lua-de-mel. 

Maysa- André! Conta pra eles qual foi a melhor 
parte da nossa lua-de-mel. 
André- Você quer que eu conte assim, na frente 
de todo mundo e da sua mãe? 
Iná (mãe de Maysa)- Veja bem, André. Eu gosto 
de respeito. 
Cibidinho (irmão de Maysa)- Pode falar, cunhado. 
Eu tapo os ouvidos da mamãe. 
Iná- Cibidinho! 
Monja- Esta conversa está tomando um rumo 
esquisito. 
Maysa- André está se fazendo de bobo, papai. Ele 
sabe muito bem do que estou falando. Conta pra 
eles quando foi que eu falei que eu era a mulher 
mais feliz do mundo, mais realizada de todos. 
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 Não foi quando nós subimos no alto da Torre 
Eiffel e tivemos aquele jantar magnífico. E nem 
quando passeamos de mãos dadas pelo Senna. 
Conta, vai. O que foi que eu falei pra você? 
André- Foi quando ela assinou pela primeira vez: 
Maysa Matarazzo. Ela fez questão de fazer o 
registro do hotel em Buenos Aires. 
Maysa- Eu percebi que algo havia mudado pra 
sempre. Era o início de uma vida perfeita ao lado 
do mais perfeito dos homens. 
Monja- Tanta felicidade assim merece um brinde, 
minha filha. Um brinde aos recém-casados. 
André- Agora, vamos esperar o resultado da lua- 
de-mel, daqui a uns nove meses. 
Iná- André, você está muito saidinho, hoje. 
(à parte) 
Amália (mãe de André)- Agora, ela é uma 
Matarazzo e sabe disso. Vamos ver o que vem por 
aí. 
Amiga- Não é incrível que ela não largue aquele 
copo e o cigarro? 
Amália- E o pior é que ela não sabe fazer nada 
numa casa, acho que nem mesmo fritar um ovo. 
Amiga- Quanto a isso, você não se preocupe, ela 
aprende com o tempo. 
Amália- Pode ser. Mas o problema não é o tempo. 
É o interesse. 
André (pai de André, marido de Maysa)- Amália! 
Por favor, controle a língua, pelo menos por 
enquanto. Não vê que o nosso filho está feliz? 
Amália- Tá, tá, tá bom, André. Tá bom. 
(de volta à cena com a família de Maysa) 
Iná- Nós vamos fazer uma reuniãozinha lá em 
casa pra festejar a volta de vocês. 
Monja- Naquela base: comidinhas, bebidinhas, 
muitos e bons amigos e uma boa roda de violão. 
Cibidinho (irmão de Maysa)- E você vai ter que 
cantar, maninha. 
Maysa (rindo)- Ah! Que maravilha! Quando? 
Amália- Meus queridos, o almoço está servido. 
Vamos? Vamos, por favor! Por aqui. 
André- Então, vamos? 
Maysa- Mmmm! Deixa só eu fumar meu 
cigarrinho. Isso pra mim é sagrado. 
André- Mamãe fica uma fúria quando alguém 
atrasa. 
Maysa- Tá bom! 

CENA 5 CENA 5 1:05:11- 
1:08:50 

Ambiente: Casa dos Matarazzo Roberto Corte Real- Canta mais pra nós, Maysa. 
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Transcrição: Família e amigos de Maysa 
no chá de bebê para o filho que ela 
espera. Em seguida, a cena continua com 
Maysa e André subindo as escadas e 
discutindo, após ela ter aceitado gravar 
um disco. 

Olha, se você tiver mais músicas com essa 
qualidade, eu levo você pra gravar um disco. 
Homem que acompanha Roberto- Da divulgação 
das rádios cuido eu. 
Roberto Corte Real- Você acaba de conquistar um 
amigo e um fã pra sempre. 
Homem que acompanha Roberto- Depois que o 
disco estiver pronto, você põe um sapato bem 
confortável que vamos rodar toda a cidade do Rio 
de Janeiro de rádio em rádio. 
Maysa- Jura? Ah! Meu Deus do céu, que emoção! 
Então, deixa eu te mostrar outra. 
Mãe de André- Meus amigos, vamos aproveitar o 
lanche e deixar o show pra um lugar mais 
apropriado. 
Maysa- Como assim, gente? Eu gosto de cantar e 
quero gravar o disco, sim. Nossa, é o meu maior 
sonho! 
André- Que despropósito! Você está grávida. 
Roberto Corte Real- Esperamos o bebê nascer. Eu 
não tenho pressa. Assinamos o contrato depois. 
Eu quero, apenas, uma promessa sua, Maysa: um 
sim. 
Maysa- Sim. (para André) Sim. É uma ótima 
ideia. 
André- Não! Nem pensar! 
Maysa- Eu quero, André. 
André- Está fora de cogitação. 
(subindo as escadas) 
André- Você não podia ter aceitado. Eu disse não. 
Maysa- Eu tenho a minha vontade, que independe 
da sua. E depois, eu não quero passar o resto da 
vida sendo apenas uma espécie de cantora 
exclusiva da família. Isso seria pouco pra mim. 
André- Você me desautorizou na frente de todo 
mundo. Eu sou seu marido. Você não pode agir 
como se fosse solteira. Tem obrigações como 
minha esposa. 
Maysa- E que tal se você parasse de se sentir meu 
dono e ficasse feliz por mim? Eu vou gravar um 
disco! Um disco! Só isso. 
André- Moças de família não gravam discos. Não 
podem se igualar a cantoras de rádio. 
Maysa- Preconceito! Eu gosto de cantar e sou de 
família! 
André- É da minha família agora. Tem um nome  
a honrar, um nome de peso. Matarazzo! Minha 
família não suporta a exposição pública, nem 
tolera chamar atenção. Isso só traz problemas, 
além de ser muito vulgar. Minha mãe não vai 
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 suportar isso! 
Maysa- É esse o problema? A sua mãe? A sua 
bela e honrada família? Pois eu estou pouco me 
lixando se a minha felicidade não conta para os 
Matarazzo. Deveria contar mais do que tudo, 
sobretudo, pra você, que diz que me ama. Eu 
adoro cantar. Eu sempre gostei. O violão tem sido 
meu único companheiro. O meu melhor 
companheiro nas noites, em que você me deixa 
sozinha e vai beber com seus amigos. 
André- Não começa, Maysa. Uma coisa não tem 
nada a ver com a outra. 
Maysa- Eu te amo, André. E você? Será que me 
ama mesmo? Porque, quem ama, quer o bem da 
outra pessoa. 
André- É claro que eu te amo. 
Maysa- Então, fica do meu lado, me deixa ser 
feliz do meu jeito. Eu não estou pedindo muito. 
Só gravar um disco. Que mal há nisso? Eu não 
vou deixar de te respeitar, de cuidar do nosso 
filho, que está pra nascer. Oh! Meu amor, é 
apenas um sonho! 
André- Um capricho. 
Maysa- Você se queixou que eu andava tão triste, 
tão desanimada. Pois, então! Estou arrumando o 
que fazer. Se você me ama. Se, de fato, me ama, 
não me peça para abrir mão do disco. Você 
prometeu me fazer feliz. 
André- Está bem. Grave o seu disco. 
Maysa- Meu único e mais querido amor, minha 
completa razão de viver! 
André- Tudo bem, mas tem uma condição. Aliás, 
uma só, não. 
Maysa- Diga todas. Eu obedeço. 
André- Você não vai ganhar um tostão com este 
disco. A renda será toda beneficente. Minha 
mulher não é cantora profissional, então, não 
precisa ganhar dinheiro cantando. O disco é 
apenas um capricho seu. 
Maysa- Um capricho meu. 
André- E tem mais. Nada de ficar se exibindo. 
Fotos na capa do disco, nem pensar! 

CENA 6 CENA 6 1:18:37- 
1:20:22 

Ambiente: Uma praia. 
Transcrição: Maysa, dentro de um 
helicóptero, parado no estacionamento 
de uma praia, ao lado do piloto. Do lado 
de fora, na frente do helicóptero, três 
meninos olham para a aeronave. Isto 

Maysa (texto em off- lembranças) - Quando eu era 
criança. Engraçado! Eu me surpreendo, às vezes, 
de ter sido criança. Outras vezes, eu me 
surpreendo de ter crescido, ser adulta. Quantas 
noites eu acordo e penso que estou no meu  quarto 
de criança. “Eu morria de medo dos mosquitos, e 
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leva Maysa a lembrar de sua vida de 
criança. 

mamãe achou que ia resolver o assunto botando 
uma espécie de... como é que chama aquela coisa 
linda, que bota em cama de gente de bem? 
Mamãe achava que eu era gente de bem. Vai ver 
eu sou. Quando a mãe da gente acha, a gente deve 
ser, nê? 
Meu quarto tinha papel de parede. Meu quarto 
tinha badulaques. Meu quarto tinha uma cama 
antiga, antiquérrima. Meu quarto tinha eu, que 
estava em desacordo com tudo isso. 
Se eu tivesse que dizer qual foi a pior coisa que 
aconteceu na minha vida, eu diria que foi o 
internato. O dia, em que eu tive que sair da minha 
casa. Estudei no internato de freiras francesas 
quando era pequena. Não foi castigo, embora 
possa parecer. Moças de boa família iam pra lá, 
era comum. Mamãe queria que eu aprendesse as 
boas maneiras, a falar francês como francesas, 
bonjour, mérci... Isso até que eu aprendi. Mas eu 
nunca me adaptei a ficar longe de casa. Senti 
muita solidão. 

CENA 7 CENA 7 1:29:28- 
1:32:21 

Ambiente: Uma estrada, que beira o mar. 
Transcrição: Dentro de um carro, Maysa 
e alguns amigos, que estavam na festa da 
casa dela, passeiam, quando, após um 
incidente, Maysa tem mais uma 
lembrança. 

Elias (fotógrafo presente na festa da casa de 
Maysa)- Alguém pode me dizer pra onde esse 
maluco está levando a gente? 
Motorista- Agora, vocês vão ver o que é comer 
bem e barato. 
Maysa- Eu não quero nem saber. Quero ir pra, 
onde esta estrada nos levar. 
Elias- Belas palavras! É isso aí! Falou a 
excelentíssima senhora Maysa Matarazzo. 
Maysa- Que Matarazzo, uma pinóia. Mais 
respeito comigo. Esqueceu que eu voltei a usar 
meu nome de solteira? Maysa Monjardim. Perdi o 
Matarazzo, mas ganhei a fama e a liberdade. Eu 
assinei a minha carta de alforria! 
Motorista- Dito isso, eu só tenho uma coisa a 
declarar: ninguém segura mais esta mulher, hem? 
Maysa- Como assim? Se você quiser me segurar, 
eu to topando. 
Motorista- Pera aí, Maysa. Pera aí, Maysa. 
Maysa! (carro sai da estrada e pára num barranco 
que dá para o mar) 
Motorista- Tá maluca, mulher! 
Maysa- Eu não estou. Eu sou. 
Ana (amiga e secretária de Maysa)- Que susto, 
Maysa! Quer matar todo mundo? 
Maysa- Que matar, Ana? Medrosa, você. 
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 Ana- Coisa mais besta, morrer assim, numa 
estrada ridícula! 
Acompanhante de Ana- Quer promoção, é? 
Maysa- E eu lá preciso de promoção? Bom, 
vamos ficar aqui parados ou vamos seguir 
viagem? 
Motorista- Vamos embora. Olha, mas eu não 
quero brincadeira, eu tenho um filho pequeno pra 
sustentar. 
Maysa- Eu também tenho filho pequeno! 
Motorista- A diferença é que eu sustento ele e 
você não. (Maysa fica pensativa) 

 
Todos (menos Maysa) Quando a lembrança com 
você for morar e bem baixinho... 

 
(corte para cena da lembrança do divórcio) 
André- Vamos estipular uma pensão para você. É 
justo. 
Maysa- Eu não quero nada, não preciso de nada. 
Advogado- Dinheiro nunca é demais. 
Maysa- O que eu ganho com minha profissão, já é 
bastante. 
André- Você quis casar com separação total de 
bens. 
Maysa- Claro! Casar com um Matarazzo já foi um 
peso enorme! Se caso com comunhão de bens, 
sim, sua mãe me comia viva! 
André- Se eu morro, você não vai herdar nada. 
Maysa- Ai, não me faça rir, André. Se eu não 
quero nada de você vivo, vou querer de você 
morto? Vamos logo com isso. 
André- Tudo bem. Como você quiser. Mas o 
Jayminho... 
Maysa- O nosso filho é outra conversa. Ele você 
vai sustentar, pagar os estudos, as viagens de 
férias, tudo! Porque isso é obrigação de pai. 
Principalmente, de pai milionário! Pra mim, não 
precisa dar nada. Se vocês ainda não sabem, 
fiquem sabendo: hoje eu sou a cantora mais bem 
paga do Brasil. Não preciso de mesada. Obrigada, 
doutor! 

CENA 8 CENA 8 1: 38:24 
1: 42:03 

Ambiente: Cachoeira 
Transcrição: Maysa e um grupo de 
amigos estão às margens de um pequeno 
riacho que deságua de uma cachoeira. 

Um dos amigos- Maysa! Que é que você vai 
fazer? 
Maysa- Você vai ver. (pausa) E aí? Quem é 
homem pra entrar? 
Elias- Ah, essa eu não posso perder! 
Ana- Calma aí. Nada de fotografias. Não, não vai 
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tirar fotografia. Não, não, não,... 
Elias- Uma foto só. Calma! 
Ana- Maysa! Maysa, sai daí!(vê o policial) Não, 
não sai não, fica aí dentro. Eu vou pegar o seu 
vestido. 
Maysa- (rindo) Saio ou não saio? 
Policial- Saia, por favor. 
Namorado de Ana- Onde tem Maysa, tem sempre 
um escândalo. 
(na viatura da polícia) 
Ana- Olha o que você ganhou com a brincadeira: 
um belo de um resfriado. 
Maysa- Olha moço: quando a gente for embora, 
não dá pra ligar a sirene? Eu nunca andei num 
carro de polícia. Queria comemorar! 
Ana- Já reparou que não passa uma semana sem 
que a gente esteja metida numa encrenca? 
Maysa- Você, não. Eu. Eu que sou assim. 
Contestadora, irreverente, transgressora, 
principalmente. Nasci com essa marca de não ser 
convencional, de quebrar as regras, não seguir as 
leis. 
(Após uma lembrança do convento) 
Maysa- (rindo) Apanhei, apanhei sempre. E não 
aprendi nunca. Eu vou morrer assim. Brigando. 
Mas sem baixar a cabeça. 
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CENA 9 CENA 9 1:54:22- 
1:56:26 

Ambiente: Uma rua Freira 1- Que maneiras são essas, meninas? 
Transcrição: Maysa e uma amiga Mulher não pode se vestir desse jeito! É pecado. 
caminham por uma rua agitada, quando Maysa- Pecado é falar mal dos outros. 
encontram duas freiras. Freira 2- Mais respeito conosco viu, mocinha. 

 Deus castiga. 
 Freira 1- Pobre pecadora! Que o Deus ilumine seu 
 caminho! 
 Maysa- Amém!(risos). Ah! Essas freiras são um 
 xarope! Pior castigo da minha vida foi quando eu 
 tive que estudar em colégio de freiras. 
 Marlene (amiga de Maysa)- Você viu a cara que 
 elas fizeram? 
 Maysa- Como se tivesse visto o diabo em forma 
 de gente! 
 Maysa- O que será que aconteceu? 
 Marlene- Ah, Maysa! Não interessa, vamos 
 embora. 
 Maysa- Não, espera! Eu quero saber. (dirigindo- 
 se a uma mulher da multidão). O quê que 
 aconteceu, moça? 
 Mulher- Tentativa de suicídio. 
 Outra mulher da multidão- A moça cortou os 
 pulsos. A loira do primeiro andar. 
 D. Iná- Maysa! 
 Maysa- Mamãe! Nossa, que coincidência! 
 D. Iná- Que roupa é essa? Você quer me matar de 
 vergonha, aqui, no meio da rua? Você vai embora 
 agora pra casa. Agora, entendeu? 
 Maysa- Mamãe! Eu não estou fazendo nada de 
 errado. Eu tenho direito de escolher como eu 
 quero me vestir. 
 D. Iná- Direito, uma conversa! Você passou dos 
 limites. Eu aturo tudo: você sozinha aí, pela rua, 
 flanando, como se não tivesse uma família. 
 Fumando até que eu sei. Mas não. Minha filha 
 vestida de homem, isso nunca. Já pra casa, direto. 
 E quando chegar lá, nós vamos ter uma conversa 
 muito séria! Que falta de vergonha! E você, 
 Marlene, já pra casa. Quando encontrar a sua mãe, 
 eu vou contar esta cena vergonhosa que eu vi. 
 Amiga de D. Iná- Essa sua filha, hein? 
 D. Iná- Meu Deus! A gente tenta educar, tenta 
 segurar, mas não consegue. Direto pra casa! 
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CENA 10 CENA 10 2:32:22 
2:32:27 

Ambiente: Restaurante 
Transcrição: É a comemoração de um 
prêmio que Maysa recebeu. André 
apresenta a futura esposa à Maysa. 

Maysa- Agora eu quero uma foto com o Jayminho 
entre nós, André. Tipo família feliz. 
André- Ela não é linda? 
Maysa- Loira demais. Loira e o que é pior: sem 
sal. O oposto de Maysa. 
André- Qualquer mulher normal é o oposto de 
você. 
Maysa- Isso pra mim é um elogio. Detesto 
normalidade. 
André- Assim, vai ficar sozinha. 
Maysa- Você que pensa! Acho até que já arrumei 
um parceiro. 
André- Pois case-se também. 
Maysa- Eu não tenho pressa. Você namorou uma 
semana, já está noivo e, pelo que ouvi, se 
preparando pra casar. 
André- Diante de uma beleza dessas, pra que 
esperar? Seria perda de tempo. 
Maysa- Você sempre foi rápido no gatilho. 

SEGUNDO DVD 
CENA 11 CENA 11 0:55:22- 

0:59:19 
Ambiente: Um quarto da casa dos pais 
de Maysa. 
Transcrição: A cena é mais uma 
lembrança de Maysa sobre o período 
inicial do casamento. 

Monja- Oi! Eu não quero atrapalhar a conversa de 
vocês. Só vim trazer o uísque. Porque a esta hora 
o nosso bar já está aberto. 
Iná- Pai dando bebida pra filha. Eu nunca vi coisa 
igual. 
Monja- A minha filha não precisa beber 
escondido. Já não basta a marcação do marido 
dela? Bom. Estou na sala. O André chegando, nós 
jantamos. Estou morrendo de fome. 
Maysa- Escuta a letra dessa música que eu fiz, 
mamãe. Me diz o que acha: “O quê que eu estou 
procurando no vago, aflita, olhando? De canto em 
canto buscando... o quê? De noite a lua assiste  
que eu fico ainda mais triste. E saio na rua 
olhando, procurando. Mas o quê? Talvez, se um 
dia eu achasse e o mundo depressa tirasse e eu 
não conseguisse nem ver. Mas o quê que eu estou 
procurando no vago, aflita, olhando, de canto em 
canto buscando? O quê? 
Iná- Linda, minha filha! Parabéns! Só que eu acho 
um pouco triste. Ainda mais tendo sido composta 
por você que acabou de se casar. 
Maysa- Tenho pensado em mim, mãe. Nos meus 
desejos, nas minhas frustrações. Às vezes, eu 
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 tenho vontade de gritar. Às vezes, eu me sinto 
sufocar. 
Iná- Será que você tá doente? Ou será que... Já? 
Maysa- Não. Não é nada disso, mãe. Eu sinto 
falta da alegria dessa casa. Lá, naquela  mansão, 
na Avenida Paulista, é tudo muito, muito cheio  
de regras, normas, formalidades, pouca festa e 
muitos jantares. Tudo chato. Chatíssimos! 
Iná- Quando é que você vai mudar pra casa de 
vocês, só de vocês? 
Maysa- André diz que logo, que está fazendo uma 
pequena reforma. Sei lá. 
Iná- A família Matarazzo recebe muito e são 
tradicionais. É uma maneira de ser. É apenas 
diferente, mas eu avisei que seria assim. 
Maysa- André também mudou muito. Vivemos 
cercados de gente mais velha, mais velha até que 
ele. Imagina! Ultimamente, ele está saindo 
sozinho. Eu prefiro assim, me aborreço menos. 
Iná- Maysa, minha filha, você tem obrigação de 
entender as necessidades de seu marido. Aliás, o 
seu dever é cuidar da felicidade de seu casamento 
acima de todas as coisas. Como eu faço. 
Maysa- Tô cansada de jogar buraco. 
Iná- Minha filha, tá faltando ocupação. É isso. E 
ocupação de mulher casada é filho. Quem sabe 
não tá na hora de você me dar um netinho ou 
netinha, hein filha? 
Maysa- Quem sabe? 
André- Cheguei! Já no violão? Pelo jeito, eu vou 
ter uma esposa cantora. 
Maysa- Já tem. Ou ainda não percebeu? 
André- Cantora pros amigos, a família, dentro de 
casa. E também pode cantar nos aniversários. 
Mais que isso, não! 

CENA 12 CENA 12 1:09:04- 
1:10:01 

Ambiente: Jardins da casa de Rafaela, na 
Espanha. 
Transcrição: Maysa conversa com 
Rafaela, Miguel, marido de Rafaela, e 
uma amiga do casal. Eles estão sentados 
à mesa, bebendo e fumando. É uma 
festa. 

Maysa- Eu emagreci. Mas continuo me sentindo 
gorda. Muito mais gorda do que realmente estou! 
Rafaela- Bem, sempre se precisa perder uns 
quilinhos. Quem foi que disse que uma mulher 
nunca é, suficientemente, magra, nem, 
suficientemente, rica? 
Maysa- Não foi Madame Chanel? Tem a cara 
dela. 
Rafaela- Não! Não! Miguel! Quem foi que disse 
que uma mulher nunca é, suficientemente, magra, 
nem, suficientemente, rica? 
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 Amiga do casal- Eu não sei, mas concordo. 
Miguel- Foi aquela americana divorciada, que 
casou com o duque de Windsor. 
Rafaela- Ah, sim. Willis Simpson é o nome dela. 
Amiga do casal- Uma mulher interessantíssima. 
Mas feia! 
Miguel- Feia, mas devia ser muito boa de cama 
pra o Rei abdicar do trono inglês por causa dela. 
Rafaela- Ah, Miguel! Quem é que quer ser rei 
hoje em dia? 
Miguel- O que eu acho é que uma mulher boa de 
cama vale qualquer sacrifício, inclusive o trono da 
Inglaterra. 
Rafaela- Cale a boca, Miguel!  Deixa  eu 
continuar minha conversa com a Maysa. Mira! 
Aqui na Espanha tem-se mesmo que cuidar del 
peso. Come-se muito e comida calórica, 
excessivamente, condimentada. Um perigo para 
quem não quer engordar. 
Maysa- Sim (risos). 

CENA 13 CENA 13 1:26:44- 
1:31:45 

Ambiente: Quarto de hotel na França. 
Transcrição: Miguel leva Maysa até o 
quarto, a pedido da esposa. Os dois 
flertam. 

Maysa- Tira meu sapato? 
Maysa- Eu estou bem. Obrigada. 
Miguel- Vai dormir assim, vestida? 
Maysa- Por quê? Você quer tirar a minha roupa? 
Miguel- Não, não é isso. 
Maysa- Tira. 
Miguel- O quê? 
Maysa- Vocês, homens, não são de nada. Quando 
encontram uma mulher de verdade, que fala o que 
pensa, broxam. Aposto que, se eu estivesse 
bêbada, completamente bêbada, você ia se encher 
de coragem e me agarrar. Mas, assim, olho no 
olho... Frouxo! Chega! Sua mulher tá esperando. 
Ela é um amor de pessoa. Vai, vai e bate a porta. 
Miguel- Maysa, eu... 
Maysa- Vai, Miguel, já disse. Eu quero dormir. 
(pausa) Miguel? Venha aqui. Me beija!(após o 
beijo) Também me sinto atraída por você, mas 
não pode ser assim, desse jeito. Eu não quero 
magoar ninguém, nem me envolver em nenhuma 
confusão. 
Maysa (após o beijo)- Vai, Miguel. Vai embora. 
Resolve sua vida sem me envolver em nenhuma 
confusão. 
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CENA 14 CENA 14 1:36:22- 
1:38:02 

Ambiente: Internato de André na 
Espanha. 
Transcrição: Plano paisagem na escada 
da frente do internato, corte para plano 
de cima pra baixo para a cena de Maysa 
e Jayminho, ainda criança, conversando 
numa sala cheia de cadeiras. 

Maysa- Eu nunca posso vir e quando venho só 
ouço reclamação. Acabei de ouvir muitas queixas 
de meu pai e de minha mãe quando liguei para o 
Brasil. E agora, você. Será que você não tem nada 
de bom pra me contar? 
Jayminho- Não gosto daqui, mãe. Odeio esse 
lugar. 
Maysa- Ah, é! E como é que você vai viver 
comigo em Madri? Eu tendo que trabalhar, 
viajar... 
Jayminho- Fico com meu vô, minha vó, no Brasil. 
Maysa- Que vô? Que vó? Que Brasil, menino? 
Tem que ficar aqui, comigo, que sou sua mãe. 
Jayminho- Você nunca aparece. 
Maysa- Eu faço o que eu posso. 
Jayminho- Não faz não. 
Maysa- Sei que eu posso pouco. Mas o que eu 
posso, o que dá pra fazer, eu faço. O que você 
pensa? Esse colégio aqui. Esse colégio custa uma 
fortuna. E quem paga sou eu. Não é vô, não é vó. 
Jayminho- Todo mundo aqui recebe visita, menos 
eu. Já sabem que eu não tenho pai, mas também 
me perguntaram se eu também não tenho mãe. 

CENA 15 CENA 15 1:43:43- 
1:47:03 

Ambiente: Enfermaria do internato de 
Jayme 
Transcrição: Maysa entra, acompanhada 
de Miguel e o médico do internato. 
Jayme deitado na cama. 

Maysa- Pronto, filho, vim ver você. O que 
aconteceu? 
Jayme- Dói muito a garganta. 
Maysa- Mas só isso. Não é a primeira vez. 
Sempre teve problemas de garganta. Não é nada. 
Médico- A febre cedeu, está medicado, mas aí 
começou a chorar sem parar. Então, achamos 
melhor chamar a senhora. Pode ser que seja 
melhor que ele vá pra casa um ou dois dias. 
Jayme- Me leva, mãe. 
Maysa- Não. Assim, de repente, não dá. Eu estou 
hospedada na casa de amigos, não num hotel. E 
hoje eu tenho um jantar... 
Miguel- Maysa, temos num lugar pra ele, em  
casa. Um quarto ao lado do seu. 
Maysa- Não, Miguel! Não pode ser assim, só 
porque ele quer. Ele não tem nada, não está 
vendo? É fita. Choramingo de menino. Comigo 
ou aqui a garganta vai doer a mesma coisa. Já 
falei, Jayminho, não pode ser assim, tão carente, 
tão inseguro. Isso é pras meninas. Olha, no final 
de semana, eu volto, e aí, sim, levo você pra ficar 
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 comigo sábado e domingo, porque, na segunda, a 
mamãe vai ter que viajar a trabalho pra muitos 
lugares. 
Jayme- Eu não posso ir com você na viagem? 
Maysa- Claro que não, filho. A mamãe vai cantar 
à noite, em teatros, em clubes. E você? Vai ficar 
sozinho, no hotel? Seja bonzinho, compreenda 
que é assim que tem que ser. Com tantos alunos 
na escola, só ele ficou doente? 
Médico- Não. Tinham outros dois meninos, mas 
os pais levaram pra casa. As crianças sempre 
melhoram quando estão junto da família. 
Jayme- Só eu fiquei aqui, mãe. 
Maysa- Só você ficou porque só você tem uma 
mãe, que trabalha. Trabalha sem parar. Eu aposto 
que todas as outras não fazem nada e têm marido 
pra sustentar a casa. Bom, se é só isso, eu já vou 
indo. O jantar hoje é pra mim, não quero me 
atrasar e eu ainda tenho que me arrumar. Estamos 
entendidos, filho? Homem tem que ser homem. 
Lembre-se do seu pai, que era forte, nunca 
chorava. É assim que tem que ser. 
Miguel- Quero que você vá lá em casa tomar um 
bom banho de piscina. E me ensinar a jogar 
futebol. Combinado? 
Maysa- Pronto. Já está melhor, viu?  Olha,  eu  
não vou beijar você porque eu tenho que cuidar da 
minha garganta. Se fico doente, já viu, não é? 
(para o médico) Não precisa nos acompanhar, nós 
sabemos o caminho. Obrigada. Tchau, filho. 

CENA 16 CENA 16 2:04:47-2:05:04 
Ambiente: Um palco 
Transcrição: Maysa dançando com um 
grupo de bailarinos que fazem parte do 
seu show. 

 
Não há texto verbal. 
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