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RESUMO 

 

Jessica Jones é uma heroína de histórias em quadrinhos da Marvel Comics que estreou, em 

2015, uma série homônima na provedora via streaming Netflix. Este trabalho teve o objetivo 

de compreender se essa personagem apresenta novas possibilidades de identificação para suas 

espectadoras. Para isso, foram empregadas duas análises: a primeira foi uma análise de 

conteúdo dos dois primeiros episódios da série com o intuito de elencar algumas 

características da personagem Jessica Jones; a segunda, uma análise netnográfica de sua 

página oficial no Facebook, foi empregada para que se pudesse compreender a relação das 

espectadoras da série com a protagonista. Conceitos como “identidade” e “representação” 

foram abordados a partir de obras de Stuart Hall e de Legros et al (2014), respectivamente, 

entre outros autores; da mesma forma, as representações femininas e as feminilidades foram 

discutidas a partir de Cíntia Schwantes (2006) e Maria Rita Kehl (2008), principalmente; e 

obras de autores como Michel Maffesoli, Michel de Certeau, Roger Silverstone, entre outros, 

foram utilizadas para abordar a relação entre o cotidiano e a mídia,  ponto de partida para este 

estudo. Constatou-se, a partir das análises aqui implementadas, que as espectadoras da série 

Jessica Jones se identificam com sua protagonista em aspectos de uma feminilidade 

considerada transgressora. 

 

Palavras-chave: 

Séries; representações femininas; Jessica Jones; Mídia e Cotidiano; Netflix; Marvel Comics. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ABSTRACT 

 

Jessica Jones is a Marvel Comics comic book heroine who debuted in 2015 a homonymous 

series on streaming provider Netflix. This work aimed to understand if this character presents 

new identification possibilities for its female spectators. For this, two analyzes were 

employed: the first was a content analysis of the first two episodes of the series in order to list 

some characteristics of the character Jessica Jones; the second, a netnographic analysis of its 

official Facebook page, was employed in order to understand the relation of the female 

spectators of the series with its protagonist. Concepts such as “identity” and “representation” 

were approached based on works by Stuart Hall and by Legros et al (2014), respectively, 

among other authors; likewise, female representations and femininities were discussed from 

Cíntia Schwantes (2006) and Maria Rita Kehl (2008), mainly; and works by authors such as 

Michel Maffesoli, Michel de Certeau, Roger Silverstone, among others, were used to 

approach the relation between daily life and the media, the starting point for this study. It was 

verified, from the analyzes here implemented, that the female spectators of Jessica Jones 

series identify themselves with its protagonist in aspects of a femininity considered 

transgressive. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Para melhor ou pior, não há situação na vida 

cotidiana que não tenha subtexto feminista, nem 

implicações superestruturais, e se percebe 

constantemente que, mesmo quando se quer 

descansar, isso bate no seu rosto.” 

(Margo Jefferson em Feminists: what were they thinking?
1
) 

 

 

Os estudos da Comunicação devem se estender para além dos meios. Para isso, 

precisa haver um deslocamento para o cotidiano a fim de se compreender como as pessoas se 

comunicam, tal qual defende Martín-Barbero (1993) quando diz ser necessário estudar “os 

processos de comunicação que acontecem na praça, no mercado, no cemitério, nas festas, nos 

ritos religiosos…” (MARTÍN-BARBERO; MIER VEGA, 1993, p. 70).  A questão da 

representação feminina é um exemplo da importância desse tipo de estudo, pois a aceitação e 

naturalização, por parte de muitos, de uma sociedade desigual de diversas maneiras e que traz 

a desigualdade de gênero em sua base – com o patriarcalismo
2
 – de forma tão arraigada no 

cotidiano, ocorre também em relação as suas representações.   

No entanto, ao optar por trabalhar com a recepção, explorando possibilidades de 

dissensos por parte dos receptores em relação a essas supostas naturalizações, muitas vezes 

ratificadas pelos meios de comunicação, esse estudo se preocupa em examinar as maneiras 

como as mulheres individualizam aspectos da cultura de massa, alterando e se apropriando 

dessas produções, deixando de ser "consumidoras" para se tornarem “usuárias” (CERTEAU, 

2001) e, assim, se tornando mais ativas frente às usuais representações sociais de gênero – 

sobre o masculino e o feminino – expostas nas mídias audiovisuais. 

Dessa forma, este estudo busca, em uma série da Netflix em que as personagens 

femininas colocam em questão velhas acepções sobre o que seria conveniente ao corpo e ao 

comportamento feminino, possibilidades de rever essas acepções, mostrando que os 
                                                           
1
 Documentário estadunidense produzido e distribuído pela Netflix e lançado em 2018. 

2
 O termo patriarcalismo, aqui, não se refere ao conceito de patriarcado em Weber (Economia e Sociedade, 

1920). Ele é mais abrangente, adaptado à complexidade das relações e instituições na contemporaneidade, se 

referindo à desigualdade de poder entre homens e mulheres. É um sistema que designa o poder do gênero 

masculino enquanto categoria social; uma forma de organização social na qual as relações são regidas pelos 

princípios básicos de que as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens. Segundo Morgante e 

Nader (2014), o uso do termo enquanto um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres permite 

visualizar que a dominação está presente na dinâmica social como um todo, estando, inclusive, incutido no 

inconsciente de homens e mulheres, individualmente e no coletivo. 
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conteúdos das mídias audiovisuais são influenciados pelos modos de pensar e agir no mundo 

contemporâneo. Assim, as transformações que se evidenciam na contemporaneidade apontam 

e mostram aos meios de comunicação de massa que cada vez menos serão aceitos os fatos do 

noticiário ou de obras de ficção que não tomem por referência as novas realidades. Isso, claro, 

não significa um movimento único e mundial em direção à igualdade de gênero. Pelo 

contrário, há, também, um aumento do conservadorismo. De forma geral, pode-se dizer que 

movimentos contrários como estes “andam” juntos, pois um se torna reação ao avanço do 

outro, e vice-versa. 

Caminhando por essa perspectiva, o interesse aqui é compreender que aspectos de 

personagens femininas são acolhidos pelas espectadoras do gênero feminino como 

representativos de suas condições sociais e existenciais. A série Jessica Jones foi escolhida 

para essa análise por ter como protagonista uma heroína que foge dos padrões de fragilidade e 

submissão ao masculino, pontos a serem discutidos mais para frente. Além disso, é preciso 

ressaltar que, apesar de ainda apresentarem lacunas ideológicas em seus conteúdos, obras em 

que os personagens se engajam de forma afirmativa em questões como o racismo, o 

machismo, a homofobia, a misoginia e preconceitos, sejam eles de ordem cognitiva, étnica ou 

de classe social, são imprescindíveis para colocar esses debates em pauta, na agenda social. 

Pautado por esses pressupostos teóricos, este trabalho pretende analisar a narrativa da 

série Jessica Jones sob a perspectiva de produção, distribuição e consumo, com o objetivo de 

demonstrar como são realizadas as representações femininas na protagonista e até que ponto 

as espectadoras femininas se vêem representadas por ela. 

 

Dos Meios às Mediações possíveis nos processos de produção, distribuição e consumo de 

mídias audiovisuais 

 

O contexto social atual, com as discussões sobre o papel da mulher na sociedade e 

suas representações nas ficções, é um fator a ser levado em conta para a relevância deste 

trabalho e também no sentido de que há uma influência mútua entre a produção dessas ficções 

e o meio social em que estão inseridas. Então, mudanças na produção e distribuição desses 

conteúdos provocam mudanças também nas formas de consumo, o que afeta o impacto gerado 

nos espectadores
3
 – e vice-versa. 

                                                           
3
 A palavra “espectador” assume, aqui, referência à obra de Jacques Rancière (2012) – O espectador 

emancipado,  pois o espectador é considerado pela afirmação de sua capacidade de ver o que vê e de saber o que 

pensar e fazer a respeito. 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Jacques%20Ranciere
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Como as etapas de produção, distribuição e consumo aparecerão constantemente 

neste trabalho, cabe aqui defini-las – para tal, utilizam-se as definições de Edson Rocha 

(2016, p. 48). A produção é a etapa em que se transforma uma ideia ou conceito em um 

produto audiovisual; pode ser subdividida em criação, produção e finalização; nela, atuam 

roteiristas, diretores e artistas, entre outros profissionais; ocorre a definição dos papéis da 

produtora de conteúdo audiovisual, que podem ser núcleos de produção de redes de televisão, 

produtoras independentes e produtoras internacionais. A distribuição é a etapa da entrega do 

conteúdo audiovisual para o espectador através de um suporte midiático (mídia). O consumo é 

a etapa da recepção desse conteúdo; recepção, aqui, não no sentido passivo de apenas receber, 

mas engloba a interação que o espectador tem com esse conteúdo e o que produz a partir dele. 

O constante avanço tecnológico vem facilitando todo esse processo. Ele possibilita 

um aprimoramento cada vez maior da qualidade técnica de um produto audiovisual e também 

e o aumento na sua capacidade de distribuição e de consumo – pela potência e barateamento 

dos equipamentos, tanto do lado dos produtores, quanto dos consumidores. Esses fatores, 

entre outros, foram determinantes para culminar nesse momento de aumento na produção – e 

consumo – de séries (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016, p. 205). Com esse aumento, 

tem-se, também, o aumento de possibilidades de representações e alcances. As ficções 

seriadas, são, então, um lugar importante de influência e análise do(s) meio(s) social(is) a que 

se referem e para o(s) qual(is) são produzidas. 

O outro lado desse “jogo” de influência mútua é a sociedade. Focando no que diz 

respeito a este trabalho, a mulher, sabe-se que, além de ela estar distante de se igualar ao 

homem em possibilidades e direitos, a base patriarcal ainda exerce fortes influências nas 

produções audiovisuais. Mas, apesar disso, observa-se um aumento nas discussões que 

problematizam determinismos, muitas vezes naturalizados, em torno deste tema. Segundo 

Schwantes (2006, p. 8), quando se trata de questões sobre a mulher nas sociedades, pode-se 

perceber uma “abertura” maior para sua atuação, ao longo do tempo, em um movimento 

histórico de conquistas de direitos. 

Segundo Goffman (1987, p. 7), “Somos socializados para confirmar nossas próprias 

hipóteses sobre nossas naturezas”. No contexto histórico contemporâneo, as mídias 

audiovisuais fazem parte das práticas cotidianas, produzindo experiências que vão incidir 

sobre as subjetividades e processos de socialização. Portanto, de acordo com Goffman, há que 

se ressaltar a importância das referências simbólicas produzidas por essas mídias na vida de 

seus usuários, tanto na permanência quanto na transformação dos significados e sentidos que 

os indivíduos produzem historicamente, ora reforçando aspectos diferenciadores de 
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comportamentos direcionados a uma dualidade de gênero (masculino/ feminino), ora borrando 

essas fronteiras através de imagens e narrativas que reiterariam ou fissuram supostas 

“naturalidades”. Para McQuire (2008, p. 203), 

 

as mídias modernas não são simplesmente formas de “representação”, no 

sentido de prover imagens que reflitam ou distorçam uma realidade social já 

estabelecida em qualquer lugar. Antes, sugeri que as novas plataformas de 

mídia têm consistentemente contribuído para a formação de novos modos de 

percepção e conhecimento, bem como para a produção de novas formas e 

locais de ação social. [...] Mídias não mais pertencem primariamente a locais 

especializados espacialmente delimitados tais como o cinema, mas estão se 

tornando móveis e penetrantes. Mais do que registro de eventos passados, 

mídias digitais frequentemente oferecem feedback instantâneo em “tempo 

real”. Não somente as interações sociais rotineiramente distribuídas através 

de matrizes heterogêneas de tempo-espaço, mas a mediação por sistemas 

tecnológicos complexos tornou-se integral para a dinâmica social. 

 

Reunindo os pontos aqui colocados, tem-se que: a mulher está num momento de 

mais possibilidades tanto de atuações na sociedade, quanto no que diz respeito as suas 

representações nas ficções audiovisuais. Considera-se, então, que a existência de 

protagonistas mulheres, heroínas “donas” de suas histórias, mostra e influencia ainda mais 

esse movimento. Esta influência será, aqui, analisada em uma pesquisa netnográfica em uma 

página da série Jessica Jones na rede social Facebook
4
. Tendo apresentado os objetivos 

específicos deste trabalho, é importante ressaltar que eles são algumas das muitas 

possibilidades e efeitos das relações que ocorrem entre a mídia e o cotidiano, ponto de partida 

desta pesquisa.  

Michel de Certeau (1996, p. 31) define o cotidiano como “[...] aquilo que nos é dado 

cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe 

uma opressão no presente”. O cotidiano, então, conduz à necessidade de refletir sobre os 

sentidos que emergem de suas relações, posto que, a partir desses engendramentos, novas 

concepções são produzidas. 

Para Michel Maffesoli, a existência cotidiana, “a imagem dos indivíduos e grupos 

sociais, é essencialmente imperfeita, e é sobre essa imperfeição, inconscientemente assumida, 

que repousam sua harmonia e equilíbrio, e também sua fascinante beleza” (1984, p. 37). 

Nessa perspectiva, há que se reconhecer os esforços, mesmo que muitas vezes considerados 

banais e não tão grandiosos, mas de “fascinante beleza”, que se traduzem em tentativas de 

sobrevivência aos domínios opressores das existências cotidiana.  

                                                           
4
 Rede social online que permite a formação de grupos de afinidades para compartilhamento de informações 

sobre o tema de interesse comum e discussões sobre ele. 
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Essas considerações levam a entender que a vida cotidiana, então, não se limita à 

rotina ou ao dia-a-dia, apesar de ter neles sua maior expressão. Retomando Certeau (1996, p. 

31), o autor afirma que o cotidiano prende o indivíduo de forma íntima, a partir de seu 

interior. Ele está continuamente presente na vida dos indivíduos, a vida cotidiana, e se impõe, 

de forma velada, através de pequenas forças opressoras. Mas, para o autor (2012), assim como 

visto em Maffesoli (1984), os indivíduos não são passivos a ela e resistem as suas forças 

impositivas através de “esquemas de ação”, pequenas resistências para sobreviver em meio as 

suas impossibilidades. 

Certeau (2001) apresenta sua análise do cotidiano e resistência a ele com base, 

principalmente, no consumo. Para o autor, os consumidores devem ser entendidos como 

usuários, pois são indivíduos que desenvolvem “maneiras de fazer” que “formam a 

contrapartida [...] dos processos mudos que organizam a ordenação sócio-política.” (p. 41). 

Essas “maneiras de fazer” são práticas pelas quais os usuários – os consumidores – se 

reapropriam criativamente dos espaços organizados pelas técnicas da produção sócio-cultural. 

Essas práticas compõem o que o autor denomina como uma rede de antidisciplina (p. 41-42). 

Então, para Certeau (2001), o cotidiano é um “campo de batalha”, como um jogo, onde os 

indivíduos passam por procedimentos consecutivos que não são caracterizados como rotina, 

mas sim, como movimentos, pois as “maneiras de fazer” são práticas de reapropriação e 

experimentação constantemente pensadas para serem exercidas. 

Os autores aqui apresentados para tratar dos conceitos do cotidiano e da mídia e sua 

relação, de forma geral, reconhecem a importância de fatores como a Imagem, a 

Comunicação, o Consumo, a Tecnologia etc. na sociedade
5
, o que é relevante em se tratando 

de um trabalho sobre um produto audiovisual de massa
6
.  

Michel Maffesoli (1988) afirma que a socialidade
7
 está cada vez mais estruturada 

pelas imagens, que formam espécies de “constelações morfológicas” que correspondem à 

organização metódica das sociedades (p. 28). Sendo assim, as imagens são dotadas de 

significado pela dinâmica da vida social, tornando-se símbolos culturais que se agregam ou 

desagregam, das mais variadas formas, às práticas sociais. Portanto, as imagens “falam”, de 

muitas formas, sobre os imaginários sociais, o que demonstra a relevância de estudos 

relacionados à produção audiovisual de grande distribuição. 

                                                           
5
 Cada autor não fala necessariamente de todos esses fatores, mas, de forma geral, acabam por reconhecer a 

importância do que esses aspectos representam. 
6
 “Massa”, aqui, não no sentido de grande quantidade de público, mas de que o produto está disponível para uma 

grande pluralidade de destinatários. 
7
 A “socialidade” para Maffesoli (1988, p. 93) pode ser caracterizada pelo relativismo do viver, pela grandeza e 

pelo trágico contidos no cotidiano.  
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Ao falar do consumo simbólico, Certeau (2001) afirma que “a análise das imagens 

difundidas pela televisão (representações) e dos tempos passados diante do aparelho 

(comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor cultural 

„fabrica‟ durante essas horas e com essas imagens.” (p. 38). Para ele, é no consumo de bens 

culturais e materiais que ocorrem as apropriações e ressignificações imprevisíveis que 

modificam as pretensões previstas na idealização do processo – por parte dos produtores. A 

“rede de antidisciplina” é formada nessa ressignificação, sendo uma resistência silenciosa. 

Tanto Maffesoli (1988) quanto Certeau (2001) – mesmo que este tenha como foco o 

consumo – vêem na imagem – na representação – um fator de estrutura e expressão social 

que, ao mesmo tempo em que reflete e reafirma, subverte o cotidiano de modo mais amplo 

que um campo de representação, como fim em si mesmo. Mas como espaços/ tempos de 

reapropriações e ressignificações, criação de novos modos de ser e estar mundo. 

Nesse ponto, se torna pertinente trazer para a discussão o conceito de mídia. Segundo 

Cabral (2018), a cultura midiática (produzida pelas mídias de massa) e midiatizada (absorvida 

e re-produzida pelas mídias digitais) desempenha um papel na (re)produção de discursos, 

identidades, estados mentais e práticas sociais. O autor afirma que: 

 

a comunicação tecnologicamente mediada tem cada vez mais assumido a 

função de elemento de integração da sociedade humana, responsável não só 

por ligar (estabelecer relações entre) as partes, mas também por garantir a 

coesão de um determinado conjunto/ sistema social (produtivo, econômico, 

político, cultural). (CABRAL, 2018, p. 10) 

 

Essa cultura vem se consolidando, ao longo das últimas décadas, principalmente, 

pela incorporação, cada vez mais intensa das mídias ao cotidiano
8
 das pessoas (CABRAL, 

2018, p. 10).  

Mas o que é a mídia, afinal? Roger Silverstone (2002, p. 33) afirma que se deve 

pensá-la como um processo de mediação que vai além do ponto de contato entre o texto 

midiático e seus leitores ou espectadores. A mídia envolve seus produtores e seus 

consumidores num movimento quase contínuo de engajamento e desengajamento com 

significados que têm sua fonte nos textos mediados, mas que dilatam a experiência e são 

avaliados em uma infinidade de maneiras (SILVERSTONE, 2002, p. 33). Ainda segundo esse 

autor: 

 

Os significados mediados circulam [...], no constante replay e nos 

intermináveis discursos, na tela e fora dela, em que nós, como produtores e 

                                                           
8
 Aqui, o termo “cotidiano” aparece como sinônimo de rotina. 
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consumidores, agimos e interagimos, urgentemente procurando compreender 

o mundo [...]. Mas também, e ao mesmo tempo, usamos os significados da 

mídia para evitar o mundo, para nos distanciar dele, dos desafios talvez 

impostos pela responsabilidade e pelo cuidado, para fugir do reconhecimento 

da diferença. (p. 34) 

 

A mídia, então, é cotidiana – no sentido de rotina – e, ao mesmo tempo, é uma 

alternativa e forma de resistência ao cotidiano – conceito apresentado anteriormente. Ela se 

tornou fundamental para a vida cotidiana, no mundo moderno, em praticamente todas as suas 

dimensões – social, cultural, política, econômica etc. – por sua onipresença (SILVERSTONE, 

2002, p. 13).  

De acordo com Thompsom (1998, p. 42), a recepção de produtos midiáticos é uma 

rotina que muitos indivíduos já integram como parte de suas vidas cotidianas. Assim, pode-se 

dizer que a mídia “filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas representações 

singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condução da vida diária [...]” 

(SILVERSTONE, 2002, p. 20). Ainda com Silverstone (2002, p. 31), observa-se que a 

estrutura e o conteúdo das narrativas da mídia e dos nossos discursos cotidianos são 

interdependentes. É importante ressaltar que, embora a mídia seja tratada no singular, ela não 

é homogênea em suas formas e conteúdos. Além da já mencionada não passividade dos 

indivíduos no consumo. 

Segundo Kellner (2001, p. 11-12), e retomando os pensamentos de Certeau (2001) e 

Maffesoli (1988) em relação à imagem, os recursos oferecidos por ela podem tanto induzir 

seus usuários a conformarem-se à organização vigente – dominante –, ou também podem 

fortalecê-los na oposição a eles. Esses “efeitos contraditórios” podem ocorrer em um mesmo 

produto. 

Os diálogos teóricos tecidos até aqui mostram a importância dos estudos de mídia na 

comunicação, já que seus meios estão em constantes transformações e reverberam de forma 

incisiva no cotidiano. Influenciando, alterando, consolidando, criando e recriando modos de 

existência. 

 

Um resumo da série Jessica Jones 

 

Jessica Jones é uma série estadunidense criada por Melissa Rosenberg, em 2015, e 

produzida por uma parceria entre a Marvel Comics
9
 e a Netflix, provedora global de filmes e 

                                                           
9
 Editora de quadrinhos americanos e mídia relacionada a este ramo. 
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séries de televisão via streaming
10

. Ela possui três temporadas e tem como protagonista a 

personagem Jessica Jones, uma heroína de histórias em quadrinhos da Marvel. 

A personagem foi criada pelo quadrinista Brian Michael Bendis no início dos anos 

2000, estrelando a série em quadrinhos Alias – nome do escritório de investigação da 

personagem na série da Netflix. Jessica é uma mulher que possui superforça, mas que, por 

sofrer com traumas do passado, desistiu da vida heroica e se tornou detetive particular. Apesar 

de evitar usar seus poderes, Jessica não tem medo de resolver problemas fazendo uso da força 

bruta, se necessário. Aos poucos, a história revela, principalmente por meio de flashbacks, o 

motivo de a protagonista ser como é. Da mesma forma, revela também seu antagonista da 

primeira temporada, Kilgrave, que tem o poder de controlar a mente das pessoas. Usando seu 

poder, ele controlou Jessica por muito tempo, obrigando-a a manter um relacionamento 

abusivo com ele e a usar sua força para fazer suas vontades, o que incluiu matar uma mulher. 

Na segunda temporada, disponibilizada no início de 2018, Jessica busca entender o 

seu passado. Quando criança, ela sofreu um acidente de carro com seus pais e seu irmão mais 

novo, sendo a única sobrevivente. Após este acidente, Jessica adquire seus poderes, mas não 

se lembra como. Com a ajuda de amigos, ela chega à IGH, um laboratório secreto de pesquisa 

genética que faz experimentos ilegais em seres humanos. Jessica descobre que seus poderes 

são resultado de um desses experimentos. Além disso, descobre, também, que sua mãe 

sobreviveu ao acidente. A série acaba na terceira temporada, que aborda, principalmente, a 

relação entre Jessica e Trish – sua irmã adotiva –, que passou a ter superpoderes também. 

Segundo Vogler (2006, p. 54), o herói, personagem geralmente do sexo masculino, 

detém as ações que influenciam diretamente o seguimento da trama. Apesar de Jessica não ser 

a única super-heroína da Marvel, em conformidade com Vogler, a empresa possui 

majoritariamente heróis do gênero masculino, o que faz a personagem possuir aspectos 

afirmativos da luta feminista que, mesmo sem militância, assumem uma forma orgânica. 

Da mesma forma, Jessica Jones não é a única super-heroína protagonista solo em 

uma série da Netflix. A empresa possui a série Supergirl. Como Jessica, Kara Danvers – 

protagonista da série – é uma super-heroína com origem em história em quadrinhos. Mas Kara 

é do universo da DC Comics, outra editora norte-americana de história em quadrinhos e mídia 

relacionada. Supergirl é uma série de televisão norte-americana que estreou em 2015 e é 

exibida pela emissora The CW e apenas distribuída pela Netflix. Ou seja, a empresa não 

                                                           
10

 Streaming é uma forma de distribuição de dados, geralmente de multimídia, através de pacotes, pela Internet. 

Em streaming, as informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio HD, pois a transmissão dos 

dados se dá durante a reprodução para o usuário, que precisa estar online. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_CW
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participa de sua produção. No Brasil, a série é exibida pela Warner Channel e pela Rede 

Globo. Kara Danvers (Supergirl) é uma mulher enviada do planeta Krypton para a Terra com 

o objetivo de cuidar de seu primo, Superman – de quem o seu nome de super-heroína deriva. 

Além de a série não ser produzida pela Netflix, o que era um pré-requisito para a escolha de 

objeto desta pesquisa, sua protagonista não apresenta características consideradas impactantes 

para o desenvolvimento deste estudo. 

 

Caminho de pesquisa 

 

Tendo essa narrativa como base e todos os outros pontos já mencionados, segue o 

que será o caminho de análise e pesquisa deste trabalho. O primeiro capítulo falará sobre as 

narrativas seriadas, suas formas, seu contexto histórico-cultural e sua relação com o cotidiano 

de seus espectadores. Nele, a empresa Netflix terá destaque pela importância do modelo que 

utiliza de produção, distribuição e consumo de séries. Modelo este que, apesar de não ter 

criado, legitimou. Uma forma de fluxo de conteúdo audiovisual, em especial as séries, que 

vem assumindo protagonismo entre consumidores na contemporaneidade, além situar os 

territórios dessa pesquisa. 

No segundo capítulo, questões referentes às identidades e às representações, 

principalmente as representações da feminilidade, serão discutidas. Como este é o foco de 

análise do estudo, ele estará presente, mesmo que “de fundo”, em todo o percurso por aqui 

traçado. Mas, neste capítulo, será apresentada a base teórica dessa abordagem, assim como 

apresentação da personagem Jessica Jones em analogia aos discursos
11

 que instituem modos 

sociais patriarcais que produzem e delimitam imagens e representações para as mulheres. 

Quer-se debater sobre a possibilidade das representações apresentadas pela personagem 

Jessica Jones apontarem algumas mudanças nas identidades sociais referentes à mulher, o que 

seria reflexo de mudanças no(s) meio(s) social(is) a que se referem e para o(s) qual(is) são 

produzidas. Nesse contexto, buscou-se em Maria Rita Kehl (2008) os fundamentos que 

nortearam essas discussões, já que a psicanalista proporciona um suporte para a compreensão 

dos deslocamentos que os conceitos de feminino e feminilidade assumem ao longo do tempo. 

Para isso, ela discute as condições históricas e subjetivas que determinam as possibilidades de 

representações e identificações da mulher. 

                                                           
11

 A palavra discurso assume aqui o mesmo sentido dado por Michel Foucault (1926 – 1984) ao longo de sua 

obra, ou seja, os discursos constituem práticas de produção de verdades que compõem os modos de controle (dos 

corpos) de uma época. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Warner_Channel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supergirl
https://pt.wikipedia.org/wiki/Krypton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superman
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O terceiro capítulo terá como foco a relação entre a personagem Jessica Jones e o 

cotidiano de suas espectadoras. Para isso, será apresentada uma análise netnográfica de uma 

página online da série na rede social Facebook, tendo a representação feminina como foco. 

Quer-se compreender se e, se sim, como a personagem Jessica Jones demonstra e influencia 

mudanças de possibilidades de identidade da mulher na sociedade. 

O quarto capítulo será dedicado às considerações finais. 

Do que foi apresentado até o momento sobre este trabalho, tem-se que: (1) o tema 

são as representações femininas presentes em produtos audiovisuais; (2) o objeto, as 

representações femininas na personagem Jessica Jones, heroína norte-americana de séries da 

Netflix, criada em 2015; (3) o corpus, os dois primeiros episódios da primeira temporada da 

série Jessica Jones e a página online Marvel – Jessica Jones, no Facebook; (4) a questão, se a 

personagem Jessica Jones demonstra e influencia mudanças nas identidades da mulher na 

sociedade e, se sim, em que aspectos – e outras decorrentes desta, como mudanças também 

em seu cotidiano; (5) a hipótese, que sim, pois há um “movimento” em direção à igualdade de 

direitos entre homens e mulheres no(s) meio(s) social(is) de circulação desses produtos; (6) o 

objetivo geral, analisar o processo de produção, distribuição e consumo dessa série e explicar 

porque ocorre ou não essa abertura de possibilidades; (7) a metodologia, análise de conteúdo 

– dos dois primeiros episódios da primeira temporada da série – e análise netnográfica – de 

sua página oficial no Facebook. 

O tópico seguinte do parágrafo anterior seria (8) a relevância da pesquisa. Acredita-

se que todas as escolhas apresentadas até aqui foram contextualizadas, mesmo que 

sucintamente – já que serão retomadas adiante –, exceto uma, que é muito importante para 

este tópico: Por que a Netflix? Isso porque, ao se definir o tema, a escolha de que seria um 

produto da empresa foi anterior à escolha do objeto. Ou seja, a série aqui analisada foi 

determinada já dentro da condição de ser um produto da Netflix. E por isso a importância da 

empresa – e da internet, que possibilita sua dinâmica – ainda necessita ser explicitada para 

que se compreenda a relevância dessa pesquisa. 

 

Por que a Netflix 

 

Nos últimos anos, o aumento da utilização da internet e sua popularização pelos 

dispositivos móveis alterou a forma de se consumir conteúdos audiovisuais e como 

organizações de mídia e até pessoas vêm ocupando os espaços de produção e distribuição 

(ROCHA, 2016, p. 12). Para se ter uma ideia desse impacto, nos Estados Unidos, a 
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publicidade na internet ultrapassou a da televisão aberta e a cabo (ROCHA, 2016, p. 13). No 

Brasil, apesar disso não ter ocorrido – ainda –, em 2016, segundo o IBGE
12

, 69,3% dos 

domicílios brasileiros tinha acesso à internet. 

Essas mudanças tecnológicas fazem necessária a compreensão de formas de 

produção de conteúdos, formas de linguagem, de disponibilização desse conteúdo nos 

diversos tipos de suportes midiáticos e suas consequências na modelagem da cultura de mídia. 

Com isso, Rocha (2016, p. 19) faz uma previsão: “A liberdade de escolha poderá mudar o 

cenário atual e, no máximo em 10 anos, a distribuição de conteúdo de vídeo sob demanda por 

streaming dominará o mercado [...].”. 

Como dito, o cenário televisivo contemporâneo é marcado por produção e consumo 

intensos de narrativas ficcionais seriadas. Além disso, segundo Duarte (In JOST, 2012, p. 14), 

as produções norte-americanas dominam esse mercado de seriados que está em expansão em 

termos mundiais. Nesse contexto, a Netflix tem se consolidado como uma das principais 

produtoras e distribuidoras audiovisuais. Ela tem incentivado práticas desse consumo mais 

intenso, se promovendo como um novo modelo produtor e distribuidor
13

 de conteúdo 

televisivo (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016, p. 193-194). 

Essas transformações serão abordadas no próximo capítulo, no qual se vai discutir o 

contexto das narrativas seriadas e sua relação com o cotidiano dos espectadores, passando 

pelo processo de produção, distribuição e consumo de séries no modelo empregado pela 

Netflix. 

 

  

                                                           
12

 PNAD Contínua TIC 2016. 
13

 Como dito, o modelo de distribuição via streaming não foi criado pela Netflix – a Comcast diz ter lançado este 

serviço dez anos antes da Netflix, quando ela ainda enviava DVDs pelo correio –, mas ela tem papel 

fundamental em sua legitimação. 
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1. O CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL DAS SÉRIES E SUA RELAÇÃO 

COM O COTIDIANO DE SEUS ESPECTADORES E ESPECTADORAS 

 

 

“Qualquer país saudável, qualquer indivíduo 

saudável deve estar em revolução e mudança 

perpétuas.” 

(Jane Fonda em Feminists: what were they thinking?) 

 

 

Para apresentar os impactos que a série aqui abordada causa em seus espectadores/ 

suas espectadoras, faz-se necessário entender um pouco como se dá seu ciclo de produção, 

distribuição, consumo e resposta do público. Todo esse processo vem sofrendo mudanças com 

o desenvolvimento da cultura de vida online ou cibercultura, pois esta se configura como uma 

forma de interação entre tecnologias e sociabilidade (LEMOS, 2002). 

É importante compreender que “a „linguagem de TV‟ é, na realidade, uma mescla de 

técnicas já existentes no campo da literatura, das artes plásticas, do rádio, do folhetim, do 

cinema, entre outros.” (SOARES, 2017, p. 3). Com o tempo, a evolução tecnológica e as 

mudanças sociais vão acrescentando a essa mistura outras inovações, como a linguagem 

publicitária, dos videoclipes e da computação gráfica. Então, cada conquista tecnológica vai 

ampliando as possibilidades de produção e o alcance do veículo (SOARES, 2017, p. 3). 

Nesse cenário da cibercultura, mais especificamente na indústria de ficção televisiva, 

predominam duas principais formas de produção de conteúdo: a primeira delas procura 

oferecer online elementos do texto original das produções tradicionais através do uso de 

estratégias convergentes que propõem uma complementaridade da experiência já oferecida 

pelas mídias tradicionais; já a segunda forma, o caso da série vista aqui, aposta apenas na 

produção para plataformas online (CAVALCANTI, LIMA, LUCIAN, 2014, p. 1-2). A maior 

representante desta forma de produção de conteúdo, atualmente, é a plataforma Netflix, que 

será apresentada mais a frente. 

 

1.1 Narrativas complexas e cultura das séries 
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Vinculadas a um mercado capitalista globalizado, as séries, assim como os produtos 

audiovisuais de modo geral, têm seus modos de consumo alterados conforme a evolução dos 

processos de desenvolvimento das sociedades (SACCOMORI, 2016, p. 13).  

Silva (2014) afirma que um conjunto de fatores provocou as mudanças no cenário 

das séries, mas nenhum sozinho. Segundo o autor, um deles é que houve uma mudança no 

paradigma publicitário norte-americano nos anos 1980. Este passa a pensar os programas não 

apenas como obras transversais que precisam interessar sempre ao maior número de 

espectadores, mas como obras específicas, endereçadas a determinados públicos, com suas 

próprias características e interesses de consumo: os nichos. Esse fator é muito importante ao 

se pensar no aumento da produção de séries e de sua variedade de gêneros, formas e 

narrativas. Antes
14

, o público-alvo era um só – a maioria –, o que restringia os limites de 

produção, pois era preciso atingir esse público. Ao se pensar em nichos, a liberdade de 

produção é maior, pois o objetivo não é apenas a quantidade – embora esta ainda seja 

importante –, mas o engajamento do público, seu grau de interação com a série. 

Rezende e Gomide (2017, p. 81) afirmam que são muitos os fatores que determinam 

o processo desenvolvimento de um roteiro, como em uma cadeia de produção – marketing, 

financiamento, produção, big data, receptor etc. Diversos princípios narratológicos e 

paradigmas de storytelling, ferramentas de estruturação de roteiro que funcionam nos 

formatos tradicionais de exibição, não servem plenamente como um guia para essa forma de 

distribuição de séries. Para os autores, “A forma em que a história e os personagens principais 

e secundários são desenvolvidos precisa encontrar novos caminhos para poder ser atraente 

ainda depois de mais de dez horas com o espectador na mesma narrativa.” (REZENDE; 

GOMIDE, 2017, p. 81). 

Os episódios, quando pensados para serem exibidos na televisão – um por semana –, 

precisam de elementos que facilitem para o espectador acompanhar a continuidade da história, 

como repetições de informações e flashbacks. Da mesma forma, eles precisam ter início, meio 

e fim, ou seja, apresentar e resolver conflitos independentes, mesmo que haja conexão entre 

eles. Kulesza e Bibbo (2013, p. 49), em concordância com Rezende e Gomide (2017), 

afirmam que a produção das séries passa a ser pensada não mais em episódios, mas em blocos 

– temporadas –, que serão consumidos de uma só vez e, possivelmente, mais de uma vez. 
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 Aqui, tem-se uma perspectiva evolutiva desses modelos, mas não significa que um deixe de existir para que 

outro assuma seu lugar. As transformações ocorrem e as diferentes formas de produção coexistem. 
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A revista Forbes publicou, em 2013, uma pesquisa
15

 realizada pela empresa de 

relações públicas Edelman, de acordo com a qual 88% das pessoas entrevistadas em um 

estudo global disseram querer assistir a mais de um episódio de sua série favorita por vez e 

que desejam discuti-la com os amigos instantaneamente. Além disso, as pessoas que praticam 

a maratona ou binge watching
16

 uma vez, o praticam novamente. Com o crescimento desta 

prática, as ficções seriadas são pensadas diferentemente. Kulesza e Bibbo (2013) e Saccomori 

(2016, p. 18) afirmam que elas remetem a capítulos de um romance devido às formas como os 

temas, os episódios e as temporadas se desdobram continuamente, sendo construídos em cima 

das diversas das tramas e dos arcos dos personagens com o passar do tempo: “[...] tudo o que 

acontece com os personagens, impacta os episódios subsequentes e pode recontextualizar 

ações e acontecimentos de episódios passados.” (KULESZA; BIBBO, 2013). 

Essas narrativas, então, se tornam mais complexas. Jason Mittel (2012) fala das 

mudanças criativas e narrativas na televisão a partir da década de 90. Ele define o conceito 

complexidade narrativa como a redefinição na forma de episódios a partir da influência da 

narrativa serializada. Segundo Soares (2017, p. 4), 

 

Rejeitando a necessidade de um plot
17

 no encerramento de cada episódio, 

característica histórica de uma história em série, a narrativa complexa coloca 

em primeiro plano histórias que perpassam uma variedade de gêneros. Além 

disso, apesar de utilizar uma forte característica das novelas (uma história 

que vai além de cada episódio), ela rejeita o estilo melodramático e o foco 

em relacionamentos. 

 

A longevidade das séries e seu consumo feito em horas seguidas proporcionam “o 

aprofundamento dos personagens, idas e vindas no roteiro, [...] e outras inovações [...]" 

(SOARES, 2017, p. 4). Esse aprofundamento dos personagens
18

 significa que eles passam a 

retratar mais nitidamente os sentimentos e comportamentos humanos reais. Isso cria uma 

maior empatia por parte do espectador (FERREIRA; NORTON, 2017, p. 10), que se 

identifica e cria uma ligação com o personagem e passa a “acompanhá-lo” e torcer para a 

solução de seus problemas como se fossem seus próprios. Para Perks (2014, p. 12), 

 

Ao controlar o ritmo da jornada narrativa e focar no mundo único da 

história, os maratonistas podem maximizar as recompensas emocionais e 
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 POMERANTZ, D. Binge watching is our future. Forbes, 29 mai. 2013. Disponível em: 

<https://www.forbes.com/sites/dorothypomerantz/2013/05/29/binge-watching-is-our-future/#62bf59b815ff>a>. 

Acesso em: 20 jun. de 2018. 
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 Quando o espectador assiste a vários episódios seguidos. 
17

 Uma história com início, meio e fim ou um arco. Geralmente se refere à história da série ou da temporada, no 

que ela se baseia, o arco central. 
18

 Personagens profundos possuem objetivos conscientes e inconscientes e seus conflitos internos são expressos 

na narrativa. 
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cognitivas nas suas experiências de mídia. O engajamento focado dos 

maratonistas com seus textos promove memórias diegéticas mais fortes que 

realça a conectividade cognitiva e emocional ao mundo da história. O 

investimento afetivo do leitor (maratonista) transforma os personagens em 

pseudo-avatares, borrando as linhas entre leitor e personagem na sua jornada 

coordenada. 

 

Mas o que é a complexidade narrativa ou uma narrativa complexa? A complexidade 

narrativa é definida por Jason Mittel (2012) como um modelo de storytelling ou narração 

diferenciado, pois não se adequa às formas episódicas já mencionadas – a fruição que esse 

tipo de narrativa proporciona é mais rica e multifacetada e, por isso, não é tão uniforme. Esse 

modelo privilegia histórias com continuidade e que passam por diversos gêneros – o 

desenvolvimento da trama tem posição muito mais central, possibilitando emergir um 

relacionamento e um drama associado às personagens a partir do desenrolar do enredo. Mittel 

(2012) afirma que: 

 

As inovações nos formatos midiáticos não são entendidas como uma 

liberação criativa sob responsabilidade de artistas visionários, mas sim como 

a combinatória de um conjunto de forças históricas que operam para 

transformar as normas estabelecidas através de uma prática criativa. (p. 33-

34). 

 

O autor traz para discussão aspectos importantes para se compreender o início de 

mudanças e influências mútuas da produção, distribuição e consumo das séries e da resposta 

ou feedback do público. “Transformações na indústria midiática, nas tecnologias e no 

comportamento do público coincidiram com o surgimento da complexidade narrativa, sem, 

contudo, operarem como razão principal de tal evolução formal.” (MITTEL, 2012, p. 33). 

Segundo o autor, as mudanças em direção à complexidade narrativa começaram no final dos 

anos 1970 e a era da complexidade televisiva se iniciou nos anos 1990 e está vigente até 

hoje
19

. Esse conceito de Mittel (2012), que não mais representa uma novidade, é importante 

aqui no sentido de se compreender justamente que essas transformações não se iniciaram de 

uma hora pra outra e não são recentes. 

A complexidade narrativa, então, pressupõe a criação de um universo diegético que 

possibilite e incentive esse consumo por temporada, com a prática do binge watching. Este 

universo de conteúdo, denominado como um texto audiovisual cult, tem três princípios 

básicos, segundo Hills (2002): (1) o autor figura como um sujeito onisciente, (2) a narrativa é 

sem fim – o texto é marcado por enigmas cujas resoluções vão sendo adiadas por muitas 

temporadas e, em alguns casos, nem ocorre e (3) há uma hiperdiegese, um espaço narrativo 
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 Seu artigo foi publicado pela primeira vez em 2006. 
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vasto e detalhado, do qual somente uma fração é realmente vista ou encontrada dentro do 

texto, mas que de alguma forma parece operar de acordo com a lógica interna por completo. 

Segundo Rezende e Gomide (2017, p. 83), essa narrativa permite aos espectadores se 

engajarem e terem, com isso, um acesso mais rápido e fácil às memórias diegéticas da série, 

não gastando muita energia em lembrar de detalhes e podendo se aprofundar no mundo dos 

personagens. Para Perks (2014), é esse o gatilho para a satisfação do espectador ao 

“maratonar” uma série de TV: Desse acesso a elementos da história nasce um relacionamento 

entre o espectador e os personagens, “Uma relação para-social, em que o indivíduo se 

transporta para dentro do mundo da história, com os dilemas morais e aventuras do mundo da 

história.” (REZENDE; GOMIDE, 2017, p. 83). 

Já para Mittel (2012, p. 42), a principal fruição para o espectador é desvendar como 

operam os procedimentos narrativos. Seu objetivo ao assistir um conteúdo audiovisual não é 

apenas ser inserido em um mundo narrativo realístico, mas também ver as “engrenagens” 

funcionando e perceber as “artimanhas” necessárias para realizar tais pirotecnias narrativas. 

Segundo o autor, os conteúdos audiovisuais narrativamente complexos proporcionam um 

modelo de atração denominado efeito especial narrativo:  são momentos que expõem a 

estética operacional, chamando atenção para a natureza construída na narração e demandando 

do público um reconhecimento e até admiração direcionados a como os escritores desse 

conteúdo conseguiram realizá-la. Dessa forma, “a reflexividade operacional nos convida a 

pensar no ambiente ficcional ao mesmo tempo em que apreciamos sua construção.” 

(MITTEL, 2012, p. 43). 

Então, o público presta atenção tanto na história que está sendo contada como na 

forma com que esse contar rompe com as regras da produção televisiva (Mittel, 2012, p. 45). 

Ao afirmar isso, em conformidade com seu pensamento já exposto acima, o autor coloca que 

“o que é certamente mais impressionante e diferenciado não são as histórias que contam, mas 

as estratégias narrativas usadas no relato” (p. 45), o que faz os roteiristas se preocuparem cada 

vez mais com estas. 

Os usuários assistem aos episódios e já comentam suas opiniões em grupos de fãs 

online, como no Facebook, por exemplo. Dessa forma, formam-se grupos de discussões sobre 

as séries. Para manter esse interesse do público, outra característica da complexidade narrativa 

é apresentar detalhes que se tornam pontos de conexão com outros episódios da mesma série 

ou de referência a serem ligados a outra narrativa ou até ao mundo real. Essas conexões são 
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denominadas easter eggs
20

. Para Kulesza e Bibbo (2013, p. 49), a continuidade e a habilidade 

de ver sutilezas e conexões entre os episódios têm se tornado cada vez mais importantes nas 

séries. Antes, não havia por que assistir a várias horas do mesmo programa, já que cada 

episódio se resolvia sozinho. Em uma matéria no site Vox
21

, o editor de televisão Todd Van 

der Werff (2015) afirma que “Os episódios – que não são unidades independentes, são partes 

de um todo – são usados apenas para que a audiência possa comer e dormir.”. 

Mittel (2012) afirma que narrativas complexas precisam buscar um equilíbrio, pois, 

ao mesmo tempo em que precisam oferecer essa complexidade ao espectador, também 

precisam fazê-lo compreender a narrativa e seus detalhes de forma que não se perca na 

história e, consequentemente, perca o interesse em acompanhá-la. Para isso, os “programas 

narrativamente complexos flertam com a desorientação temporária e com a confusão, 

possibilitando que os espectadores articulem sua habilidade de compreensão através do 

acompanhamento de longo prazo e do engajamento ativo.” (p. 47-48). 

Esse processo permite aos criadores receberem um feedback e interagirem “de volta” 

com seus espectadores quase instantaneamente (WILLIAMS, 2012, p. 143). Quanto a essa 

interação, o roteirista Beau Willimo, em entrevista ao site Newsweek
22

, afirma: “você não 

precisa se entregar e se avaliar semana a semana. Você nem precisa pensar nisso como 

televisão. E nenhum de nós pensou. Para nós era um filme de 13 horas”. Esta fala do roteirista 

faz mais sentido ao se saber que há uma migração, nos últimos anos, de roteiristas, diretores e 

atores do cinema mainstream hollywoodiano para a televisão, o que acrescentou às séries uma 

marca distintiva de qualidade – o nome de diretores famosos nos créditos, por exemplo 

(SILVA, 2014, p. 244). 

Da mesma forma, como já mencionado, há, durante o consumo da série, a 

emergência da figura do(a) escritor(a)/ produtor(a). Ele(a), também conhecido(a) como 

showrunner
23

, se torna “o centro criativo do programa, responsável pela estrutura narrativa e 

pelo modo de encenação, mesmo em esquemas de produção mais amplos, com equipes 
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variadas no roteiro e na direção.” (SILVA, 2014, p. 244). É o(a) showrunner que garante a 

unidade de sentido de uma série. 

Percebe-se que o ciclo produção-distribuição-consumo de séries permanece como 

pano de fundo de todo o capítulo, com o foco alternando entre suas etapas. É impossível falar 

de cada uma isoladamente, sem considerar o que a influencia e no que ela influencia as outras. 

Nesse sentido, Marcel Vieira Barreto Silva (2014) traz o conceito de cultura das séries, que 

engloba também esse ciclo, dando foco ao público. 

Silva (2014, p. 241) afirma que a cultura das séries existe a partir de três condições 

centrais, que se inter-relacionam sem ordem hierárquica: (1) a sofisticação das formas 

narrativas – que já foi vista aqui, ao se falar em complexidade narrativa; (2) o contexto 

tecnológico que permite uma ampla circulação digital, online ou não – já mencionado, mas 

que será visto mais a fundo quando se for falar da Netflix – e (3) os modos de consumo, 

participação e crítica textual – também já abordado, principalmente ao se falar em binge 

watching. Abaixo, pode-se visualizar o diagrama, criado pelo autor, com esses fatores. 

 

Figura 1: Diagrama dos elementos constituintes da cultura das séries 

 
Fonte: SILVA, 2014, p. 251. 

 

O que diferencia o conceito trazido pelo autor é que ele não trata de grupos de fãs de 

determinadas séries separadamente. Para Silva (2014, p. 241), a cultura das séries unifica o 

consumo na formação de um repertório histórico transnacional em torno das séries: “[...] o 

que chamamos aqui de cultura das séries é resultado dessas novas dinâmicas espectatoriais em 

torno das séries de televisão, destacadamente, as de matriz norte-americana.” (SILVA, 2014, 

p. 243). Esse repertório é único e reúne tanto as séries mais populares, de público massivo, 

quanto as de público mais restrito: o importante é a disposição dos espectadores em investir 

no trabalho de decodificação de seus universos ficcionais (MITTEL, 2012, p. 49). 
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A cultura das séries engloba, além dos espaços específicos de divulgação de notícias 

e críticas – jornais, sites e blogs –, os meios de interação desses espectadores entre si e com os 

produtores do conteúdo – não diretamente, mas em espaços disponíveis para tal, sejam eles 

oficiais, criados pelas próprias empresas, ou não-oficiais, como páginas online criadas pelos 

próprios fãs. Como essa interação é importante para a continuidade da produção, pois ela 

influencia o roteiro das séries, seu estímulo faz parte do plano geral de produção. “Para cada 

série de televisão bem-sucedida, há um sem número de comunidades virtuais que agregam os 

fãs, de diferentes localidades e matrizes culturais, em torno da troca de informações, 

experiências e outras práticas participativas [...]” (SILVA, 2014, p. 248). Nesses espaços, os 

fãs passam a trocar seu conhecimento sobre os modos de encenação, os diálogos, a 

caracterização dos personagens, o desenvolvimento das tramas e a montagem das cenas. Este 

conhecimento se unifica e se “materializa” em sites enciclopédicos específicos de cada série 

ou universo de séries, como é o caso da série aqui analisada, que é do universo Marvel. 

Silva (2014, p. 248) afirma que há diferentes formas de se garantir o engajamento do 

público com a série através da internet. Segundo Ross (2008), a participação online do 

espectador faz parte da experiência de assistir e produzir conteúdo para a televisão. Essa 

interação ocorre através de estratégias de convite das empresas produtoras e/ ou distribuidoras 

de conteúdo. A autora coloca três tipos de estratégias de convite: (1) o evidente, no qual os 

produtores convidam diretamente o público a interagir – como com a criação de enquetes em 

páginas das séries; (2) o orgânico, no qual a diegese da série incorpora a presença (material ou 

simbólica) da experiência participativa – a criação de ponto(s) de conexão do universo da 

série com o mundo real; (3) o obscuro, no qual o convite se dá no interior da própria estrutura 

narrativa da série, de modo subliminar – para os espectadores assíduos. 

Além de comentários dos espectadores nas páginas de redes sociais das séries e da 

interação com seus elementos, pode ocorrer também a criação de outros produtos derivados 

delas, como jogos baseados em seus universos, por exemplo, ou a criação de outra série – 

sendo estas denominadas spin-offs. No caso das séries spin-off, elas apresentam personagens 

diferentes – podendo haver alguns em comum ou não –, mas ocorrem no mesmo ambiente da 

série à qual se deriva. Elas geralmente apresentam informações para desvendar algum 

mistério da série original ou apenas curiosidades de seu universo. Isso retoma o que afirma 

Mittel (2012, p. 44): 

 

O tipo de fruição mais distinto nesses programas é admirar o desafio 

narrativo apresentado a partir da violação das regras de narração de uma 

maneira espetacular. Através da estética operacional essas narrativas 
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complexas convidam os espectadores a se engajarem no programa 

assumindo o mesmo patamar de analistas formais, dissecando as técnicas 

utilizadas. 

 

O termo cultura das séries traz ou reafirma a característica mais importante de tudo o 

que já foi dito até aqui quanto ao consumo de séries: Trata-se de um cenário cultural (SILVA, 

2014, p. 251). 

Neste capítulo, foram feitas articulações de alguns conceitos relacionados, 

principalmente, às formas de narrativas audiovisuais – e de seu consumo – empregadas pela 

Netflix e que correspondem à série analisada neste estudo. É importante ressaltar que essas 

transformações, além de gradativas, não necessariamente indicam uma única direção de 

“evolução”. Nesse sentido, o que foi apresentado não delimita a totalidade das formas de 

narrativas audiovisuais seriadas e de sua distribuição e consumo. Os modelos de mídias 

tradicionais, como os de televisão, ainda estão muito presentes nesses mesmos meios sociais 

aos quais este estudo diz respeito. Ainda se consome, e muito, narrativas seriadas cujos 

episódios são distribuídos semanalmente, com hora marcada, intervalos comerciais etc. Aqui, 

dá-se foco a certas formas, mas não se pode excluir a existência de outras. 

 

1.2 A “era Netflix” 

 

Como já dito, a Netflix é um site americano de streaming cujas produções têm se 

popularizado nos últimos anos. A empresa surgiu em 1997 como um serviço de aluguel e 

vendas de fitas e DVDs. Ela encerrou a venda de discos no início de 1999 e inaugurou, no 

mesmo ano, o serviço de assinaturas, modelo que permitia ao consumidor uma quantidade 

fixa de remessas mensais. Ladeira (2013, p. 153) afirma que sua vantagem frente à 

concorrência estava no tamanho do catálogo e na extensão geográfica alcançada pelos 

correios. Com tal modelo, a empresa abriu capital em abril de 2002 (SEC, 2002). 

Em 2007, a Netflix começou a migrar para uma plataforma online e, em 2010, sua 

atuação passou a se concentrar no modelo de streaming, com a disponibilização de um plano 

específico para acesso a um conteúdo audiovisual na rede – grande oferta de filmes, séries e 

demais produtos audiovisuais (XUE, 2014). É importante ressaltar que o ato de assistir a 

vídeos pela internet começa a se tornar hábito já em 2005, com o YouTube – a maior 

plataforma online de compartilhamento de vídeos do mundo (ROCHA, 2016, p. 59). 

Segundo Bolaño e Brittos (2007, apud LADEIRA, 2013, p. 148), essa forma de 

distribuição inserida no mercado do setor audiovisual promoveu uma série de debates sobre as 
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tendências para produção de conteúdo, concentração de propriedade e desregulamentação de 

mercados. Portanto, compreender essa apropriação de novas oportunidades significa entender 

a lógica da reorganização do sistema capitalista nesse setor. 

Ao entrar no negócio de streaming, a Netflix buscou, em seus acordos com redes e 

estúdios, criar relações também com distribuidoras e canais de televisão por assinatura. Seu 

objetivo era conseguir um acervo mais atual, já que o inicialmente licenciado foi de material 

bastante antigo (LADEIRA, 2013, p. 157). 

Em setembro de 2010, a empresa expandiu sua atuação para o Canadá, com 

distribuição de audiovisual apenas através da web. O tempo entre a produção do conteúdo 

audiovisual e sua exibição na Netflix começa, então, a diminuir. No mesmo ano, a empresa 

efetiva, entre outros, acordos com dois estúdios: Relativity Media e Millennium Films. Eles 

previam a distribuição de material noventa dias após a estreia em TVs por assinatura 

(LADEIRA, 2013, p. 158).  

Esta organização demonstra o surgimento de um mercado que passa a envolver “o 

relacionamento entre velhos personagens, grupos tradicionais de comunicação em busca da 

manutenção de seu poder, e empresas voltadas à internet construindo inovações.” (LADEIRA, 

2013, p. 149). Neste contexto, o tempo de espera entre a produção e a distribuição – e, 

consequentemente, consumo – desse conteúdo é criado artificialmente, pois ele é negociado e 

determinado pelos acordos entre essas empresas. Para Ladeira (2013, p. 149), esse tempo; 

 

[...] permite atribuir valores diferenciados, como se fossem produzidas 

versões de uma mesma mercadoria: o lançamento no cinema; a distribuição 

em DVDs; o licenciamento para televisão a cabo ou satélite; a distribuição 

para TVs abertas; tais eram as etapas existentes. Para o streaming, a questão 

se torna delimitar um lugar neste antigo circuito. 

 

Em 2013, a Netflix realiza uma mudança importante: o serviço começa a criar 

conteúdo original exclusivo, sendo sua primeira produção a série House of Cards (2013-

presente). Desde então, ela tem mantido uma produção constante de séries de gêneros 

diversos (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016, p. 194). Com esse avanço, a Netflix deixa 

de ser apenas a distribuidora e se torna fonte de conteúdo. A partir disso, “[...] você tem algo 

que as pessoas conversam sobre e que identificam com a Netflix.” (CEO da Netflix, Reed 

Hastings, transcrito pelo Mergent online, apud XUE, 2014, p. 13).  
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Em outra entrevista
24

, dessa vez ao jornal Folha de São Paulo, Hastings afirma que a 

pirataria – circulação virtual de conteúdo que não esteja sob a guarda dos direitos do autor – é 

um dos principais indicadores para o Netflix adquirir séries para seu catálogo ou produzir seu 

próprio conteúdo. Segundo o CEO da empresa, a partir daquilo que é mais baixado em 

serviços de troca de arquivos, a empresa se empenha em comprar os direitos de transmissão. 

A Netflix “busca fazer a ponte entre os interesses do público e seus programas ou gêneros de 

preferência.” (SILVA, 2014, p. 250). 

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin
25

, no Brasil, enquanto as emissoras de televisão 

aberta perderam faturamento e as por assinatura perderam assinantes, em 2015, a Netflix 

continuou crescendo. A empresa lucrou 1,1 bilhão de dólares no país, nesse ano, 

ultrapassando o SBT
26

 em 250 milhões. O crescimento de assinantes é importante para o 

negócio, pois é a base de lucro de seu modelo que não contempla a venda de espaço para 

publicidade. Rocha (2016, p. 65) afirma que “essa recusa em mostrar anúncios é uma parte 

essencial da sua identidade, pois, desta maneira, a empresa agrega valor ao fornecer uma 

melhor experiência para seus assinantes.”. 

A Netflix oferece, atualmente, conteúdo audiovisual para cerca de 149 milhões de 

assinantes
27

, distribuídos em mais de 190 países
28

. O Brasil é seu terceiro maior consumidor, 

tendo mais de sete milhões de usuários
29

. É importante lembrar que o número de assinantes 

não representa o público consumidor total da empresa, já que a maioria das residências possui 

apenas uma assinatura do serviço para todos os moradores. E, mais ainda, é possível utilizar a 

mesma assinatura em mais de uma residência. Então, quantitativamente, o número de 

espectadores ultrapassa o de assinaturas; qualitativamente, ainda que a assinatura possibilite 

uma separação interna de preferências de conteúdo pelos membros da família – o site permite 

que cada membro tenha um espaço próprio na plataforma, um perfil, para facilitar o acesso a 
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seus conteúdos de costume e a sugestões de outros, com base no que se consome – há a 

possibilidade de mais de um membro utilizar um único perfil. 

Rapidamente, a qualidade de suas produções foi reconhecida tanto pelo público, 

como pela crítica (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016, p. 194). Muitas receberam os 

principais prêmios da indústria televisiva, como Globos de Ouro, Emmys e Critics Choice 

Awards. Em 2016, quinze anos após Família Soprano se tornar a primeira série de TV a cabo 

(HBO
30

) a receber uma indicação de melhor série dramática no Emmy Awards, House of 

Cards fez o mesmo em relação aos serviços de streaming. Para Kulesza e Bibbo (2013, p. 46), 

isso mostra uma importante validação desse modelo. Nesse mesmo ano, a Netflix foi a 

detentora do maior número de indicações dessa categoria – drama –, batendo a hegemonia de 

catorze anos da HBO
31

 (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016, p. 194). 

E essa qualidade é exaltada pela própria empresa através de discursos de distinção
32

 

(TRYON, 2015). Ao utilizá-los, ela tenta criar um distanciamento entre sua produção e as 

produções televisivas. Isso ocorre, principalmente, porque a televisão, durante muitas 

décadas, foi considerada um meio inferior, indigno do status artístico que o cinema e a 

literatura desfrutavam (SCHWAAB, 2013, apud CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016, p. 

195). Tryon (2015) afirma que a promessa da empresa é, então, a de que seus usuários terão 

um conteúdo prestigiado, pleno, participativo e personalizado. 

Para o autor, a Netflix também propaga seus discursos distintivos ao utilizar outros 

agentes sociais de validação
33

, principalmente críticos e comunidades de fãs. E, além disso, há 

uma legitimação acadêmica, que define suas produções como obras “mais sofisticadas” do 

que a produção televisiva tradicional. 

Além da presumida qualidade, outro fator de diferenciação da Netflix é que ela está 

modificando os padrões e modelos previamente estabelecidos na televisão aberta e fechada. A 

característica mais marcante de seu modelo, em relação à produção de ficção seriada, é a 

disponibilização de todos os episódios de uma temporada nova
34

 de uma só vez. Isso 

possibilita novas formas de produção, consumo e espectatorialidade (LADEIRA, 2010; 
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TRYON, 2015). Soares (2017, p. 1) afirma que, com isso, criou-se uma discussão sobre o 

consumo de conteúdo no formato tradicional linear da grade de programação – no qual o 

programador escolhe o que será exibido e em que horário – versus o modelo não linear, onde 

o assinante escolhe o modo de assistir. 

As produções da Netflix não seguem regras e formatos tão rígidos quanto os da 

televisão, permitindo ao usuário o controle do tempo dedicado a essa experiência de consumo 

(SACCOMORI, 2016, p.13). Controle este que se apresenta por demanda, ou seja, o usuário 

pode escolher o que quer assistir, o quanto e quando quer assistir. Isso facilita o consumo de 

séries em “maratonas” ou o binge watching. 

O binge watching é um fenômeno de consumo não linear que a Netflix ajudou a 

popularizar. Ele ocorre quando “mais de três episódios de uma série dramática de uma hora de 

duração ou seis episódios de uma série cômica de meia hora de duração são consumidos de 

uma única vez, através de DVDs ou serviços de streaming online.” (CHMIELEWSKI, 

2013)
35

. Não é uma prática nova, pois começou, no final dos anos 70, já com o videocassete; 

depois, com algumas programações especiais de canais de televisão a cabo (REZENDE, 

GOMIDE, 2017, p. 73) e com o lançamento de temporadas de séries em boxes de DVD‟s. 

Mas a prática do binge watching não se limita ao ato de consumir o mesmo conteúdo 

audiovisual por horas seguidas, sem interrupções. Há também o tempo gasto por esses 

espectadores no processo de consumo denominado por Resende e Gomide (2017, p. 79) como 

“fora da tela”, “na construção do sentido, tanto em grupos, como os fandoms ou fóruns de 

discussão online, quanto no comportamento individual de buscar informações e mais detalhes 

do universo ficcional apresentado nas séries.”. 

Esta prática de consumo passou a chamar atenção a partir do nascimento do serviço 

da Netflix (SOARES, 2017, p. 8), num cenário de convergência das mídias. Para Jenkins 

(2009), o paradigma da convergência de mídias presume que novas e antigas mídias passam a 

interagir de formas cada vez mais complexas. Com isso, o consumo se torna mais que 

interativo, ele é participativo. 

Esse cenário de grande desenvolvimento tecnológico facilita a distribuição e o 

consumo dessas ficções. A digitalização, por exemplo, é “[...] uma oportunidade técnica 

relevante. [...] tal inovação permitiu transportar com facilidade material entre meios, 

oferecendo velocidade à reapropriação.” (LADEIRA, 2013, p. 151). Então, todo o processo – 
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produção, distribuição, consumo e resposta do público – se torna mais rápido e essa forma de 

consumo vem adquirindo cada vez mais um status de comportamento (REZENDE; GOMIDE, 

2017, p. 74). 

Além de facilitar, para Mittel (2012, p. 36) e Jenkins (2009), as novas tecnologias 

proporcionam ao espectador um consumo mais ativo desse conteúdo, o que contribui para o 

aumento de sua importância na indústria midiática. Segundo Jenkins (2009), a convergência 

de mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica, pois ela altera a relação entre as 

tecnologias existentes e a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os 

consumidores processam o entretenimento: "[...] a convergência está mudando o modo como 

os setores da mídia operam e o modo como a mídia das pessoas pensam sobre sua relação 

com os meios de comunicação." (SOARES, 2017, p. 5). Jenkins (2009), Mittel (2012) e 

Soares (2017) concordam, então, que os consumidores também mudaram. 

 

Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos são mais 

conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi 

silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e 

públicos (SOARES, 2017, p. 5). 

 

A convergência transforma, reconduz e prepara os consumidores/ espectadores para 

essa forma de experiência que os coloca como consumidores/ programadores (ROCHA, 2016, 

p. 20). Esses modelos de distribuição e comportamentos de consumo, num movimento cíclico, 

afetam também a produção das séries, no que diz respeito a suas narrativas. 

As mudanças promovidas pela Netflix acompanham um crescimento histórico das 

séries de TV, que foram se tornando mais complexas e mais cuidadosamente produzidas 

(SOARES, 2017, p. 13), como já foi mostrado. O autor conclui que a empresa mexeu com 

uma indústria televisiva que há muito tempo estava estagnada. Mesmo não sendo a pioneira, 

ela foi a primeira a realmente causar impactos neste meio. Sendo assim, a Netflix já tem 

méritos por possibilitar novas discussões sobre o que é a televisão no tempo contemporâneo. 

O crescimento e as constantes transformações nas formas de produção, distribuição e 

consumo de séries demonstram o aumento da presença e importância dessas narrativas na vida 

de seus espectadores e espectadoras. O contexto da “era Netflix” reforça esse pressuposto no 

sentido de que a empresa facilita, ainda mais, o acesso a esse tipo de conteúdo, legitimando 

seu consumo como comportamento e intensificando a cultura das séries. Tudo isso precisa ser 

compreendido para que se possa entrar no último ponto desse capítulo: o cotidiano dos(as) 

espectadores(as). 

 



36 
 

1.3 O cotidiano em meio a essas transformações 

 

Apesar de ser um termo familiar, “cotidiano”, aqui, não tem o sentido restrito pelo 

qual é conhecido popularmente, de “dia-a-dia”. Como já discutido na introdução deste 

trabalho, ele tem na rotina sua maior expressão, mas não se limita a ela. As principais teorias 

sobre o cotidiano são desenvolvidas tendo-se como pontos centrais três dimensões: a dialética, 

a da filosofia da linguagem e a fenomenológica. São perspectivas de análise que não 

necessariamente se opõem, mas que apresentam pontos de discordância. 

A partir de Aguiar e Herschmann (2014, p. 4), tem-se que, resumidamente, na 

abordagem dialética a questão das contradições é colocada em relevo, pois ela concebe que 

“as leis do pensamento humano diferem da sua expressão no mundo da vida”, demonstrando 

oposições. A perspectiva da filosofia da linguagem parte do princípio de que a linguagem 

instaura a vida e, dessa forma, diferentes teorias e filosofias sobre a linguagem são utilizadas 

para refletir sobre o cotidiano. Por fim, a perspectiva fenomenológica toma como pressuposto 

a reflexão sobre a experiência do ser humano no mundo vivido na presença de outros seres 

humanos. 

Na abordagem fenomenológica do cotidiano destacam-se as reflexões de Alfred 

Schütz e de Georg Simmel, que concebem a vida como transcendência. Assim, para eles, 

ainda que a vida se defina por seus limites, estes podem ser ultrapassados. Ou seja, os limites 

fazem parte da vida, mas também sua superação. Esta abordagem se destaca no pensamento 

de Michel Maffesoli, já apresentado aqui, que defende a sociologia compreensiva e 

fenomenológica de Simmel e Schütz (AGUIAR; HERSCHMANN, 2014, p. 5). 

Nesse sentido, Maffesoli procura pensar os fenômenos da vida social a partir do que 

define como “estudos do que se mostra”, ou seja, daquilo que essas relações nos convidam a 

ver. O autor, ao tratar de questões relativas ao cotidiano em sua obra A conquista do presente 

(1984), afirma que 

 

Os mínimos atos da vida banal constituem uma „ambiência‟ [...] que se 

desmembra em vários territórios. Passando de um a outro, descobrimos 

diversas formas de socialidade. Não há nada de comum entre a praça junto à 

saída de uma fábrica e a praça do mercado [...] e, no entanto, todos esses 

elementos (e outros ainda) perfazem juntos um território e suas 

particularidades, a especificidade da poesia cotidiana que se vive bem mais 

do que se verbaliza e que, por ser obra coletiva e anônima, é expressão 

gestual e plural da vida social em seu desenvolvimento. (p. 61) 

 

Para o autor (1984, p. 38), a pluralidade de trocas, nas diferentes formas – palavras, 

bens etc. – é constitutiva da trama social, sendo o que movimenta a vida cotidiana. Essa 
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pluralidade perpassa o cotidiano em diferentes situações de conflito ou distensão, permitindo 

a astúcia contra a presença obsessiva do tédio (da morte). Ou seja, para ele, as trocas entre as 

pessoas mantêm uma movimentação constante que dá espaço para elas desenvolverem formas 

de ação, resistências astuciosas, em seu meio para fugir ao tédio imposto pelo cotidiano. Para 

se compreender o pensamento do autor, vai-se falar primeiro sobre as resistências e, depois, 

sobre o tédio aos quais ele se refere. 

Maffesoli (1984, p. 13) defende que o imaginal
36

 tem muita importância na 

estruturação da vida cotidiana. Da mesma forma, que o fantástico e a ficção participam na 

constituição da realidade. “Seja nas práticas da vida cotidiana ou nos arcanos do processo de 

conhecimento [...] o fictício perfura o real, tornando-o singularmente mais atraente.” 

(MAFESOLLI, 1984, p. 65). Isso faz com que, para ele, a vida cotidiana seja vivida em uma 

duplicidade social constituída pelo real e seu desdobramento no imaginal. E as narrativas 

ficcionais, das quais o autor dá como exemplo o cinema, acabam tendo papel fundamental 

nesse desdobramento. Dessa forma, encontra-se na vida cotidiana 

 

uma importante dimensão fantástica que tem origem na brecha instaladora 

da duplicidade, do desdobramento. Ficar fora de si, como é frequente ao se 

assistir a uma sessão de cinema, é uma atitude fantástica, mágica, que 

permite a resistência astuciosa à injunção da identidade que nos obriga a ser 

isto ou aquilo, operário, intelectual, homem, mulher etc. Esse desdobramento 

mágico [...] permite a compreensão de tudo que o curso existencial e social 

possui de caótico, imprevisto, aleatório. (MAFESOLLI, 1984, p. 66) 

 

Essa resistência astuciosa pode ser associada às maneiras de fazer da rede de 

antidisciplina, já citadas (CERTEAU, 2001, p. 42). Ela é denominada dessa forma por não se 

caracterizar como uma ruptura ou uma intenção de ruptura do cotidiano, um ataque direto, 

mas por, justamente, se instaurar dentro dele, fazendo parte de seu movimento. A duplicidade 

social provocada pela ficção ou o fantástico – não só no cinema ou nas narrativas 

audiovisuais, mas de forma geral – é parte fundamental do cotidiano, por torná-lo aceitável. 

“Trata-se de um discurso paralelo ao discurso político, científico, racional, e que, [...] traduz a 

angústia coletiva do tempo que passa.” (MAFESOLLI, 1984, p. 67-68). 

Em relação ao tédio, Maffesoli (1984, p. 24-25) afirma que, apesar da constante 

movimentação, o tempo cotidiano é cíclico, de repetição: é o tempo das histórias, diferente do 

da História, que é o linear, político-econômico. E essa repetição impõe uma negação do 

próprio tempo, sendo, então, “o signo de um „não-tempo‟ que caracteriza o concreto da vida 

cotidiana, o instante vivido.” (MAFESOLLI, 1984, p. 82). Esse tempo dos pequenos atos 
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diários é responsável pela intensidade e pelo tédio que atravessam a vida cotidiana. 

Intensidade pela proximidade da vivência de cada dia – o tempo linear, da História, é abstrato 

e geral – e tédio pela própria repetição e sensação de “não-tempo” (MAFESOLLI, 1984, p. 

26). 

Embora a explicitação aqui colocada dê a sensação de que tudo ocorre como um 

processo homogêneo para todos, é importante se ter em mente que a relação de cada indivíduo 

com o que lhe é proposto é ambivalente: não há, no dia-a-dia, uma recusa ou adesão 

absolutas, mas, fundamentalmente, uma atitude subversiva. “A astúcia [...] é feita de atitudes 

e situações cotidianas, e é ela que, de alguma forma, permite a resistência.” (MAFESOLLI, 

1984, p. 120). Da mesma forma, essa dicotomia social – vida real e fantasia/ ficção – não é 

tão nítida ou consciente. Trata-se de um saber-fazer incorporado, como um mecanismo de 

defesa (MAFESOLLI, 1984, p. 67), que já se inicia no ato de se propor a ter a ficção no 

cotidiano, pois, para Maffesoli (1984, p. 69), introduzir a ficção na vida cotidiana já é uma 

manifestação de resistência. 

E as ficções, assim como outros fatores presentes na vida cotidiana, trazem 

representações que permitem essas resistências. As representações serão abordadas de forma 

mais aprofundada no capítulo seguinte, mas pode-se dizer que elas “dão material” para, entre 

outras coisas, as criações minúsculas e imperceptíveis dos indivíduos que constituem o que o 

autor chama de poética da vida cotidiana, que permite a permanência da socialidade. Então, 

 

Se não houvesse uma carga mágica na vida de todo dia, o aspecto mortífero 

da automatização venceria a pulsão do querer viver. A maravilha suscitada 

pela imagem (cinematográfica, romanesca, vivida) existe na medida de seu 

conteúdo cotidiano. A imagem estranha, fantástica, prospectiva, utópica vale 

pelo que possui de banal. (MAFESOLLI, 1984, p. 73) 

 

Ao abordar as representações nas ficções, Maffesoli (1984) afirma que o fato de ser 

sabido que as ficções são irreais ou factícias não as isola de possíveis articulações com a vida 

cotidiana. Pelo contrário, “Pode-se até dizer que o jogo e a teatralidade são certamente as vias 

mais eficazes para atingir a mais autêntica „ordem do mundo‟ [...].” (MAFESOLLI, 1984, p. 

134-135). Isso porque as regras que regem a construção teatral existem certamente de maneira 

latente na representação da vida corrente. 

Em seu ensaio A terra fértil do cotidiano (2008), Maffesoli encontra na perspectiva 

do trágico, em Nietzsche, a inspiração para sua defesa por uma razão sensível: 

 

Foi Nietzsche que me permitiu pensar na ideia de “pessoa” e de “tribo”, ou 

seja, na saturação do indivíduo e na emergência do tribalismo. Para 

Nietzsche, o não-racional não quer dizer irracional. As muitas atitudes 
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coletivas envolvendo jovens geram práticas não-racionais, pois elas têm 

como que uma lógica interna. Há uma razão própria do grupo. O não-

racional permite compreender a ideia de anomia (um aquém ou um além da 

lei). O não-racional é da ordem da paixão, da emoção e do afeto. (p. 08) 

 

Diferentemente do drama que estaria relacionado à racionalidade tradicional – “O 

político é dramático. […] resolução do problema, cujo instrumento lógico é a dialética: tese, 

antítese e síntese.” (MAFFESOLI, 2008, p. 9) –, a tragédia possibilita “um viver a morte 

todos os dias” não no sentido de busca da eternidade, mas, muito mais, como um viver o gozo 

do presente. É por esse motivo que o autor associa o prazer ao trágico, no sentido dionísico do 

termo – dimensão hedonista da existência (MAFFESOLI, 2008). Desta forma, o trágico 

atuaria como forma de resistência, favorecendo uma espécie de alívio frente às opressões da 

vida. Representando a luta e a vitória de Dionísio sobre o princípio extensivo da individuação, 

de modo que todo herói deve ser compreendido como seu substituto ou sua máscara. 

 

Ao mesmo tempo em que se observa a saturação do indivíduo indivisível e 

uno, há uma emergência da pessoa (persona ou máscara). A pessoa, pois, 

tem várias máscaras a sua disposição. Ela é, estruturalmente, plural, não 

mais uma identidade, mas antes, pertencente ao universo das “identificações 

múltiplas”. A ideia de pluralidade do ser era considerada uma espécie de 

esquizofrenia (esquizo significa corte). Vou me expressar através de 

máscaras sucessivas. Muda a concepção temporal.  No individualismo, o que 

está em jogo é o futuro. Na pessoa, o que está em jogo é o instante eterno. A 

consequência da pluralização é a multiplicação das grandes emoções 

compartilhadas (MAFFESOLI, 2008, p. 9). 

 

 Com base nos fatores mencionados até aqui, constata-se uma intensificação das 

relações e influências das diversas narrativas ficcionais com o cotidiano das pessoas. Sendo o 

foco deste estudo a relação da personagem Jessica Jones com suas espectadoras, entende-se 

que a heroína pode ser uma dessas máscaras que se pode lançar mão no cotidiano – uma 

possibilidade –, rompendo com o cárcere de identidades femininas pautadas em uma suposta 

natureza feminina, apontando para a polissemia que o termo feminino pode assumir para além 

de um real reduzido a um valor único. 
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2. IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES FEMININAS 

 

 

“De repente, você fica ciente de que está vivendo 

sob a perspectiva de um homem, e reivindicar 

isso [...] é muito difícil.” 

(Celine Kuklowsky em Feminists: what were they thinking?) 

 

 

O universo de uma narrativa funciona como um microuniverso da sociedade 

(KOTHE, 2000, p. 8). Seus elementos, então, representam algo na e para a sociedade na qual 

ela está inserida. Ao se construir uma narrativa, constroem-se e reafirmam-se representações 

sociais que legitimam ou contrapõem-se a identidades socialmente constituídas e que 

instituem modos cristalizados de existência. Nas narrativas provenientes da indústria do 

entretenimento (filmes, séries, novelas etc.), utilizam-se representações que estão sujeitas à 

recepção de um público, tendo este o poder de aprová-las ou não. Diante dessa perspectiva, 

torna-se relevante estudar essas narrativas para que se possa compreender aspectos relevantes 

na construção das identidades e representações femininas do contemporâneo. 

Nos tempos atuais, experimenta-se uma diversidade imensurável de fatores que 

influenciam os comportamentos sociais, dificultando a tarefa de pesquisadores precisarem 

modos generalistas de agir, pensar e sentir de grupos sociais específicos. Essa diversificação 

de comportamentos é resultado de profundas mudanças de ordem econômica, social, cultural, 

política e porque não dizer também tecnológica, que se iniciam nos meados do século XX e se 

aprofundam no início desse século XXI. Nesse sentido, Harvey (1992) afirma que 

 

As décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de reestruturação 

econômica e de reajustamento social e político. No espaço social criado por 

todas essas oscilações e incertezas, uma série de novas experiências nos 

domínios da organização industrial e da vida social e política começaram a 

tomar forma. Essas experiências podem representar os primeiros ímpetos da 

passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado com 

um sistema de regulamentação política e social bem distinta. (p. 140) 

 

Dentre esses fatores, pode-se fazer referência às mudanças ocorridas no mercado de 

trabalho que intensificaram a inserção feminina nele, reorientando os papéis estruturais de 

gênero nas composições familiares tradicionais. Aliadas a isso, têm-se as tecnologias de 

informação e comunicação que atuaram como protagonistas na difusão e reinvindicação de 

direitos de grupos minoritários e que, apesar da intolerância social de segmentos radicais 
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reacionários, começaram a conquistar a deslegitimação dos padrões até então instituídos que 

hierarquizavam dualidades de gênero, etnia e tempo geracional, implodindo com as oposições 

homem-mulher, jovem-velho, branco-negro, heterossexual-homossexual etc. 

Essa transformação é marcada pelo surgimento de novas composições conjugais e 

familiares, por uma maior abertura para as diferentes crenças religiosas e por intensas 

transformações técnico-científicas que incidem sobre a vida das pessoas, produzindo 

mudanças na subjetividade. No âmbito político, há um deslocamento do poder centralizador 

do Estado, dando origem a novas problemáticas que, dessa vez, não são mais tão polarizadas. 

Tudo isso coloca em cena novos debates para se pensar a respeito das identidades no mundo 

atual, “explodindo” o universo carcerário das identidades universais (BAPTISTA, 1999). 

Ao discutir sobre a identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (2006) 

sugere que se está em um momento de “crise de identidade”, proveniente do deslocamento 

das estruturas e processos centrais que por muito tempo definiram as identidades e que 

começaram a ruir a partir dos anos finais do século XX. O indivíduo moderno, até então 

entendido como uma estrutura unificada e totalizada, se fragmenta. 

Esse deslocamento, por sua vez, foi provocado pela fragmentação das paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, nacionalidade, etnia etc. que, antes, forneciam ao 

sujeito sólidas localizações como indivíduo social. Numa tentativa de mapear a história da 

noção de sujeito, o autor apresenta três concepções de identidade: o sujeito do Iluminismo, o 

sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Essa divisão se fez necessária para que ele 

pudesse mostrar que as diferentes concepções de sujeito acompanham a história do 

pensamento em diferentes tempos e espaços da história. 

O sujeito do Iluminismo era um indivíduo totalmente centrado e unificado, cuja 

identidade emergia já em seu nascimento e com ele se desenvolvia, permanecendo 

essencialmente a mesma, idêntica ao longo de sua vida. O sujeito sociológico estaria 

relacionado a uma concepção interacional da identidade – esta seria formada na "interação" 

entre o “eu” e a sociedade –, porém, esse sujeito manteria um núcleo ou essência interior que 

lhe pareceria real e isto não se perderia ao longo da vida. No sujeito pós-moderno, o “eu real”, 

ou a suposta “essência” do sujeito, é constantemente transformada num diálogo contínuo com 

os mundos culturais “exteriores” e as possibilidades de identificações que esses mundos 

oferecem. Essa instabilidade geraria uma crise porque, enquanto a identidade do sujeito 

sociológico mantém uma estabilidade entre ele e os diversos mundos culturais, deixando-os 

unificados e previsíveis, o sujeito pós-moderno 
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[...] está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. 

Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais 

“lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 

resultado de mudanças estruturais e institucionais. (HALL, 2006, p 12) 

 

Logo, na concepção do sujeito pós-moderno, o processo de identificação se torna 

provisório – Hall (2006, p. 13) afirma que as identificações estão sendo continuamente 

deslocadas em função de mudanças nas estruturas da sociedade. As identidades culturais
37

 se 

tornam mais complexas e a identidade do “eu real”, além de se complexificar, se multiplica. 

Por se transformarem continuamente, as identidades não são “naturais” e “imutáveis”, elas 

são construídas e históricas. São “pontos de apego temporário às posições de sujeito que as 

práticas discursivas constroem para nós.” (HALL, 2000, p. 112). A identidade pós-moderna é 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais o sujeito é 

representado ou interpelado nos sistemas culturais que o rodeiam (HALL, 2006). 

É importante frisar que, mesmo com essa crise na identidade, o sujeito pós-moderno 

ainda se vê como indivíduo, ou seja, ele não se sente uma pessoa diferente a cada novo 

processo de identificação. Isso ocorre porque a identidade é formada, ao longo do tempo, 

através de processos inconscientes, havendo sempre uma fantasia sobre sua unidade (HALL, 

2006, p. 38).  Ela permanece sempre incompleta, “em processo” de formação, mas 

“Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a „identidade‟ e construindo biografias que 

tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade, porque procuramos 

recapturar esse prazer fantasiado da plenitude.” (HALL, 2006, p. 39). 

Laclau (1990, p. 40) afirma que os deslocamentos têm características positivas 

porque a criação de novas identidades – culturais e, consequentemente, do “eu” – são 

possibilidades de novas articulações: a criação de novas identidades e a produção de novos 

sujeitos. Para Hall (2006, p. 21), dois motivos desse deslocamento são a globalização e o que 

ele define como os “novos movimentos sociais” que emergiram nos anos sessenta – sendo 

este último, motivo e consequência. 

A globalização tem implicações na cultura nacional
38

, esta que, no mundo moderno, 

se constituiu como uma das principais fontes de identidade cultural do sujeito. Isso porque ele 

é levado a pensar que essas identidades provenientes da cultura nacional, as identidades 

nacionais, fazem parte de sua natureza essencial (HALL, 2006, p. 47). Mas as identidades 
                                                           
37

 Segundo Stuart Hall (1999), a identidade cultural enfatiza aspectos relacionados ao pertencimento do 

indivíduo a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, regionais e/ou nacionais. 
38

 Hall (2006, p. 50) afirma que uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir sentidos que 

influencia e organiza nossas ações e a concepção que temos de nós mesmos. 
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nacionais não são coisas com as quais se nasce, elas são formadas e transformadas nas 

representações às quais o sujeito tem acesso. Nesse aspecto, a nação não é apenas uma 

entidade política, mas algo que produz sentidos, um sistema de representações culturais. 

Dessa forma, as pessoas pertencentes a uma nação não são apenas cidadãs dela, “elas 

participam da ideia de nação tal como representada em sua cultura nacional.” (HALL, 2006, 

p. 49). 

Além disso, as culturas nacionais não são homogêneas. Para “unificar” a cultura de 

uma nação é preciso construir um dispositivo discursivo que represente a diferença como 

identidade una. Essa cultura, atravessada por profundas divisões e diferenças internas, é 

“unificada” através do exercício de diferentes formas de poder cultural – como na fantasia do 

eu “inteiro”. Nesse sentido, Hall (2006, p. 62) afirma que “As nações modernas são, todas, 

híbridas culturais.”. 

Ainda segundo Hall (2006, p. 67), a globalização está deslocando as identidades 

culturais nacionais desde o final do século XX
39

. Entende-se por Globalização um conjunto de 

“processos, atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e 

conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o 

mundo, em realidade e experiência, mais interconectado.” (MCGREW, 1992 apud HALL, 

2006, p. 67). Com isso, intensifica-se também, entre outras coisas, a troca de produtos 

culturais. Mas são as imagens e identidades da modernidade ocidental, produzidas pelas 

indústrias culturais das sociedades ocidentais, que dominam as redes globais – os padrões de 

troca cultural desigual permanecem (HALL, 2006, p. 79). Esses produtos carregam em si 

conjuntos de representações, sendo estas possibilidades de identificações e, 

consequentemente, de ação do sujeito no mundo, através de suas atitudes – os atos sociais. 

As representações sociais são “os universos das trocas, próprias de um grupo cultural 

e dos objetos do ambiente do qual estes indivíduos dependem.” (LEGROS et. al., 2014, p. 

130). Com a globalização, um grupo cultural não necessariamente compartilha da mesma 

cultura nacional ou, em outras palavras, os indivíduos “pertencentes” a um grupo cultural não 

precisam estar no mesmo ambiente físico. A Netflix, por exemplo, colabora para a formação 

de grupos culturais com indivíduos dos diversos países em que distribui seus conteúdos 

próprios, sendo que estes produtos culturais carregam representações culturais e sociais de 

seus países de origem – geralmente, no caso da empresa, os Estados Unidos. 

                                                           
39

 Hall (2006, p. 68) afirma que a globalização não é um fenômeno recente, mas, desde os anos 70, tanto o 

alcance quanto o ritmo da integração global aumentaram enormemente, acelerando os fluxos e os laços entre as 

nações. 
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O que delimita os grupos sociais é o fato de que as representações sociais podem 

estar associadas a opiniões – tomadas de posição –, informações – conhecimento – ou crenças 

(LEGROS et. al., 2014, p. 130). As representações, então, estão associadas a um “conjunto de 

elementos cognitivos relativos a um objeto social.” (MOLINER et al., 2002, p. 13 apud 

LEGROS et. al., 2014, p. 130). Ainda segundo Legros et. al. (2014, p. 130), as representações 

sociais formam uma organização estruturada de associações e dissociações entre as próprias 

representações, que se originam nas interações cotidianas e nas contribuições da cultura de 

massa – novamente, tem-se a Netflix como exemplo –, servindo para a apreensão do universo 

social. 

Santos (2010, p. 3) explicita que as representações sociais delimitam espaços e 

estabelecem fronteiras que, por sua vez, determinam diferenças em relação a outras 

possibilidades de identificação. Dessa forma, como já dito, as pessoas podem se identificar 

com algumas representações e discordar de outras ou até não se identificarem completamente 

com nenhuma representação disponível. Neste caso, elas tendem a se sentir mais atraídas por 

aquelas que são utilizadas para determinar, ainda que temporariamente, sua posição de sujeito 

– “eu real” ou essência (SANTOS, 2010, p. 3). Nessa direção, Hall (2006, p. 74) fala sobre o 

“pós-moderno global”: 

 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 

possibilidades de “identidades partilhadas” – como “consumidores” para os 

mesmos bens, [...] “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. 

 

Esse processo, então, aumenta o número de possibilidades de identificações para o 

sujeito. “Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos fazendo 

apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece possível 

fazer uma escolha.” (HALL, 2006, p. 75). Mas, apesar desse estado de incertezas, Hall (2006, 

p. 78) afirma ser improvável que a globalização destrua as identidades nacionais. O que tende 

a acontecer é que ela produza, simultaneamente, novas identificações “globais” e novas 

identificações “locais”. O importante a se notar é que, já englobando o outro motivo do 

deslocamento nas estruturas sociais – os “novos movimentos sociais” –, essas novas 

identidades se tornam mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas (HALL, 2006, 

p. 87). 

Quanto a esses “novos movimentos sociais” dos anos sessenta, sendo eles o 

feminismo, as lutas negras, os movimentos de libertação nacional etc., eles trazem 

possibilidades de identificações rivais. Possibilidades porque, como a identidade muda de 
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acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é 

automática, podendo ser ganhada, perdida ou até “recusada” pelo sujeito, ao não se ver 

representado. Para o Hall (2006, p. 11-12), 

 

O fato de que projetamos a „nós próprios‟ nessas identidades culturais, ao 

mesmo tempo que interna1izamos seus significados e valores, tornando-os 

„parte de nós‟, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os 

lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. 

 

Cada movimento social apela para a identidade social de seus sustentadores – o 

feminismo apela às mulheres; as lutas raciais, aos negros etc. “Isso constitui o nascimento 

histórico do que veio a ser conhecido como política de identidade – uma identidade para cada 

movimento.” (HALL, 2006, p. 45). Desses “novos movimentos sociais”, Hall (2006, p. 44) 

destaca a importância do feminismo, tanto como um movimento social quanto como uma 

crítica teórica. Segundo o autor, o feminismo teve uma relação mais direta com o 

descentramento do sujeito sociológico porque: 

 

 Ele questionou a clássica distinção entre o “dentro” e o “fora”, o 

“privado” e o “público”. O slogan do feminismo era: “o pessoal é político”; 

 Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente 

novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a 

divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. 

 Ele também enfatizou, como uma questão política e social, o tema da 

forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. Isto 

é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação 

(como homens/ mulheres, mães/ pais, filhos/ filhas). 

 Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da 

posição social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das 

identidades sexuais e de gênero. 

 O feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres 

eram parte da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-a pela 

questão da diferença sexual. (HALL, 2006, p. 45-46) 
 

Para que se possa compreender melhor o caminho deste estudo, vale destacar que 

aqui foram discutidos, entre outras coisas: como as identidades e representações são formadas 

e transformadas e os múltiplos processos de identificações; como a globalização faz com que 

a localidade física não seja fator decisivo para a formação de grupos culturais; e a 

importância, além da globalização, do feminismo, em meio aos diversos movimentos sociais, 

no deslocamento de estruturas sociais, ao mesmo tempo em que o movimento reflete esse 

deslocamento. Trata-se de um percurso pertinente para que se possa falar de representações e 

identidades femininas em um produto cultural de uma empresa transnacional estadunidense, 

sendo os Estados Unidos um país que exerce hegemonia cultural sobre muitos dos países que 
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têm acesso aos seus bens. Intenta-se, agora, discutir o que é o feminino. Como já se falou em 

diversos grupos culturais e mediante a “crise de identidade” atual, se inicia essa discussão 

com uma reformulação de conceito: o que se pretende colocar como questão, aqui, são “os 

femininos”, passando-se pelos modos como se articulam, histórica e socialmente, os conceitos 

de mulher, feminino e feminilidade. 

Antes de dar início ao debate proposto no subcapítulo a seguir, há que se ressaltar 

que, neste trabalho, procura-se escapar de versões históricas que universalizam e instituem um 

olhar único para o feminino. Entende-se que as representações do feminino são diversas e esta 

diversidade não se situa apenas no âmbito macro das diferentes sociedades e momentos 

históricos, mas de modo capilar, insistente, na multiplicidade de grupos étnicos-raciais, 

religiosos e de classe que influenciam, dentre outras coisas, também a condição feminina, 

além de fatores subjetivos. Portanto, acredita-se ser necessário tensionar todo e qualquer olhar 

singularizador sobre a questão, pois se entende que, em cada tempo, nunca houve uma 

mulher, mas sim mulheres. 

Entretanto, diante da complexidade e dilemas que essa questão requisita, se teve de 

estabelecer, a partir de determinado momento, um recorte para a posterior análise das 

representações femininas na personagem Jessica Jones. Busca-se, no modelo patriarcal já 

mencionado, o modo como se organizou todo um imaginário de feminilidade que orientou o 

comportamento e até mesmo uma subjetividade feminina ao longo do tempo. Esta é, portanto, 

uma pesquisa que toma as representações da mulher no ocidente, sob uma perspectiva 

patriarcal, como referência para tentar compreender até que ponto a personagem Jessica Jones 

rompe com essas concepções de forma a apresentar novas possibilidades de identificações 

para as mulheres. 

 

2.1 As mulheres e as feminilidades 

 

Já no século I pode-se perceber características da supremacia masculina, através de 

Fílon
40

, que defendia a dicotomia entre espírito e carne sob uma analogia entre o homem e a 

mulher, estabelecendo uma relação de submissão da mulher – carne – em relação ao homem – 

espírito (SOUTO, 2005, p. 35). Segundo Souto (2005, p. 36), pela tradição cristã, a mulher só 

poderia se equiparar moralmente ao homem enquanto fosse virgem – enquanto tivesse 

“virtude”. Isso a possibilitaria superar sua feminilidade, condição que, em analogia à carne, é 

                                                           
40

 Filósofo judeu-helenista (Egito, 15 a.C. a 45). 
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caracterizada pela fraqueza e imperfeição. O símbolo dessa virgem seria Maria, mãe de Jesus, 

e, em oposição a ela, se teria Eva e Maria Madalena. Deste modo, Maria e Maria Madalena 

(sendo esta uma representação da mulher mundana) seriam “as faces da representação 

feminina criadas pela cristandade que sobreviveram por milênios e que chegaram às terras 

lusitanas no século XVI.” (SOUTO, 2005, p. 37-38). 

Nesse sentido, Judith Butler (2003, p. 32) afirma que 

 

As associações culturais entre mente e masculinidade, por um lado, e corpo e 

feminilidade, por outro, são bem documentadas nos campos da filosofia e do 

feminismo. Resulta que qualquer reprodução acrítica da distinção 

corpo/mente deve ser repensada em termos da hierarquia de gênero que essa 

distinção tem convencionalmente produzido, mantido e racionalizado. 

 

Affonso Sant‟Anna (1985, p. 19), que trata das representações da mulher na fase 

romântica da literatura brasileira, fala da casta social da mulher como fator de sua 

“classificação”: mulher esposável (branca) e mulher comível (preta). Isso em uma época em 

que as mulheres negras apareciam como objetos do desejo sexual dos homens brancos e as 

mulheres brancas, como mãe, mulher a ser respeitada – aqui se tem, também, a contraposição 

imagética de Maria e Maria Madalena. É importante frisar que isso não quer dizer que as 

mulheres brancas não sofriam outras formas de desrespeito, o que pode ser visto já na própria 

classificação. É apenas um exemplo da forma como as mulheres eram vistas socialmente em 

decorrência de um pensamento masculino, uma “produção discursiva que dispõe os lugares 

dos sujeitos no campo do Outro” (KEHL, 2008, p.13). 

Sant‟Anna (1985, p. 11) afirma que “Devido à incipiente participação da mulher nas 

artes literárias brasileiras até os anos de 1960, o corpo feminino é campo de exercício do 

poder masculino, já que é através da voz dos poetas homens que esse corpo é expresso.”. 

Tudo isso demonstrava e corroborava para a institucionalização de uma sociedade patriarcal – 

característica de uma longa história, não só do Brasil, mas de boa parte do mundo ocidental. 

Em uma sociedade em que a experiência masculina é valorizada e a feminina, 

trivializada, as características dos discursos e o traço essencial a quaisquer representações vão 

ser determinados pela experiência masculina (SCHWANTES, 2006, p. 11). Logo, as 

representações femininas nas narrativas tendem a mostrar estereótipos
41

 da mulher, seu papel 

                                                           
41

 Um estereótipo reproduz a significação central de um elemento social. Nele, a representação desse elemento é 

delimitada de forma a marcar sua diferença em relação a outras representações possíveis – o que é entendido por 

"normal" e por "desviante" se tornam distantes (SANTOS, 2010, p. 7). Maria Aparecia Baccega (1998) 

conceitua o termo estereótipo destacando o seu significado como preconceito, um pré-juízo que, na maioria das 

vezes, é incorporado como senso comum e passado de geração a geração. No estereótipo, segundo ela, 

predominam aspectos valorativos, juízos de valor com bases emocionais. 
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secundário em relação ao homem e até sua dependência dele. Reduzindo as pessoas a um 

conjunto simples de características essenciais, a estereotipação reúne todas aquelas que 

correspondem a uma "norma" que parece naturalmente determinada e, consequentemente, 

determina também as "outras", consideradas diferentes (HALL, 1997, p. 257-258). 

Segundo Maria Rita Kehl (2008, p. 9), as formações de linguagem precedem os 

indivíduos e os inscrevem em determinadas posições na ordem simbólica. “Homem” e 

“mulher” são os primeiros significantes que designam o indivíduo ao nascer, antes de 

qualquer possibilidade de escolha. É uma classificação cultural “a partir da mínima diferença 

inscrita em nossos corpos, com a qual teremos de nos haver para constituir [...] o discurso a 

partir do qual enunciaremos nossa presença no mundo.” (KEHL, 2008, p. 9). Mas esse 

processo não constitui a garantia de uma identidade, apenas uma identificação de gênero que 

pode ser temporária – a mudança de identificação pode ser tanto “dentro” do mesmo gênero, 

sendo uma mudança de concepção do que é “ser homem” ou “ser mulher”, como uma 

mudança de gênero. A autora (2008, p. 28) afirma que não existe “a Mulher” ou “o Homem”, 

universais transcendentes ao conjunto de todas as mulheres ou todos os homens. 

 

“Identidade feminina” e “identidade masculina” são composições 

significantes que procuram se manter distintas, nas quais se supõe que se 

alistem os sujeitos, de forma mais ou menos rígida, dependendo da maior ou 

menor rigidez da trama simbólica característica de cada sociedade. (KEHL, 

2008, p. 27) 

 

Essa divisão entre homens e mulheres, estipulando para cada “grupo” um conjunto 

de características que seriam inerentes a seus integrantes, faz existir uma ideia de feminilidade 

– e também de masculinidade
42

 – que parece tradicional e até natural. Mas, segundo Butler 

(2003, p. 201), a realidade do gênero é criada mediante performances sociais contínuas de 

forma que as próprias noções de masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes 

também são construídas. Essa tradição, então, não é natural, ela é construída. Ela tem uma 

história que, de acordo com Kehl (2008, p. 44), faz parte da constituição dos sujeitos 

modernos, a partir do final do século XVIII e ao longo do século XIX: 

 

Os discursos que constituíram a feminilidade tradicional fazem parte do 

imaginário social moderno, do senso comum, da religião e da grande 

produção científica e filosófica da época, que determinava o que cada 

mulher deveria ser para ser verdadeiramente uma mulher. 
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 Feminilidade e masculinidade são conjuntos de atributos, comportamentos e papéis distintos para as mulheres 
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Ainda segundo Kehl (2008, p. 47), esses discursos tinham como sentido geral 

promover uma perfeita adequação entre as mulheres e o conjunto de atributos, funções e 

restrições que definiriam a feminilidade. Esta aparece em função das particularidades de seus 

corpos e de sua capacidade procriadora, que estabelecem um lugar social e objetivo para 

todas: o espaço doméstico e a maternidade. Nesse contexto, a feminilidade é “uma construção 

discursiva produzida a partir da posição masculina, a qual se espera que as mulheres 

correspondam.” (KEHL, 2008, p. 65). Para que sigam esse caminho, visto como natural, 

pede-se que ostentem as virtudes próprias dessa feminilidade: o recato, a docilidade e a 

receptividade passiva em relação aos desejos e necessidades dos homens (KEHL, 2008, p. 

48). Mas o imaginário social nunca é unívoco – característica que se acentua na modernidade 

–, o que faz com que outros discursos e expectativas entrem em choque com esses preceitos: 

aos ideais de submissão feminina se contrapunham os de autonomia de todo sujeito moderno; 

aos de domesticidade, os de liberdade; e assim por diante (KEHL, 2008, p. 44). 

É importante ressaltar que a modernidade não foi o primeiro e único período da 

História a apresentar discursos contraditórios ou a colocar em questão a relação entre as 

mulheres e uma definição submissa de feminilidade, até porque as diferentes concepções 

relativas ao papel social das mulheres, mesmo que de modo capilar, sempre estiveram 

presentes ao longo do tempo, podendo-se tomar como exemplo o período revolucionário – 

final do século XVII – como reação à desordem provocada pelas primeiras manifestações de 

rebeldia das mulheres. Mas Maria Rita Kehl (2008, p. 29) reconhece na modernidade um 

momento de “turbulência” nas identidades femininas e afirma que ela proporcionou um 

campo muito mais variado para a constituição dos sujeitos do que os períodos anteriores por 

possibilitar essas contraposições. As mulheres dessa época, assim como os homens, fazem 

parte das formações sociais que produziram o sujeito moderno (KEHL, 2008, p. 12), aquele 

que abandona costumes e crenças e passa a pensar em uma trajetória individualista de 

liberdade, aventura e conquistas. 

Quando Kehl (2008) afirma haver um “desajuste entre as mulheres e a feminilidade” 

na sociedade burguesa não significa que todas nem que a maioria das mulheres eram infelizes 

em ter que exercer o papel de mãe e esposa. Pelo contrário, esse era um destino desejado por 

muitas, de fato. O que a autora afirma é que se trata de um papel social determinado por um 

discurso construído por homens
43

 e que limita as possibilidades de identificação a outros 

atributos e escolhas de destino que começavam a se apresentar ao alcance das mulheres com a 
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crescente circulação de informações na modernidade (KEHL, 2008, p. 75). Se a mulher só 

produz filhos, só se produz como mãe, o que restringe seu repertório de opções, provocando 

um impasse no plano das identificações (KEHL, 2008, p. 66): Como ficam as mulheres que 

não se casaram? E as que não queriam ter filhos? E as que não podiam ter? Ou as que tinham, 

mas, mesmo assim, se consideravam algo além de mãe e esposa? Ou seja, os êxitos 

autônomos da mulher se colocam em contradição com sua feminilidade, pois esta exige da 

“verdadeira mulher” que se torne objeto, que seja o Outro (BEAUVOIR, 1970, p. 308). 

Segundo a autora (2008, p. 11), as mulheres enfrentaram – e ainda enfrentam – a 

dificuldade de deixarem de ser objetos de uma produção de saberes de grande consistência 

imaginária, a partir da qual foi se estabelecendo uma verdade sobre sua “natureza”, verdade 

esta condicionada ao desejo de alguns homens, sujeitos dos discursos médico e filosófico que 

participaram das formações ideológicas modernas. Para cada mulher nascida no século XIX – 

e para muitas mulheres, ainda hoje –, apresenta-se a questão de ser sujeito (segundo a 

concepção de sujeito moderno) ou colocar-se/ deixar-se colocar como objeto do discurso do 

Outro, segundo os ideais de feminilidade constituídos no mesmo período. A “opção” – não 

em um sentido necessariamente consciente de escolha – por se submeter a essas formas 

discursivas é um modo de sujeição subjetiva, pois, “ao aceitar a posição do „outro do 

discurso‟, as mulheres renunciaram a falar por si próprias” e, por isso, durante quase todo o 

século XIX permaneceram socialmente invisíveis (KEHL, 2008, p. 66). 

Pode-se apontar, como forma de resistência a essa produção discursiva, a produção 

literária voltada ao público feminino, uma expressão imaginária dos anseios reprimidos de 

grande parte das mulheres que sonhavam viver, a seu modo, a grande “aventura burguesa”, 

para além do papel honroso que lhes era concedido de mães virtuosas e rainhas do lar (KEHL, 

2008, p. 12). Muitas dessas produções eram de um gênero exclusivamente feminino muito 

difundido no século XIX: o da “escrita de si”
44

, um gênero designado como confessional por 

trazer características próprias de diários. 

Os romances confessionais ou autobiográficos atendiam a uma necessidade de 

identificação das leitoras com as autoras. Através dessas leituras, “as mulheres viviam 

intensamente fantasias, desejos, decepções e ambições cultivados em silêncio, longe do 

espaço público.” (KEHL, 2008, p. 93). Para a autora, aí estava a origem do que veio a se 

constituir como uma identidade feminina, que, segundo ela, “são os contornos comuns – 
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 O gênero literário de “escrita de si” data do final do século XVI, com os Ensaios de Michel de Montaigne, e já 
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forma mais intensa por elas, que foram lhe atribuindo características diferenciadas. 
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frequentemente transformados em clichês – que resumem experiências subjetivas nas quais a 

maioria das mulheres se reconhecia.” (KEHL, 2008, p. 94). Essas experiências seriam os 

sentimentos de isolamento e frustração após o casamento; a quebra de expectativas amorosas; 

a dificuldade de se expressar emocionalmente e lidar com conflitos; a luta para manter a 

autoestima após ter filhos ou, pior, quando não se tinha filhos; as fantasias e anseios por uma 

felicidade vaga e sempre fora de alcance etc. Conforme esses relatos de experiências vividas 

foram se tornando públicos nas obras, produziu-se uma espécie de campo de identificações 

em que as mulheres, sem interferências dos homens, puderam se reconhecer e reconhecer suas 

diferenças em relação aos ideais de feminilidade produzidos pelo suposto saber masculino. 

Para Schwantes (2006, p. 8), valores e organizações sociais diferentes determinam 

identidades sociais diferentes que “demandam” protagonistas diferentes para representá-las. 

No caso das mulheres, algumas escritoras se empenharam e ainda se empenham em criar o 

espaço necessário ao desenvolvimento de outro tipo de enredo para as protagonistas femininas 

em seus romances.  

Sant‟Anna (1985) afirma que, antes da modernidade, as representações que 

englobavam apenas a contraposição entre Maria e Maria Madalena já não alcançavam a 

diversidade de condições ocupadas pelas mulheres na sociedade brasileira: “Existiam e 

existem ainda aquelas que [...] lutam pela abertura de espaços no mundo público para as 

mulheres.” (SOUTO, 2005, p. 46). Trata-se de um “alargamento” das possibilidades de 

representação do feminino. Cria-se protagonistas femininas em enredos diferentes dos 

sancionados pela sociedade patriarcal ainda vigente (SCHWANTES, 2006, p. 9). 

Essas mudanças no mundo público trazidas pela modernidade também ocorreram no 

Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, no final do século XIX (SOUTO, 2005, p. 50). São 

mudanças como o crescimento da indústria, a intensificação da urbanização das principais 

capitais brasileiras e a consequente expansão dos espaços destinados à mulher no mercado de 

trabalho. Houve também a multiplicação de lugares públicos que proporcionavam o convívio 

e aproximação entre homens e mulheres fora do espaço do lar. A família patriarcal perdia um 

pouco de sua rigidez, permitindo à mulher certas atitudes mais ativas. Porém,  

 

Ainda não era interessante para os poderes públicos formar a mulher para 

assumir cargos de responsabilidade. Assim, apesar das conquistas femininas 

derivadas dos movimentos feministas do início do século XX, [...] as 

atividades femininas eram sempre atividades subalternas às dos homens. 

Para as mulheres da classe mais empobrecida que já estavam nas ruas 

batalhando pela sobrevivência desde sempre, cresciam as perspectivas de 

emprego [...]”. (SOUTO, 2005, p. 50) 
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O psicólogo social Edson de Souza Filho, em seu trabalho
45

 sobre a representação 

das mulheres em folhetins publicados entre as décadas de 1950 e 1970, constatou que elas são 

fruto das representações criadas pelo e para o público leitor desses folhetins. Ele chegou à 

conclusão de que a mulher, nesses textos, é representada como um ser passivo, ainda à espera 

do “príncipe encantado”. Mas, segundo o autor, a partir de 1960, houve uma mudança nessas 

representações. “A mulher passa a ser agente ativo da narrativa, transforma-se na sua própria 

heroína salvadora” (SOUTO, 2005, p. 54), apesar de ainda se manter muito o happy end 

hollywoodiano e ela acabar tendo como par romântico um homem forte que irá protegê-la dos 

males do mundo. Kehl (2008, p. 66-67) afirma que “A onda de mulheres escritoras, sobretudo 

na segunda metade do século XIX, vem dar conta dos anseios e das fantasias que o silêncio 

das „rainhas do lar‟ até então encobria.”. 

Esse deslocamento de identificações femininas se mantinha nas escritas e leituras de 

romances confessionais ou ficcionais e dava alguns sinais na vida pública ao impulsionar os 

movimentos feministas. Os espaços destinados à mulher no mercado de trabalho urbano 

cresciam conforme crescia também o debate sobre questões feministas iniciado na década de 

1920, e a entrada de mulheres em cursos superiores tradicionalmente destinados aos homens 

(SOUTO, 2005, p. 68). Mas, segundo a autora (2005, p. 56), no que se refere às relações de 

trabalho, 

 

(...) para as mulheres estavam reservados ofícios subalternos e que 

estivessem relacionados com as supostas qualidades femininas: 

sensibilidade, submissão, instinto maternal, como o magistério ou o 

secretariado. [...] O nível de escolaridade feminino aumentou em meados do 

século XX no Brasil, como consequência da corrida ao mercado de trabalho. 

 

Apesar do avanço, a educação continuava sendo uma preparação para o casamento, 

seu principal objetivo de vida – no qual as tarefas domésticas eram consideradas deveres 

exclusivamente femininos, enquanto que ao homem cabia o trabalho fora do lar. Muitas 

jovens da classe média eram colocadas em colégios especiais para aprenderem ofícios 

domésticos e maternos, como culinária e trabalhos manuais. Havia, como ainda há, uma 

movimentação, mas ela era lenta. O importante a se notar é a importância dessas narrativas 

que “acompanhavam” as mulheres em seus frequentes momentos de solidão. Os relatos e 

histórias ficcionais traziam representações que possibilitavam as novas identificações. “É no 

plano imaginário, sabemos, que o eu constrói sua fortaleza narcísica e a preenche com os 

traços identificatórios [...]” (KEHL, 2008, p. 98). A autora afirma que considera 
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a literatura como portadora de um saber sobre o presente, capaz de ao 

mesmo tempo compor um painel sobre o „estado das coisas‟ em crise ou em 

transformação em um determinado período, e abrir espaço para as falas 

emergentes, para a expressão do recalcado, do que ainda não tem lugar no 

discurso. (KEHL, 2008, p. 98) 

 

O termo feminilidade, então, passa a ser encarado sob uma perspectiva mais ampla, 

menos determinada. Isso porque a ele podem ser atribuídas, simultaneamente, características 

dessas duas concepções de feminilidade apresentadas por Maria Rita Kehl. Uma construída a 

partir de um discurso masculino, com a intenção de limitar a mulher para que ela se 

encaixasse à nova vida burguesa – nessa perspectiva, ela é impossibilitada de viver como 

sujeito moderno e de querer para si os ideais trazidos pela modernidade; outra, sendo uma 

reação a essa imposição, trazida principalmente pelas representações contidas em narrativas 

confessionais e ficcionais produzidas e consumidas por mulheres. Nesta, a mulher se coloca 

como sujeito – de sua vida e do discurso –, o que a faz almejar para si – e ter o direito de ter – 

os ideais modernos de liberdade e aventura. As conquistas que os movimentos feministas e as 

mulheres, de forma geral, vão conseguindo na sociedade, refletem e, ao mesmo tempo, 

intensificam os avanços no sentido da emancipação feminina. 

Trazendo essa discussão para o que já foi discutido sobre as identidades sociais, estas 

mudam conforme a sociedade muda, conforme seus valores e sua organização muda. E são 

muitos os fatores que influenciam essas mudanças. A indústria do entretenimento, assim 

como a literatura, é um deles, pois ela não apenas reproduz valores sociais em suas 

representações: estas também, num movimento contrário, influenciam o surgimento de novas 

possibilidades de identidades. Sob essa ótica, as representações ganham significado por meio 

da intertextualidade: elas aparecem em outras imagens e textos em circulação, provenientes de 

diferentes fontes, que fazem referência uns aos outros. Seus significados são legitimados e/ ou 

alterados pelo contraste que se coloca (SANTOS, 2010, p. 7). Além disso, o próprio sujeito, 

como acabou de se mostrar no caso das mulheres, é um fator de mudança, pois ele não é 

apenas “convocado”, mas também “investe” nesse processo. Trata-se de uma articulação, 

segundo Hall (2000, p. 112). 

Logo, as representações da mulher, mesmo que regidas por convenções culturais – a 

sociedade ainda traz características patriarcais e o “embate” da feminilidade permanece até 

hoje – mudam ao longo do tempo, conforme ela ganha mais espaço na sociedade. E, num 

movimento contrário, a maior representatividade da mulher proporciona esse aumento de 

espaço – especialmente após a intensificação dos movimentos feministas na década de 1960, 

destacada por HALL (2006) e outros autores. 
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Pôde-se ver, com Kehl (2008), a importância das narrativas literárias na criação de 

novas possibilidades de identificações para as mulheres. Nos dias atuais, assim como a 

literatura, há que se reconhecer a importância das narrativas audiovisuais. Trata-se de um 

momento em que as imagens preponderam e assumem um grande poder narrativo de 

significação simbólica, forjando subjetividades. E, mais especificamente, deve-se reconhecer 

a importância das séries nesse contexto. Por sua grande difusão pelo mundo, com a 

globalização, elas exercem, de forma intensificada, a função da literatura, mesmo que não a 

substitua. Com base nessas discussões, o foco será voltado para a personagem Jessica Jones. 

Suas características serão comentadas a fim de se compreender o que ela tem “a dizer” sobre 

feminismos, representações femininas e novas identidades. 

 

2.2 A personagem Jessica Jones 

 

Para se compreender melhor a personagem Jessica Jones, optou-se por fazer, aqui, 

uma análise de conteúdo dos dois primeiros episódios da primeira temporada da série. Pelo 

fato da personagem já ser muito relacionada ao feminismo, de forma geral, em matérias, blogs 

etc., o intuito da análise é tentar obter uma concepção da personagem que seja mais objetiva, 

pautada em fatos de sua narrativa. Os dois primeiros episódios foram escolhidos por 

possuírem mais informações sobre a série como um todo, já que a apresentam. 

Segundo Bardin (1977, p. 31), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. Para a autora (1977, p. 29-30), ela pode ter duas funções que, na 

prática, podem ou não se dissociar: 1. a função heurística ou exploratória, que tem o objetivo 

de descobrir alguma coisa; 2. a função de administração da prova, que tem o objetivo de 

confirmar hipóteses. Mas, mesmo quando se tem intenção de utilizá-la por sua segunda 

função, “os analistas já orientados à partida para uma problemática teórica, poderão, no 

decorrer da investigação, „inventar‟ novos instrumentos susceptíveis [...] de favorecer novas 

interpretações.” (BARDIN, 1977, p. 30). 

A execução desse método depende do que se vai analisar e dos objetivos de 

interpretação. Bardin (1977, p. 30) afirma que há apenas algumas regras de base para que se 

possa conduzir a análise, como: a descrição do conteúdo analisado, após seu tratamento; a 

inferência ou dedução lógica; e a interpretação. A autora (1977, p. 39) compara o trabalho do 

analista ao de um detetive, pois ambos trabalham com índices cuidadosamente postos em 

evidência por procedimentos mais ou menos complexos. 
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A descrição (enumeração das características do texto, resumida após tratamento) é a 

primeira etapa necessária e a interpretação (significação concedida a estas características), a 

última. O procedimento intermediário é denominado inferência, que permite a passagem, 

explícita e controlada, de uma etapa a outra. O objetivo é, basicamente, estabelecer uma 

correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou 

sociológicas – como condutas, ideologias e atitudes – dos enunciados (BARDIN, 1977, p. 41). 

A análise será simples: pretende-se buscar, no ambiente da personagem Jessica Jones 

– sua casa/ escritório –, assim como em suas ações rotineiras nele, características que digam 

alguma coisa sobre ela; e, em diálogos, momentos em que ela tem suas características e/ ou 

comportamentos descritos por ela mesma ou por outros personagens. Tem-se, então, dois 

pontos: características do ambiente da personagem e suas ações rotineiras nele e descrições 

dela em diálogos. 

O primeiro episódio da série tem o título “Moça bonita não paga” e a sinopse é: 

“Jessica é contratada para encontrar uma estudante desaparecida, mas o caso é mais grave do 

que parece.”; o segundo, “Síndrome do esmagamento”, tem a seguinte sinopse: “Jessica 

promete provar a inocência de Hope [a estudante desaparecida], mas isso envolve a busca por 

uma figura assustadora do seu passado.”. Ambos têm 52 minutos e 49 segundos e podem ser 

encontrados no site da Netflix 

(https://www.netflix.com/watch/80002312?trackId=200257859). 

 

2.2.1 Características da casa/ escritório de Jessica e suas ações rotineiras nela 

 

Tabela 1: Dados do primeiro episódio da série Jessica Jones em relação às 

características de sua casa e rotina nela 

Tempo Descrição 

02:10 a 02:40 Enquanto passa uma cena de Jessica brigando com um homem em seu 

escritório, ela conta, com voz em off, que alguns de seus clientes não 

aceitam as traições que ela descobre e a culpam. Ela acaba por jogá-lo pelo 

vidro da porta, quebrando-o. 

05:00 a 05:50 Jessica está sentada no vaso sanitário e falando no celular. Quando acaba a 

conversa e de usar o vaso, percebe que não tem papel higiênico. 

05:51 a 06:38 Jessica, com um copo de whisky na mão, vai até o quarto e observa o 

ambiente desarrumado, da porta, por alguns segundos. Ela entra, joga o 
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copo vazio em cima de uma poltrona, tira a calça jeans, deixando-a pelo 

chão, e deita de calcinha e blusa. 

06:39 a 06:59 Ela desiste de dormir, coloca a roupa de novo, pega mais whisky numa 

garrafa, sua mochila e sai de casa. Pode-se ver seu sofá rasgado e um 

papelão no lugar do vidro da porta que foi quebrado. 

10:36 a 11:25 Jessica acorda, em sua cama, com barulhos no apartamento de cima. Em 

sua mesa de cabeceira tem uma garrafa de whisky aberta e virada. Sem 

abrir os olhos, ela joga uma bota no teto com a intenção de fazê-los parar 

com o barulho e acaba fazendo um buraco – caem pedaços do teto na cama. 

Ela ouve um barulho na cozinha. 

11:26 a 12:24 Chegando na cozinha, encontra seu vizinho Malcolm, que é viciado em 

drogas e acha que está no próprio apartamento. Jessica o coloca pra fora. 

12:25 a 14:16 Um casal vai ao escritório de Jessica para ela encontrar sua filha 

desaparecida. Enquanto a mulher explica o caso, o marido observa e tenta 

consertar a porta quebrada. 

18:47 a 20:46 Jessica dorme debruçada sobre a mesa de seu escritório com um copo vazio 

de whisky na mão. Ela acorda com um pesadelo, deixando o copo cair e 

quebrar-se no chão. 

20:47 a 21:04 Jessica encara sua cama vazia e desarrumada da porta do quarto. Pega sua 

jaqueta e mochila e sai. 

29:22 a 29:48 Jessica acorda, em seu sofá, com barulhos dos vizinhos de cima e os chama 

de babacas, gritando. Ela atende o celular e aparecem garrafas de whisky 

vazias e abertas na mesa ao lado. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 2: Dados do segundo episódio da série Jessica Jones em relação às 

características de sua casa e rotina nela 

Tempo Descrição 

06:11 a 06:49 Jessica toma banho e se olha no espelho. Com voz em off, diz: “É melhor 

estar sozinha. É mais seguro, com Kilgrave por aí.”. Aparece uma barata na 

parece, acima da pia. Ela a observa e, calmamente, com um peteleco, a joga 

na pia. A barata desce pelo ralo. 

17:00 a 19:26 Jessica está em casa e, mais uma vez, os vizinhos de cima fazem barulho. 
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Ela sobe até o apartamento deles e, após discussão, empurra a porta, 

quebrando o trinco, e levanta a mulher pela blusa, na parede. Jessica 

pergunta se ela sabe o porquê de ela viver sozinha. Atrás de Jessica, o 

homem pergunta se não é porque as pessoas não gostam dela. Ela responde 

que é porque as pessoas a distraem. Diz para fazerem o que quiserem, mas 

em silêncio. 

23:54 a 25:15 Jessica chega em casa e a porta está aberta. Ela ataca o homem que está lá 

dentro e descobre que ele foi contratado por Trish, sua irmã adotiva, para 

consertar a porta – ele a chama de lunática. Ele se corta com uma 

ferramenta e vai embora de ambulância. 

25:16 a 26:52 Jessica está na porta do prédio, vendo o homem sair na ambulância e 

falando com Trish no celular. Quando a ligação acaba, o vizinho de cima 

está atrás dela e comenta que muitos homens saem de seu apartamento na 

maca. 

33:26 a 35:08 Jessica entra em casa e pega uma garrafa de whisky. A ex namorada de 

Luke, um homem que ela sempre observa e fotografa, bate na porta e, após 

as duas discutirem, Jessica a segura pela blusa e fala pra ela não se meter 

com ela. 

48:28 a 50:42 Em casa, Jessica escova os dentes após tomar banho. Olha para o espelho e, 

com voz em off, diz: “Minha maior fraqueza? Às vezes eu me importo. E 

Kilgrave sabe disso.”. Ao cuspir, a barata retorna do ralo e ela a mata com a 

mão. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

2.2.2 Descrições da personagem 

 

Tabela 3: Dados do primeiro episódio da série Jessica Jones em relação a descrições da 

personagem 

Tempo Descrição 

01:27 a 02:09 Com voz em off, Jessica explica sua profissão de detetive particular 

enquanto passa uma cena dela fotografando um casal fazendo sexo em um 

estacionamento. 

02:41 a 03:24 Com voz em off, enquanto anda pela rua, ela conta que não se envolve com 
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as pessoas e que isso funciona bem para ela. Nesse momento (03:04), passa 

um ônibus com a propaganda do programa de rádio de Trish Walker (sua 

irmã de criação que é apresentadora de um programa de talk show). E ela 

diz: “Na maioria das vezes”. O ônibus e ela seguem em direções contrárias. 

03:30 a 04:59 Em diálogo com a advogada Hogarth, no escritório desta, ao lembrarem a 

última conversa que tiveram, Hogarth diz que Jessica recusou de forma 

grosseira sua proposta de emprego. Jessica diz que prefere trabalhar de 

forma autônoma e sem laços. Hogarth a descreve como errática e volátil. 

Jessica retruca, dizendo que é eficaz, pois resolveu oito casos que ninguém 

tinha conseguido resolver. Hogarth diz, indiretamente, que seus métodos 

são ilegais. 

07:00 a 10:35 Jessica andando pela rua e voz em off explicando que, às vezes, ela não 

consegue esquecer alguns casos. 

11:26 a 12:24 Malcolm diz que Jessica usa o sarcasmo para afastar as pessoas. 

12:25 a 14:16 O cliente, pai da estudante desaparecida, diz que não é seguro deixar uma 

mulher que mora sozinha numa cidade perigosa sem tranca na porta. Jessica 

o encara com expressão de tédio e o entrega um vidro de cola. 

16:40 a 18:46 Na rua, Jessica intercepta um homem para o qual Hogarth lhe deu a missão 

de entregar uma intimação – ela impede seu carro de andar o segurando. Ele 

diz que ela não é normal por causa de sua força e seu jeito direto de falar – 

ela o ameaça. 

22:55 a 28:49 Jessica está bebendo num bar já vazio, por ser tarde da madrugada, e o 

homem que a está servindo – Luke, de quem ela tirou fotos com a 

namorada, na noite anterior – a diz que vai entregar-lhe a saideira. Ela pede 

mais bebida e ele afirma ser muita bebida para uma mulher pequena como 

ela. Ele a acusa de estar flertando com ele e ela responde que não flerta, 

apenas diz o que quer. 

36:51 a 40:36 Jessica vai à casa de Trish pegar dinheiro para fugir de Kilgrave, um 

homem que tem o poder de controlar mentes e a controlou por um longo 

tempo, e que agora está com Hope. Sua irmã tenta convencê-la a ficar e 

tentar salvar a estudante. Jessica nega e Trish diz que ela é o tipo de pessoa 

que costumava se importar com as outras. Jessica diz que já tentou e falhou. 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 4: Dados do segundo episódio da série Jessica Jones em relação a descrições da 

personagem 

Tempo Descrição 

20:09 a 20:49 Jessica vai até o local do acidente que deveria ter matado Kilgrave há muito 

tempo, para saber onde é o hospital mais próximo. Ela pergunta a um 

homem que trabalha numa oficina ao lado e, ao conseguir a informação, sai 

andando sem agradecer. O homem diz que uma mulher rude é uma mulher 

solitária e ela responde que conta com isso mesmo. 

25:16 a 26:52 Na porta de seu prédio, seu vizinho de cima diz que ela é muito forte – um 

elogio – e ela sai. 

32:37 a 33:25 Ao entrar de volta em seu prédio, encontra novamente o vizinho de cima, 

agora com a irmã. Ela diz para Jessica ficar longe dele, dizendo que ela é 

solitária e, por isso, precisa acabar com a felicidade das outras pessoas. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

2.2.3 Descrição e inferência 

 

Como dito, os dois primeiros episódios foram escolhidos por apresentarem a série 

como um todo para o público. Neles, há uma preocupação maior, por parte dos produtores, 

com a exposição de detalhes tanto da personagem como de seu universo para que os 

telespectadores possam compreender como este funciona e para que a narrativa possa se 

desenvolver sem “furos”. Então, as características coletadas nessa análise não são pontuais, 

elas foram escolhidas para estarem em cena para apresentarem características da 

personalidade da protagonista ou partes importantes de seu universo. 

Percebe-se que Jessica é impulsiva e usa sua força para “resolver” situações de forma 

rápida e prática: ela bate no cliente; chama os vizinhos de babacas; quebra a tranca da vizinha 

e a levanta, comprimindo-a contra a parede; segura a ex de Luke pela blusa; e segura o carro 

do homem que Hogarth a mandou encontrar, ameaçando-o de morte. 

Ela não cuida de sua casa: pode-se ver o vidro da porta quebrado e papelão no lugar; 

falta de papel higiênico; quarto e cama desarrumados; Jessica joga as coisas pelo chão; seu 

sofá é rasgado; ela faz um buraco no teto com a bota; e tem a tranca da porta quebrada. 

A personagem bebe muito whisky: ela aparece em muitas cenas com um copo na 

mão; com garrafas em casa e na rua; garrafas aparecem ao fundo de cenas em seu quarto e na 

sala; e ela bebe muito no bar. 
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Ela é sozinha: observa sua cama vazia; com voz em off, fala que prefere solidão; diz 

que pessoas a distraem; ataca o chaveiro e coloca o vizinho para fora; manda a irmã se afastar; 

o homem da oficina diz que uma mulher rude é solitária e ela diz que quer que seja assim. 

Além das cenas que demonstram a forma de utilizar sua força bruta, o descaso com a 

casa, o alcoolismo e a solidão, outras se mostram importantes a serem consideradas aqui: 

Jessica sentada no vaso – não o fato dela usar o vaso, mas de se ter uma cena dela sentada 

nele; ela trabalhando de madrugada, na rua, sozinha; ela bebendo num bar tarde da madrugada 

e, de novo, sozinha; Jessica dá um peteleco numa barata e, no outro dia, a mata com a mão; 

quando o cliente diz que não é seguro deixar uma mulher que mora sozinha numa cidade 

perigosa sem tranca na porta, isso não a preocupa. 

Nas descrições da personagem, tem-se a reafirmação de características já citadas e 

outras, novas. Segundo a própria personagem, ela é sozinha – e gosta disso – e é independente 

e eficaz em seu trabalho; ela mesma pontua que seu ponto fraco é que se importa com 

algumas pessoas; e diz que não flerta, apenas diz o que quer. Em descrições de outros 

personagens, tem-se: para o homem da oficina, ela é mal educada, rude e solitária; seu vizinho 

elogia sua força; a vizinha a chama de solitária; segundo Hogarth, ela é grosseira, errática, 

volátil e utiliza métodos ilegais; para Malcolm, ela usa o sarcasmo para afastar as pessoas; 

Luke diz que ela bebe muito para uma mulher pequena; para Trish, ela costumava se importar 

com as pessoas e ela responde que deixou de se importar – ou precisa deixar de se importar – 

porque falhou – por isso esse é seu ponto fraco. 

 

2.3 Feminino e feminilidades a partir de Jessica – interpretação 

 

As ficções, mesmo que situadas em lugares ou tempos distantes do real, fazem 

referências à realidade, permitindo que seus espectadores (ou leitores) desenvolvam um 

pensamento crítico sobre ela (KOTHE, 2000, p. 8). A personagem Jessica Jones apresenta 

diversos comportamentos sociais que descolonizam os modelos de feminilidade pautados no 

patriarcalismo, posto que produzem “um campo de identificações em que as mulheres possam 

se reconhecer, assim como reconhecer suas diferenças em relação aos ideais de feminilidade 

produzidos a partir do suposto saber masculino.” (KEHL 2008, p. 81). Essas características 

são demonstradas nas formas como a personagem lida com as diferentes situações que lhe 

ocorrem – amante, amiga, filha, heroína etc. – que são possibilidades de identificação – total 

ou parcial – para os espectadores e espectadoras. 
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A primeira característica da personagem a ser comentada é sua forma minimalista de 

se vestir. Jessica só usa blusa branca ou preta, lisa, e calça jeans. Para sair, coloca botas pretas 

e uma jaqueta de couro preta que tem um caráter afetivo, relacionado a sua história. Ela não 

usa saltos altos, brincos, pulseira, cordão etc. Suas roupas podem ser consideradas até 

masculinas pelo discurso patriarcal, segundo o qual a mulher precisa agradar ao homem e, 

para isso, deve usar vestido, brincos, salto alto etc. Isso já é um indício a se levar em conta em 

se tratando do que Kehl (2008) aponta como possibilidades para a mulher lidar com os 

imperativos de uma feminilidade pautada nos saberes/ poderes masculinos, o que leva à 

pergunta: que mulheres Jessica representa? Autoras ou objetos do discurso? De forma 

majoritária, já que não há uma separação consciente e completa entre as duas coisas. Entende-

se, aqui, que trata-se da primeira opção. 

Segundo Beraldo (2014), a vestimenta foi um dos primeiros fatores a apontar a 

acomodação do corpo feminino em padrões definidos por uma estética de feminilidade que 

Bourdieu (2003) classifica como a “arte de se fazer pequena”, pois as roupas faziam – e em 

algumas situações ainda fazem – com que as mulheres fossem limitadas a gestos curtos e 

delicados, devido ao desconforto que elas costumavam – e ainda costumam – causar. 

 

Como se a feminilidade se medisse pela arte de “se fazer pequena” [...], 

mantendo as mulheres encerradas em uma espécie de cerco invisível, 

limitando o território deixado aos movimentos e aos deslocamentos de seu 

corpo, sobretudo em lugares públicos. Essa espécie de confinamento 

simbólico era praticamente assegurada por suas roupas [...] e teria por efeito 

não só dissimular o corpo, chamá-lo continuamente à ordem [...], com algo 

que limita de certo modo os movimentos, como os saltos altos ou a bolsa que 

ocupa permanentemente nas mãos, e sobretudo a saia que impede ou 

desencoraja alguns tipos de atividades [...]. (BOURDIEU, 2003, p. 39-40) 

 

Essas considerações de Bourdieu conduzem a compreensão de que, ao longo do 

tempo, construiu-se uma feminilidade inerente à mulher, que se reflete, também, em seus 

modos de se vestir. Segundo Simone de Beauvoir (1970), por se temer a carência da 

feminilidade, incentiva-se as mulheres a “serem mulheres”. Parece, então, que a 

representatividade da personagem Jessica Jones consiste em estabelecer, já no seu modo de se 

vestir, outros ângulos da mulher se apresentar socialmente.  

Ainda de acordo com Beauvoir (1970, p. 7), “todo ser humano do sexo feminino não 

é, portanto, necessariamente mulher; cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e 

ameaçada que é a feminilidade.”. E acrescenta: “será esta secretada pelos ovários? Ou estará 

congelada no fundo de um céu platônico? E bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la descer à 

terra?” (p.7).  
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É fato que a atriz que dá vida à personagem Jessica Jones também reafirma 

fisicamente padrões estéticos cultuados pelas mídias – ela é branca, magra, tem cabelo liso 

etc. –, mas isso demonstra a complexidade das representações de feminilidade no tempo 

contemporâneo. Apesar de apresentar características que fogem dos estereótipos patriarcais, 

Jessica também contempla algumas características que o legitimam. Esse aspecto mostra que 

ela não rompe totalmente com as concepções de feminilidade criadas pelos discursos 

masculinos, mas apresenta permanências e transgressões em relação a esses discursos. Seu 

vestuário e outras características, como o fato de não usar adereços ou maquiagem, podem ser 

formas dela esboçar algum tipo de resistência a esse padrão de feminilidade historicamente 

construído. 

O superpoder de Jessica, sua grande força física, é outra característica que pode ser 

considerada fora dos limites da feminilidade defendida pelos discursos masculinos, que 

relacionam à mulher uma condição frágil e indefesa. Jessica é o oposto disso, pois procura 

manter-se forte e independente, mesmo diante de momentos que se sente emocionalmente 

frágil. Além disso, sua dificuldade de demonstrar afeto, sua objetividade e pouca paciência 

diante dos melindres da vida são aspectos que rompem com atributos inculcados à condição 

feminina pelo discurso masculino. 

E ela é, também, independente sexualmente dos homens. Ela vive sozinha e sua 

narrativa não inclui a procura por um par romântico. Em alguns momentos, Jessica procura 

por sexo, mas apenas isso. A feminilidade com base no discurso masculino, como já dito, 

defende que à mulher não cabem tarefas ligadas à força física – esta é uma característica 

masculina – e nem o gosto pelo sexo. O corpo que Jessica Jones representa pode ser 

considerado meio de enfrentamento, posto que se reveste de força para combater a opressão 

que, ao longo da história, o enfraqueceu e privou de exercer seus desejos em relação a sua 

sexualidade. 

Outro ponto é a sua casa, que ela não cuida. Jessica não representa a dona de casa 

defendida pela feminilidade do discurso masculino. Sua casa não tem comida, não é 

arrumada, tem partes quebradas – como parede, porta e o teto – e não tem um homem para 

“chefiar” – ela se sustenta financeiramente e se sente autossuficiente. 

Jessica é alcoólatra e bebe muito whisky – ela aparece em muitas cenas com um copo 

ou garrafa na mão e tem garrafas pela metade ou vazias ao fundo de muitas cenas em casa. 

Apesar de não falar disso especificamente, pode-se considerar essa característica, também, 

como além dos limites definidos pela feminilidade do discurso masculino, pois as funções e 

tarefas delegadas às mulheres, nesse discurso, são bem definidas: cuidar da casa, do marido e 
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dos filhos. Beber, e principalmente beber em bares, sozinha – o que Jessica também faz 

bastante – é uma característica e até um direito masculino do ponto de vista desse discurso. 

Por fim, Jessica tem a profissão de detetive particular, que também pode ser 

considerada fora dos padrões de feminilidade comentados. A profissão de detetive demanda 

características como pensamento lógico e frieza, que são consideradas características 

masculinas na concepção de homem como ser racional – espírito – e mulher, emocional – 

carne –, já comentada. Seguindo também essa concepção, a feminilidade construída no 

discurso masculino “dá” à mulher funções que demandam características emocionais e a trata 

justamente como um ser que precisa ter as emoções controladas. 

Retornando à teoria de Bourdieu (2003) sobre a dominação masculina e consequente 

violência simbólica que esta exerce sobre a mulher, entende-se que essa dominação se dá 

através de uma formação social cuja visão androcêntrica se sustenta por interesses ideológicos 

dominantes, sendo que essa dominação se mantém através de estratégias que naturalizam 

modos de existências apropriados para o corpo feminino. Nesse sentido, pode-se propor que 

Jessica Jones constrói sua narrativa a contrapelo dos discursos que instituem comportamentos 

adequados à mulher, representando possibilidades de experiências femininas que se 

distanciam da perspectiva hegemônica masculina.  

É importante frisar, mais uma vez, que essas características aqui destacadas não 

demonstram a totalidade da personagem. Deve-se ter consciência de que Jessica não apresenta 

ou define um “tipo” de feminilidade. Ela também apresenta, de certa forma, características 

que remetem à uma concepção de feminilidade defendida pelo discurso masculino. Conforme 

já exposto, a própria atriz que interpreta Jessica Jones já corresponde a estereótipos de beleza 

presentes nos padrões sociais. É importante considerar esse contraponto para que se 

compreenda a graduação que as transformações ocorrem e, mais ainda, para que se saiba que 

não há um movimento único em direção à libertação da concepção de feminilidade construída 

com base no discurso masculino. Outros movimentos ocorrem de forma paralela. 

Contudo, com o que já foi dito sobre a limitação da mulher em relação ao homem na 

sociedade, percebe-se que a personagem Jessica Jones apresenta algumas características que 

não são usualmente encontradas em personagens do gênero feminino. Ela tem 

comportamentos contrários ao que Maria Rita Kehl (2008, p. 48) definiu como virtudes 

próprias da feminilidade quando a mulher é objeto do discurso masculino – o recato, a 

docilidade e a receptividade passiva em relação aos desejos e necessidades dos homens. A 

personagem apresenta características que chegam a ser denominadas como masculinas por sua 
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constância em personagens do gênero masculino e, na sociedade, por serem vistas quase como 

exclusivas desse gênero. 

As características da personagem aqui pontuadas indicam que Jessica Jones não é 

apenas uma personagem que traz possibilidades de representação feminina, ela traz 

possibilidades de identificações que auxiliam no processo definido por Schwantes de 

igualdade entre homens e mulheres na sociedade – Jessica é um exemplo do que Schwantes 

(2006) define como “alargamento” de possibilidades. Mas, como dito, representações podem 

ser totalmente ou parcialmente aceitas ou recusadas. Para saber se Jessica Jones desencadeia 

processos de identificação nas mulheres – que consomem a série – é preciso ouvir suas 

espectadoras. É o que se vai fazer no capítulo a seguir.   
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3. A SÉRIE JESSICA JONES E O COTIDIANO DE SUAS ESPECTADORAS 

 

 

“Lembro de convidar um garoto da aula, Billy 

Young, à minha casa... e minha mãe disse: Você 

tem que deixá-lo ganhar em todos os jogos, 

porque garotas não vencem.” 

(Meredith Monk em Feminists: what were they thinking?) 

 

 

Após a introdução da questão geral aqui discutida, a relação entre a mídia e o 

cotidiano, e a abordagem do contexto atual no que diz respeito, entre outras coisas, ao 

crescimento da produção e consumo de séries, ao modelo empregado pela Netflix, às 

representações produzidas e reproduzidas pelas narrativas, às representações femininas, à 

produção de feminilidades e a apresentação e análise da personagem foco deste estudo, 

Jessica Jones, este capítulo terá como foco o último ponto deste estudo: as consumidoras da 

série Jessica Jones ou suas fãs. Para isso, optou-se por fazer uma análise netnográfica da 

página oficial da série no Facebook – comandada pela Netflix –, no Brasil, de nome Marvel - 

Jessica Jones (https://www.facebook.com/JessicaJonesNoBrasil/). 

 

3.1 Análise netnográfica da página oficial da série Jessica Jones no Facebook 

 

A netnografia é uma ferramenta metodológica cunhada por R. V. Kozinets (1997) 

para analisar comportamentos e interações de indivíduos e grupos mediados por computador 

em condições on-line ou off-line. Atualmente, ela é considerada um ramo da etnografia (ethos 

– cultura e graphein – escrita), metodologia de pesquisa muito utilizada por antropólogos em 

suas análises sobre aspectos culturais de um povo ou grupo social específico.  

Com o crescimento substancial de comunidades e perfis de usuários em ambientes 

virtuais, surgiu a demanda de análises e estudos sobre os hábitos e costumes desses grupos 

sociais. Dessa nova realidade, nasce a netnografia, como uma forma etnográfica aplicada de 

estudo de ambientes virtuais. 

Segundo Kozinets (2014, p. 10), as tecnologias de informação e comunicação têm 

permeado muitas áreas da vida social contemporânea de forma muito abrangente e 

permanente – não há como retornar ao que era antes delas existirem. Com isso, cientistas 

sociais afirmam que não há como compreender muitos aspectos importantes da vida social e 
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cultural sem incorporar a internet e as comunicações mediadas por computador em seus 

estudos (KOZINETS, 2014, p. 10-11). Para o autor, análises que abordassem determinadas 

áreas como o mundo da música contemporânea, da televisão ou das comunidades de fãs, entre 

outras, teriam como resultado retratos culturais extremamente limitados caso não 

considerassem os dados eletrônicos e comunicações mediadas por computador que, cada vez 

mais, tornam esses coletivos sociais possíveis. 

Esses coletivos sociais, no ambiente online, são denominados comunidades online. O 

termo comunidade tem aqui seu sentido mais fundamental, referindo-se a um “grupo de 

pessoas que compartilham de interação social, laços sociais e um formato, localização ou 

„espaço‟ interacional comum, ainda que, nesse caso, um „ciberespaço‟ virtual ou mediado 

pelo computador.” (KOZINETS, 2014, p. 16-17). Segundo o autor (2014), o termo também 

sugere um senso de permanência ou contato repetido, já que existe uma interação social 

sustentada entre os membros de uma comunidade. Entre outras coisas, deve haver uma 

autoidentificação como membro, o conhecimento compartilhado de alguns rituais e costumes, 

e algum senso de obrigação e participação. 

Com o contínuo crescimento do acesso à internet e expansão do tempo online, tem-

se, também, o “crescimento na quantidade, nos interesses e na influência dessas comunidades 

e suas culturas.” (KOZINETS, 2014, p. 19). Esse contexto vem despertando o interesse de 

pesquisas que intentam compreender esse fenômeno social que cresce dia após dia, criando 

novas formas de sociabilidade. Nesse sentido, Kozinets faz lembrar que há quase quatro 

décadas Marshall McLuhan previa que a mídia eletrônica retribalizaria a humanidade em 

agrupamentos de filiação (2014, p. 27). Cabe ressaltar que o conceito de comunidade em 

ambientes virtuais não pode ser concebido por laços territoriais ou físicos, mas sim pela 

qualidade das agregações sociais e pelo senso de pertencimento ao grupo já que, tal qual 

sugerem William e Copes (2005, p. 86), as ligações entre a condição pós-moderna e a 

fragmentação da identidade – já discutidos aqui – e a “qualidade liminar” da experiência 

comunal da internet são aspectos que precisam ser considerados nas pesquisas sobre o 

ambiente online. 

A página da rede social Facebook a ser analisada pode ser caracterizada como uma 

comunidade online, no sentido amplo explícito, mas é preciso comentar alguns pontos: 1. 

Definições: uma página possui seguidores, não membros – o Facebook também possui grupos 

que reúnem membros com interesses em comum, por isso a diferenciação é necessária; 2. 

Hierarquia: apenas a página pode fazer postagens de conteúdo no ambiente e os seguidores 

ficam limitados a comentar nelas, que funcionam como tópicos pré-definidos; 3. Interação: A 
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interação entre seus seguidores como um todo é pouca. A grande interação se dá entre os 

seguidores e a página ou entre seguidores que já se conhecem pessoalmente, amigos que têm 

o gosto pela série como algo em comum – pessoas que não se conhecem pessoalmente 

continuam se vendo como desconhecidas. 

Dito isto, a página Marvel – Jessica Jones pode ser considerada uma comunidade 

eletrônica denominada informacional. Segundo Kozinets (2014, p. 40), este tipo de 

comunidade se caracteriza por ter foco no compartilhamento de informações, notícias e 

histórias sobre uma determinada atividade. Ela oferece a seus membros e leitores informações 

detalhadas sobre esta atividade, mas não envolve a maioria deles em relacionamentos sociais 

profundos. Ou seja, “Os modos de interação nessas comunidades são predominantemente 

informacionais.” (KOZINETS, 2014, p. 40). 

Os membros e leitores são os seguidores da página aqui analisada, que são 

consumidores e fãs da série Jessica Jones. Segundo Certeau (2001, p. 269-270), os fãs, ao 

mesmo tempo em que descobrem a narrativa não produzida por eles, “reproduzem” o texto 

para si, criando em cima do que foi recebido e encontrando sentidos que podem até não ter 

sido intenções do autor. É a partir desse processo – na verdade, múltiplos, que ocorrem tanto 

em relação ao conteúdo que recebem nas postagens da página como em relação à própria série 

– que retratam suas opiniões nos comentários. Resumindo: 

 

Toda produção corresponderia a uma produção secundária, dispersa e 

silenciosa, qualificada como consumo, caracterizada não por produtos 

próprios, mas pelas formas de empregar produtos oficiais. No entanto, a 

existência de códigos e normas de utilização não determina como um 

produto será manipulado pelo consumidor e a cultura dos fãs faz dessa 

produção secundária a fonte para a execução de artefatos próprios. (CURI, 

2010, p. 4-5) 

 

Voltando à análise, a netnografia é definida por Kozinets (2014, p. 61-62) como uma 

pesquisa observacional participante que utiliza “comunicações mediadas por computador 

como fonte de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um 

fenômeno cultural ou comunal.”. Segundo o autor (2014, p. 58), ela é um método naturalista, 

pois usa informações publicamente disponíveis em fóruns eletrônicos e, além disso, ainda há 

as vantagens de se poder realizar análises de forma invisível – sem interagir com a 

comunidade em questão – e com conteúdos antigos que permanecem registrados. Kozinets 

afirma se tratar, antes de tudo, de uma abordagem e não um método “fechado”. Para ele 

(2014, p 26), 

 



68 
 

a pesquisa não precisa ser conduzida exclusivamente como uma etnografia 

ou uma netnografia. O uso do termo e abordagem da netnografia no projeto 

geral sinalizaria não apenas a presença, mas o peso do componente online. 

Significaria que um tempo significativo foi gasto interagindo e tornando-se 

parte de uma comunidade ou cultura online. 

 

Apesar de não ser um modelo fechado, a análise netnográfica deve ser feita de forma 

a seguir os seguintes “passos”: 1. Planejamento: consiste na busca e definição da comunidade 

online que se quer analisar; 2. Entrada: o ingresso no campo da comunidade escolhida; 3. 

Coleta de dados: coleta de informações sobre a cultura e a comunidade; 4. Garantia de 

padrões éticos: relacionada aos membros da comunidade; 5. Análise e interpretação dos 

dados; 6. Apresentação do produto final da pesquisa à comunidade científica – ou outra 

(KOZINETS, 2014, p. 62). No entanto, o autor afirma que, na realidade, a pesquisa 

netnográfica acaba não ocorrendo de forma tão organizada como demonstrada nessas etapas. 

Kozinets (2014, p. 65) faz uma distinção importante de pesquisas: ele as divide em 

pesquisas de “comunidades online” e pesquisas “online em comunidades”. Resumidamente, o 

primeiro tipo se refere a análises de fenômenos diretamente relacionados às comunidades 

eletrônicas e à cultura online em si; já o segundo, a análises de fenômenos sociais gerais cuja 

existência social vai muito além da internet e das interações online. Estudos desse segundo 

caso – online em comunidades – tomam um determinado fenômeno social ou comunal como 

sua área focal de interesse e, depois, estendem isso com o argumento ou presunção de que, 

por meio do estudo da comunidade online, algo significativo pode ser aprendido sobre a 

comunidade ou cultura focal mais ampla e, assim, ser generalizado para o todo. 

Em muitos casos, as comunicações em uma comunidade online informam e se 

relacionam a um – ou vários – fenômeno social mais amplo, seus comportamentos, valores ou 

crenças (KOZINETS, 2014, p. 66). Elas manifestam, virtualmente, interações sociais 

importantes. Acredita-se ser esse o caso deste estudo. Ao se analisar a página online da série 

Jessica Jones, tem-se como objetivo não determinar características de relações e estruturas 

internas à comunidade, mas coletar informações que possam refletir aspectos 

comportamentais, de valores e crenças dos consumidores da série em suas vidas para além do 

ambiente online. 

Para a maioria dos pesquisadores de rede, as melhores abordagens de análise usam 

uma combinação de métodos de coleta de dados (KOZINETS, 2014, p. 56). A análise aqui 

empregada terá uma abordagem netnográfica que utilizará a análise de conteúdo e a aplicação 

de questionário. A análise de conteúdo servirá para confirmar hipóteses e mostrar novas 

possibilidades de foco. O questionário, que será produzido a partir desses primeiros 
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resultados, servirá para trazer mais profundidade e detalhes e ratificar ou não a análise inicial. 

A netnografia, que, como dito, engloba todo esse processo, não será realizada de forma 

totalmente participativa, mas observacional com complementação do questionário. Kozinets 

(2014, p. 75) afirma ser contra a análise netnográfica observacional, pois, para o autor, a 

participação do netnógrafo na comunidade que está analisando é fundamental para que ele 

possa recorrer a membros para validar, discutir ou expandir suas interpretações. No entanto, 

como o objetivo aqui não é se aprofundar na comunidade em si, mas coletar informações que 

reflitam pensamentos e comportamentos além dela, a análise dos comentários e aplicação do 

questionário se mostram mais adequados. Além disso, como explicitado, a página é uma 

comunidade informacional – seus seguidores não têm o objetivo de interagir entre si – e sua 

estrutura não permite outra fonte de conteúdo que não seja a própria página. 

Como já dito, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações cuja execução depende do que se vai analisar e dos objetivos de interpretação, 

tendo-se apenas algumas regras para a condução da análise – a descrição do conteúdo 

analisado após seu tratamento, a inferência e a interpretação. 

Como diferentes métodos serão utilizados de forma conjunta, as etapas definidas 

serão da análise geral, como um todo, e não de cada método separadamente. Dessa forma, 

para organizar melhor, tudo será feito em duas partes: a primeira consistirá da análise de 

conteúdo dos comentários – sendo estes selecionados por um período de tempo e temas 

estipulados; a segunda, “guiada” pelo material resultante da primeira, será a aplicação de um 

questionário de pesquisa a fãs da série, seguidoras da página. O objetivo aqui é compreender a 

relação das fãs com a personagem Jessica Jones – lembrando que o foco deste estudo está 

pautado nas representações de feminilidade que a personagem apresenta. 

 

3.1.1 Primeira etapa – análise dos comentários 

 

Como dito, a análise será da página Marvel - Jessica Jones que, como se pode ver 

nas imagens abaixo
46

, foi criada em 25 de agosto de 2015 e tem 1,1 milhão de curtidas e de 

seguidores – pessoas que curtem a página e recebem notificações de suas postagens. A 

escolha de incluir esta página como um corpus de estudo se deu por ela ser, dentre os grupos e 

páginas encontrados (no Facebook), a mais numerosa em postagens e seguidores. 

 

                                                           
46

 Print pages da página online analisada até o momento deste estudo. 
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Figura 2: Aba “Sobre” da página Marvel - Jessica Jones da rede social Facebook 

 

Fonte: site Facebook (https://www.facebook.com/JessicaJonesNoBrasil/). 

 

Figura 3: Aba “Comunidade” da página Marvel - Jessica Jones da rede social 

Facebook 

 

Fonte: site Facebook (https://www.facebook.com/JessicaJonesNoBrasil/). 

 

Como há um grande volume tanto de conteúdo postado pela página – número de 

postagens – quanto de comentários de seus seguidores, decidiu-se por fazer um recorte de 
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tempo, um período de análise para que esta fosse viável, e tema, já que o foco é a relação dos 

fãs com a personagem e as representações femininas e não com a série de modo geral. 

Apesar de ter sido criada em 25 de agosto de 2015, a página fez sua primeira 

postagem de conteúdo só em 10 de setembro do mesmo ano. A série Jéssica Jones estreou em 

20 de novembro de 2015 e, nesse intervalo de tempo – 10 de setembro a 20 de novembro de 

2015 –, as postagens foram, principalmente, de teasers, trailers, posters etc. da série para que 

os fãs pudessem ver como seria a primeira temporada e seus personagens, e comentar suas 

opiniões e expectativas. 

O período selecionado para a análise foi da primeira postagem da página (10 de 

setembro de 2015) à última postagem de dezembro de 2015 (dia 31). O intuito foi coletar mais 

informações, pois a página, nos quase três meses de postagens antes da estreia da série, 

colocava mais conteúdo com o objetivo de aumentar a expectativa dos fãs; e, com o consumo 

feito em maratona, nesse primeiro mês após a estreia pode-se saber as impressões dos fãs 

sobre a personagem. 

Dentro deste período estipulado, aplicou-se mais um “filtro”: o teor das postagens. 

Para entrarem na análise, elas deveriam dar uma abertura mínima de tema – como dito, o foco 

aqui é a relação dos e das fãs com a personagem e representações femininas e não com a série 

de modo geral. Por exemplo, postagens sobre o vilão da série ou entrevistas do elenco não 

foram levadas em conta, pois não estimulam, a princípio, comentários relevantes para essa 

pesquisa. Sendo assim, 41 postagens nesse período determinado de setembro a dezembro de 

2015 foram selecionadas para que se fizesse a análise de seus comentários. Elas estão 

disponíveis, em ordem cronológica e indicadas de 01/41 a 41/41, no Apêndice deste trabalho. 

Algumas observações: Tiveram postagens que não apresentaram comentários com 

conteúdos considerados relevantes, sendo elas 07/41 (20/10/2015), 08/41 (21/10/2015), 10/41 

(29/10/2015), 11/41 (05/11/2015), 18/41 (22/11/2015), 22/41 (27/11/15) e 38/41 

(25/12/2015); pelo grande volume de comentários, os print pages, apesar de darem a 

impressão de serem retirados integralmente da página, apresentam uma seleção de 

comentários considerados pertinentes a essa análise; para que os fãs não possam ser 

identificados, seus nomes foram cobertos por uma faixa preta com as letras “F” ou “M” 

indicando seu gênero – feminino ou masculino, respectivamente – e, da mesma forma, as 

pessoas “marcadas” por eles – amigos, geralmente também fãs, que recebem notificações para 

ver a postagem em que foram marcados – tiveram seus nomes cobertos; o total de 

comentários indicado abaixo das imagens não contabiliza as respostas a eles – comentários 

com margem mais afastada em relação aos feitos diretamente na postagem –, o que significa 
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que o número total de comentários analisados ultrapassa bastante a soma dos números 

indicados. 

Antes de dar início à análise de conteúdo da página, considera-se importante 

relembrar, mais uma vez, a questão focal deste trabalho: quer-se saber se e, se sim, como a 

personagem Jessica Jones influencia e representa mudanças nas identidades das mulheres na 

sociedade – para suas espectadoras. Para isso, além de comentários sobre a personagem 

Jessica Jones, também foram considerados relevantes outros elementos relacionados, de 

alguma forma, com representações femininas, como o vídeo de mulheres lutando (postagem 

36/41) ou outras postagens com foco na personagem Trish Walker (24 e 37/41). 

Percebeu-se que, ainda que sirvam para expor opiniões, os comentários consistem, 

principalmente, em “marcações” de amigos e conhecidos para que vejam o conteúdo da 

postagem – a pessoa marcada recebe uma notificação em seu perfil pessoal do Facebook que a 

leva à postagem. Eles podem “curtir” os comentários das pessoas os marcaram – o mesmo 

para a postagem e outros comentários – e/ ou responder com outro comentário. As respostas, 

como dito, não são contabilizadas no total de comentários indicado na postagem. 

Considera-se pertinente destacar alguns comentários que demonstram bastante o que 

já foi exposto sobre personagens e processos de identificação nos consumidores. Na postagem 

01/41, por exemplo, um fã diz: “Eu nem sei mais qual personagem eu sou na vida real.”. Essa 

analogia demonstra como alguns personagens e suas narrativas influenciam a vida das pessoas 

que as consomem, através de processos identitários. Outro comentário que relaciona a vida 

real com a ficção ocorre na postagem 25/41, em que uma fã pergunta do que trata a série e 

outro fã responde: “Mulheres sendo controladas por nois homens.”. Além de unir vida real e 

ficção ao utilizar o pronome “nós”, o autor deste comentário se reconhece no personagem 

Kilgrave, vilão da história que controla a mente da protagonista por algum tempo. Esse 

comentário reflete, também, a desigualdade existente entre homens e mulheres e constante 

controle deles sobre elas de que fala Cíntia Schwantes (2006, p. 11): “Em uma sociedade 

patriarcal que depende do silenciamento do Outro para se manter funcional, os espaços de 

expressão pessoal reservados às mulheres são escassos e restritos.”. 

O primeiro ponto a ser abordado e foco principal desta análise pode ser colocado de 

forma a responder questões derivadas da questão principal: A personagem Jessica Jones gera 

identificação em suas fãs? A série traz mudanças no que diz respeito às personagens 

femininas e processos de representação/ identificação? Alguns comentários de fãs do gênero 

feminino mostram que a resposta é sim para as duas perguntas. Em relação à primeira, elas 

comentam direta ou indiretamente que se sentem representadas pela personagem ou que se 
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identificam com ela nas postagens 03, 04, 09, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 

40 e 41/41. Por exemplo, na postagem 03/41 – cena da série em que Jessica quebra seu 

despertador –, fãs do gênero feminino comentam: “eu na vida.”, “eu faço isso dibas todas as 

manhãs.”, entre outros; na 34/41 – ilustração de uma garrafa de whisky com as iniciais de 

Jessica Jones –, outra fã afirma: “Minha cara essa mina.”; na 25/41, o comentário de outra fã 

resume o que se percebeu das fãs da série nessa análise: “Toda mulher tem um pouco de 

Jessica Jones.”. 

Em relação à segunda pergunta – A série traz mudanças no que diz respeito às 

personagens femininas e processos de representação/ identificação? –, na postagem 05/41 – 

uma cena em que Jessica dá um salto da rua para uma varanda no segundo andar de um 

edifício –, pode-se perceber as mudanças trazidas pela série. Um fã comenta: “[...] chega de 

personagens femininas sonsas e abobalhadas em série, jessica jones ta vindo com tudo para 

derrubar esses estereótipos.”; e o mesmo fã, respondendo a outro, diz: “ta faltando mulheres 

poderosas no mundo cinematográfico dos heróis, principalmente uma que não se derive de 

outro, tipo super girl (super man) [...].”; na postagem 09/41, um fã diz: “[...] já passou da hora 

de umas heroínas com série solo.”. Outros exemplos desse tipo serão discutidos mais à frente. 

A postagem 28/41, que diz: “„Trabalho de mulher‟ é o trabalho que ela quiser. 

„Beber como uma dama‟ é beber o quanto ela estiver a fim. #JessicaJones”, entre algumas 

outras, por se referir à mulher e seu lugar na sociedade, acaba por abordar mais 

especificamente o que interessa essa análise e, por isso, possui uma grande quantidade de 

comentários considerados relevantes. Nela, um fã comenta: “Melhor série que já assisti (até o 

momento) mas é um tapa na realidade da natureza humana”. Apesar de utilizar o termo 

“natureza humana” provavelmente de forma inadequada, entende-se que se a série é um 

“tapa” na realidade é porque ela traz conteúdos que vão contra preceitos e valores enraizados. 

Outro fã comenta “[...] Jessica Jones não é só uma série de herói é muito mais que isso!”; 

Uma fã diz: “Qto amor por uma série... qtos significados ela teve pra minha vida e de tantas... 

mto amor por uma heroína [...]!!!”; e outra fã comenta, para explicar a série a uma amiga: “É 

sobre super heróis? Sim. Mas não é sobre isso e sim sobre o lugar da mulher, o controle que 

um homem exerce sobre ela
47

, feminismo sem bandeira, apenas sendo [...]. É 

apaixonantemente feminino sem ser rosa. Feminino com whisky, sexo e muita porrada.”. 

Percebe-se, então, que a série e, principalmente, a personagem Jessica Jones 

provocam identificações e reflexões nos consumidores desse produto. As fãs se vêem ou 

                                                           
47

 É bom lembrar que, ao final da série, Jéssica Jones mata seu algoz, ou seja, ela destrói o homem que a 

submetia a seus desmandos por  ter o poder de controlar sua mente. 
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vêem amigas/ conhecidas – já que marcam seus nomes nas postagens – na personagem como 

um todo ou em comportamentos e características específicos e, através das marcações, 

demonstram esse reconhecimento. Isso ocorre nas postagens 01, 03, 09, 12, 26, 27, 28, 29, 31, 

33, 34, 36, 40 e 41/41, que possuem comentários como: “imaginei você na cena” (03/41), 

“olha aí vão fazer uma série tua [...]” (09/41) ou “Lembrei de vc [...].” (36/41). 

Comentários de admiração da personagem por parte de suas fãs também foram 

notados. Na postagem 04/41 – uma cena em que Jessica está em um bar, após bater em todos 

os homens, e pede um whisky –, uma fã marca uma amiga e comenta: “olha minha nova 

lindinha preferida!”; outra, que também marca um amigo, diz “[...] eu quero ser essa mulher.”. 

Nas postagens 05, 06, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39 e 40/41 também 

foram encontrados comentários de admiração de fãs do gênero feminino pela personagem 

Jessica Jones. 

Além de identificações e admiração, através dos comentários pode-se perceber 

influências mais diretas da personagem na vida de suas fãs. Na postagem 02/41, por exemplo, 

uma fã marca uma amiga e afirma que vai pintar o cabelo de preto de novo, se referindo ao 

cabelo de Jessica, exposto em uma imagem da postagem; na 33/41, fãs afirmam que Jessica é 

uma inspiração de vida para elas; na 36/41 – vídeo de cenas de luta de personagens femininas 

–, uma fã diz: “claramente o motivo para eu querer entra no muay thai.”; na 40/41 – imagens 

de uma cena de Luke e Jessica com uma fala da personagem –, uma fã marca uma amiga e 

diz: “usaremos essa.”, se referindo à fala. Na postagem 28/41, um fã resume o que se 

percebeu aqui da relação entre a personagem Jessica Jones e suas fãs ao comentar que Jessica 

empodera as mulheres do mundo. 

Outro ponto importante percebido nessa análise são respostas da própria página a 

comentários de fãs. Na postagem 01/41, por exemplo, ela repreende um fã por ele marcar uma 

amiga e dizer que vai obriga-la a assistir Jessica Jones. Ela responde “Jessica Jones [a 

personagem] tem muito a ensinar sobre como lidar com essa coisa de „obrigação‟.”. Ela faz 

uma analogia à história da série, já que o antagonista Kilgrave, homem, tem o poder de 

obrigar as pessoas a fazer o que ele quer. Na série, Jessica derrota Kilgrave. Indiretamente, a 

página diz ao fã que Jessica – uma mulher, como sua amiga – ensina que mulheres não devem 

aceitar ordens dos homens – como ele mesmo ou Kilgrave. Na postagem 04/41, um fã diz que 

vai pensar duas vezes antes de subestimar a personagem Jessica Jones e a página responde 

que Jessica bate em quem não a respeita; na 06/41, um fã chama Jessica de “princesinha” e 

ela retruca: “Princesinha não. Respeito, por favor.”; na 09/41, uma fã comenta que Jessica é 

bonita, mas que a história da série é melhor e ela responde: “Até porque ninguém tá aqui pra 
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ser um rostinho bonito, né? Ela tá aqui pra parar esse criminoso moral chamado Kilgrave.”. 

Ela também responde outros comentários nas postagens 28, 32, 33 e 37/41. 

A postagem 37/41 é sobre uma fala da personagem Trish Walker. Ela foi considerada 

nesta análise por trazer algumas representações femininas consideradas “fora do padrão”. Ela 

diz: “Eu me diverti com você na noite passada mas isso não significa que eu quero a sua 

opinião”, uma fala que remete à sua liberdade em relação a um homem com quem teve 

relações sexuais. Nesta postagem, têm-se comentários que demonstram identificação própria e 

de amigos – marcações –, admiração pela personagem e influência da ficção na vida dos fãs – 

uma fã marca amigas e comenta: “Levar isso pra vida 4ever.”. 

Vale lembrar que, apesar de o foco ser o fato de Jessica ser uma mulher e trazer 

representações femininas, ela traz representações de modo geral. Logo, alguns fãs do gênero 

masculino afirmaram se identificar com comportamentos da personagem. Na postagem 03/41, 

por exemplo, um fala: “Todo mundo é meio Jessica Jones”; na 33/41, outro comenta: “Nunca 

me senti tão conectado a uma personagem como me sentir com Jessica. Me sinto uma versão 

masculina dela e sem poderes.”; ainda na 33/41, um fã diz: “Jessica é do tipo daquela 

personagem que várias pessoas se identificam pela forma bem humana em que ela foi 

desenvolvida [...]”. Da mesma forma, Jessica também gerou admiração em fãs do gênero 

masculino, como se pode ver, por exemplo, na postagem 04/41, em que um comenta “[...] vou 

pensar 2x em falar mal de Heroínas Femininas.”. Outros exemplos desse tipo podem ser 

encontrados nas postagens 36, 40 e 41/41 – neste último, um fã reflete sobre como a 

personagem lida com a raiva e afirma que, na cena apresentada, ela ensina as pessoas a não 

serem violentas umas com as outras. 

A partir do que já foi dito sobre representações, identidades e processos de 

identificação, fundamentado no que Hall (2006) define como pós-moderno global, além das 

questões relacionadas às representações femininas, a análise desses comentários sobre a série 

Jessica Jones demonstra uma movimentação no que diz respeito aos processos de 

identificação feminina. Isso pode ser verificado com comentários como “Finalmente uma 

série baseada em uma heroína feminina!!!!!!” (postagem 01/41), que demonstra sentimento de 

realização, pois algo que não se tinha – heroínas femininas em destaque – está “finalmente” 

acontecendo. Ou, na postagem 04/41, em que outra fã diz: “com o feminismo em alta, 

aparecem com uma série da Marvel onde mtos caras levam maior pau dela [...]”. Essas 

narrativas demonstram as mudanças que estão ocorrendo na sociedade e que tornam o 

momento propício para o surgimento da heroína. 
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Isso não quer dizer que Jessica seja a primeira heroína de uma ficção audiovisual de 

grande consumo, como um fã afirma na postagem 05/41: 

 

Mas em séries a Marvel tem dado muito destaque pra personagens 

femininas, Agents Shield tem a Daisy, tem a Carter em série solo, tem a 

Viúva e agora a Feiticeira Escarlate nos Vingadores, e elas não são 

simplesmente „mulheres duronas‟ ou o extremo oposto disso, vão muito mais 

além. Jessica Jones é mais uma ótima personagem que vem fortalecer a linha 

de mulheres heroínas da Marvel [...] (Comentário de um fã não identificado 

em uma postagem da página Marvel – Jessica Jones do dia 06/10/2015). 

 

Esse e outros comentários corroboram com o pensamento de Schwantes (2006), já 

citado, de que há um movimento maior em direção à igualdade de direitos entre homens e 

mulheres. Na postagem 09/41, um fã diz: “Acho que essa série chegou em uma boa hora. 

Jessica Jones é uma personagem feminina muito forte [...].”; na 28/41, outra fã comenta: 

“Melhor série. Não é só ficção, é vida, é dia a dia.”; na 40/41, um fã diz: “JJ [Jessica Jones] 

desconstruindo tudo as minas [mulheres] e os tabus em relação a ser mulher e fazer sexo 

[...].”. Jessica, para os fãs, faz parte desse movimento. 

Outro fator que demonstra o movimento trazido pela série é o “choque” com 

concepções consideradas “normais”. Por exemplo, na postagem 09/41, o comentário de uma 

fã demonstra sua realização por conta da série e como Jessica representa uma mudança para 

as mulheres: “VAI TER MULHER COMO HERÓI SIM [...]”. Ao chamar Jessica, uma 

heroína, de “herói”, ela demonstra como esse lugar é habitualmente ocupado por personagens 

masculinos e como Jessica traz um movimento nesse sentido. O mesmo ocorre na postagem 

24/41, em que um fã comenta: “[...] A Jessica é um Wolverine de saia [...]”. Jessica não é por 

ela mesma uma heroína “durona”. Para ele, ela precisa ser a representante feminina – Jessica 

usa apenas calça jeans na série – de um herói. Um fã comenta na postagem 29/41: “Nem 

mesmo nos quadrinhos ela era fã de se maquiar, padrões femininos em geral...”. Ou seja, há 

um padrão – aqui, de beleza – a ser “seguido” pelas mulheres e Jessica não o faz
48

. Tem-se 

mais um exemplo na postagem 31/41, em que uma fã comenta: “Jessica Jones é a cara!”. 

Aqui, não houve confusão de termos. O comentário acaba revelando que não há uma 

expressão equivalente para ser utilizada para o gênero feminino. 

A postagem 19/41 faz referência ao herói Demolidor e tem muitos comentários de 

fãs reclamando por ele não aparecer em Jessica Jones. Um fã expõe uma reflexão a respeito e 

comenta: “Jessica Jones é uma mulher forte [...], qual seria o sentido de na série dela, contra o 

                                                           
48

 Jessica não o faz em parte. Como já discutido, a atriz que interpreta a personagem já possui características 

correspondentes a um padrão de beleza existente. 
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vilão da vida dela, ela precisar de ajuda de terceiros? [...]”. Com isso, ele rebate à usual 

expectativa de que a personagem feminina precisa de um homem, um herói, para salvá-la. 

Percebe-se, então, como já discutido no capítulo 2, que a personagem Jessica Jones possui 

características consideradas socialmente – no meio social em que a série é consumida, como 

os Estados Unidos e Brasil – como masculinas: gosto por bebidas alcóolicas, liberdade sexual, 

despreocupação com questões tradicionalmente relacionadas ao público feminino e seu 

superpoder, a força física, entre outras coisas. Logo, ela “ocupa um lugar” que, a princípio, 

não é de uma mulher. E ela faz parte de um movimento que, cada vez mais, torna esse “lugar” 

possível às mulheres. 

Com essa análise, já se pode perceber a confirmação das hipóteses colocadas – a 

personagem Jéssica Jones reflete e influencia mudanças nas identidades da mulher nos meios 

sociais em que é produzida e consumida. Os fãs demonstram reconhecer as mudanças trazidas 

pela personagem – e outros pontos da série referentes às representações femininas – e 

mudanças ocorrendo em seus meios que proporcionaram o surgimento dela. Os traços do seu 

comportamento pontuados como transgressores em relação ao que seria um comportamento 

feminino considerado padrão é justamente o que faz muitas fãs afirmarem se reconhecer na 

personagem e muitas chegarem a utilizar a frase: “Jessica me representa.”. 

 

3.1.2 Segunda etapa - o questionário 

 

A partir da análise anterior, construiu-se um questionário utilizando a ferramenta de 

elaboração de formulários do Google, o Google Forms, para ser enviado, pela própria rede 

social Facebook, a seguidoras da página. Entende-se que o questionário, além de ratificar essa 

análise, trará elementos que aprofundam as questões referentes à influência de modelos 

linguísticos ou semiológicos nas comunicações midiáticas contemporâneas e como esses 

modelos mediam transformações comportamentais de seus usuários. Como os comentários 

analisados foram de quatro anos atrás e a página tem um número muito grande de seguidores, 

sabe-se que as pessoas que responderam o questionário não são as mesmas dos comentários. 

Mas, ao considerar a comunidade online como um todo, se trata de um mesmo ethos. 

O questionário, que pode ser visto na imagem abaixo, foi intitulado “Entendendo a 

relação entre as espectadoras da série „Jessica Jones‟ e sua protagonista”. A intenção inicial 

era recolher respostas de 50 fãs, porém, o número se mostrou inviável por diversas 

dificuldades para se obter as respostas. Sendo assim, o objetivo foi reformulado para 20 fãs. O 

link para acessá-lo foi disponibilizado no período de 24 de junho de 2019 – 10 dias após o 
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lançamento da terceira e última temporada da série na Netflix – até 09 de agosto de 2019, 

quando o objetivo de 20 respostas foi atingido. 

 

Figura 4: Print page do questionário elaborado e disponibilizado pela plataforma 

Google Forms a fãs da série Jessica Jones que seguem a página Marvel – Jessica Jones no 

Facebook 

 

 

Fonte: Plataforma Google Forms (https://forms.gle/zoEA6t4KFsegCDh87). 

 

Sua aplicação foi feita da seguinte maneira: o link de acesso era enviado por 

mensagem, no próprio Facebook, para fãs que comentavam na página sobre a personagem e/ 

ou a terceira temporada da série. Durante o período determinado (24 de junho a 09 de agosto 

de 2019), ele foi enviado para 352 fãs, sendo duas vezes para cada – era enviada uma primeira 

mensagem com o link, explicando a pesquisa e com o pedido para que respondessem; dias 

depois, uma segunda mensagem era enviada para as que não haviam respondido. Nesse 

sentido, como se pode perceber, a baixa taxa de resposta foi o principal problema da aplicação 

do questionário. 

Além das perguntas iniciais de identificação (e-mail, nome, idade, gênero, estado e 

ocupação), foram elaboradas 15 questões, algumas divididas em duas partes, sobre a série e a 

personagem. Para facilitar sua visualização, fez-se uma tabela elencando-as, disponibilizada 

abaixo. 
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Tabela 5: Relação de perguntas e formas de resposta do questionário 

Pergunta Forma de resposta 

Informações pessoais - 

E-mail Discursiva. 

Nome Discursiva. 

Idade Múltipla escolha. 

Opções: 15 a 17; 18 a 20; 21 a 25; 26 a 29; 

30 a 35; 36 ou mais. 

Gênero Discursiva. 

Estado Discursiva. 

Ocupação Discursiva. 

Questões específicas - 

1. Diga característica que você definiria 

como femininas/ de mulheres (no mínimo 3). 

Discursiva. 

2. Assiste à série “Jessica Jones” desde 

quando? 

Discursiva. 

3. Costuma assistir a quantos episódios por 

vez? 

Múltipla escolha. 

Opções: 1 a 2; 3 a 5; 6 a 8; toda a temporada 

de uma vez. 

4. Já pesquisou ou costuma/ costumava 

pesquisar sobre a série na internet? 

Múltipla escolha. 

Opções: sim; não; um pouco. 

4.1 Se sim/ um pouco, sobre que pontos 

especificamente? 

Discursiva. 

5. Já conversou ou costuma/ costumava 

conversar sobre a série com amigos ou em 

páginas online? 

Múltipla escolha. 

Opções: sim; não; um pouco. 

5.1 Se sim/ um pouco, sobre que pontos 

especificamente? 

Discursiva. 

6. Alguma (uma ou mais) cena da série 

remeteu a uma (ou mais) situação real em sua 

vida? 

Múltipla escolha. 

Opções: sim; não. 

6.1 Se sim, comente. Discursiva. 

7. Ao contrário: Alguma (uma ou mais) Múltipla escolha. 
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situação em sua vida remeteu a uma (ou 

mais) cena da série? 

Opções: sim; não. 

7.1 Se sim, comente. Discursiva. 

8. Defina a personagem Jessica Jones. Discursiva. 

9. Defina a relação de Jessica com o 

personagem Kilgrave. 

Discursiva. 

10. Diga uma (ou mais) cena(s) de Jessica na 

série em que sua atitude foi marcante para 

você e explique o motivo. 

Discursiva. 

11. Você diria que Jessica contribuiu de 

alguma forma para a tomada de atitudes em 

sua vida? 

Múltipla escolha. 

Opções: sim; não. 

11.1 Se sim, comente como. Discursiva. 

12. Quais características de Jessica te 

contemplam como mulher? 

Discursiva. 

13. Que características da personagem 

Jessica Jones você considera como 

representativas da mulher contemporânea? 

Discursiva. 

14. Você acha que a personagem Jessica 

Jones rompe com padrões culturais? 

Múltipla escolha. 

Opções: sim; não. 

14.1 Se sim, comente. Discursiva. 

15. Por fim, se pudesse mandar uma 

mensagem para Jessica, o que diria? 

Discursiva. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Antes de passar às respostas, é importante explicar alguns pontos sobre as questões. 

O objetivo era abordar diversos aspectos da relação das fãs com a personagem e compreender 

não apenas se elas se sentem representadas por ela ou não, mas, se sim, por que e de que 

forma, o que pensam da personagem, o que ela alterou em suas vidas, como a relacionam com 

o contexto social etc. Tudo isso para que se pudesse não apenas determinar se Jessica Jones 

traz ou não novas possibilidades de identificação feminina para suas fãs – ponto principal da 

análise –, mas também discutir o impacto dela da vida dessas mulheres, em seu cotidiano. 

Como a personagem já é muito relacionada ao feminismo e questões derivadas dele, 

de forma geral, houve uma preocupação na organização das perguntas de maneira a não 
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incentivar as respostas nesse sentido, embora algumas abordem a questão – o que era 

imprescindível. Então, muitas questões que parecem redundantes ou pouco específicas foram 

colocadas como uma tentativa de “organizar” o pensamento dessas mulheres. Por exemplo, na 

pergunta 4, que aborda a pesquisa sobre a série na internet, o objetivo é saber se o interesse 

pela personagem já aparece em detrimento da série como um todo, sem, no entanto, 

mencioná-la. O mesmo ocorre com outras perguntas e a personagem Jessica Jones é 

mencionada pela primeira vez apenas na pergunta 8 e de forma aberta – pede-se para a fã a 

definir. 

Mas, como o objetivo é, de fato, compreender a relação da personagem a questões 

femininas para as fãs, a partir da pergunta 11 o questionário se torna mais específico. A 

personagem é relacionada à vida das fãs, à sua visão delas mesmas como mulher, à mulher 

contemporânea e, por fim, ao rompimento de “padrões culturais”. São perguntas que, se 

colocadas no início, influenciariam todo o questionário. Então, embora não se possa garantir 

que não tenha sido o caso – que essas questões já não estivessem presentes desde o início do 

questionário para as fãs que o responderam, consciente ou inconscientemente – pretendeu-se 

“isolá-las” à parte final. Dito isto, parte-se para as respostas. 

Da mesma forma que foi feita com as perguntas, organizou-se as respostas de forma 

a facilitar sua visualização na análise. Para isso, elas foram simplificadas e colocadas em 

forma de gráfico ou tabelas, mesmo as discursivas. Mas elas podem ser visualizadas, em sua 

forma original, ao final do trabalho, no Apêndice. Para preservação das identidades das 

mulheres que responderam, seus nomes e e-mails não serão utilizados. Sendo assim, seguem 

as respostas referentes aos dados pessoais restantes (idade, gênero, estado e ocupação). 

 

Gráfico 1: Idades das 20 respondentes do questionário 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Gráfico 2: Gêneros das 20 respondentes do questionário 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3: Estados das 20 respondentes do questionário 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

  



83 
 

Gráfico 4: Ocupação das 20 respondentes do questionário 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como pode ser visto, a maioria das respondentes (11/20) tem de 21 a 25 anos, uma 

tem de 15 a 17 – faixa etária mais baixa aceita –, três têm mais de 36 anos e o restante se 

distribui nas demais faixas etárias, sendo uma de cada; quanto ao Estado, sete são de São 

Paulo, três são do Rio de Janeiro, duas do Paraná, duas de Roraima e as demais se distribuem 

por outros Estados, sendo uma de cada; quanto à ocupação, oito são estudantes, três são 

psicólogas, duas são professoras e o restante se distribui em outras opções, sendo uma de 

cada. A questão do gênero foi deixada para o final porque, como se pode ver, não há 

unanimidade no gênero feminino – umx respondente se identifica com gênero não-binário. 

Como a pesquisa é destinada a pessoas do gênero feminino, tendo o objetivo principal de 

entender seus processos de identificação, as respostas dessx respondente, apesar de 

aparecerem no Apêndice, não serão consideradas na análise. 

Essas questões introdutórias, apesar de não influenciarem diretamente na análise, têm 

importância por dois fatores. O primeiro é apresentar o questionário de forma gradual para 

quem o vai responder, de forma a não se começar direto com questões mais densas e 

específicas. Dessa forma, a experiência de responder se torna mais fácil e tranquila. O 

segundo fator é averiguar, mesmo que de forma geral, algumas informações básicas. Por 

exemplo, essas 19 mulheres são de diversas regiões do país e não de uma ou duas, 
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concentradas, apesar de a maioria ser do Estado de São Paulo. Essa informação é importante 

para saber o alcance da pesquisa. Da mesma forma, sabe-se que muitas são estudantes e três 

são psicólogas, ou seja, a maioria está cursando ou terminou o ensino superior. Tem-se, então, 

dados que auxiliam na compreensão de quem são essas mulheres mesmo sem haver um 

contato pessoal ou mais direto com cada uma delas. 

Agora, serão apresentadas tabelas e gráficos com as respostas válidas das questões 

específicas, referentes às representações femininas na personagem. Após isso, será feita a 

análise dessas respostas. 

 

Tabela 6: Respostas da questão 1 (Diga característica que você definiria como femininas/ de 

mulheres.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS 
Nº DE 

MENÇÕES 

Força 9 

Mulheres não têm características padrão 4 

Determinação 3 

Resiliência 3 

Coragem 2 

Independência 2 

Inteligência 2 

Vaidade 2 

Tem lado emocional mais atuante que o racional 2 

Altruísmo 1 

Carinho 1 

Cuidado 1 

Cinismo 1 

Decisão 1 

Dedicação 1 

Delicadeza 1 

Empatia 1 

Gentileza 1 

Paciência 1 

Persistência 1 



85 
 

Poder 1 

Pro atividade 1 

Sensibilidade 1 

Sentimentalismo 1 

Voz aguda 1 

Brilhos, babados, maquiagem 1 

Chora quando está sozinha 1 

Se culpa pelas ações dos outros 1 

Se autodestrói ao ser vítima 1 

Tem complexo de salvadora (acredita que pode mudar as pessoas) 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Gráfico 5: Respostas da questão 2 (Assiste à série “Jessica Jones” desde quando?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Gráfico 6: Respostas da questão 3 (Costuma assistir a quantos episódios por vez?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Gráfico 7: Respostas da questão 4 (Já pesquisou ou costuma/ costumava pesquisar sobre a 

série na internet?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 7: Respostas da questão 4.1 (Se sim/ um pouco, sobre que pontos especificamente?) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Lançamento/ próxima temporada 5 

Quadrinhos 5 

Elenco 3 

Origem da história 3 

Enredo da série 2 

Final de uma temporada 1 

Características da personagem 1 

Séries parecidas 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Gráfico 8: Respostas da questão 5 (Já conversou ou costuma/ costumava conversar sobre a 

série com amigos ou em páginas online?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 8: Respostas da questão 5.1 (Se sim/ um pouco, sobre que pontos especificamente?) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS 
Nº DE 

MENÇÕES 

Enredo. 4 

Coragem/ força x medos/ fragilidades de Jessica. 2 

Personagens da série. 2 

Quebra de padrões de feminilidade pela personagem/ como a série 

desafia o status quo. 

2 

Abordagens feministas da série. 1 

Acontecimentos do episódio. 1 

Como seria o mundo com mulheres fortes como Jessica ou Trish. 1 

Episódios marcantes. 1 

Força de Jessica. 1 

Inveja da irmã de Jessica dela (Trish). 1 

Jessica, sendo mulher, ser independente e consumir de bebida alcoólica. 1 

Kilgrave, “que é basicamente a personificação de diversas opressões 

machistas que nós mulheres sofremos diariamente”. (Participante nº 14). 

1 

Mensagem que a série passa. 1 

O fato de Jessica afastar as pessoas de perto dela. 1 

Personagens que se identifica ou não. 1 

Porque Jessica se deixava controlar pelo Kilgrave. 1 

Próxima temporada. 1 

Qualidade de conteúdo. 1 

Relação de Jessica com personagens e com seu trabalho. 1 

Tema da série. 1 

Vilões. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 9: Respostas da questão 6 (Alguma (uma ou mais) cena da série remeteu a uma (ou 

mais) situação real em sua vida?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 9: Respostas da questão 6.1 (Se sim, comente.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Ela sempre ajudar o próximo/ ter empatia com as pessoas/ se 

envolver em problema por causa de terceiros. 

3 

Abuso de álcool/ beber pra esquecer os problemas. 2 

Amigos que usam drogas. 2 

Manipulação de pessoas. 2 

A força dela. 1 

A forma dela se culpar pelas coisas. 1 

Amigos com relacionamentos tóxicos com seus pais. 1 

As pessoas a procuram quando precisam dela. 1 

Cena em que ela não entrega a irmã para a polícia, sendo mais 

emocional que racional. 

1 

“De todas as vezes que duvidam da capacidade dela e o quão 1 
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recorrente é isso em nosso cotidiano como mulher.” 

(Participante nº 2). 

Ninguém perceber que ela de faz de forte, mas é uma mulher 

sensível e que precisa de cuidados também. 

1 

O valor das amizades. 1 

“Por causa da Jessica Jones perdi o medo de dizer o que penso.” 

(Participante nº 6). 

1 

Quando o vilão da última temporada tenta deslegitimar o 

trabalho da Jessica a chamando de fraude. Já passei por situação 

semelhante num relacionamento. (Participante nº 9, editado). 

1 

Querer sempre ficar sozinha. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Gráfico 10: Respostas da questão 7 (Ao contrário: Alguma (uma ou mais) situação em sua 

vida remeteu a uma (ou mais) cena da série?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 10: Respostas da questão 7.1. (Se sim, comente.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Me faço de durona, como ela/ Pessoas me acham forte, mas não 

percebem que sou sensível e também preciso de ajuda. 

2 

Afasto as pessoas, como ela. 1 

De forma geral, “[...] a Jessica vive muitos dilemas que nós 

mulheres vivemos.” (Participante nº 14). 

1 

Não contei sobre a traição do meu pai para minha mãe para não 

provocar a separação deles. 

1 

Não me preocupar com as coisas. 1 

O machismo enfrentado por Jessica. 1 

Pessoas me procuram em momentos difíceis. 1 

Ser corajosa. 1 

Trechos da fala da personagem. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 11: Respostas da questão 8. (Defina a personagem Jessica Jones.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Forte. 14 

Inteligente. 7 

Corajosa/ brava. 5 

Independente. 5 

Alcoólatra. 3 

Cuidadora/ se preocupa com o próximo/ disposta a ajudar. 3 

Determinada/ decidida 3 

Sensível, apesar de não deixar transparecer/ Esconde as emoções 

para parecer forte/ tem medo de demonstrar sentimentos. 

3 

Sofrida. 3 

Solitária. 3 

Traumatizada. 3 

Amiga/ boa amiga. 2 

Introvertida/ fechada. 2 

Fiel/ leal. 2 
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Linda. 2 

Linda, mas fora dos padrões, principalmente de super-heroínas 

que são sexualizadas/ quebra estereótipos. 

2 

“A Jessica tem aspectos femininos demais, como, por exemplo, 

o complexo de salvadora, fica se martirizando por tudo e se 

punindo.” (Participante nº 15). 

1 

Algumas atitudes da Jessica me frustram enquanto mulher 

(Participante nº 15, editado). 

1 

Anti-heroína. 1 

Apaixonada pelo que faz. 1 

Arrogante. 1 

Autêntica. 1 

Autossuficiente. 1 

Calculista. 1 

Chata. 1 

Competente. 1 

Despretensiosa. 1 

Dura, às vezes. 1 

Empoderada 1 

Engraçada. 1 

Estereótipo da mulher forte. 1 

Família. 1 

Focada. 1 

Forte em alguns pontos e fracas em outros. 1 

Fria. 1 

Imatura. 1 

Incrível. 1 

Instável. 1 

Justa. 1 

Não se importa com as coisas e com o que pensam. 1 

Não se permite ser feliz. 1 

Não sente remorso. 1 

Ousada. 1 
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Padrão moderno de mulher – não anda com roupa da moda, fala 

o que pensa, faz o que quer. 

1 

Rápida. 1 

Rebelde. 1 

Resiliente. 1 

Sarcástica. 1 

Se coloca sempre em segundo plano. 1 

Se culpa por todos os problemas a sua volta. 1 

Sente-se responsável por aqueles que ama. 1 

Sexy. 1 

Símbolo do feminismo. 1 

Sincera. 1 

Sobrevivente. 1 

Tem iniciativa. 1 

Triste. 1 

Única. 1 

Utiliza seus poderes para o bem. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 12: Respostas da questão 9 (Defina a relação de Jessica com o personagem Kilgrave.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Relação abusiva. 7 

Manipulação por parte dele. 3 

Posse, ele acha que a possui. 3 

Relação tóxica. 2 

Relacionamento que “mostra o quanto homens podem usar do 

seu lugar de poder que a sociedade traz com o patriarcado para 

usar da mulher como se fosse um objeto de pura satisfação de 

desejo dele.” (Participante nº 2)./ “[...] interpreto o Kilgrave 

como a personificação de diversas opressões machistas que nos 

são acometidas [...].” (Participante nº 14). 

2 

Dependência de ambos. 1 

Doentia. 1 
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Ela sente nojo dele trata-la como posse. 1 

Ela sofria violência. 1 

Kilgrave tinha o controle absoluto da mente de Jessica. 1 

Medo. 1 

Os dois se gostam. 1 

Perigosa. 1 

Submissão. 1 

Triste. 1 

Vítima x estuprador. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 13: Respostas da questão 10 (Diga uma ou mais cenas de Jessica na série em que sua 

atitude foi marcante para você e explique o motivo.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Quando ela mata o Kilgrave. 6 

Quando ela entrega a irmã para a polícia pelo “bem maior”. 2 

Ao matar o Kilgrave, ela supera sua dependência dele. 1 

Cenas dela com o Kilgrave por ser interessante observar como 

ela lidava com o contraste de ser vítima e o sentimento de culpa 

em relação a tudo. 

1 

Cenas em que ela consegue falar a verdade para as pessoas. 1 

Cenas que mostram como ela passou a se importar com as 

pessoas (após o aparecimento de sua mãe, isso fica mais claro). 

1 

Cenas que mostram o fato de ela tentar sempre proteger a Trish. 1 

Cenas que mostram o quanto Kilgrave ainda impacta a vida de 

Jessica, mesmo depois de morto. Elas mostram que o abuso 

ficou marcado nela. 

1 

Cenas que mostram que ela afasta as pessoas para as proteger, 

mas se faz sempre presente quando os amigos precisam de ajuda. 

1 

Quando ela conhece Luke e passam a ser companheiros. 1 

Quando ela “deu gelo” na Trish, deixando de ser “capacho” de 

alguém que achava que a amava, mas que, na verdade, sempre 

teve uma relação abusiva e invejosa. 

1 
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Quando ela engana o Kilgrave e fala “Te amo” para a Trish. 1 

Quando ela vai ao parque com a mãe. 1 

Quando Kilgrave abusa sexualmente de Jessica, pois, apesar de 

não ter sofrido abuso sexual, é um dos meus maiores medos 

como mulher. 

1 

Quando o bar de Luke pega fogo, pois ele fica sem o bar e ela 

não pode fazer nada para ajudar. 

1 

Sua frieza e inteligência para matar o Kilgrave. 1 

Toda a história revela o quão resistente, forte e até amável a 

personagem é. Seja em grandes atitudes de heroísmo ou em 

pequenos momentos em que se demonstra boa amiga. 

1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Gráfico 11: Respostas da questão 11 (Você diria que Jessica contribuiu de alguma forma para 

a tomada de atitudes em sua vida?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 14: Respostas da questão 11.1 (Se sim, comente como.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

A ser mais independente. 3 

A acreditar que posso ser quem sou, sem precisar mascarar com 

estereótipos femininos, como vestir rosa e ser sempre gentil. 

1 

A falar com mais sinceridade com as pessoas. 1 

A não ligar para o que as pessoas falam. 1 

A repensar sobre relacionamentos amorosos que podem não ser 

saudáveis. 

1 

Ela me incentiva a ser persistente e forte. 1 

No trabalho, a não aceitar tudo o que é imposto sem questionar. 1 

Não sei explicar. 1 

- - 

“Ela não contribuiu para tomada de atitudes diretamente falando, 

mas com certeza a coragem e a força dela inspiram.” 

(Participante nº 14). 

1 

“O seriado é certamente ótimo, mas justamente porque é 

alinhado com valores morais que já considerava importantes 

antes de assistir, então não posso dizer que inspirou tomada de 

atitudes. Porém acredito que contribuiu para o público feminino 

no que se trata de representatividade.” (Participante nº 4). 

1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 15: Respostas da questão 12 (Quais características de Jessica te contemplam como 

mulher?) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Determinação. 6 

Força. 6 

Independência. 5 

Inteligência. 5 

Coragem/ bravura 4 

Sua proteção com os amigos/ seu cuidado com as pessoas/ 

superproteção/ preocupação com o próximo 

4 
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Beleza. 2 

Ela ser decidida. 2 

Não se preocupar com o que os outros pensam. 2 

Autenticidade. 1 

Competência. 1 

Comportamento não maternal ou de dona de casa. 1 

Disposição. 1 

Ela consumir bebidas alcoólicas. 1 

Ela demonstrar que é forte e não precisa de ninguém, mas ir 

ajudar quando alguém precisa. 

1 

Ela falar palavrões. 1 

Ela pertencer a um modelo feminino que foge do modelo padrão 

heteronormativo. 

1 

Ela ser amiga. 1 

Ela ser solitária e de bem com isso. 1 

Ela ter iniciativa. 1 

Ela ter vida sexual ativa. 1 

Ela ter vontade de fazer coisas certas. 1 

Ela trabalhar fora. 1 

Ela usar roupas mais práticas e menos delicadas. 1 

Empatia. 1 

Empoderamento. 1 

Humor negro. 1 

Justiça. 1 

Lealdade. 1 

Maturidade. 1 

Objetividade. 1 

Resiliência. 1 

Responsabilidade. 1 

Sarcasmo. 1 

Todas. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 16: Respostas da questão 13 (Que características da personagem Jessica Jones você 

considera como representativas da mulher contemporânea?) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Independência. 8 

Força. 4 

“[...] conforme as mulheres se empoderam, elas apresentam cada 

vez mais coragem para assumir suas identidades por completo, 

incluindo, inclusive, características de Jessica.” (Participante nº 

13)./ “A mulher contemporânea tem tido mais abertura para 

decidir as coisas por si mesma, coisa que décadas atrás não era 

possível, então a Jessica representa bem isso, ela é decidida, faz 

as próprias escolhas, é independente etc.” (Participante nº 14). 

2 

Determinação. 2 

Ela não se importar com a opinião dos outros. 2 

Empoderamento. 2 

Autenticidade. 1 

Características que contemplam um modelo feminino que foge 

do padrão heteronormativo. 

1 

Comportamento não maternal ou de dona de casa. 1 

Coragem. 1 

Ela é do tipo de mulher moderna que está surgindo. 1 

Ela fazer o que tem vontade. 1 

Ela não deixa ninguém mandar nela. 1 

Ela não precisa de relacionamentos sólidos para viver. 1 

Ela não ser submissa aos homens. 1 

Ela ser decidida. 1 

Ela ter vestimenta mais prática e menos delicada. 1 

Ela trabalhar fora. 1 

Impaciência. 1 

“Não acho que da mulher contemporânea, pois em todos os 

tempos existiram mulheres determinadas e independentes.” 

(Participante nº 19). 

1 

“Não acredito que existem características específicas para 1 
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mulheres, e nem que todas as mulheres contemporâneas, 

pensando no recorte de tempo, apresentam as mesmas 

características.” (Participante nº 13). 

Persistência. 1 

Resiliência. 1 

Se culpar por tudo. 1 

Ser solitária e de bem com isso. 1 

Tem liberdade. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Gráfico 12: Respostas da questão 14 (Você acha que a personagem Jessica Jones rompe com 

padrões culturais?) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 17: Respostas da questão 14.1 (Se sim, comente.) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Suas atitudes são diferentes das esperadas. 8 

Sua feminilidade é diferente da esperada/ Ela é de um modelo 7 
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feminino que foge do padrão heteronormativo. 

Ela bebe muito. 5 

Ela tem vida sexual ativa. 4 

Ela não é frágil. 3 

Vestimenta. 3 

Ela é independente. 2 

Ela não é dócil ou meiga. 2 

Ela não se importa com o que os outros pensam dela. 2 

Ela não tem marido e filhos e nem comportamento maternal ou 

de dona de casa. 

2 

Ela rompe com o padrão imposto pela sociedade patriarcal. 2 

Ela rompe com padrões corporais exigidos. 2 

Ela fala muito palavrão. 1 

Ela faz o que tem vontade e diz o que pensa. 1 

Ela mora sozinha. 1 

Ela não é romântica. 1 

Ela não é submissa. 1 

Ela não é vaidosa. 1 

Ela não gosta de banho. 1 

Ela não se importa de repetir roupa. 1 

Ela não se importa se o cabelo está penteado. 1 

Ela trabalha fora. 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tabela 18: Respostas da questão 15 (Por fim, se pudesse mandar uma mensagem para Jessica, 

o que diria?) 

RESPOSTAS SIMPLIFICADAS Nº DE MENÇÕES 

Continue sendo dona de si, você não deve nada a ninguém./ Seja 

você, só isso importa./ Continue sendo como é, independente de 

pessoas que a criticam, pois existem outras tantas muito 

parecidas com você. 

3 

Você é demais. 3 

Continue tua luta e não tenha medo de nada./ Força! 2 
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Se ame mais./ Você precisa se amar. 2 

Se dê um tempo, tire férias./ Se permita ser mais feliz. 2 

Você é uma inspiração para qualquer mulher./ Você me inspira. 2 

Você foi vítima do Kilgrave e não tem culpa/ não se sinta 

culpada pelas fatalidades da sua vida. 

2 

A série é muito importante para nós, mulheres. 1 

Comece terapia. 1 

Muito obrigada por ter me ajudado a dizer o que sinto e penso. 1 

Não abandone a Trish. 1 

Não carregue o peso do mundo nas costas. 1 

Pare de tentar controlar a Trish 1 

Quer ser minha amiga? 1 

Seja abençoada. 1 

Você é maravilhosa. 1 

Você merece tudo. 1 

Vamos beber e bater em uns babacas juntas? 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para começar a análise dessas respostas de forma mais geral, serão abordadas, neste 

primeiro momento, as questões que pedem para as participantes caracterizarem coisas (1, 8, 

12 e 13). As respostas mencionadas mais de uma vez em uma mesma questão serão elencadas 

para que se possa observar pontos em comum, destacando-se o que foi mencionado mais de 

uma vez e em mais de uma questão. Na questão 1, por exemplo, quando se pergunta que 

características as fãs da série consideram como femininas, 9 respondentes mencionaram 

“força”. Essa mesma característica é mencionada 14 vezes na questão 8, onde se pede para 

definir a personagem Jessica Jones. Para se visualizar e comparar melhor, os dados serão 

organizados em uma tabela abaixo. 
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Tabela 19: Comparação entre respostas das questões 1, 8, 12 e 13 

Características Questão 1 

Características 

femininas 

Questão 8 

Características 

da Jessica 

Jones 

Questão 12 

Características 

de Jessica que 

contemplam a 

participante 

como mulher 

Questão 13 

Características de 

Jessica que a 

participante 

considera 

representativas da 

mulher 

contemporânea 

FORÇA 9 14 6 4 

MULHERES 

NÃO TÊM 

CARACTERÍS-

TICAS PADRÃO 

4 - - 1 

DETERMINA-

ÇÃO 

3 3 6 2 

RESILIÊNCIA 3 1 1 1 

CORAGEM 2 5 4 1 

INDEPENDÊN-

CIA 

2 5 5 8 

INTELIGÊNCIA 2 7 5 - 

VAIDADE 2 - - - 

LADO 

EMOCIONAL 

MAIS 

ATUANTE QUE 

O RACIONAL 

2 - - - 

CONSOME 

BEBIDA 

ALCOÓLICA 

- 3 1 - 

CUIDADO COM 

O PRÓXIMO 

1 3 4 - 

SENSÍVEL, - 3 - - 
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MAS ESCONDE 

AS EMOÇÕES 

SOFRIMENTO - 3 - - 

SOLIDÃO - 3 1 1 

TRAUMA - 3 - - 

AMIZADE (SER 

BOA AMIGA) 

- 2 1 - 

INTROVERSÃO - 2 - - 

LEALDADE - 2 1 - 

BELEZA - 2 2 - 

BELEZA, MAS 

FORA DOS 

PADRÕES 

- 2 - - 

EMPODERAME

NTO 

1 (Poder) 1 1 2 

NÃO SE 

IMPORTA COM 

A OPINIÃO DOS 

OUTROS 

- 1 2 2 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Como se pode ver, a primeira coluna (Questão 1) determina a ordem das 

características na tabela. Isso ocorre porque essa questão é considerada a mais abrangente das 

quatro, pois pede para as participantes elencarem características que consideram femininas ou 

de mulheres. É interessante notar que 4 das 19 participantes responderam que mulheres não 

possuem características padrão, o que vai de encontro à própria pergunta, que pede para 

citarem no mínimo três características. 

É importante também notar que, na questão 13, utiliza-se o termo “mulher 

contemporânea” e não simplesmente “mulher” ou “características femininas”. A mudança é 

proposital no sentido de provocar uma reflexão a respeito de mudanças sociais. Da mesma 

forma que a questão 1, houve também uma “recusa” da própria questão por duas 

participantes. Uma afirma não haver diferença entre as mulheres no decorrer do tempo e a 

outra, como na questão 1, diz que mulheres não possuem características específicas. 
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Outro ponto a ser notado é que, levando-se em conta o total de participantes 

consideradas nessa análise (19), pode-se perceber que as características mencionadas são bem 

dispersas, sendo apenas uma, em uma questão, mencionada por mais da metade (“Força”, 

citada 14 vezes na questão 8, onde se pede para definir a personagem Jessica Jones). O fato de 

uma participante não mencionar uma determinada característica ou outra, semelhante, em uma 

questão não significa que ela não a considere como resposta. Pode, sim, ser o caso, mas há 

também a possibilidade do termo não ter lhe ocorrido no momento em que respondeu. Como 

não se trata de uma análise quantitativa, apesar desse fator ter sua importância, a menção e 

repetição, mesmo que pouca, de uma característica já a faz ser considerada importante. 

Observando as características que são mencionadas, individualmente, em todas as 

questões, percebe-se que: embora muitas
49

 participantes mencionem a força como 

característica feminina (9) e da personagem Jessica Jones (14), poucas a citam como uma 

característica da personagem nelas mesmas (6) ou na mulher contemporânea (4); as 

participantes mencionam mais a característica “determinação” na questão 12, como 

característica de Jessica nelas mesmas (6), que como característica feminina (3), da Jessica 

Jones (3) ou de Jessica na mulher contemporânea (2); o termo “resiliência” é mencionado 

mais vezes como característica feminina (3), que como da Jessica Jones (1), da personagem 

nas participantes (1) ou dela na mulher contemporânea (1); “coragem” aparece mais como 

característica da Jessica Jones (5) ou da personagem nas participantes (4) que como 

característica feminina (2) ou da personagem na mulher contemporânea (1); embora a 

independência seja mencionada muitas vezes como característica de Jessica na mulher 

contemporânea (8), nas participantes (5) ou como característica da personagem (5), ela é 

pouco mencionada como característica feminina (2); por fim, “empoderamento” é 

mencionado mais vezes como característica da personagem na mulher contemporânea (2) que 

como característica feminina (1), de Jessica (1) ou da personagem nas participantes (1). 

Seguindo a análise das características individualmente, tem-se que: a inteligência, 

embora muito citada como característica de Jessica (7) ou da personagem nas participantes 

(5), é pouco citada como característica feminina (2) e não é citada como característica da 

personagem na mulher contemporânea; o cuidado com o próximo, apesar de mencionado 

quatro (4) vezes como uma característica de Jessica que as participantes reconhecem nelas 

mesmas e três (3) vezes como uma característica da personagem, é mencionado apenas uma 

(1) vez como característica feminina e não é mencionado como uma característica da 

                                                           
49

 “Poucas” e “muitas” ou “pouco” e “muito” são utilizados, aqui, numa comparação interna do número de 

menções da própria característica e não em relação às 19 participantes. 
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personagem na mulher contemporânea; a solidão é mencionada mais vezes como 

característica de Jessica Jones (3) que como característica da personagem nas participantes (1) 

ou na mulher contemporânea (1) e não é mencionada como característica feminina; a 

característica de não se importar com a opinião dos outros é mencionada duas vezes (2) como 

da personagem Jessica Jones nas participantes e na mulher contemporânea, mas apenas uma 

(1) vez como característica de Jessica e não é mencionada como característica feminina. 

Observando as características mencionadas apenas em duas questões, percebe-se 

que: o consumo de bebida alcoólica é mencionado por três participantes como característica 

da personagem, mas apenas uma reconhece essa característica em si mesma; a amizade é 

mencionada por duas participantes como característica de Jessica e apenas uma reconhece 

essa característica em si mesma; o mesmo ocorre com a lealdade; duas participantes 

consideram Jessica Jones bonita e também duas reconhecem essa característica da 

personagem como delas mesmas. 

Optou-se por colocar nessa tabela todas as características mencionadas por mais de 

uma participante como feminina (Questão 1), independente dela ser mencionada também em 

outra questão. Com isso, percebe-se que “vaidade” e “lado emocional mais atuante que o 

racional”, ambas mencionadas por duas participantes na questão 1, não são mais citadas. 

Pode-se dizer que a maioria das características citadas nessas quatro questões 

pertence a uma concepção de feminilidade na qual a mulher é sujeito do discurso sobre ela, 

pois elas vão contra as características femininas determinadas por formas discursivas que 

submetem a mulher aos ideais de feminilidade construídos por um discurso de outro.  Um 

discurso masculino do qual a mulher é objeto. Levando em conta as características atribuídas 

à mulher a partir dessa perspectiva patriarcal, tem-se que força, determinação, resiliência, 

coragem, independência, inteligência, consumo de bebida alcoólica, solidão, poder e não se 

importar com a opinião dos outros – ou não precisar se importar – são características 

permitidas e/ ou determinadas para os homens. Bourdieu (2002) aponta para o fato dos 

homens temerem reconhecer em si algumas características delegadas (por eles mesmos) à 

condição feminina, tais como angústia e vulnerabilidade: “[...] sempre expostas à ofensa, as 

mulheres são também fortes em tudo que representa as armas da fraqueza [...]” (p. 63). 

Mas, como Kehl (2008) afirma, as concepções de feminilidade apresentadas aqui não 

são opções fechadas. Elas abarcam elementos que se mesclam o tempo todo nos meios 

sociais. Nesse sentido, são citadas nessas questões, também, características consideradas 

exclusivamente femininas segundo uma concepção patriarcal de feminilidade (vaidade, lado 

emocional mais atuante que o racional e cuidado com o próximo), o que não significa que as 
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mulheres que responderam dessa forma se coloquem conscientemente submetidas ao discurso 

patriarcal. 

Finalizada a análise comparativa entre as questões 1, 8, 12 e 13, vai-se, agora, à 

questão 10. Nesta, pede-se que as participantes digam uma ou mais cena(s) de Jessica na série 

em que sua atitude foi marcante para elas e expliquem o motivo. Algumas participantes falam 

a cena ou as cenas, mas não explicam o motivo da escolha. A cena em que ela mata o vilão 

Kilgrave – último episódio da primeira temporada – é a mais mencionada (6). As que 

disseram o motivo da escolha afirmaram ter sido porque: foi ali que Jessica superou sua 

dependência dele (1), ela teve a oportunidade de falar para a irmã que a amava (1) e porque 

ela foi fria e inteligente para conseguir matá-lo (1). 

Outras cenas citadas e motivos foram: quando Jessica entrega Trish à polícia pelo 

“bem maior” – terceira temporada – (2); quando Jessica conhece Luke – primeira temporada – 

(1); quando ela “deu gelo” na Trish, pois deixou de ser “capacho” de alguém que achava que 

a amava, mas que tinha uma relação abusiva e invejosa – final da segunda temporada e início 

da terceira – (1); quando Jessica vai ao parque com a mãe – segunda temporada – (1); quando 

Kilgrave abusa sexualmente de Jessica – primeira temporada –, pois, apesar de não ter sofrido 

abuso sexual, a participante afirma que esse é um dos seus maiores medos (1); quando o bar 

do Luke pega fogo, pois Jessica não pode fazer nada para ajuda-lo – primeira temporada – (1); 

cenas dela com o Kilgrave, por ser interessante observar como ela lidava com o contraste de 

ser vítima e o sentimento de culpa em relação a tudo (1); cenas em que Jessica consegue falar 

a verdade para as pessoas (1); cenas que mostram como ela passou a se importar com as 

pessoas, o que fica mais claro após o aparecimento da mãe – segunda temporada – (1); cenas 

que mostram ela sempre tentando proteger a Trish (1); cenas que mostram o quanto Kilgrave 

ainda impacta a vida de Jessica, mesmo depois de morto, pois ela mostram que o abuso ficou 

marcado nela (1); cenas que mostram que ela afasta as pessoas para as proteger, mas se faz 

sempre presente quando os amigos precisam de ajuda (1); toda a história revela o quão 

resistente, forte e até amável a personagem é (1). 

Com base nas respostas dessa questão, pode-se dizer que a trama da primeira 

temporada da série e, mais especificamente, a relação de Jessica com o vilão Kilgrave é o que 

mais chama a atenção dessas consumidoras até hoje. Nesse sentido, é importante abordar 

agora as respostas da questão 9, que pede para as participantes definirem a relação de Jessica 

com ele. As definições mencionadas por mais de uma participante foram as seguintes: era 

uma relação abusiva (6); havia manipulação por parte dele (3); relação de posse, pois ele 

achava que a possuía (3); relação tóxica (2) e a relação dos dois representa relações de homem 
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e mulher na sociedade, com ele sendo a personificação das opressões machistas (2). As 

definições mencionadas por apenas uma participantes foram que era uma relação em havia 

dependência de ambos; doentia; ela sente nojo dele trata-la como posse; ele a violentava; ele 

tinha controle absoluto da mente de Jessica; medo; eles se gostam; perigosa; submissão dela a 

ele; triste; de vítima vs. estuprador. Aqui, percebe-se que, de forma geral, a relação é 

considerada abusiva, sendo Jessica vítima de Kilgrave e seu poder de manipulação. Mas há, 

também, discrepâncias nesse sentido, pois se tem as respostas de que eles se gostam e de que 

havia uma dependência mútua entre eles. Por fim, percebe-se também que há uma relação 

entre a ficção e a vida real com a analogia entre o vilão Kilgrave e os aspectos machistas da 

sociedade. Essa analogia é apresentada por algumas participantes também em outras questões 

do questionário. 

Para buscar compreender que impactos a série Jessica Jones gerou em suas 

consumidoras, que ações ela provocou em suas vidas em relação a aspectos de representação 

feminina ou concepção de feminilidade, vai-se analisar as respostas das questões 4 e 4.1 (que 

abordam pesquisa sobre a série na internet), 5 e 5.1 (que abordam conversas sobre a série) e 

11 e 11.1 (que abordam a influência da personagem nas atitudes das consumidoras da série 

em suas vidas). Para uma melhor compreensão dos dados, serão consideradas, nas questões 

discursivas, apenas as respostas que demonstrem pontos relacionados a este estudo. 

Nas questões 4 e 4.1, verifica-se que 15 das 19 participantes já pesquisaram sobre a 

série “Jessica Jones” na internet, sendo mencionados como foco da pesquisa a história em 

quadrinhos que originou a série (5), a origem da história (3), o enredo da série (2), séries 

parecidas (1), entre outros. 

Nas questões 5 e 5.1, verifica-se que 16 das 19 participantes já conversaram sobre a 

série com amigos ou em páginas online, sendo citados como tema dessas conversas: o enredo 

da série (4); o contraste entre a força ou coragem e o medo ou as fragilidades da protagonista 

(2); a quebra de padrões da série e da personagem (2) – aqui, uma participante se refere à 

quebra de padrões de feminilidade por Jessica; abordagens feministas da série (1); como seria 

o mundo com mulheres fortes como Jessica e Trish (1); força de Jessica (1); Jessica, sendo 

mulher, ser independente e consumir bebida alcoólica (1); Kilgrave, sendo ele a 

personificação das opressões machistas que as mulheres sofrem diariamente (1); Mensagem 

que a série passa (1); personagens que se identifica ou não (1); porque Jessica se deixava 

controlar pelo Kilgrave (1); relação de Jessica com os personagens e com o seu trabalho (1) e 

o tema da série (1). 
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Na questão 11, tem-se que 9 das 19 participantes consideram que a personagem 

Jessica Jones contribuiu para a tomada de atitudes em sua vida. Questionadas, na questão 

11.1, sobre como ocorre essa contribuição, essas 9 mulheres citam em suas respostas que 

Jessica as incentiva: a serem mais independentes (3); a acreditar que pode ser quem é, sem 

precisar mascarar com estereótipos femininos, como vestir rosa e ser sempre gentil (1); a falar 

com mais sinceridade com as pessoas (1); a não ligar para o que as pessoas falam (1); a 

repensar sobre relacionamentos amorosos que podem não ser saudáveis (1); a ser persistente e 

forte (1); no trabalho, a não aceitar tudo o que é imposto sem questionar (1). É importante 

notar as respostas da questão 11.1 de duas das dez participantes que responderam, na questão 

11, que não consideram que Jessica Jones contribuiu para a tomada de atitudes em sua vida. 

São as duas respostas separadas ao final da tabela da questão, já apresentada. Uma diz que 

Jessica não contribuiu diretamente para tomada de atitudes, mas com certeza a coragem e a 

força da personagem a inspiram. A outra afirma que a série é alinhada com valores morais que 

já considerava importantes antes de assisti-la e, dessa forma, não pode considerar que Jessica 

Jones a inspirou a tomar atitudes, embora acredite que ela contribuiu para o público feminino 

em relação a sua representatividade. 

Considerando-se as questões 4 e 4.1, percebe-se que fatores relacionados a 

representação feminina ou feminilidade não foram foco das pesquisas sobre a série “Jessica 

Jones” na internet por parte das participantes. Já as questões 5 e 5.1 demonstram que esses 

aspectos estão presentes em conversas online ou com amigos sobre a série. O tema de muitas 

das conversas gira em torno, de modo geral, do fato de Jessica apresentar características fora 

de “padrões de feminilidade” – termo utilizado por uma participante. As questões 11 e 11.1 

demonstram ainda mais os impactos de Jessica Jones como representação feminina (ou um 

conjunto de representações femininas) para as mulheres que a assistem. Muitas delas 

percebem que a série e sua protagonista provocam e/ ou são parte (representam) de uma 

movimentação social – em concepções de feminilidade – e individual – quando demonstram 

mudanças cada uma em suas vidas. 

A penúltima questão do questionário (14) pergunta diretamente se as participantes 

acham que a personagem Jessica Jones rompe com padrões culturais. Na 14.1, pede-se para 

que, caso tenham respondido de forma afirmativa, comentem o porquê. Algumas já haviam 

mencionado esse aspecto direta ou indiretamente em questões anteriores e, nesta, puderam 

expressar melhor seu pensamento. 17 das 19 participantes responderam que sim, Jessica 

rompe com padrões culturais. Como nas outras, as respostas foram separadas e simplificadas 

de forma a se perceber repetições. Nesse sentido, tem-se que a personagem Jessica Jones 
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quebra padrões culturais porque: suas atitudes são diferentes das esperadas (8); sua 

feminilidade é diferente da esperada/ ela pertence a um modelo feminino que foge do padrão 

heteronormativo (7); ela bebe muito (5); ela tem vida sexual ativa (4); ela não é frágil (3); sua 

vestimenta (3); ela é independente (2); ela não é dócil ou meiga (2); ela não se importa com o 

que os outros pensam sobre ela (2); ela não tem marido e filhos e nem comportamento 

maternal ou de dona de casa (2); ela rompe com o padrão imposto pela sociedade patriarcal 

(2); ela rompe com padrões corporais exigidos (2). Os fatores mencionados apenas por uma 

participante foram que Jessica Jones rompe com padrões culturais porque ela: fala muito 

palavrão; faz o que tem vontade e diz o que pensa; mora sozinha; não é romântica; não é 

submissa; não é vaidosa; não gosta de banho; não se importa de repetir roupa; não se importa 

se o cabelo está penteado e trabalha fora. 

Pode-se dizer que as respostas das questões 14 e 14.1 explicam algumas respostas 

das participantes a questões anteriores que podem ter ficado com sentido ambíguo ou aberto. 

Mais uma vez, são atribuídas à personagem características de feminilidade da mulher como 

sujeito do discurso, havendo também a negação de características ditas femininas pelo 

discurso masculino (ela não é frágil; ela não é dócil ou meiga; não é vaidosa etc.), que seria o 

esperado dela, segundo algumas participantes. 

A questão 15 pergunta às participantes do questionário o que diriam para a 

personagem Jessica Jones se pudessem falar com ela. É interessante notar a proximidade e até 

intimidade das mensagens, que são de elogios, agradecimentos e conselhos. Três participantes 

a aconselham a continuar sendo como é, independente de críticas de outras pessoas; três 

dizem que Jessica é demais; duas dizem para permanecer lutando, sem medo; duas falam pra 

Jessica se amar; duas a aconselham a pensar nela e ser feliz; uma diz que Jessica a inspira e 

outra, que ela é uma inspiração para qualquer mulher; duas falam para ela não se sentir 

culpada pelas coisas ruins que acontecem. 

As mensagens citadas por apenas uma participante foram que a série é muito 

importante para as mulheres; um conselho para Jessica começar a fazer terapia; um 

agradecimento à personagem por ajudar a participante a dizer o que sente e pensa em 

situações de sua vida; um pedido para ela não abandonar sua irmã, Trish; um conselho para 

ela não carregar o peso do mundo nas costas; um pedido para ela parar de tentar controlar sua 

irmã; um pedido de amizade; um desejo de benção; um elogio de que ela é maravilhosa; uma 

declaração de que Jessica merece tudo e um convite para beber e bater em homens babacas 

juntas. 
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Pode-se perceber como a relação dessas mulheres com a personagem demonstra que 

assistir a série Jessica Jones não se limita a uma atividade de puro entretenimento, sem 

conexão com suas vidas. Seu conteúdo afeta as espectadoras, levando-as a pensar sobre suas 

relações no cotidiano de forma a possibilitar a desnaturalização do que foi determinado pelo 

senso comum, as auxiliando a constituir sua relação com a feminilidade como lhes convier. 

Por fim, com intuito de se compreender melhor essa conexão da série e, 

principalmente, de sua protagonista com a vida de suas espectadoras, serão abordadas as 

questões 2 (que pergunta desde quando a participante assiste a serie “Jessica jones”), 3 (sobre 

o número de episódios da série assistidos por vez), 6 e 6.1 e 7 e 7.1 (essas quatro sendo sobre 

a relação entre cenas e fatos da série com situações da vida da participante). 

As questões 2 e 3 são de respostas de múltipla escolha. Na questão 2, verifica-se que: 

a maioria das participantes (13 de 19) assiste à série desde o seu lançamento, em 2015; quatro 

a assistem desde 2017; uma, desde 2016, e também uma a assiste desde 2018. Percebe-se, 

com isso, que a relação entre a maioria das espectadoras com a série e a personagem é de 

muito tempo (4 anos). 

Ao contrário da questão 2, na 3 não há uma opção de resposta escolhida 

majoritariamente: 7 das 19 participantes costumam assistir de 1 a 2 episódios por vez; 6 

assistem de 3 a 5;  4 costumam ver toda a temporada de uma vez e duas assistem de 6 a 8 

episódios seguidos. Aqui, percebe-se como a forma de distribuição de conteúdo utilizada pela 

Netflix permite um consumo flexível da série, que ocorre de forma adaptada ao dia-a-dia de 

cada espectadora. 

As questões 6 e 7 são bem parecidas. A 6 pergunta se alguma (uma ou mais) cena da 

série remeteu a uma (ou mais) situação real na vida da participante (com a 6.1 pedindo para 

comentar em caso afirmativo) e a questão 7, se alguma (uma ou mais) situação na vida da 

participante remeteu a uma (ou mais) cena da série (com a 7.1 pedindo para comentar em caso 

afirmativo). Na questão 6, 14 das 19 participantes afirmam que sim, uma (ou mais) cena da 

série remeteu a uma (ou mais) situação que havia ocorrido em sua vida. Na questão 7, 7 das 

19 participantes afirmam que sim, uma (ou mais) situação em sua vida remeteu a uma (ou 

mais) cena que haviam assistido na série. 

Quanto aos comentários, na questão 6.1 tem-se as seguintes respostas apresentadas 

por mais de uma participante: Cenas em que Jessica ajuda o próximo (3); cenas dela bebendo 

(2) – uma se identifica com o fato dela beber para esquecer os problemas; cenas em que 

amigos de Jessica usam drogas (2) e cenas em que há manipulação de pessoas (2). Os 

comentários apresentados por apenas uma participante são que a cena (ou as cenas) que 
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remeteram a uma (ou mais) situação real em suas vidas foram: as cenas que mostram a força 

de Jessica; a forma dela se culpar pelas coisas; os amigos dela tendo relacionamento tóxico 

com os pais; as pessoas a procurando apenas quando precisam dela; alguém duvidando da 

capacidade de Jessica, pois isso é muito recorrente no cotidiano da mulher; o valor das 

amizades; ela não tendo medo de dizer o que pensa, o que influenciou a participante a não ter 

também; o vilão da última temporada tentando deslegitimar o trabalho de Jessica, a chamando 

de fraude, pois a participante passou por situação semelhante em um relacionamento; cenas 

em que ninguém percebe que ela se faz se forte, mas é sensível e também precisa de cuidados 

e a cena em que ela não entrega a irmã à polícia, sendo mais emocional que racional. 

Na questão 7.1, as 7 participantes que responderam anteriormente que uma ou mais 

situações em sua vida remeteram a uma ou mais cenas da série justificaram a resposta 

afirmando que: como a personagem, se fazem de fortes para as outras pessoas, mas são 

sensíveis (2); afasta as pessoas, como Jessica faz (1); Jessica vive muitos dilemas que as 

mulheres vivem (1); não ter contado à mãe sobre a traição do pai para não provocar a 

separação deles (1); como Jessica, situações em que não se preocupa com as coisas (1); o 

machismo enfrentado por Jessica (1); situações em que as pessoas a procuram apenas nos 

momentos difíceis (1); situações em que é corajosa (1); algumas falas de Jessica (1). 

Novamente, pode-se perceber conexões feitas por algumas participantes entre a série 

e a realidade e também identificações mais específicas delas com a personagem. Pode-se 

afirmar que Jessica influencia a vida de suas espetadoras de forma similar a uma amizade, 

dado o grau de intimidade e conhecimento demonstrado em relação à protagonista da série. 

Então, quanto à questão principal deste estudo, se a personagem Jessica Jones traz 

novas possibilidades de identificações femininas, pode-se afirmar que sim. O termo “novas”, 

aqui, é utilizado no sentido de haver uma constante movimentação em direção à igualdade de 

direitos. Esta movimentação, no entanto, não é unívoca – não há uma movimentação geral e 

única em direção à igualdade de gêneros – e nem nova – tendo-se em vista o início dos 

movimentos feministas e da “formulação” de uma feminilidade que não se subjuga ao 

discurso de outrem, posto que cria suas próprias narrativas. Narrativas estas que se afirmam 

aos desejos das próprias mulheres e que se mostram cada vez mais presentes. 

Foram percebidos, na personagem, aspectos de uma feminilidade na qual a mulher é 

sujeito do discurso em detrimento da objetificação à qual foi – e ainda é – submetida ao longo 

da história. Essa apropriação da feminilidade por parte das mulheres está presente no 

comportamento de Jessica Jones e suas espectadoras demonstram essa percepção através de 

suas respostas. 
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Não se tem, aqui, a ambição de dar conta de um valor quantificável sobre a questão 

proposta por essa pesquisa, mas de apontar possíveis deslocamentos (KEHL, 2008) que a 

personagem Jessica Jones provoca em suas espectadoras no sentido de tornarem-se sujeitos do 

discurso sobre si mesmas. Entende-se que as buscas até aqui já apontam esses deslocamentos. 

Vai-se, agora, retomar o tema do cotidiano no intuito de discutir sua relação com as 

representações femininas presentes em Jessica e explicitadas por suas espectadoras – as 

identificações demonstradas tanto na análise da página da série no Facebook como no 

questionário – para que se possa tecer algumas considerações sobre a relação da personagem 

com a vida cotidiana das mulheres que consomem a série. 

 

3.2 Jessica no cotidiano de suas espectadoras 

 

Fez-se, aqui, o que indicava Certeau (2001) ao afirmar que se deve “completar” a 

análise das imagens difundidas pela televisão (representações) e dos tempos passados diante 

do aparelho (comportamento) com o estudo do que o consumidor ou consumidora cultural 

“fabrica” durante essas horas e com essas imagens. Essa “fabricação” é uma produção 

escondida que se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelos sistemas da “produção” 

(televisiva, urbanística, comercial etc.). Ou seja, a uma produção racionalizada, expansionista, 

centralizada e espetacular, corresponde outra produção, de consumo, sendo esta astuciosa e 

dispersa, mas que, ao mesmo tempo, se insinua de forma silenciosa e quase invisível, “pois 

não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos 

por uma ordem economicamente dominante.” (CERTEAU, 2001, p. 39). 

Tanto a análise da página no Facebook como das respostas ao questionário 

demonstram haver influências de Jessica e sua narrativa sobre a vida de suas espectadoras. 

Muitas fãs afirmam que Jessica é uma inspiração e apontam pontos de influência da 

personagem em posturas e atitudes delas em suas vidas. Influências no dia-a-dia. Cabe 

retomar os pensamentos de Michel Maffesoli e Michel de Certeau sobre o cotidiano e, 

principalmente, a importância das ficções a da mídia sobre ele, para se compreender 

influências mais profundas, para além da rotina. 

Essa produção silenciosa que se dá na reapropriação da produção espetacular é, 

também, parte das trocas que constituem a trama social, sendo estas o que, segundo Maffesoli 

(1984), movimentam a vida cotidiana. Então, como o autor também afirma e já colocado aqui, 

são essas trocas que dão espaço para as pessoas desenvolverem formas de ação, as resistências 

astuciosas. Para Certeau (2001, p. 40), os usuários fazem “„uma bricolagem‟ com e na 
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economia cultural dominante usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, segundo 

seus interesses próprios e suas próprias regras.”. 

Pode-se perceber esse processo nas análises aqui realizadas na medida em que se têm 

dois fatores, já comentados: detecta-se o movimento ao qual a série e a personagem Jessica 

Jones fazem parte e representam por apresentarem mais aspectos da feminilidade na qual a 

mulher é sujeito do discurso e detectam-se, também, influências individuais da série e 

personagem na vida de cada espectadora. Esta se reapropria da produção midiática que é a 

série, produzindo suas próprias formas de ação e resistências no mundo. Assim, como dito, a 

ficção participa na constituição da própria realidade. 

Percebe-se, então, que o ponto de grande concordância entre os autores (Maffesoli e 

Certeau), também defendido e observado aqui, é que essa resistência silenciosa ou rede de 

antidisciplina faz parte do cotidiano. Mesmo que não constituam uma ruptura dele, são 

microrrupturas que fazem parte de seu movimento. Dessa forma, Jessica Jones e as 

reapropriações produzidas a partir dela são, sim, uma forma de resistência e enfrentamento em 

relação a concepções estabelecidas e aos discursos produzidos e legitimados por muitas 

produções midiáticas. Porém, essas resistências se incorporam ao próprio cotidiano, que se 

coloca de forma “maleável” para incorporar movimentações sociais e individuais 

desencadeadas em suas próprias trocas. 

Como se pôde observar principalmente na análise dos episódios e nas postagens e 

comentários feitos por sua página, a série e sua protagonista já foram produzidas de forma a 

apresentar aspectos de uma concepção feminista do mundo que tenta romper com os ideais de 

feminilidade patriarcais, promovendo a igualdade de gêneros.  Isso ocorre porque, segundo 

Cabral (2018, p. 82), 

 

o que aparece na mídia, o modo como aparece, como é interpretado e o(s) 

porquê(s) disso tudo – por que aparece, por que aparece de tal modo, e por 

que permite tais interpretações – tendem a revelar as forças sociais em 

disputa, (os diversos projetos de poder, de dominação, mas também de 

resistência e subversão) e as complexas dinâmicas de disputa (o 

tensionamento) entre essas forças pela significação do mundo e da vida (da 

realidade). 

 

Então, ao apresentar representações femininas predominantemente relacionadas a 

uma feminilidade que se “divorcia” do poder masculino, a própria série se coloca como 

legitimadora dessa concepção de feminilidade em detrimento da proveniente de um discurso 

patriarcal – mesmo que não o exclua completamente. Ela é, então, indício dessas 

incorporações que ocorrem ao cotidiano. E, sendo parte de uma movimentação, é, também, 
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desencadeadora de microrrupturas. Como dito, as representações podem ser aceitas 

integralmente ou parcialmente ou até não serem aceitas, pois, como afirma Kehl (2008, p. 44), 

o imaginário social não é unívoco. 

Há influências, então, no tempo linear – da História –, ao transformar visões de 

mundo, e também no tempo cíclico, cotidiano – o da história –, ao desencadear 

microrrupturas. Isso porque o cotidiano é, ele mesmo, “uma encarnação ou ainda a projeção 

concreta de todas as atitudes emocionais, maneiras de pensar e agir, em suma, de todas as 

relações com o outro, pelas quais se define uma cultura.” (MAFFESOLI, 1985, p. 64). Nesse 

sentido, é importante compreender que, apesar dos comentários e respostas ao questionário 

por parte das espectadoras, as influências no cotidiano são decorrência da dicotomia ou 

duplicidade que ocorre entre vida real e ficção, sendo essa dicotomia, como já dito, 

inconsciente. Ela se torna um saber-fazer incorporado, um mecanismo de defesa 

(MAFESOLLI, 1984, p. 69). 

Nesse sentido, Maffesoli (1984, p. 69) afirma que a introdução da ficção na vida 

cotidiana é uma manifestação de resistência fora da temática “ativista” da liberação dos 

valores e discursos predominantemente difundidos pela mídia. Para ele (1984, p. 88), “nada é 

contestado em relação aos grandes valores que estruturam o social e, no entanto, sem alarde, 

minúsculos desvios na vida diária [...] se oferecem como outras tantas cauções da vitalidade 

da massa.”. Existe, dessa forma, uma passividade ativa muito mais subversiva do que 

qualquer ataque frontal que, para o autor (1984, p. 35), seria ingênuo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Não cabe [...] a nós o papel ridículo de 

heroínas ou de equilibrista de pratos, nem 

possuímos uma essência misteriosa superior a 

dos homens. Não trabalho com a ideia de 

essência feminina, tampouco me interessa saber 

se ela existe ou não, se é melhor ou pior do que a 

dos homens. Preocupo-me apenas com o fato de 

existirmos.” 

(Agenita Ameno em Crítica à tolice feminina)  

 

 

Tendo como objetivo inicial investigar se a personagem Jessica Jones propõe 

mudanças nas identidades das mulheres, espectadoras de sua série homônima – e, se sim, em 

que aspectos –, este trabalho procurou promover discussões que contribuíssem para a 

compreensão da complexidade dos fatores e relações existentes nessa questão, sendo essas 

discussões principalmente relacionadas às identificações femininas e consequente construção 

de concepções de feminilidade. As relações cada vez mais intensas entre cotidiano e mídia 

perpassam, também, essas discussões, sendo o ponto de partida para a pesquisa, já que o 

campo de investigação buscou recorte numa série da Netflix. Entre outros pontos, constatou-

se que as representações transmitidas pela mídia cada vez mais vêm gerando impacto no 

cotidiano, conforme observado neste trabalho. Esse movimento geral engloba o caso 

específico da série Jessica Jones. 

Retomando alguns pontos já discutidos desse contexto, sabe-se que o próprio 

cotidiano conduz à necessidade de refletir sobre os sentidos que emergem de suas relações, 

pois, a partir de seus engendramentos, novas concepções são produzidas. Ao se introduzir a 

mídia, tem-se que ela desempenha um papel na (re)produção de discursos, identidades, 

estados mentais e práticas sociais. Nesse sentido, como dito, a comunicação mediada pela 

tecnologia, especialmente com a internet, passa a assumir a função de elemento de integração 

da sociedade humana (CABRAL, 2018). 

Nessa perspectiva, as análises tanto dos episódios da série como dos discursos das 

espectadoras, na página e no questionário, trazem elementos que aprofundam as questões 

referentes à influência de modelos linguísticos ou semiológicos nas comunicações midiáticas 
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contemporâneas e como esses modelos mediam transformações comportamentais de seus 

usuários. 

A mídia, por meio de suas representações, filtra e molda realidades cotidianas, 

fornecendo critérios e referências para a condução da vida diária (SILVERSTONE, 2002, p. 

20). Os recursos oferecidos por ela podem, num mesmo produto, tanto induzir seus usuários a 

conformarem-se à organização vigente – dominante –, como também podem fortalecê-los na 

oposição a esta organização. Isso pôde ser percebido na análise dos comentários das 

espectadoras na página da série Jessica Jones, no Facebook, e em suas respostas ao 

questionário. Muitas reconhecem na personagem aspectos de transgressão em relação ao que 

elas denominam como senso comum – reconhecendo aspectos patriarcais na organização 

social – e algumas – às vezes, as mesmas mulheres, em outros momentos – reconhecem que 

Jessica também possui aspectos que correspondem a esse senso comum. 

Ao se falar de um produto audiovisual de massa, sendo ele uma narrativa seriada ou 

série, discutiu-se a importância da Netflix nesse contexto. Como dito, a empresa se tornou 

fator de grande importância na legitimação de um modelo de produção, distribuição e 

consumo de séries em um momento de aumento de produção e consumo de narrativas 

ficcionais seriadas. É um fator diretamente relacionado à série aqui analisada que demonstra a 

intensificação da relação entre mídia e cotidiano. Percebeu-se, nas análises aqui empreendidas 

das espectadoras, que sua relação com a personagem Jessica Jones se estabelece como uma 

amizade. A forma de falarem sobre e “se dirigirem” à personagem remetem a uma intimidade 

e conhecimento sobre ela que demonstra convivência, como se ela fosse uma pessoa real. 

Para se chegar às representações na série, foram abordados também alguns pontos no 

que diz respeito à narrativa seriada. Percebeu-se que alterações em sua produção, em relação 

às narrativas, para se adequar às novas – na verdade, não mais tão novas – formas de 

distribuição e consumo demonstram aspectos importantes para se compreender as 

possibilidades de relações entre as representações e identidades ou possibilidades de 

identificações. Não que não existisse, antes da Netflix, do consumo por demanda, ou mesmo 

da cultura das séries e das narrativas complexas, uma relação afetiva dos espectadores com as 

séries e personagens televisivos. Nem que, antes, essas narrativas não afetassem o cotidiano. 

Não se trata de negar essas relações anteriores também de afeto, mas as análises aqui 

empreendidas demonstram uma intensificação dessa relação como consequência das 

transformações sociais e midiáticas apontadas. 

É certo que as relações dos espectadores com as séries e seus personagens são 

alteradas, mas é necessário retomar a discussão trazida por Stuart Hall (2006) no que diz 
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respeito à crise de identidade na pós-modernidade. Os processos de identificação, como visto, 

são mais numerosos e transitórios, justamente para “acompanhar” essa intensificação de 

contatos com representações advindas de todos os lugares, especialmente da mídia. Com isso, 

ao se falar em profundidade da relação, das reflexões que as representações – possibilidades 

de identificação – que a personagem traz para suas espectadoras, é importante se ter em mente 

que são processos transitórios. Ou seja, as fãs da personagem Jessica Jones demonstram 

aspectos profundos de conhecimento e intimidade com a personagem, mas outras muitas 

séries e narrativas ficcionais, de forma geral, são e serão consumidas por essas mulheres de 

forma que Jessica Jones provavelmente perderá “espaço” em suas vidas. 

Com isso, ocorre a intensificação também dos processos de intertextualidade, já 

discutidos aqui: as representações ganham significado por meio deles, pois aparecem em 

outras imagens e textos em circulação, provenientes de diferentes fontes, que fazem referência 

uns aos outros (SANTOS, 2010). Seus significados são, assim, legitimados e/ ou alterados 

pelo contraste que se coloca. Jessica se torna, dessa forma, parte de um movimento. As 

representações que ela traz, que são majoritariamente consideradas transgressoras, como se 

pôde observar nas análises, serão referenciadas, legitimadas, negadas etc. em outras 

personagens e suas representações. São processos simultâneos complexos dos quais não há 

como abordar todos os fatores de forma profunda e precisa. O importante é entender como 

ocorrem e como influenciam a questão principal aqui apresentada. 

O interesse deste trabalho era, então, compreender que aspectos da personagem são 

percebidos e acolhidos pelas espectadoras do gênero feminino como representativos de suas 

condições sociais e existenciais. A análise da série, assim como dos comentários e respostas 

de suas espectadoras sobre a personagem Jessica Jones, demonstram que a heroína traz novas 

possibilidades de identificação para as mulheres, sendo “novas” no sentido de transgredirem 

ao senso comum, a uma concepção de feminilidade construída por um discurso masculino. As 

análises também demonstram a consciência das espectadoras do que a personagem representa. 

Cabe ressaltar que essas influências nas identidades ocorrem sob a forma de visão e ação no 

mundo dessas mulheres, mas é interessante demonstrar sua consciência no sentido de haver 

uma predisposição a se encarar Jessica Jones como transgressora e como parte de um 

movimento feminista. 

Apesar das transgressões ao senso comum, as representações femininas presentes na 

personagem e as discussões, reflexões, ações etc. que influenciam, direta ou indiretamente, 

não deixam de constituir os movimentos do próprio cotidiano. Nesse sentido, elas dão 

“material”, referências, máscaras (MAFFESOLI, 2008) que possibilitam as “maneiras de 
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fazer” da rede de antidisciplina (CERTEAU, 2012). Os indivíduos as utilizam, 

principalmente, nos procedimentos consecutivos de sua vida diária que não são rotina, mas 

sim movimentos, pois, como já dito, as “maneiras de fazer” são práticas de reapropriação e 

experimentação constantemente pensadas para serem exercidas. 

A partir das discussões abordadas no decorrer deste trabalho e sintetizadas neste 

último capítulo, pôde-se compreender os diversos e complexos fatores que influenciam e são 

influenciados pela intensificação da relação entre mídia e cotidiano. A relação entre 

identidades e representações é um deles. Unindo essas discussões às análises aqui 

empreendidas em relação à série Jessica Jones, percebe-se que os movimentos na ou nas 

sociedades podem ser lentos, mas são ininterruptos e, muitas vezes, controversos. Ainda 

assim, constata-se um aumento de discussões sobre o feminismo e representações femininas, e 

de identificações com estas por parte das mulheres, que indicam um movimento em direção à 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. A série Jessica Jones é um exemplo nessa 

longa caminhada. 
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APÊNDICES 

 

Postagens da página Marvel – Jessica Jones 

 

Apêndice I - Postagem 01/41, de 10/09/2015. Teaser da série de 55 segundos. Total de 825 

comentários. 
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Apêndice II - Postagem 02/41, de 17/09/2015. Seis imagens de cenas da série. Total de 76 

comentários. 
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Apêndice III - Postagem 03/41, de 26/09/2015. Teaser da série de 48 segundos. Total de 246 

comentários. 

 

 



127 
 

Apêndice IV - Postagem 04/41, de 30/09/2015. Teaser da série de 50 segundos. Total de 496 

comentários. 
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Apêndice V - Postagem 05/41, de 06/10/2015. Teaser da série de 48 segundos. Total de 235 

comentários. 
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Apêndice VI - Postagem 06/41, de 08/10/2015. Teaser da série de 52 segundos. Total de 295 

comentários. 
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Apêndice VII - Postagem 09/41, de 23/10/2015. Trailer da série de 2 minutos e 20 segundos. 

Total de 6.176 comentários
50

. 

 

 

                                                           
50

 Por conta de problemas com carregamento da página com o grande número de comentários, foi possível ter 

acesso, apenas, aos 1.000 primeiros comentários desta postagem. 
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Apêndice VIII - Postagem 09/41, de 23/10/2015. Continuação. 
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Apêndice IX - Postagem 12/41, de 10/11/2015. Trailer da série de 2 minutos e 35 segundos. 

Total de 586 comentários. 
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Apêndice X - Postagem 13/41, de 12/11/2015. Imagem da atriz Krysten Ritter, que interpreta 

a personagem Jessica Jones, com o ator David Tennant, que interpreta seu antagonista 

Kilgrave. Total de 52 comentários. 
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Apêndice XI - Postagem 14/41, de 18/11/2015. Imagem da personagem Jessica Jones 

levantando um homem pela blusa. Total de 73 comentários. 
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Apêndice XII - Postagem 15/41, de 19/11/2015. Vídeo de abertura da série de 1 minuto e 9 

segundos. Total de 215 comentários. 
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Apêndice XIII - Postagem 16/41, de 20/11/2015. Imagem de cena da série com a personagem 

Jessica Jones. Total de 416 comentários. 
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Apêndice XIV - Postagem 17/41, de 20/11/2015. Vídeo de 15 segundos da personagem 

Jessica Jones tirando uma foto. Total de 274 comentários. 
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Apêndice XV - Postagem 19/41, de 23/11/2015. Vídeo de 11 segundos que faz referência à 

série Demolidor. Total de 429 comentários. 
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Apêndice XVI - Postagem 20/41, de 25/11/2015. Imagem de um bilhete do personagem Luke 

Cage para Jessica Jones. Total de 39 comentários. 
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Apêndice XVII - Postagem 21/41, de 26/11/2015. Imagem de uma caveira em neon com o 

nome “Jessica Jones”. Total de 60 comentários. 
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Apêndice XVIII - Postagem 23/41, de 28/11/2015. Imagem com uma fala da personagem 

Trish Walker. Total de 40 comentários. 
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Apêndice XIX - Postagem 24/41, de 30/11/2015. Vídeo de 30 segundos da atriz Rachael 

Taylor, que faz a personagem Trish Walker. Total de 301 comentários. 
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Apêndice XX - Postagem 25/41, de 07/12/2015. Imagem/ilustração do olho de Jessica Jones e 

sangue em seu rosto. Total de 95 comentários. 
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Apêndice XXI - Postagem 26/41, de 08/12/2015. Link para o site Buzzfeed, que leva a uma 

matéria de título “13 provas de que a Jessica Jones é igual a você”. Total de 102 comentários. 
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Apêndice XXII - Postagem 26/41, de 08/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXIII - Postagem 26/41, de 08/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXIV - Postagem 27/41, de 09/12/2015. Imagem de cena da série com as 

personagens Jessica Jones e Trish Walker. Total de 247 comentários. 
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Apêndice XXV - Postagem 27/41, de 09/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXVI - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Imagem de um cartão de contato da Alias 

Investigations. Total de 162 comentários. 
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Apêndice XXVII - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXVIII - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 

 

 



152 
 

Apêndice XXIX - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXX - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXI - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXII - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXIII - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXIV - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXV - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXVI - Postagem 28/41, de 10/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XXXVII - Postagem 29/41, de 12/12/2015. Ilustração da personagem Jessica Jones. 

Total de 52 comentários. 
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Apêndice XXXVIII - Postagem 29/41, de 12/12/2015. Imagem de um dos comentários 

ampliada. Total de 159 curtidas no comentário. 
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Apêndice XXXIX - Postagem 30/41, de 13/12/2015. Imagem de uma cena da série de 

policiais apontando armas entre si. Total de 42 comentários. 
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Apêndice XL - Postagem 31/41, de 14/12/2015. Ilustração com uma fala de Jessica Jones. 

Total de 68 comentários. 
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Apêndice XLI - Postagem 31/41, de 14/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XLII - Postagem 31/41, de 14/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XLIII - Postagem 32/41, de 15/12/2015. Ilustração dos personagens Jessica Jones e 

Kilgrave, seu antagonista. Total de 73 comentários. 
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Apêndice XLIV - Postagem 33/41, de 18/12/2015. Imagem da personagem Jessica Jones. 

Total de 164 comentários. 

 

 



168 
 

Apêndice XLV - Postagem 33/41, de 18/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XLVI - Postagem 33/41, de 18/12/2015. Continuação. 
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Apêndice XLVII - Postagem 34/41, de 20/12/2015. Ilustração de uma garrafa de whisky 

quebrada. Total de 36 comentários. 
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Apêndice XLVIII - Postagem 35/41, de 21/12/2015. Imagem de uma frase em vidro 

embaçado. Total de 26 comentários. 
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Apêndice XLIX - Postagem 36/41, de 22/12/2015. Vídeo de 36 segundos com cenas de luta 

de personagens femininas de filmes e séries. Total de 84 comentários. 

 

 



173 
 

Apêndice L - Postagem 36/41, de 22/12/2015. Continuação. 

 

 



174 
 

Apêndice LI - Postagem 36/41, de 22/12/2015. Continuação. 

 

 



175 
 

Apêndice LII - Postagem 37/41, de 23/12/2015. Imagem da personagem Trish Walker. Total 

de 160 comentários. 

 

 



176 
 

Apêndice LIII - Postagem 37/41, de 23/12/2015. Continuação. 

 

 

  



177 
 

Apêndice LIV - Postagem 37/41, de 23/12/2015. Continuação. 

 

 



178 
 

Apêndice LV - Postagem 37/41, de 23/12/2015. Continuação. 

 

 



179 
 

Apêndice LVI - Postagem 37/41, de 23/12/2015. Continuação. 

 

 



180 
 

Apêndice LVII - Postagem 39/41, de 27/12/2015. Ilustração da personagem Jessica Jones. 

Total de 203 comentários. 

 

 



181 
 

Apêndice LVIII - Postagem 40/41, de 28/12/2015. Imagens de cena da série de Luke Cage e 

Jessica Jones. Total de 470 comentários. 

 

 



182 
 

Apêndice LIX - Postagem 40/41, de 28/12/2015. Continuação. 

 

 



183 
 

Apêndice LX - Postagem 40/41, de 28/12/2015. Continuação. 

 

 



184 
 

Apêndice LXI - Postagem 41/41, de 30/12/2015. Imagem de cena da série de Jessica jogando 

uma cadeira em uma janela. Total de 74 comentários. 

 

 



185 
 

Apêndice LXII - Postagem 41/41, de 30/12/2015. Continuação. 

 

 



186 
 

Questionário “Entendendo a relação entre as espectadoras da série „Jessica Jones‟ e sua 

protagonista”. 

 

Apêndice LXIII - Questão 1 

 

 

 



187 
 

Apêndice LXIV - Questão 2 

 

 

  



188 
 

Apêndice LXV - Questão 3 

 

 

  



189 
 

Apêndice LXVI - Questão 4 

 

 

 



190 
 

Apêndice LXVII - Questão 5 

 

 

 



191 
 

Apêndice LXVIII - Questão 6 

 

 



192 
 

Apêndice LXIX - Questão 7 

 

 



193 
 

Apêndice LXX - Questão 8 

 

 



194 
 

Apêndice LXXI - Questão 9 

 

 

  



195 
 

Apêndice LXXII - Questão 10 

 

 



196 
 

Apêndice LXXIII - Questão 11 

 

 



197 
 

Apêndice LXXIV - Questão 12 

 

 

  



198 
 

Apêndice LXXV - Questão 13 

 

 



199 
 

Apêndice LXXVI - Questão 14 

 

 



200 
 

Apêndice LXXVII - Questão 15 

 

 


