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RESUMO  
 

Esta pesquisa tem como finalidade observar se a série da Netflix, Jessica Jones, ao 
representar as personagens femininas adota os estereótipos já existente ou apresenta um modelo 
diferente. Com isso, o objetivo deste trabalho é confrontar aspectos comportamentais e estéticos 
da super-heroína Jessica Jones com as representações femininas do gênero no audiovisual e 
teorias sobre estereótipos de super-heroínas. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
onde foram elencados os principais estereótipos femininos nas histórias em quadrinho e no 
cinema, considerando os apontamentos de Kinnunen (2016), Stolzfus (2014), Bogarosh (2011), 
Stangor (2009) e Tasker (1993) sobre o tema. Então, a fim de tornar a análise completa, foram 
criadas categorias com o propósito de comparar os estereótipos identificados na série com os 
estereótipos presentes na literatura especializada. 
 
Palavras-Chave: Estereótipo; Feminino; Herói. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 

This research aims to see if the Netflix series, Jessica Jones, when representing the 
female characters adopts the existing stereotypes or presents a different model. Thus, the aim 
of this work is to confront behavioral and aesthetic aspects of the superhero Jessica Jones with 
female representations of the genre in the audiovisual and theories about stereotypes of 
superheroes. For this, a bibliographical research was carried out in which the main female 
stereotypes in the comics and in the cinema were considered, considering the notes of Kinnunen 
(2016), Stolzfus (2014), Bogarosh (2011), Stangor (2009) and Tasker About the subject. Then, 
in order to make the analysis complete, categories were created with the purpose of comparing 
the stereotypes identified in the series with the stereotypes present in the specialized literature. 
 
Keywords: Stereotype; Female; Hero; 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O ser humano sempre buscou registrar os fatos da realidade para posteriores gerações. 

Essa possibilidade torna-se mais viável a partir de 1926, com a criação do primeiro aparelho 

que permitia capturar imagens estáticas, como as fotografias. Logo o homem buscou aprimorar 

essa tecnologia a ponto de ser capaz de captura-las e projeta-las em movimento. Segundo 

Mascarello (2006), em 1895, os irmãos Lumière realizaram o que foi considerada a primeira 

sessão pública de cinema da história. A partir daí a tecnologia evoluiu cada vez mais e, com o 

passar do tempo o cinema consagrou-se como sétima arte. Meio século depois, por volta de 

1950, foi inventada a televisão, que exibia os mais diversos tipos de programas. A televisão 

progrediu junto ao cinema, com a melhoria na qualidade das imagens, o som e a cor. 

Entretanto, a televisão apresentava uma característica singular, pois exibia programas 

nos mais diferentes formatos, como no caso das séries. Segundo Souza (2015), é possível 

remeter à ideia de contar histórias de forma seriada aos folhetins do século XIX, que 

diariamente eram veiculadas em jornais, criando um vínculo com os leitores que queriam saber 

a continuação da história. Com o advento do rádio, essas histórias adaptaram-se por meio das 

radionovelas. O mesmo aconteceu quando a televisão emergiu, as histórias adaptaram-se para 

o formato das séries, inicialmente, e depois, as telenovelas, principalmente na América Latina. 

A internet e os novos meios digitais possibilitaram uma nova forma de consumo de 

entretenimento. As plataformas de streaming4 proporcionaram a transmissão de conteúdo 

multimídia por meio da internet, de maneira que, ao receber os dados, eles são automaticamente 

repassados ao usuário, sem que seja necessário realizar o download dos mesmos. Nesse 

contexto, uma das plataformas mais populares é a Netflix5. Fundada em 1997, como um serviço 

de delivery de DVDs via correio, a empresa é hoje uma exibidora global de séries e filmes de 

televisão via streaming, que fornece acesso ao usuário mediante um valor mensal. Além disso, 

a partir de 2013, a Netflix começou a produzir parte de seu conteúdo, como filmes, séries e 

documentários. 

Um dos diferenciais a plataforma é que ela permite que o usuário tenha acesso a hora 

que quiser, aos mais diversos títulos e gêneros de filmes e séries, sem intervalos comerciais, 

disponíveis em qualquer lugar. Uma de suas produções mais recentes resultou da parceria com 

a gigante Marvel Comics. O resultado do acordo foram as seguintes adaptações dos quadrinhos 

de super-heróis: Demolidor (2015), Jessica Jones (2015), Luke Cage (2016) e Punho de Ferro 

                                                 
4 Tecnologia que envia informações, por meio da transferência de dados, utilizando a internet. 
5 Dados disponíveis em: < https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix>, acessado em: 2 set. 2016. 
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(2017), de maneira que cada super-herói tem uma série contando sua origem, para que depois 

todos se reúnam a fim de enfrentar um mal maior na série Os Defensores (2017). 

Dentre as séries citadas, a única que é protagonizada por uma mulher é Jessica Jones. A 

série, de acordo com as informações disponíveis no portal IMDB (Base de Dados de Filmes na 

Internet)6, interpretada pela norte-americana Krysten Ritter, é dividida em treze episódios e 

acompanha a história da alcoólatra e ex-heroína, Jessica Jones, em sua jornada após desistir da 

vida de salvar a população e abrir sua própria agência de investigação em Hell’s Kitchen. A 

série inicia quando um casal entra em contato com a então detetive, para encontrar a filha 

desaparecida. Ao começar a investigação, Jones percebe que esse não é mais um caso comum 

de desaparecimento, pois tem ligação direta com um fantasma de seu passado, Kilgrave, 

interpretado por David Tennant. Kilgrave, conhecido nos quadrinhos como Homem-Púrpura, 

utiliza seus poderes de controle da mente para explorar as pessoas e conseguir o que quer, seja 

o poder ou apenas a tortura por diversão. 

De acordo com a pesquisa Gender bias without borders: na investigation of female 

characters in popular films across 11 countries, realizada por Stacy Smith e Katherine Piper 

em 2014, é possível afirmar que, no contexto das produções seriadas do gênero de super-heróis 

o protagonismo masculino é predominante, tanto de maneira quantitativa, por haver mais 

protagonistas homens do que mulheres, como qualitativa, no sentido de que, na maioria das 

obras inseridas nesse universo, as personagens femininas exercem papel secundário, de apoio 

ao personagem principal/herói. E, quando existem heroínas femininas (não necessariamente 

protagonistas da trama) em filmes e HQs7, estas são hipersexualizadas na maneira de agir e em 

suas vestimentas, como por exemplo, nos quadrinhos e filmes da Mulher Maravilha, ou até 

mesmo nos filmes da franquia Lara Croft. Em ambos, as personagens são magras, com corpo 

curvilíneo, utilizam roupas muito justas e usam a sexualidade como ferramenta para alcançar 

seus objetivos. 

Nas séries não é diferente. Segundo Smith (2008), desde a década de 1970, as super-

heroínas são representadas desta maneira, como no caso da percursora Mulher Maravilha, 

interpretada por Lynda Carter (1975-1979), em que a personagem principal seguia o padrão 

físico anteriormente citado. Ou até mesmo na série Smallvile, (2001–2011), na qual a heroína 

Supergirl fazia par romântico com Superman. A personagem, apesar de ter superpoderes 

semelhantes aos do herói, precisava constantemente ser salva por ele e não aparecia ou tinha 

tantas falas como o personagem principal. 

                                                 
6 Disponível em < http://www.imdb.com/>, acessado em: 2 set. 2016. 
7 Histórias em quadrinho 
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Diante do cenário descrito e a partir de uma prévia observação dos episódios da primeira 

temporada, já é possível notar que a personagem Jessica Jones apresenta algumas diferenças 

em relação aos padrões estéticos e comportamentais recorrentes apresentados em filmes e séries 

de super-heróis, sendo assim, o presente trabalho questiona como a série Jessica Jones, ao 

representar as personagens femininas adota os estereótipos já existente ou apresenta um modelo 

diferente. 

Para responder ao problema de pesquisa, é preciso analisar aspectos comportamentais e 

estéticos da super-heroína Jessica Jones com as representações femininas do gênero no 

audiovisual e teorias sobre estereótipos de super-heroínas. Para tanto, é necessário (a) 

apresentar um breve histórico acerca da representação feminina das super-heroínas e nas 

produções audiovisuais, (b) identificar as características de estereótipos de super-heroínas 

abordados pela literatura especializada e (c) analisar aspectos comportamentais e estéticos das 

personagens mais expressivas da série Jessica Jones de maneira crítica, a fim de identificar o 

perfil das personagens femininas e compará-las com os estereótipos apresentados pela literatura 

especializada. 

Durante a trajetória deste estudo buscou-se primeiramente entender as representações 

das personagens femininas nas narrativas audiovisuais, uma vez que o objeto da pesquisa é uma 

série audiovisual. Nesse sentido, iniciou-se o referencial teórico sobre a presença da mulher nas 

narrativas cinematográficas e televisivas, observando sua participação nesse contexto ao longo 

do tempo. Em seguida, houve a necessidade de entender conceitos como estereótipos e 

arquétipos, que reúnem características expressivas recorrentes. Contudo, foi nos estereótipos 

das super-heroínas representadas nas HQs e nos filmes do gênero que encontrou-se definições 

mais específicas que dessem conta da temática abordada, visto que é desse universo que vieram 

as super-heroínas das séries, como Jessica Jones. 

Acredita-se que cruzando tais conhecimentos, a mulher nas narrativas audiovisuais 

(cinema e TV) e estereótipos das super-heroínas nas HQs, será possível compreender aspectos 

comportamentais e estéticos representados pelas personagens mais expressivas na série Jessica 

Jones. Portanto, esse estudo adquire relevância no momento em que a representação usual da 

mulher assume novas formas na sociedade em geral e, por consequência, está se reconfigurando 

nas produções audiovisuais, principalmente nas séries que circulam em plataformas streaming, 

e cada vez mais adquirem popularidade perante a audiência. 
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1.1. Breve trajetória da mulher nas HQs e no cinema no gênero dos super-heróis 

 
A indústria dos quadrinhos foi muito popular durante o século XX, para Madrid (2010), 

foi isso que tornou possível analisar de maneira mais evidente como as mulheres e os papéis de 

gênero foram retratados ao longo do século e que as mudanças se deram pelo cenário 

sociocultural da época, devido à Segunda Guerra Mundial, a primeira e a segunda onda do 

feminismo, o movimento dos Direitos Civis, a era do amor livre e a crescente conscientização 

e inclusão das minorias. As personagens femininas deixaram de ser decorativas na narrativa e 

assumiram o papel de super-heroínas (MADRID, 2010). No início, as mulheres cumpriam o 

papel de par romântico dos super-heróis e, quando tornaram-se super-heroínas, eram 

personagens atraentes, não muito inteligentes e serviam de ajudantes dos personagens 

masculinos, que eram os verdadeiros heróis da história, o que fez com que elas 

desempenhassem um papel meramente ilustrativo.  

A sexualidade feminina era, e ainda é usada em alguns casos, segundo Stoltzfus (2014), 

com uma maneira de manter os papéis de gênero claramente definidos. De modo que, na medida 

em que foi um avanço para as mulheres a liberdade conquistada para fazer uso da mesma, 

também é visto como uma fraqueza, pois elas são retratadas como perigosas e tentadoras para 

os protagonistas masculinos. Essa representação da sexualidade como arma feminina perpetua 

a ideia de que o homem é mais inteligente e forte do que a mulher, e que ele ainda precisa 

resgatá-la. 

As personagens vistas como fortes no que se referem a super-heróis, só são vistas assim, 

de acordo com Stoltzfus (2014), porque são altamente masculinizadas ou sexualizadas. Isso 

mostra que, até a mais forte das personagens é diminuída aos seus atributos físicos, ressaltando-

se a falta de igualdade nas produções de super-heróis. Stoltzfus (2014), acredita que isso ocorre 

porque, as duas maiores editoras – Marvel e DC Comics – fazem parte de um sistema 

conglomerado, o que as força a atender, primeiramente às necessidades de seus proprietários, o 

que leva a uma reciclagem de personagens e histórias. O mesmo vale para as adaptações 

cinematográficas de super-heróis, visto que, segundo Stoltzfus (2014), essas produções também 

são feitas por gigantes da mídia como Warner Bros e Disney, por exemplo. E esses gigantes 

tendem a repetir fórmulas de sucesso, do que correr riscos com protagonistas femininas que não 

são aceitas pelo público, visto os fracassos de bilheteria que foram as produções de Catwoman 

(2004) e Elektra (2005), se comparados com as bilheterias dos filmes de Batman e Super-

Homem. 
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Ao observar a trajetória da mulher no cinema, percebe-se que, historicamente, foi a 

partir da década de 1930 que ela participou de fato das produções cinematográficas, por meio 

de documentaristas norte-americanas que estavam dispostas a abordar temas que os 

blockbusters hollywoodianos deixavam de lado. Elas queriam colocar em pauta, de acordo com 

Kinnunen (2016), a mulher e suas vivências, por meio de temas como aborto, estupro e 

discriminações de gênero. Concomitantemente a essas documentaristas, as pesquisadoras que 

desenvolveram a Teoria Feminista do Cinema também começaram a ganhar espaço. Essa teoria 

tem como objetivo analisar a representação da mulher nas produções audiovisuais, 

considerando o cenário político, social e cultural de cada produção, além de analisar quais os 

estereótipos são adotados e que modelos de mulher são passados às espectadoras. Em outras 

palavras, a Teoria Feminista do Cinema analisa a forma como o texto constrói o sujeito 

(mulher), e como os mecanismos de produção cinematográfica afetam a representação das 

mulheres e acabam por reforçar o sexismo, de forma geral, a teoria é uma crítica ao olhar 

masculino no cinema (KINNUNEN, 2016). 

De acordo com as pesquisadoras Mulvey e Erens (1990), que estudaram o olhar 

masculino de acordo com a psicanálise freudiana, a mulher tem uma função dentro de uma 

produção audiovisual: a mulher é um objeto erótico para os personagens dentro da história e 

para o espectador do filme (MULVEY; ERENS, 1990). As autoras citam Kaplan (1983), para 

complementar que, não importa o que a mulher está fazendo na tela, ela vai ser sexualizada, 

isso porque, a estrutura cinematográfica dominante é construída por homens heterossexuais 

para homens heterossexuais. Mulvey e Erens (1990) argumentam ainda que essa objetificação 

da mulher, vem porque o homem não consegue olhar para si nesse papel, devido a construção 

patriarcal da sociedade. Historicamente, o homem que desempenhou o papel de protetor e 

fornecedor da casa, enquanto a mulher desempenhou o papel de dona de casa, que cuida dos 

filhos, e que precisa ser protegida pelo seu homem, e ele não está pronto para ver essa troca de 

papéis. 

A pesquisa Gender bias without borders: an investigation of female characters in 

popular films across 11 countries (2014), analisou personagens femininas em filmes populares 

de onze países diferentes e constatou que o sexo estava relacionado ao gênero do filme, de 

modo que as produções de ação e aventura tinham menos personagens femininas no elenco do 

que produções de comédia ou drama. Analisando as produções ambientadas no universo dos 

super-heróis, foi possível identificar alguns papéis adotados pelas personagens femininas, como 

por exemplo, o papel da mulher que é disputada pelo herói e pelo vilão, da mulher que precisa 
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ser resgatada ou vingada pelo herói. Esses papéis adotados por essas personagens, são 

conhecidos por estereótipos de gênero, que serão definidos a seguir. 

 

 

1.2. Os estereótipos femininos no universo dos super-heróis 

 
Do Valle (2016) conceitua estereótipos como fotografias mentais, impressões sobre 

terceiros que são construídas pelas primeiras impressões somadas às impressões acumuladas ao 

longo do tempo. Esse processo mostra uma tendência do ser humano em buscar prever as ações 

e comportamentos comuns desses grupos.  Para Barros (2009), se o estereótipo é, por um lado, 

um comportamento previsível baseado em um pré-conceito acerca determinado grupo social, 

por outro, ele é o empobrecimento simbólico dos arquétipos.  

Em uma narrativa, os arquétipos são funções desempenhadas pelos personagens, para 

gerar uma reação na história. Eles ainda podem ser classificados como símbolos personificados 

das várias qualidades humanas, representando os diferentes aspectos de uma personalidade de 

um ser completo (VLOGER, 2006). O empobrecimento simbólico citado anteriormente, se dá, 

de acordo com Barros (2009), pela: 

Impossibilidade do sujeito se demorar em processos cognitivos, como o da 
interpretação e mesmo da intuição (se admitirmos outra forma de acesso ao 
conhecimento): a interpretação é lenta porque exige raciocínio; a intuição, apesar de 
realizar num átimo, requer exercícios frequentes, contemplativos, de silêncio interior. 

 

Os arquétipos são mais detalhados ao definir as características físicas e psicológicas dos 

personagens. Entretanto, os estereótipos permitem que o espectador capte a mensagem correta, 

num curto espaço de tempo, de maneira que não seja necessário um profundo conhecimento 

acerca das personagens. Pode-se afirmar que o estereótipo é a forma do arquétipo, como por 

exemplo, para o arquétipo mago, temos o estereótipo velho sábio de longas barbas que usa um 

manto. Gandalf8 e Dumbledore9 são estereótipos de magos.  

Na visão de Stangor (2009), as mídias de massa, não apenas auxiliam para a criação de 

estereótipos, mas também exercem papel fundamental na manutenção e/ou reinvenção dos 

mesmos, como por exemplo, o homossexual afeminado que gosta de dança, fala de maneira 

pomposa e gesticula de maneira afeminada, como o personagem de Jack, na série Will and 

                                                 
8 Personagem fictício da saga O Senhor dos Anéis. Disponível em < http://www.imdb.com/character/ch0000143/ 
>, acesso em 18 fev. 2017. 
9 Personagem fictício da saga Harry Potter. Disponível em < http://www.imdb.com/character/ch0000998/>, 
acesso em 18 fev. 2017. 
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Grace (1998), ou até mesmo o galã de novela, que é bonito, mas não muito inteligente, 

representado por Joey Tribbiani, em Friends (1994), são socialmente aceitos, porque foram 

corroborados anteriormente pelos meios de comunicação de massa, e reafirmados ao serem 

retratados nas séries de televisão. Além disso, o autor comenta que os meios também são 

utilizados para mudar a visão do espectador sobre determinado grupo, crença ou 

comportamento.  

Tendo como base as pesquisas Keeping the ‘He’ in ‘Heroes’: a feminist political 

economic look at DC and Marvel superhero film adaptations de Laura Stoltzfus (2014), The 

princess, the damsel, and the sidekick: women as the “other” in popular films (2000-2011), de 

Nichole Bogarosh (2011),  The study of stereotyping, prejudice and discrimination within social 

Psychology: a quick history of theory e research, de Charles Stangor (2009), Spectacular 

Bodies: Gender, genre and the action Cinema, de Yvonne Tasker (1993)  e From 'figurative 

males' to action heroines: further thoughts on active women in the cinema, de Elizabeth Hills 

(1999) foi possível identificar quatro estereótipos adotados pelas personagens femininas 

existentes nas HQs e nos filmes de super-heróis, são eles: Donzela, Femme Fatale, Figurative 

Male e Figurative Female. 

O primeiro estereótipo é a Donzela. Nos universos que são criados nas narrativas em 

que estão inseridas as donzelas, o mundo é dirigido por homens e ameaçado por outros homens. 

A mulher é geralmente representada como uma pessoa inteligente e atraente, sua principal 

função na trama é ser o par romântico do herói, que precisa ser constantemente salva pelo 

mesmo, o que faz com que ele esteja em uma posição de poder em relação a ela. Bogarosh 

(2011) observa que, mesmo a personagem sendo forte, inteligente e corajosa, ela não assume 

uma posição de liderança, ficando sempre como personagem secundária na trama, servindo de 

apoio para o herói.  Todas as suas decisões na trama são com base no seu relacionamento com 

o protagonista, visto que, aparentemente, ela não tem vida ou personalidade própria fora das 

interações com seu par romântico. 

Stoltzfus, (2014) identifica Pepper Pots, da trilogia de Iron Man (2008-2013), como 

representante do estereótipo. A personagem desempenha o papel de secretária e namorada de 

Tony Stark (o Homem de Ferro). Além de ser CEO das empresas Stark é um exemplo deste 

estereótipo. A personagem aparenta ter em torno de quarenta anos. Pepper não usa roupas com 

grande apelo sexual, apesar de escolher peças que são socialmente aceitas como femininas, 

como saias e vestidos, além de usar salto alto e maquiagem. Pepper é inteligente e calma, 

tornando-se passiva e frágil. No trabalho, tem liderança e confiança, porém em casa sofre 

abusos emocionais causados pelo namorado controlador e ciumento.  
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O segundo estereótipo é a Femme Fatale. A expressão francesa que significa “mulher 

fatal”, designa o estereótipo de mulher misteriosa, luxuriosa e perigosa, que ameaça a 

estabilidade do homem. Comumente representada como prostituta, mulher sexualmente 

insaciável e gananciosa. A femme fatale, é uma mulher confiante, independente, inteligente, 

sarcástica e não costuma confiar facilmente em outras pessoas, principalmente homens. Essa 

personagem não espera ser salva, além disso é uma mulher violenta, podendo ser a Bad Girl ou 

ainda a heroína, visto que não preza pelo bem ou mal, mas sim pelo seu próprio bem-estar e 

sobrevivência. 

Stoltzfus, (2014) usa como exemplo as HQs da Catwoman (Mulher-Gato). A história 

acompanha Selina, uma jovem por volta dos trinta anos. Quando Mulher-Gato, usa roupa de 

couro preta, justa e que acentua suas curvas, além de botas de salto alto que vão até o joelho e 

uma máscara para manter sua identidade secreta, além do batom vermelho. Enquanto Selina, 

usa vestidos pretos e justos que deixam seu decote e pernas a vista. A personagem é objeto de 

desejo de quase todos os homens da trama. Assim como as demais femme fatales, Selina usa 

sua sexualidade como uma arma para acalmar os homens em uma falsa sensação de poder e 

segurança ao roubá-los, implicando que os corpos das mulheres são perigosos e não devem ser 

confiáveis. 

O terceiro estereótipo é a Figurative Male10, identificado por Hills (1999), esse 

arquétipo representa a mulher que não é feminina11 e não tem nenhuma relação ou interesse por 

elementos típicos deste universo, como moda, beleza e relacionamentos. Para ser considerada 

uma personagem forte, a mulher deve despir-se da feminilidade, aproximando-se assim da 

figura masculina e viril, portadora de inteligência e força. A Figurative Male, segundo Hills 

(1999) e Stangor (2009), é uma mulher solitária que manuseia armas de fogo, e faz uso da força 

física para conseguir o que quer. No que diz respeito ao figurino, esse estereótipo, na maioria 

das vezes, não faz uso de roupas curtas, tem cabelo curto e não usa maquiagem. 

Um dos exemplos mais conhecidos desse estereótipo é a Tenente Ripley, de Alien 

(1979), identificado por Hills (1999). A personagem performa masculinidade, ao tomar a 

liderança do grupo e, ao final do filme, ao enfrentar, derrotar o alien, e ser a única sobrevivente, 

Ripley consagra-se como heroína. Essa performance também é visível em suas roupas, pois elas 

não evidenciam suas curvas, apenas seus músculos.  

É de suma importância ressaltar que no presente estudo, o termo “feminilidade” foi 

aplicado de acordo com o que foi convencionado na atual sociedade patriarcal na qual a série e 

                                                 
10 Em tradução livre, “homem figurativo”. 
11 De acordo com o padrão cultural viável no presente tempo e espaço. 
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a pesquisa foram realizadas. Nesse contexto Beatriz Beraldo (2014)12, afirma que feminilidade 

está associada ao ato de ser feminina/ser mulher, ou seja, ser submissa ao homem, falar baixo, 

responder educadamente, dedicar-se ao trabalho, ao marido e aos filhos, manter seu espaço 

limpo e organizado. Usar maquiagem, joias, salto alto, roupas que evidenciem as curvas do 

corpo, especialmente saias e vestidos, além de utilizar cores alegres e femininas como amarelo 

e rosa. Silva (2015) em sua obra “Ser homem, ser mulher” usa os estudos de Scott (1995) para 

definir gênero a partir do patriarcado. Para ela: 

Tem se baseado na subordinação da mulher pelo homem, sendo 
esta subordinação explicada pela “necessidade” de que os homens têm 
de dominar as mulheres. Tal análise considera a diferença física como 
forma de dominação tanto da reprodução como da sexualidade. (Scott 
1995, p.77 apud Silva 2015, p.7) 

 

Tendo definido os conceitos de feminilidade e masculinidade, é possível dar 

continuidade ao referencial teórico. 

 O último estereótipo elencado é o Figurative Female. A expressão inglesa, segundo 

Tasker (1993), representa o arquétipo da mulher decorativa, ela está inserida na história como 

passiva e indefesa, apenas como dispositivo de enredo que é usado para que o arco do herói 

seja desenvolvido. Na maioria das vezes, a personagem será mutilada, morta ou prejudicada 

muitas vezes, fazendo com que o herói tenha uma motivação para aceitar ao chamado da ação. 

Rodrigues (2015), encontra esse estereótipo nas HQs do Superman, na qual seu par romântico 

Lois Lane, foi retirada da história depois de sofrer vários ataques, ser sequestrada e de sofrer 

uma lavagem cerebral, isso porque os roteiristas acreditavam que o romance iria ofuscar a 

história do protagonista. O autor também identifica esse estereótipo no filme Batman: The Dark 

Knight (2008), pois a morte de Rachel Dawes motiva Bruce Wayne a se aprofundar na 

identidade de Batman e ir atrás de vingança, além de ser o motivo pelo qual Harvey Dent 

(namorado de Rachel) se transforma no vilão Duas Caras. 

 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO E ANÁLISES 

 
 

O presente estudo caracteriza uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, que tem 

como base o levantamento bibliográfico e documental, utilizando o método de análise de 

                                                 
12 BERALDO, B. O que é feminilidade? Papéis sociais e o feminismo contemporâneo. Comunicon, 2014. 
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conteúdo para as observações e interpretações acerca do objeto empírico de estudo. O objeto 

de estudo em questão consiste na série Jessica Jones (2015), produzida pela Netflix em parceria 

com a Marvel. A escolha do objeto se deu pela produção ser ambientada no universo dos super-

heróis, tendo como protagonista uma super-heroína, e acompanhar as batalhas que a mesma 

enfrenta no seu dia-a-dia. Serão analisadas as três personagens femininas mais expressivas da 

série: Jessica Jones, Trish Walker e Jeri Hogarth.  

O principal objetivo deste estudo é confrontar os aspectos comportamentais e estéticos 

da super-heroína Jessica Jones com as representações femininas do gênero no audiovisual e 

teorias sobre estereótipos de super-heroínas, para que seja possível responder ao problema de 

pesquisa: A série Jessica Jones, ao representar as personagens femininas adota os estereótipos 

já existente ou apresenta um modelo diferente? 

O embasamento teórico acerca de estudos já feitos na área, sobre a relação entre 

arquétipos e estereótipos femininos, conforme Barros, (2009), a representação da sexualização 

das personagens femininas em filmes de ação, segundo Brown (2004), e a representação das 

personagens femininas no universo dos super-heróis abordada por Kinnunen (2016), Stolzfus 

(2014), Bogarosh (2011), Stangor (2009) e Tasker (1993), serviu de base para que seja possível 

aplicar o método de análise de conteúdo nas cenas escolhidas. A análise de conteúdo objetiva 

descrever, registrar, analisar, e comparar conteúdo (MICHEL, 2009). Esse processo foi 

utilizado para comparar o conteúdo narrativo e estético do objeto de estudo com a literatura 

especializada utilizada no presente trabalho. Para a análise, foram definidos como categorias os 

quatro estereótipos apontados no referencial teórico, a saber: Donzela, Femme Fatale, 

Figurative Male e Figurative Female (tabela 1). Em cada personagem serão observados 

aspectos narrativos e estéticos, buscando verificar se estes se enquadram nas características 

propostas em cada categoria de estereótipo mencionada. A tabela a seguir esclarece melhor o 

que será observado. 
Tabela 1 – Estereótipos e suas principais características 

ESTEREÓTIPO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Donzela Mulher inteligente, porém fraca, que precisa 

ser resgatada pelo herói; 

Mulher que não usa roupas com grande apelo 

sexual, apesar de escolher peças que são 

socialmente aceitas como femininas, como 

saias e vestidos, além de usar salto alto e 
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maquiagem. 

Femme Fatale Comumente representada como prostituta, 

mulher sexualmente insaciável e gananciosa; 

Mulher que usa roupa de couro preta, justa e 

que acentua suas curvas 

Figurative Male Mulher que não tem nenhuma relação ou 

interesse por elementos típicos do universo 

feminino, como moda, beleza e 

relacionamentos; 

Não usa roupas que acentuem suas curvas, 

mas sim seus músculos, além de não usar 

salto e maquiagem. 

Figurative Female Mulher que está inserida na trama apenas 

para desenvolver o arco do herói, podendo 

ser mutilada repetidas vezes ou até mesmo 

morta; 

Sua aparência se assemelha a donzela, pois 

não usa roupas com grande apelo sexual, 

entretanto performa feminilidade. 

 

Para sistematizar a observação de aspectos comportamentais e estéticos e relacionar com 

os conceitos teóricos apresentados, optou-se por utilizar os três primeiros episódios da primeira 

temporada da série, onde as personagens mais expressivas, a protagonista Jessica Jones, sua 

melhor amiga Patrícia “Trish” Walker e sua advogada Jeri, e que são o objeto da análise são 

apresentadas. Para tanto, foram selecionadas cenas que, acredita-se melhor apresentar aspectos 

psicológicos e estéticos referidos no estudo. As cenas selecionadas foram descritas em forma 

de texto, e para situar o leitor, e também foram inseridas imagens referentes as mesmas. A 

descrição completa das cenas pode ser encontrada no apêndice (apêndice A) deste trabalho.  

De acordo com Aumont (2011), a narrativa diz respeito ao enunciado narrativo que 

assegura a relação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, estes são 

protagonizados por personagens. Um personagem, para Aumont (2011) é o elemento primário 

de uma narrativa, ele é o papel interpretado pelo ator, sua persona dentro daquela história, 

possuindo como dimensão o ser e o fazer da personagem, ou seja, a atribuição de traços físicos, 

psicológicos e falas do ator, bem como seus gestos e comportamento. Sendo assim, essa 
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categoria irá analisar as ações das personagens e o contexto psicológico, social e físico das 

mesmas. 

Enquanto a estética, conforme Aumont (2011), foi inventada por volta de 1750 para 

designar a ‘ciência do belo’ e está intimamente ligada à imagem e as concepções artísticas do 

belo. No que se atribui às produções audiovisuais, segundo Both (2016) o termo associa-se à 

direção de arte, ou seja, aos objetos cênicos que caracterizam a composição da cena, como 

figurino, cenário, etc. Logo, essa categoria irá abordar os elementos materiais que podem 

representar o perfil e comportamento das personagens. Acredita-se que por meio destas duas 

categorias, será possível elencar as cenas que melhor expressem os estereótipos adotados pelas 

personagens. Dito isso, é possível partir para os resultados das análises, que foram organizados 

por personagens, sendo apresentados primeiramente os resultados da análise narrativa e por fim 

da análise estética. 

 

2.1. Jessica Jones 

 

Jessica é uma mulher com habilidades especiais (super-força e dar pulos muito altos), 

que decide parar de trabalhar como heroína e abrir seu negócio de investigação particular após 

passar por um relacionamento abusivo com um homem que controlava suas ações com o poder 

da mente. Alcoólatra, a jovem apresenta um temperamento agressivo, não lida bem com ordens 

e faz tudo como e quando quer, prefere não criar laços afetivos, o que faz trabalhar sozinha. No 

que diz respeito a análise narrativa da personagem, essas características a classificam como 

Figurative Male. Todavia, existem na história os flashbacks13, que mostram a relação de Jessica 

com seu inimigo Kilgrave. O vilão usou seus poderes de controle da mente para ter um 

relacionamento amoroso com Jessica. Se o abuso psicológico que Kilgrave fez não for levado 

em consideração, pode-se afirmar que Jessica era a Donzela da história, pois ela é mostrada 

como uma mulher submissa, obediente e fraca. Ademais, Jessica não interage com ninguém 

além dele ou até mesmo fica na presença de outras pessoas sem que ele esteja junto.  

É possível afirmar ainda que, se considerarmos que Jones estava sob efeito dos poderes 

de Kilgrave, ela pode se passar por Figurative Female, posto que, de acordo com o que definiu 

Tasker (1993), Jessica está ali só para fazer a vontade de Kilgrave, fazendo o personagem 

desenvolver o arco de vilão. No entanto, não é só suficiente para classifica-la assim pois, para 

Tasker (1993), a Figurative Female não tem interferência direta nos demais acontecimentos da 

                                                 
13 O método consiste na interrupção de uma sequência cronológica narrativa pela interpolação de eventos ocorridos 
anteriormente, é uma forma de mudança de plano temporal (AUMONT, 2011). 
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trama e aparece rapidamente apenas para situar os acontecimentos na série, uma personagem 

principal não pode ocupar essa posição pois os fatos acontecem devido a sua presença na 

história. Jessica, além de dar nome à produção, é a protagonista da mesma, o que faz com que 

ela não se enquadre nos requisitos desse estereótipo. 

Para desenvolver a narrativa, Kilgrave usa seus poderes na universitária Hope 

Shlottman, a fim de fazer Jessica ir atrás dele para resgatá-la. Quando Jones interage com Hope, 

ela demonstra muita afinidade com a situação da garota, pois ela já esteve em seu lugar. Além 

disso Jones sente a necessidade de cuida-la e protege-la, visto que ela se sente responsável pela 

situação da garota. O cuidado e comprometimento que Jessica tem com o caso de Hope, não a 

enquadram nos estereótipos citados no presente trabalho.  

Os episódios também mostram as interações de Jessica com Luke Cage, o único 

interesse romântico que a heroína tem por vontade própria. Luke é dono de um bar e viúvo da 

mulher que Jessica matou a mando de Kilgrave. Jones começa a espiona-lo a trabalho e eles 

acabam se aproximando. Por ambos terem habilidades, os dois são mostrados como iguais, o 

que faz com que Jones não se identifique com nenhum dos estereótipos apresentados no 

espectro narrativo da análise, visto que em todos há uma relação de poder entre mulheres e 

homens, onde um sempre será inferior ao outro. No episódio três, quando Jessica vai ao 

apartamento de Luke para pedir que ele saia de sua vida, ela expõe seus sentimentos, o que a 

aproxima do estereótipo da Donzela, porém não é o suficiente para classifica-la como tal. 

Nas suas relações com outras mulheres, Jessica apresenta um temperamento agressivo. 

Como na cena do segundo episódio em que ela decide ir até o apartamento de baixo para pedir 

que seus vizinhos “calem a boca” (expressão utilizada pela personagem para solicitar que os 

vizinhos façam menos barulho), e acaba por enforcar a vizinha, que a manda ir para o inferno. 

No mesmo episódio, ela enforca outra mulher que vai ao seu apartamento tirar satisfação sobre 

as fotos que ela tinha de Luke Cage. O que reforça ainda mais o estereótipo de Figurative Male, 

uma vez que Hills (1999) e Stangor (2009), caracterizam o temperamento desse estereótipo 

como sendo agressivo e violento, tal qual Jessica demonstra ser. 

Ao se relacionar com Trish, com quem passou a infância, seu comportamento não é 

explosivo. Jones tenta se manter afastada da mesma no primeiro episódio, como forma de 

protege-la de Kilgrave, porém, nos demais episódios elas passam a conviver. Essa relação de 

afeto entre as duas rompe com estereótipo Figurative Male, pois uma das características 

identificadas por Hills (1999), é a solidão. Ao demonstrar afeto e preocupação com Trish sem 

ter interesse romântico na mesma, Jessica perde a virilidade que o estereótipo de Figurative 
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Male dá a ela e além disso, essa característica não enquadra Jessica em nenhum os estereótipos 

apresentados.  

Na esfera estética, ao observar as características físicas da personagem Jessica Jones, é 

possível afirmar que seu porte físico corresponde a todos os estereótipos expostos no presente 

trabalho. No que diz respeito ao seu figurino, é possível classificá-lo em dois estereótipos, pois 

existem dois grandes momentos na narrativa. O primeiro é nos flashbacks, quando ela está sob 

domínio de Kilgrave (figura 1), e performa feminilidade por meio de vestidos com decote que 

evidenciam suas curvas, joias, salto alto e maquiagem, corroborando com o estereótipo de 

Donzela, definido por Bogarosh (2014) e Stoltzfus (2014). 

 
Figura 1: Flashback de Jessica com Kilgrave  

 
Fonte: Netflix 

 

 Já no tempo presente da série (figura 2), a personagem faz jus ao estereótipo da 

Figurative Male de Hills (1999) Stangor (2009), ao não mostrar interesse pelo universo da moda 

e utilizar roupas que não evidenciam suas curvas, além de caracterizar a personagem como 

desleixada, pois ela está sempre vestindo coturno, calça jeans, regata preta, jaqueta de couro 

preta e uma manta de lã cinza. Sua falta de interesse por cuidados estéticos é reforçada posto 

que sua calça tem furos, bem como sua manta, ademais, a personagem não usa maquiagem e 

não penteia o cabelo, que está quase sempre do mesmo jeito, salvo raras vezes em que é vista 

com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo.  
 

Figura 2: Jessica Jones  

 
Fonte: Netflix 
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Ainda no que tange a análise estética da personagem, sua casa denuncia seu vício em 

bebidas, visto que há inúmeras garrafas vazias em quase todos os cômodos (figura 3). Isso e os 

demais elementos fora do lugar, como os pratos e potes em cima da mesa da cozinha, 

evidenciam o desleixo de Jessica com suas coisas, os tons pastéis e a iluminação fraca ajudam 

a passar essa sensação. Essas particularidades ajudam a reforçar mais uma vez o estereótipo de 

Figurative Male, posto que nos estudos de Hills (1999), o desleixo e falta de organização é 

característico de personagens masculinos, pois, de acordo com o contexto social e cultural do 

presente estudo e produção do objeto de estudo, isso atribui virilidade ao personagem, visto que 

ter uma casa limpa e organizada é o comportamento esperado de uma mulher, e não de um 

homem. Quando a personagem feminina adota essas atitudes, ela se torna a Figurative Female.  

 
Figura 3 e 4: Cozinha e escritório de Jessica  

  
Fonte: Netflix 

 

Entretanto, sua sala/escritório é o único lugar da casa que pode ser considerado limpo e 

organizado (figura 4), revelando o comprometimento de Jessica com seu trabalho, exceto pelo 

vidro quebrado da porta nos dois primeiros episódios, que é resultado do seu temperamento 

agressivo. Os tons pastéis azulados e esverdeados dos ambientes apontam a falta de 

feminilidade do local, tendo em vista o conceito atribuído a palavra no presente trabalho. Apesar 

de o ambiente ser considerado masculino, sua organização e comprometimento com o trabalho, 

aproximam Jessica da Femme Fatale, definida como ambiciosa por Stoltzfus (2014), todavia, 

não é o suficiente para afirmar que Jones corrobora o estereótipo. 

 

2.2. Jeri Hogarth 

 

Jeri Hogarth é uma mulher séria, que dedicou sua vida ao trabalho e hoje é sócia 

majoritária no escritório de advocacia Hogarth, Chao & Benowitz LLP.  Sarcástica e 

manipuladora, Jeri é casada com uma mulher, mas a trai com a secretária que é alguns anos 
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mais nova. Na análise da narrativa, apesar de ser uma mulher mais velha do que as mulheres 

representadas pelo estereótipo, a ambição já caracteriza Jeri como Femme Fatale, visto que, 

além de ser sócia majoritária da empresa, no segundo episódio Hogarth diz para Jessica que ela 

não defende casos que sabe que não vai ganhar. Assim como a Femme Fatale, Jeri transmite 

superioridade e mistério, pela sua postura e maneira como fala. 

Entretanto, por ter um caso extraconjugal, Jeri se aproxima do estereótipo de Figurative 

Male, de Hills (1999) e Stangor (2009). Isso porque, de acordo com Hills (1999), a personagem 

adota uma posição tipicamente masculina, do homem que tem dinheiro, poder e relações fora 

do casamento com mulheres mais jovens. O fato de Jeri ser uma mulher e se relacionar 

amorosamente com outras mulheres reforça o estereótipo, pois é comum ver homens se 

relacionarem de forma amorosa com mulheres, e não uma relação entre duas iguais. Todavia, 

apenas essas características não são o bastante para que Hogarth seja uma Figurative Male, 

levando em conta apenas os aspectos narrativos da personagem.  

Todavia, se considerando os aspectos estéticos, o tipo físico de Jeri condiz com todos 

os estereótipos expostos no presente trabalho, exceto pela sua idade. Quanto ao seu figurino 

(figura 5), Jeri tem cabelo curto e usa sempre roupas pretas e salto não muito alto, além de 

pouquíssima maquiagem, ela não faz uso de joias. Apesar de usar vestidos, eles não têm 

detalhes muito chamativos ou femininos14. No que diz respeito a estética da personagem, ela é 

uma Figurative Male, e isso é reforçado pelos elementos cênicos do seu escritório que, assim 

como seu estilo, também é neutro. 

 

 
Figura 5: Jeri Hogarth  

 
Fonte: Netflix 

 

Em sua sala (figura 6) não há elementos que denunciem que aquele espaço é pertence a 

uma mulher, os únicos elementos de decoração são flores brancas, um quadro com tons de azul 

                                                 
14 Levando em consideração que, nesta situação, feminino está associado ao ato de exercer feminilidade, 
conceito esclarecido anteriormente aos resultados das análises. 
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e cinza e uma foto de Jeri com sua esposa em cima da mesa. A empresa como um todo apresenta 

espaços amplos e abertos, com estilo minimalista, assim como o da personagem, entretanto, 

aparenta ser uma empresa bem posicionada no mercado, refletindo a ambição da personagem e 

do estereótipo da Femme Fatale. 
 

Figura 6: Escritório de Jeri Hogarth 

 
Fonte: Netflix 

 

2.3. Trish Walker 

 

Patricia Walker, também conhecida por Trish Walker é uma jovem apresentadora de 

rádio que trabalhou como atriz quando criança. Conhecida por defender causas sociais, a 

personagem demonstra estar constantemente preocupada com Jessica, devido ao 

relacionamento abusivo que ela manteve com Kilgrave. Desde que Jessica se mudou de sua 

casa, Trish começou a ter aulas de defesa pessoal, pois não teria mais a amiga super-heroína 

para lhe proteger. No terceiro episódio, ela usa seus conhecimentos para imobilizar um homem 

que a aborda por trás, pensando ser Kilgrave, mas era apenas um fã de seu programa. Um tempo 

depois um policial vai até sua casa alegando ter perguntas sobre o ocorrido, ao abrir a porta, ele 

a ataca, pois está sob controle de Kilgrave, Trish tenta revidar, mas não consegue, Jessica 

aparece e consegue salva-la. 

No que se refere à narrativa, Trish é uma mulher inteligente que tenta parecer forte e 

independente, mas acaba por ser fraca e precisa ser resgatada pela amiga, o que faz com que ela 

se encaixe no estereótipo de Donzela, sendo Jessica sua heroína. Além disso, todas as suas ações 

durante os episódios são acerca de Jessica, outra característica típica das Donzelas, identificadas 

por Bogarosh (2014) e Stoltzfus (2014), é de limitar seu universo ao herói da trama. O único 

ponto que permitiria que Trish não se encaixasse no estereótipo é a falta de interesse romântico 

em Jessica, entretanto, o fato de Jessica estar constantemente afastando dela e a deixando sem 

notícias, enquanto elas se mantem preocupada com a amiga, é semelhante aos abusos 

psicológicos sofridos por alguns personagens desse estereótipo.  
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Figura 7 e 8: Trish Walker e Casa de Trish Walker 

  
Fonte: Netflix 

 
Referindo-se à análise estética acerca dessa personagem, ela corrobora ainda mais o 

estereótipo de Donzela, definido por Bogarosh (2014) e Stoltzfus (2014) e que lhe foi atribuído 

anteriormente. Isso porque a personagem (figura 7) segue o padrão de beleza socialmente 

aceito, performa feminilidade tanto em sua aparência física, como em suas roupas, que são 

coloridas e femininas, além de usar maquiagem, joias, acessórios e salto alto. Sua casa é grande 

e colorida (figura 8), o que cria um ambiente alegre e familiar, diferente da casa de Jessica e do 

escritório de Hogarth.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que foram analisados os três primeiros episódios da série de Jessica 

Jones, pois são eles que determinam as primeiras impressões e os estereótipos, acerca de cada 

personagem, foi possível fazer uma análise mais aprofundada de Jessica em relação as demais 

personagens. Isso ocorreu porque Jessica é a protagonista da série, sua personalidade, 

inseguranças e qualidades foram apresentadas logo no primeiro episódio, enquanto as demais 

personagens começaram a se desenvolver de maneira mais aprofundada no segundo e no 

terceiro episódio. Ou seja, o tempo que Jessica aparece em cena é incomparavelmente maior do 

que o tempo das demais personagens, apesar de todas aparecerem nos três episódios analisados. 

Retomando o problema de pesquisa, “A série Jessica Jones, ao representar as 

personagens femininas adota os estereótipos já existentes ou apresenta um modelo diferente?”, 

é possível dizer que a série faz as duas coisas. É perceptível que Trish se mantem fiel ao 

estereótipo de Donzela em ambas as categorias elencadas para análise, enquanto Hogarth 

aparenta ser Femme Fatale na análise narrativa e Figurative Male no que se refere a análise 

estética. Enquanto Jessica, apesar de classificar-se como Figurative Male no quesito estético e, 
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na maior parte da análise narrativa, ela se aproxima e até mesmo adota os demais estereótipos 

em momentos específicos da trama, como quando está com Kilgrave, por exemplo, que acaba 

por ser uma donzela, tanto na narrativa quanto na estética.   

É seguro afirmar que enquanto Trish adota um estereótipo Jeri e Jessica adotaram 

estereótipos diferentes na análise narrativa e estética, o que mostra a pluralidade e complexidade 

das personagens. Ademais, enquanto Trish e Hogarth adotam estereótipos comuns a produções 

audiovisuais do gênero dos super-heróis, Jessica apresenta um modelo diferente, pois ao mesmo 

tempo em que adotaria uma mistura de todos os estereótipos expostos no estudo, também 

apresenta características únicas que não se enquadram em nenhum deles.  

Ademais, a presente pesquisa mostrou que a série Jessica Jones já apresenta rupturas 

com a Teoria Feminista do Cinema, estudada por Elizabeth Kaplan (1983), Laura Mulvey e 

Patricia Erens (1990), posto que essa afirma que a mulher será sexualizada, independente das 

ações que realiza, pois esse é seu propósito em cena. Entretanto as análises mostraram que as 

personagens de Jessica Jones não são sexualizadas, nem mesmo quando tem relações com 

outros personagens, no que se refere a narrativa, e também não são sexualizadas em suas roupas, 

no que se refere a análise estética. Isso ocorre porque, hoje se vive um período em que a forma 

como a mulher é representada está passando por mudanças, visto que a maneira como as 

mulheres estão se vendo e se posicionando na sociedade está mudando.  

Os movimentos feministas e o processo de empoderamento estão levando a mulher a 

ocupar novos espaços, como o de uma super-heroína que não precisa ser salva por um homem, 

e que tem sua história desenvolvida de maneira profunda, revelando seus traumas e motivações 

para justificar suas atitudes, bem como uma produção com elenco predominantemente 

feminino. Estudar e analisar os estereótipos da série Jessica Jones ajuda a entender que a 

narrativa e os elementos estéticos do audiovisual são mutáveis, e que, principalmente, são o 

reflexo da sociedade na qual são produzidos.  
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APÊNDIE A – DESCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS 

 
Episódio 1: moça bonita não paga. 

O primeiro episódio da série inicia com Jessica tendo dificuldades para dormir à noite. 

Ela enche sua garrafa com bebida, pega sua câmera e sai para trabalhar. Jones caminha até a 

frente do prédio que está o suspeito de um caso antigo, que não consegue tirar da cabeça. Para 

investiga-lo, ela dá um super-pulo até a escada de incêndio do prédio da frente, onde se 

posiciona para ter uma visão clara do seu suspeito, Luke Cage saindo do bar com uma mulher. 

  

  

Ao observar Luke, Jessica para por uns instantes e fecha os olhos, até que começa ouvir 

uma voz que a mandar fazer o que ela tem vontade de fazer. Então desperta assustada, tremendo 

e respirando com dificuldade. Para se acalmar fala para si mesma “Rua principal, Rua Birch, 

Estrada Higgins, Travessa Cobalt” e bebe. 

Jones acorda na manhã seguinte com o barulho de seus vizinhos brigando, então ouve 

um barulho vindo de sua sala e descobre que é seu vizinho Malcolm que está sob o efeito de 

drogas. Ao abrir a porta para expulsá-lo, encontra o casal Shlottman que deseja contratá-la para 

procurar a filha desaparecida, Hope Shlottman. A filha do casal estuda na universidade de Nova 

York, com bolsa de atletismo, corrida e saltos, sendo a capitã da equipe. Os pais estão 
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preocupados pois há um mês atrás a filha ligou falando que iria dar um tempo nos esportes, 

algo que não era do seu feitio, até que ela saiu da equipe e abandonou seu apartamento, o que 

fez com que os pais fossem atrás da polícia, que disse que o caso não tinha caraterísticas de um 

crime, e recomendou Jones para o caso. Jessica começa a investigar o caso e encontra fotos de 

Hope com uma amiga, vai falar com ela e descobre que Hope fugiu com um cara. 

 A noite, Jones vai entregar a intimação a um cliente e usa sua super-força para assustá-

lo. Ao voltar para casa, Jessica bebe até cair no sono, e sonha que Kilgrave lambe seu rosto, 

acordando assustada e repetindo o nome das ruas. Hogarth liga para avisar que Jessica vai 

receber o pagamento pelo trabalho. Jessica decide ir ao bar de Luke, ao invés de ficar 

observando-o da sacada de incêndio do prédio da frente. Ela observa o interior do bar pelas 

janelas, do lado de fora, até que Cage, que está levando o lixo para fora, oferece um copo para 

ela tomar seu uísque. Ela recusa o convite e Cage fala que já a viu na vizinhança, e a convida 

novamente para entrar. 

Jessica pondera por alguns segundos mas resolve aceitar o convite, Jessica pergunta 

sobre a vida pessoal de Luke, mas ele não dá nenhuma resposta satisfatória. Os dois flertam e 

terminam a noite na cama de Luke. Um tempo depois, Jessica levanta e vai ao banheiro para 

lavar o rosto. Ela mexe no armário de Luke e descobre uma foto de uma mulher morena, ao 

reconhece-la, Jessica fecha o armário apreensiva, segurando o choro. Ela limpa o rosto, volta 

para o quarto, pega suas coisas e vai embora. 

Ela acorda de manhã com os vizinhos brigando. Durante o dia, Jones continua sua 

investigação no caso de Hope, seguindo os rastos que a menina deixou ao usar o cartão de 

crédito, Jessica acaba em um restaurante japonês, que abriu há 8 meses, no lugar onde era o 

restaurante no qual ela ia com Kilgrave. Ele levou Hope ao mesmo restaurante e fez o mesmo 

pedido de massa italiana, utilizando seus poderes de controle da mente para conseguir a sua 

mesa favorita e seu prato favorito. Jessica teve um flashback de quando ela era controlada por 

Kilgrave. 

 No flashback, ela se vê usando um vestido, brincos, maquiagem nos olhos e batom 

vermelho, concordando com tudo que Kilgrave fala para ela. Os dois estão comemorando o 

aniversário no restaurante italiano Il Rosso. A Jessica do flashback é extremamente feminina e 

educada, o oposto da Jessica atual. 
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Jones sai do restaurante assustada e desorientada, decide então correr até o hotel dos 

Shlottman para saber que policial havia dado seu nome ao casal, que conta que foi um homem 

com sotaque britânico que os ouviu falando sobre Hope e indicou a detetive para eles. Jessica 

manda o casal fazer as malas e ir para casa. Jessica vai para casa e começa a arrumar suas malas 

também, enquanto tenta comprar uma passagem para Hong Kong, porém seu cartão é recusado. 

 

  

  

  

Ao não conseguir comprar passagem, Jessica entra na casa da sua amiga Trish pela sacada, que 

ao avistá-la dispensa os convidados. O clima entre as duas é pesado pois Jessica sumiu sem dar 

notícias durante seis meses, Jones disse que precisava de espaço, Trish disse que ela a afastou. 

Jessica pede dinheiro e conta que Kilgrave voltou. Trish responde que já faz um ano, que Jessica 

o viu morrer, diz que a irmã está tendo uma crise de TEPT (Transtorno de estresse pós-

traumático). Jessica fica nervosa e começa a falar mais alto. Trish pede que a amiga volte a 

fazer terapia. Jessica diz que não vai voltar para ficar recitando nome de ruas que ficavam 

próximas a casa onde elas moravam. Jessica conta sobre Hope e as coisas que Kilgrave está 
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fazendo com ela. Trish pede que Jessica fique na cidade para salvar a garota. Jessica diz que 

não é a heroína que Trish esperava e que precisa fugir. Trish dá dinheiro a Jessica. 

 

  

No caminho até o aeroporto, Jessica está tensa, pede ao taxista que vá até o hotel onde Kilgrave 

costumava ficar com ela. Ao chegar no andar do quarto, Jessica ativa o alarme de incêndio para 

retirar todos os hóspedes do hotel. Enquanto caminha até o quarto, ela tem visões de Kilgrave. 

 

  

  

Ao entrar na suíte, ela encontra todos os cômodos vazios, e no quarto, Hope está deitada, a 

menina fala que Kilgrave foi embora, mas ela não pode sair do lugar pois ele disse para ela não 

se mexer, então Jessica a tira do quarto à força, que tenta lutar contra ela, até bater a cabeça e 

desmaiar. No escritório de Jessica, a garota recobre o controle sobre suas ações e chora por 

todas as coisas que Kilgrave a forçou a fazer contra sua vontade, para acalma-la, Jessica usa a 

técnica de relembrar nomes de rua que seu terapeuta utilizou. Os pais da garota chegam para 

busca-la e Jessica fica pensativa após Hope agradecê-la por ter salvo sua vida. 
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Ao entrar no elevador com a família, Hope, em estado de transe, tira uma arma da bolsa, atira 

nos pais e, ao ver Jessica, já no andar térreo, olha para ela e fala “sorrria”, frase que Kilgrave 

constantemente repetia para ambas. A menina sai do estado de transe e começa a gritar por 

ajuda. Jessica pensa em fugir, mas decide que precisa tomar uma atitude e enfrentar Kilgrave. 
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Episódio 2: Síndrome do esmagamento 

 
No segundo episódio Jessica está na delegacia sendo interrogada sobre os Shlottman e 

o estado mental de Hope. Ao perguntar sobre a arma que ela utilizou para matar os pais, o 

detetive mostra as fotos que Jones tirou de Luke Cage, perguntando se foi ele que deu a arma 

para a menina matar os pais, além de perguntar como a porta da casa dela foi quebrada. Jones 

diz que as fotos e a porta não têm relação com o caso dos Shlottman e que a atitude da polícia 

de revistar seu apartamento sem um mandato é ruim para seus negócios, visto que ela é uma 

detetive particular. Jessica pressiona o detetive para ver se ele tem algo sobre ela, o mesmo fica 

sem respostas, fazendo com ela deixe o interrogatório. 

Jessica até o bar de Luke Cage e vê, pelo lado de fora da janela, os policiais fazendo 

perguntas para ele. Ela espera eles saírem para entrar no bar e pede desculpas para ele sobre o 

caso de Hope. Ele pergunta sobre as fotos que ela tirou dele, e ela responde que foi contratada 

para investigar se a esposa de um homem o traía com ele. Cage pergunta se na noite em que 

eles transaram, era apenas parte do trabalho e ela diz que não deveria ter feito aquilo porque 

bagunçou as coisas e ela foi descoberta. Cage manda Jones embora e pede para que ela fique 

longe dele. 

 Jessica vai visitar Hope na cadeia para descobrir mais sobre Kilgrave na tentativa de 

descobrir porque ele voltou. Hope está distante e não responde às perguntas. Hope então 

pergunta se Jessica é boa em pular, porque Kilgrave a fez pular o mais alto possível por horas, 

ela complementa ainda que salto em distância era uma das modalidades que ela praticava na 

escola e que ficou em segundo no campeonato estadual, e que Kilgrave disse que ela nunca era 

tão boa quanto Jessica. Hope culpa Jessica pelo que aconteceu com ela, pois Jessica o deixou 

para morrer, quando deveria ter ficado para ter certeza de que ele estava morto. Jessica conclui 

que Kilgrave está brabo e quer que ela sofra pelo que ele passou. Hope sugere que Jones se 
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mate, pois ela é a motivação que Kilgrave tem para agir, ela concorda, mas diz que ela é a única 

que sabe sobre sua inocência, e sai da sala de visitas. 

Jones vai até Hogarth para pedir ajuda no julgamento de Hope, porém ela diz que a 

garota é culpada pois ela tinha uma arma na bolsa fazendo com que o crime fosse premeditado, 

além de ter atirado inúmeras vezes nos pais. Jessica diz que a garota sofreu “lavagem cerebral, 

controle da mente” para fazer o que fez e diz que provará que Kilgrave é real. Ela ainda propõe 

a Hogarth que, se ela conseguir provar a existência dele, e Hogarth representar Hope no 

julgamento, Jones ficará lhe devendo um favor. Hogarth aceita.  Pam, sua secretária entra na 

sala e pede para que ela fale com sua mulher ao telefone, pois a mesma está histérica, pois ela 

sabe do caso que as duas tem (Hogarth e Pam). Hogarth não demonstra estar chocada com a 

descoberta da mulher, tão pouco preocupada com a mesma. 

Trish espera por Jessica em um carro, próximo a sua rua, ao vê-la passar, Trish vai atrás 

dela perguntando porque não obteve resposta para nenhuma das seis mensagens que enviou e 

viu o que aconteceu no noticiário. Ela demonstra preocupação com a irmã, que pede para que 

ela não o faça. Jessica das as costas para Trish quando ela sugere que Jessica precisa de ajuda 

para lidar com a situação. Trish diz “eu lhe dou tudo que precisa e não me dá nem um minuto?”. 

Jessica cede e a convida para caminhar junto com ela. 

  As duas vão para o apartamento de Jessica conversar. Trish fica preocupada com a 

situação que o apartamento se encontra – a porta da frente está quebrada, há garrafas vazias e 

copos por todos os lados – mas tenta disfarçar sem sucesso. Jessica devolve o dinheiro que 

recebeu para sair da cidade. Trish pergunta sobre Kilgrave, visto que Jessica está determinada 

a acha-lo para provar a inocência de Hope. Ela teme que Kilgrave controle Jessica novamente 

e que ela acabe machucada ou morta. Trish convida Jessica para morar com ela, na tentativa de 

protege-la, pois sua casa é mais segura que a da irmã. (“Eu tenho um sistema de segurança, um 

porteiro, uma tranca na porta”). Jessica se sente ofendida com o convite, pois não são 

equipamentos de segurança que poderão protege-la de um homem que consegue controlar a 

mente das pessoas e se abre falando que está vivendo com medo a todo momento. 

 “Acha que estarei segura lá? Não estou segura em lugar nenhum. A cada esquina que viro, não 

sei o que tem do outro lado, não sei quem está do outro lado. Pode ser o taxista que vai jogar o 

carro no Rio East, pode ser a mulher do FedEx ou a apresentadora de programa que era a minha 

melhor amiga”. Trish se sente ofendida por não ser mais considerada a melhor amiga de Jessica, 

e ela responde que é uma ameaça, que é melhor Trish se afastar, pois ela não quer que a irmã 

corra nenhum tipo de risco. Trish pega suas coisas e vai embora. 
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Em casa, Jones pega um arquivo que contém notícias sobre o acidente de ônibus que 

matou Reva Connors, uma foto de Luke Cage no velório de Reva e a certidão de óbito de 

Kilgrave e os espalha sobre a mesa, observando-os enquanto bebe uísque. No outro lado da 

mesa encontra-se uma foto da família Shlottman. 

  

  

  

 

Ela houve os vizinhos brigando mas não dá muita atenção para os mesmos, voltando a 

analisar as imagens e notícias sobre Reva e Kilgrave. Os vizinhos continuam a fazer barulho, 

irritando Jessica a ponto de fazê-la bater na porta dos mesmos para pedir que façam silêncio 

pois já é tarde. Enquanto aproxima-se do apartamento, ouve a mulher gritando de maneira 

histérica. Jessica bate na porta e os vizinhos discutem mais um pouco antes de abrir. Jessica 

pede para que eles calem a boca, eles discutem e a mulher manda Jessica ir para o inferno, o 

que faz com que ela se irrite, quebre a porta e enforque a mulher pelo pescoço, ela pede mais 

uma vez por silêncio e retorna ao seu apartamento. 
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Em casa, Jessica volta a se debruçar sobre os arquivos, encarando o recorte sobre a morte 

de Reva novamente, ela tem um flashback de Kilgrave andando no meio da rua gritando para 

que ela volte, suas mãos estão cobertas de sangue e há um corte em sua cabeça, ela anda 

desorientada, há um corpo no meio da rua, próximo a ele. Jessica para trás e vê um ônibus vindo 

na direção de Kilgrave, o ônibus vira, acertando-o e jogando-o para longe. 
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No dia seguinte, Jessica visita o local do acidente, entra em uma oficina que há na rua e pergunta 

onde fica o hospital mais próximo e vai até lá (Metro-General).  No hospital, ela entra na sala 

dos funcionários, rouba um uniforme e um cartão de trabalho para acessar o registro de 

ocorrências no hospital, ela procura pelos pacientes que deram entrada no dia do acidente (20 

de janeiro), mas só encontra registro de Reva e do motorista do ônibus, sem sinal de Kilgrave. 

Ela decide voltar para casa. 

 No elevador do prédio, Jessica observa sangue no teto, do dia que Hope matou seus pais. 

Ao chegar no seu andar, depara-se com a porta do seu apartamento aberta, ao entrar golpeia o 

homem que estava atrás da porta cortando sua perna, ela então descobre que Trish o enviou 

para arrumar a porta. Após o homem entrar na ambulância, Jones liga para Trish pedindo para 

que ela se afaste e não interfira novamente na sua vida. Trish diz que está cuidando de Jessica 

pois há um lunático (Kilgrave) a solta. Ao desligar o telefone, Jones vê o homem que é seu 

vizinho e pede desculpas pelo barulho que sua irmã (gêmea) Robyn fez na noite anterior. 

 Mais tarde, a mulher que Luke expulsou do bar bate na sua porta, querendo saber quem 

a contratou para seguir Luke Cage. A mulher fala que o marido não contratou ninguém para 

investigar sobre a traição, pois ele não sabia a respeito da mesma até o momento em que a 

mulher perguntou para ele. Jessica se irrita com a atitude da mulher e a ameaça, ela conta que 

o marido está indo para o bar com os amigos dar uma surra em Luke. Jessica à solta e vai para 

o bar. 
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Mulher: Jessica Jones? 
Jessica: Posso ajuda-la? 
Mulher: Resolva isso, investigadora. Já que meu marido não a contratou para me seguir, quem 
diabos a contratou? 
Jessica: Desculpe, não discuto casos. 
Mulher: Você tirou fotos. 
Jessica: Há motivo para se chamar “investigação particular”. 
Mulher: Só posso pensar que contratou a si mesma para se livrar das mulheres do Luke, reduzir 
a competição. Está com ciúme? É uma perseguidora? 
Jessica: Não sou uma perseguidora. 
Mulher: Luke disse que Andre sabia. Claro, ele sabe agora que eu perguntei a ele. 
Jessica: Sinto por você ter arruinado seu casamento, mas... 
Mulher: Você o arruinou, xeretando. E tudo que conseguiu foi fazer o Luke levar uma surra. 
Jessica: Como é? 
Mulher: Você o quer? Ele é seu. 
Jessica agarra a mulher pelo braço. 
Jessica: Não se meta comigo, moça. 
Mulher: Andre joga na liga de rúgbi, ele reuniu seu time e estão indo ao bar do Luke. 
Jessica solta o braço da mulher. 
Mulher: Feliz? 

Jessica chega no bar no momento em que Andre e seus amigos estão cercando Luke, ela 

observa a briga começar pela janela e entra para ajudar. Luke consegue revidar todos os golpes 

sem fazer força, assim como Jessica. Quando Andre tenta enfiar uma garrafa em seu pescoço, 

a garrafa quebra sem perfurar a pele de Luke, que o manda embora dizendo que ele está bêbado 

sem saber o que está acontecendo. Andre e os amigos vão embora. Luke manda Jessica embora 

porque ela está atraindo coisas ruins para o negócio dele. Jessica o faz mas sem parar de pensar 

que Luke não se machucou durante a briga e conseguiu enfrentar todos os homens. 
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Em casa, Jessica guarda os recortes do caso de Reva, mas deixa em cima de sua mesa 

um bilhete com “Propofol ou Sufentanila” anotado, substancias utilizadas para dar anestesia 

geral em pacientes antes de uma cirurgia, que também servem para fazer com que Kilgrave 

apague e não consiga controlar outras pessoas. Jones observa um pacote que estava em um 

canto da sala, é o vidro para porta que Trish mandou fazer com o nome da empresa de Jessica. 

Ela então liga para Trish para comentar sobre a fonte escolhida por Trish para o vidro e as duas 

começam a conversar sobre o que aconteceu. 

 Ao caminhar pela sua casa, Jessica encontra Luke Cage em sua sala, ele está parado 

esperando por ela, e quando a vê fala que percebeu que Jessica possui uma força fora do normal. 

Jessica diz que o que ocorreu no bar foi devido a adrenalina. Cage diz que viu os poderes dela 

e ela viu os dele. 

Luke: Jogou um homem duas vezes maior que você ao outro lado do bar com uma mão. 
Jessica: Foi a adrenalina. 
Luke: Eu vi você e você me viu. 
Jessica: Eu não sei o que eu vi. 
Luke: Você sabe. Já sabe há um tempo. 
Jessica: Está errado. Não é... Eu só fui lá para consertar as coisas. 
Luke liga uma serra elétrica e coloca em sua barriga, a serra não o machuca e Jessica ficar 
surpresa. 
Luke: Você não pode me consertar. Eu sou inquebrável. 
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Episódio 3: codinome uísque 
 Jessica tira a serra elétrica da mão de Luke, empurra-o contra a parede, rasga sua blusa 

e finca suas unhas no peito dele, nada acontece. Luke agarra a blusa de Jessica para rasga-la, 

porém Jessica usa sua força para segurar as mãos dele, que fica chocado com a força de Jones. 

Ele a pega no colo e a joga contra a parede com tanta força que o vidro chega a quebrar, eles 

tiram as calças e voltam a se beijar. Ao olhar para porta, Jessica percebe que o vizinho está 

olhando os dois, o rapaz fala “Robyn reclamou do barulho”, Jones fecha a porta na cara do 

mesmo. 

 

  

  

  

Jessica e Luke saem para comer em um food truck e conversam sobre as habilidades que 

possuem. 

Luke: O que mais você faz? Pode abrir um buraco na parede a socos? Pode deter um carro em 
movimento? 



40 
 

Jessica: Um carro em baixa velocidade. 
Luke: Pode voar? 
Jessica: É mais para um salto e uma queda. 
Luke: Certo, há você, eu, o grandão verde e sua equipe. Acha que há mais de nós por ai? O 
quê? 
Jessica: Nada. 
Jessica fica ansiosa, levanta, pede um café e retorna a mesa. 
Luke: Conhece mais alguém como nós? 
Jessica: Não, não como nós. 
Luke: Bem, você é a primeira que eu conheci. Nasceu assim? 
Jessica: Não. Acidente. Você? 
Luke: Experimento. Mais alguém sabe de suas habilidades? 
Jessica: Algumas pessoas. Não me escondo, mas não faço propaganda. 
Luke: Quando descobrem, querem te matar ou pedir ajuda, isso não me interessa. 
Jessica: Então, o quê? Não usa sua habilidade? 
Luke: Eu protejo a mim mesmo e ao que é meu, mas é só. Ser um herói põe um alvo nas suas 
costas. 
Jessica: É, já passei por isso. 
Luke: Bancar a heroína? 
Jessica: Tentei uma vez. 
Luke: Diga que havia um traje e que ainda o tem. 
Jessica sorri. 
Jessica: Não deu certo. 
Luke: Você ainda ganha pontos por fazer o bem. 
Jessica volta a ficar séria. 
Jessica: Não o suficiente para anular o mau que eu fiz. 
Luke: Na minha opinião, a maioria das pessoas tem as duas coisas, depende do que prevalece 
no dia. 
Jessica volta a sorrir. 
Jessica: Mais? 
Luke: Não, estou satisfeito. 
Jessica: Não estava falando de comida. 

Os dois vão para o apartamento de Luke e acabam quebrando a cama por usarem tanta 

força. Jessica vai ao banheiro para lavar as mãos, ao abrir o armário de Luke, encontra uma foto 

de Reva e recorda de sua morte, ele entra no banheiro e fecha o armário. Ele conta que Reva 

morreu em um acidente de ônibus, Jessica fica tensa, fala que tem trabalho a fazer e vai embora. 
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Ela sai do prédio em direção a um mercado para comprar uísque, ao chegar no balcão, o caixa 

está ouvindo um programa de rádio no qual as pessoas fazem ligações para dar sua opinião, o 

tema do programa é o caso de Hope Shlottman. O nome de Kilgrave é citado e Jessica fica tensa 

novamente. Em casa, Jessica bebe e ouve as notícias do caso de Hope, enquanto pesquisa sobre 

sufentanila e propofol. Ela descobre que são as anestesias mais fortes que existem, sendo 

consideradas quinhentas vezes mais fortes que a morfina, o que faz com que a pessoa que as 

recebe perca a consciência temporariamente. Ela imprime uma lista com os hospitais de Nova 

Iorque. No dia seguinte, Jones vai ao escritório de Jeri pedir para que ela vá a público defender 

Hope. 

Jeri: Jessica, não pode ir entrando aqui. 
Jessica: Hope Shlottman está sendo crucificada na mídia e você tem que defende-la. 
Jeri: Até que eu tenha provas irrefutáveis de que ela não é maluca, não vou me envolver no 
debate público. 
Jessica: Se envolveria se tivesse coragem. 
Jeri: Se quer demonstrar coragem, vamos falar de seu depoimento. 
Jessica: Meu depoimento? 
Jeri: Sobre ser mais uma vítima do Kilgrave. 
Jessica fica ansiosa. 
Jessica: Hope, ela te contou. [Momento de silêncio] Gosta de ter algo contra mim, não? 
Jeri: Gosto de casos vencedores e sua história irá me ajudar. 
Jessica: Minha história me colocará na mesma posição que a Hope. 
Jeri: Atrás das grades? 
Jessica: Kilgrave deixa um rastro de pessoas lesadas por onde passa, consiga algumas para 
testemunhar. 
Jeri: Se você as conseguir, eu as usarei. 
Jessica: Eu estou ocupada tentando prender o Kilgrave! Mude a percepção do público e as 
vítimas se apresentarão. 
Jeri: Se eu for a público, perco a minha credibilidade, o que prejudicará meus argumentos no 
julgamento. 
Jessica: Então, é uma traidora e uma covarde. 
Jeri: Cuidado Jessica, porque sou a única além de você que está tentando salvar a vida da Hope. 
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Jessica: Sua compaixão é estarrecedora. 
 Jessica sai do escritório e recebe uma mensagem de Luke, avisando que comprou uma 

cama nova. Ela liga para Trish, elas se encontram e Jessica pede para que Trish fale a favor do 

caso de Hope em seu programa. Ao tentar ir embora, Jessica fala que precisa comprar drogas 

para Kilgrave, a amiga fica intrigada e puxa Jessica para dentro do apartamento para saber mais. 

Trish tira o casaco e Jessica vê várias marcas roxas em seu corpo, preocupada ela tenta começa 

a fazer perguntas sobre o sistema de segurança que a amiga instalou, com câmeras de segurança, 

porta de aço e janelas a prova de balas. Trish diz que deixou Jessica lutar por ela por tempo 

demais e, desde que ela se mudou ela treina Krav Magá diariamente, para que ninguém mais 

toque nela sem que ela queira. 

 No hospital, Jones marca uma consulta com Carol (esposa de Jeri) para pedir as 

anestesias cirúrgicas que podem deter Kilgrave. Jones revela que sabe do divórcio entre Jeri e 

ela, e que pode ajudar Carol no que for preciso. Carol receita um antipsicótico a Jones e a manda 

embora. Jessica considera nocautear cinco pessoas para roubar as drogas mas desiste e vai para 

casa. No caminho vê seu vizinho Malcom, que está drogado, em uma briga e vai ajudá-lo. Em 

casa, Jones recebe uma ligação de Trish falando que vai fazer uma entrevista remota com Hope 

da prisão, e que Jeri ajudou isso a se tornar possível. Jones fica nervosa pois acha que isso não 

ajudará a imagem de Hope, e que Kilgrave estará ouvindo, todas estarão expostas a ele. Jones 

vai ao bar de Luke pedir desculpas por ter saído rapidamente de seu apartamento. Os dois 

acabam voltando ao apartamento para testar a nova cama de Luke. 

Luke: Apenas diga, mulher. 
Jessica: Dizer o que? 
Luke: O que está escondendo de mim desde que a conheci. 
Jessica: Não estou escondendo nada. 
Luke: É um lance racial?  
Os dois se olham em silêncio. 
Luke: Estou brincando... É? 
Jessica vira o rosto e toma um ar. 
Jessica: Talvez seja sobre essa coisa que nós temos. Essas habilidades... E se houvesse alguém 
por aí, mas a habilidade dele fosse forças as pessoas a fazerem o que ele quisesse? 
Luke: Quer dizer como controle da mente? 
Jessica: Exatamente controle da mente. 
Luke: É sobre o seu caso que os policiais me interrogaram? A garota que matou os pais no seu 
prédio e afirma que um cara a forçou? 
Jessica: Talvez ela esteja dizendo a verdade. 
Luke: Talvez ela seja doida. Entre no bar qualquer dia e encontrará doidos discutindo com as 
vozes na sua cabeça. 
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Jessica: E se eu acreditasse nela? Isso mudaria sua opinião? 
Luke: Eu acreditaria que você acredita nela. 
Jessica: Diz o homem com pele inquebrável. 
Luke: Pode ver minha pele, pode tocá-la, mas não sabe o que eu estou pensando. 
Os dois ficam em silêncio por um momento. 
Jessica: Acho que sei. 
Luke: Está bem, então... Eu não sei o que você está pensando. 
Jessica: Acho que sabe. 
Os dois se beijam. 
 Jessica vai ao programa de Trish para acompanhar a entrevista de Hope, que está na 

prisão com Jeri. 

Hope: Era aniversário da minha mãe, ele me fez ligar para ela porque senão ela saberia que 
tinha algo errado. Eu queria dizer a ela que estava encrencada, que ele me matinha como 
prisioneira e me forçava a fazer coisas que nunca tinha feito, que eu nunca faria. Eu queria dizer 
para ela e meu pai virem me buscar. 
Trish: Mas não disse. 
Hope: As palavras estavam na minha cabeça, mas no funcho, como um eco 
Trish: O que estava acontecendo? Pode descrever? 
Hope: Tudo que eu podia sentir era uma necessidade. Ele disse “Deseje a ela feliz aniversário” 
e, de repente, isso era tudo que eu queria fazer, essa foi a última vez que eu falei com ela antes 
dos meus pais virem me procurar e me salvar. 
Trish: E o tempo todo que estava com Kilgrave, estava ciente de estar sendo controlada. 
Hope: Não no começo, mas depois eu tinha vislumbres de mim mesma. Eu tentava me agarrar 
a eles, mas eu não era forte o bastante, mas quando ele me disse para fazer aquilo aos meus 
pais, eu lutei muito mas não consegui... 
Trish: Hope, você amava os seus pais?   
Hope: Sim, muito! 
Trish: Queria atirar neles? 
Hope: Não! 
Trish: Então por que atirou? 
Hope: Porque Kilgrave queria que eu fizesse isso, porque ele me forçou. 
Jeri: Como pode ver, Trish, o delírio da minha cliente é evidente. 
Jessica fica preocupada com a fala de Jeri. 
Trish: Espere, então não acredita que Hope esteja dizendo a verdade? 
Jeri: Que ela foi telepaticamente compelida a matar os próprios pais? É, no mínimo, sem 
precedentes. 
Trish: Assim como a cidade ser atacada por alienígenas, mas aconteceu. Prédios foram 
destruídos, pessoas foram mortas. Talvez o que houve com Hope já tenha acontecido antes. 
Trish: Certamente, se houver outros que sintam que foram controlados pelo tal Kilgrave, eles 
são bem-vindos para contatarem minha firma, mas é mais provável que minha cliente tinha tido 
um surto psicótico. 
Trish: Hope nunca teve doenças mentais, e não demonstrou nada desde então... 
Jeri: Trish, parece que acredita que esse Kilgrave seja real. 
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Trish: Acredito que seja ingenuidade presumir que não exista. Então, sim, acho que ele está 
por aí, esse homem doentio e pervertido... 
Jessica [na sala de edição de áudio]: Não Trish. Quieta. 
Trish: Ataca desesperados para se sentir poderoso, apavorado da própria fraqueza, que sugere 
impotência 
Jessica [para a auxiliar de áudio]: Precisa cortar o microfone dela agora. 
Auxiliar de áudio: Estamos no meio de uma transmissão. 
Jessica: CORTE! 
Trish: Que sugere um sério complexo de Édipo... 
Jessica entra na sala de gravação e quebra o microfone 
Trish: Que diabos está fazendo? 
Jessica: Trish! Ele está ouvindo...   
Trish: Ele vai ouvir a verdade. 
Jessica:  Ele não quer a verdade!  
Telefone toca ao fundo. 
Auxiliar de áudio: Temos ligações chegando, vamos começar com Susan em Vinegar Hill. 
Susan: Trish, obrigada por me atender... 
Jessica ameaça quebrar o outro microfone.  
Jessica:  Trish, você vai deixa-lo zangado. 
Trish: Ótimo. 
Jessica:  Não, nada bom 
Trish: Então, ele pode andar por aí destruindo vidas, destruindo a sua vida, e eu tenho que ficar 
quieta?  
Jessica:  SIM! Até que eu acabe com ele. 
Auxiliar de áudio: Próxima ligação. 
Kilgrave: Minha primeira ligação, mas ouço o programa há tempos. Trish, quero aplaudir sua 
coragem, sempre foi uma heroína dos oprimidos, que se dane a autopreservação, é admirável. 
Minha pergunta é: Se existe um homem com as habilidades que descreveu, alguém que pode 
obrigar qualquer um em qualquer lugar a fazer o que ele quer, me parece que insulta-lo seria 
extremamente perigoso, para não dizer uma burrice extrema. Todos têm sentimentos, até... 
como você descreveu? Homens corrosivos e sádicos. Não tem medo que ele possa, sei lá, fazê-
la se matar? Ou pior? Ouvirei minha resposta fora do ar. 
Jessica, Trish e Hope escutam assustadas a pergunta de Kilgrave. 

Saindo do estúdio, Trish se justifica dizendo que precisava defender Hope, já que 

Hogarth não estava fazendo isso. Jessica diz que Jeri manipulou Trish para que ela acabasse 

defendendo Hope, assim não prejudicaria sua imagem. Depois adverte-a sobre Kilgrave.  Um 

homem se aproxima delas e Trish o derruba, o homem pede um autógrafo, Jessica e Trish saem 

correndo para o apartamento. Após deixar Trish em casa, Jessica vai atrás das drogas (anestesias 

cirúrgicas). 

No apartamento de Trish, um policial bate na porta para investigar sobre o rapaz no qual 

ela havia batido, Trish fica desconfiada, pede para ver uma identificação do policial, pega um 
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bastão e então decide abrir a porta, nesse momento, o policial vai para cima dela com a arma 

na mão, Trish consegue jogar a arma longe e os dois começam a brigar. O policial a joga no 

chão e tenta enforca-la, Jessica aparece e joga o policial para longe, ele começa a falar que 

precisa matar Trish. Jessica injeta a anestesia em Trish, que desmaia. Jessica grita falando que 

o policial matou sua amiga, ele se levanta e vai embora. Quando este espera o elevador, Jones 

pula em seu pescoço para colocar o celular de Trish em seu bolso, a fim de rastreá-lo, para 

descobrir onde Kilgrave está, visto que o policial está sob o controle dele. 

 

  

 

Jessica segue o policial até a cobertura de um prédio antigo, ele sobre no terraço e vê 

Kilgrave assistindo futebol na sala da casa, com uma mulher lhe servindo bebidas. O policial 

chega e fala que Trish está morta, Kilgrave manda o policial se jogar da sacada, quando ele está 

para fazer isso, Jessica pula do terraço para a sacada e o afasta da beirada, ela olha para dentro 

da casa e, ao ver Kilgrave, relembra do momento em que matou Reva porque ele havia 

mandado. Quando vai entrar na casa, Kilgrave faz um sinal para o policial, que está prestar a se 

jogar novamente, Jessica o nocauteia e quando volta a olhar para dentro, Kilgrave desapareceu.  

 

  



46 
 

  

   

Jones entra na casa em busca de Kilgrave e é atacada por todos os membros da família, que 

estão sendo controlados por ele. Após nocautear todos, ela encontra uma sala cheia de fotos 

suas, de todos os momentos do seu dia, inclusive dois painéis com fotos gigantes de seu rosto. 

Em cima da mesa há uma foto com “See you later” escrito, Jessica fica chocada. Saindo do 

prédio, ela joga o corpo do policial em sacos de lixo e ele acorda sem entender, ela mente que 

ele pulou da sacada e que ela caiu junto com ele, mas que ele deveria esquecer tudo que 

aconteceu pois os dois sobreviveram.  
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Há noite, Jones aparece na casa de Luke com marcas de luta, e diz para ele que não pode 

continuar saindo com ele, Luke demonstra ficar chateado e fecha a porta na cara dela. 
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