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RESUMO 

Esta pesquisa trata sobre o personagem jornalista no seriado televisivo Os Simpsons. 

Com base em três capítulos, do Código de Ética da Society of Professional Journalists, 

um dos códigos de ética norte-americanos de jornalismo, foi feita uma análise de 

conteúdo desta figura da série e, procurou-se descobrir se ela respeita ou não, os 

preceitos éticos do código escolhido. Foi realizada também uma análise do seriado para 

se constatar o tempo, que o jornalista aparece em cada episódio, assim como o tempo 

em que a Família Simpson fica reunida assistindo televisão. Para fundamentar o estudo, 

a pesquisa abordou temas como a história da televisão, dos seriados e a ética existente 

dentro do jornalismo. Através da técnica de análise de conteúdo e a utilização do 

Código de Ética da Society of Professional Journalists, chegou-se a conclusão de que o 

jornalista representado no seriado é um profissional irresponsável e antiético.  

Palavras-chave: Ética, Ética Jornalística, Os Simpsons, Seriados. 
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1  INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procuramos analisar Kent Brockman, o personagem que 

representa um jornalista no seriado televisivo Os Simpsons. Em face disso, a pesquisa 

tem como objetivo geral, identificar se o jornalista representado na série desempenha os 

preceitos éticos da profissão, estabelecidos pelos capítulos Responsabilidade, Acurácia 

e Objetividade, e Jogo Limpo do Código de Ética da Society of Professional 

Journalists. Os objetivos específicos do trabalho procuram constatar quanto tempo que 

a Família Simpson fica assistindo televisão nos episódios, o que serve para demonstrar 

qual é a importância da TV dentro do seriado, e cronometrar também o tempo de 

participação do jornalista em cada um dos episódios escolhidos. Definidos o objetivo 

geral e os específicos, partimos para o problema de pesquisa que norteará o presente 

trabalho: O jornalista representado em Os Simpsons é um profissional ético? Ele é um 

profissional competente, comprometido com a verdade, ou antiético e irresponsável?

 A escolha por este objeto de estudo se justifica pelo gosto e interesse pessoal do 

pesquisador, e uma vez que Os Simpsons é o seriado que mais tempo está no ar. A série 

criada por Matt Groening completou em 2014, 25 anos de existência. A animação é uma 

paródia que faz sátiras do estilo de vida da classe média dos Estados Unidos, 

representada pela Família Simpson, que é formada por Homer Jay Simpson, Marjorie 

(Marge) Bouvier Simpson, Bartholomew (Bart) Simpson, Elisabeth (Lisa) Marie 

Simpson e Margareth (Maggie) Simpson.  

Os Simpsons são uma crítica mordaz a uma sociedade consumista, violenta, 

incompetente e corrupta. O próprio personagem principal, Homer, encarna esses 

adjetivos todos, episódio após episódio. Não existem Homers? Sim, não existem, em 

desenhos como Os ursinhos carinhosos (INTERNET, 2014). 

Em uma série, onde tudo e todos são retratados de uma maneira satírica, e até 

mesmo profunda, a figura do jornalista não iria ficar de fora do universo de Os 

Simpsons. Na cidade de Springfield, local onde se passa o seriado, um lugar onde fatos 

inusitados ocorrem constantemente, o jornalismo encontra um prato cheio, sobretudo o 

jornalista, para produzir matérias e notícias.      

 O jornalista é conhecido na sociedade real como um profissional que tem o 

dever de noticiar a verdade e lutar pelo bem estar do local em que ele está inserido. Mas 

em um seriado, onde o deboche é constante, e as mais variadas profissões são 

satirizadas, como será que ele é exposto?      

 Outro ponto levado em consideração para se escolher o objeto de estudo da 
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pesquisa, foi o fato de que não existe nenhum trabalho na instituição com este mesmo 

objeto de estudo.         

 Para realizar a pesquisa, foram selecionados como corpus quatro episódios de 

diferentes temporadas do seriado. Os episódios pertencem as seguintes temporadas e 

anos: 1ª (1990), 5ª (1994), 9ª (1997) e 18ª (2007). O trabalho é dividido em cinco 

capítulos. No capítulo 2, é apresentado um breve histórico da televisão, desde sua 

invenção até a chegada dela no Brasil. Também é exposto à história dos seriados 

televisivos e o surgimento de Os Simpsons.       

 No capítulo 3 da pesquisa, é mostrado o referencial teórico, que serve de 

embasamento para o trabalho. Nele contém autores que explicam os conceitos de ética, 

ética jornalística e a ética existente na série. No capítulo 4, encontra-se a metodologia 

utilizada no projeto, como a pesquisa bibliográfica, e a técnica de análise de conteúdo. 

Nesta parte da pesquisa, são apresentadas as categorias de análise utilizadas na pesquisa. 

 No capítulo 5, são aplicadas as categorias de análise escolhidas, assim como a 

análise propriamente dita. Por último, no capítulo 6, são apresentados os resultados 

adquiridos através da pesquisa. 
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2 UMA BREVE HISTÓRIA DA TV E DE OS SIMPSONS 

2.1 Um universo em constante transformação 

Antes de se apresentar as referências teóricas do trabalho, será exposto um breve 

histórico da televisão, dos seriados televisivos e de Os Simpsons, objeto de estudo da 

pesquisa.          

 A Segunda Revolução Industrial trouxe à tona o processo de industrialização e, 

por conseguinte o desenvolvimento do capitalismo. O carvão foi sendo substituído pelo 

petróleo, e a eletricidade começava a ser indispensável para o funcionamento de 

máquinas, motores e a iluminação das cidades.      

 Ao contrário da Primeira Revolução Industrial, que ficou mais concentrada na 

Inglaterra, e na Grã-Bretanha como um todo, a Segunda foi difundida em diversos 

países como a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Estados Unidos e Japão. 

O que significa a frase “a revolução industrial explodiu”? Significa que a certa altura da 

década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os 

grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram 

capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente ilimitada, de homens, 

mercadorias e serviços (HOBSBAWM, 2002, p.59). 

Com o sucessivo avanço tecnológico e a modernização dos produtos feitos em 

escala industrial, diversos inventos começaram a ser lançados e comercializados como o 

automóvel, o telefone, o rádio, o avião, e posteriormente a televisão.  

 Para Sartori (1987), a invenção da televisão não foi um fato separado ou uma 

série singular de acontecimentos, mas sim “o resultado de um longo processo de 

pesquisas e descobertas, de novas experiências e acréscimos originais a conhecimentos 

adquiridos” (SARTORI, 1987, p.249).      

 O nascimento da “televisão”, remonta ao ano de 1840, quando já começava a ser 

estudada a possibilidade de se realizar a transmissão de imagens em grandes distâncias. 

Então, em 1842, o inglês Alexander Bain pôs em funcionamento um aparelho para 

transmitir imagens paradas em longas distâncias, através de cabos elétricos. 

Na longa “pré-história” da televisão aparecem em primeiro lugar e em destaque as 

pesquisas realizadas em torno da eletricidade, que entre os séculos XVIII e XIX 

transformaram-se de filosóficas em tecnológicas (para-raios, pilha de Volta, geradores), 

numa coincidência não casual com um estágio importantíssimo do desenvolvimento da 

produção industrial, para a qual a simples máquina a vapor já resultava inadequada 

(SARTORI, 1987, p.249). 

No ano de 1873, Willoughby Smith constatou que o elemento químico selênio 

era capaz de transformar a energia proveniente da luz em eletricidade. Através da 

utilização deste princípio, a televisão já poderia ser concebida como um aparelho 
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eletrônico capaz de receber e transmitir imagens. Em 1884, Paul Niokow criou uma 

chapa de ferro com buracos em forma de espiral capaz de dividir uma imagem em 

diferentes partes, que eram realinhadas posteriormente para sua transmissão. 

 Mas pouco a pouco, foram se acrescentando outros inventos ao de Niokow, 

como as células fotoelétricas de Elster e Geitel (1890), o tubo a raios catódicos de Braun 

(1897), o receptor a raios catódicos de Tosing (1907), o projeto de telecâmera eletrônica 

de Campbell Swinton (1911). 

O que há de novo neste período “histórico” que o separa daquele “pré-histórico” já 

descrito? Simplesmente o fato de não se procurarem mais apenas meios técnicos 

quaisquer para a transmissão das imagens em movimento, mas determinou-se a escolha 

de um objetivo tecnológico específico: a televisão, a visão a distância de imagens em 

movimento, e este começa a solidificar, de forma cada vez mais evidente, progressos 

técnicos que antes pareciam contíguos em sua essência, mas diversos em seus fins 

(SARTORI, 1987, p.251). 

A criação da televisão como aparelho doméstico, data do ano de 1920, através 

das pesquisas do escocês John Logie Baird, que juntou peças eletrônicas produzidas em 

diferentes partes do mundo e construiu um protótipo, de certa maneira, tosco de 

televisão. As primeiras transmissões de imagens satisfatórias vieram cinco anos após a 

construção de seu invento.        

 Em 1923, o russo Wladmir Zworykin produziu um cilindro de imagens chamado 

de iconoscópio, que lhe rendeu um contrato com a empresa norte-americana RCA e, 

através desta parceria, foram desenvolvidos os primeiros tubos de televisão, chamados 

Orticon, produzidos em escala industrial a partir de 1945.    

 Em 1930, começam a ocorrer às transmissões abertas, primeiro na Alemanha, no 

ano de 1935, com a intenção de transmitir os Jogos Olímpicos de Berlim. O nazismo fez 

então, pleno uso deste meio de comunicação, para divulgar o regime capitaneado por 

Adolf Hitler. Posteriormente, França, Inglaterra e União Soviética investiram na 

construção de estúdios e na transmissão de imagens, e a televisão começa a se difundir. 

Em 1936, a televisão ainda estava na fase experimental. O limitado número de 

aparelhos primitivos, em uso, encontrava-se principalmente nas casas dos diretores das 

estações de rádio, que consentiam em atuar como cobaias. Ainda no estado 

embrionário, faltavam-lhe as características educacionais, de informação e diversão, 

que iriam firmá-las como um acessório indispensável nos lares americanos, comparável 

em importância, ao telefone e ao refrigerador (FLOHERTY, 1964, p.11). 

Em 1945, a emissora dos Estados Unidos NBC, fez a primeira transmissão em 

cores, ao usar um sistema ajustado com os receptores preto e branco. Já em 1962, o 

satélite Telstar fez uma transmissão de sinais televisivos dos EUA, para o resto do 

planeta.          
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 A televisão não trouxe somente mudanças nos meios de comunicação, ou 

“encurtou” as distâncias do mundo com suas transmissões ao vivo, ela impactou 

também no espaço físico da casa dos seus telespectadores. 

A simples cobertura dos acontecimentos pelas emissoras da televisão não apenas 

transmitia a informação sobre um determinado fato, mas também agia sobre o que 

estava sendo divulgado. Aos poucos a mídia e a sociedade aprendiam sobre o poder que 

poderiam dispor (ZENHA, 2008, p.234). 

A sala de estar passou a ser um ponto de comunhão entre os familiares, que se 

reuniam em frente à sua tela cristalina, para assistir aos mais variados tipos de 

programas, de noticiários a atrações de talk show, onde os apresentadores 

desempenhavam o papel de convidados numa sala de estar, engatando uma conversa 

íntima e amigável com todos os telespectadores que, de suas casas, participavam desses 

programas nos quais eram expostas as situações de vida mais simples e cotidianas. 

Onde quer que a televisão possa ser implantada, onde quer que os sinais possam ser 

captados, “assistir à televisão” é um dos modos mais difundidos de usar o tempo livre, e 

quase sempre o principal, como ocorre nos Estados Unidos, onde entre 37 atividades 

“primárias” que dividem a jornada média, assistir à televisão ocupa o terceiro lugar, 

logo após o sono e o trabalho (SARTORI, 1987, p.263). 

Para Zenha (2008), ao que tudo indica os primeiros impactos ocasionados por 

esta invenção não foram tão intensos quanto aqueles decorrentes da introdução do 

gramofone, do filme e, sobretudo, do rádio nas décadas anteriores. 

É bastante enigmático que este aparelho, que ganhou um lugar tão importante na vida 

diária dos homens comuns, tenha permanecido durante pelo menos vinte e cinco anos 

sem nem ao menos aproximar-se do sucesso e das alterações que viria a sofrer e ajudar 

a operar na sociedade e no planeta (ZENHA, 2008, p.230). 

 A televisão, nos anos iniciais em que foi descoberta, pode não tem provocado 

grandes impactos, como os outros meios de comunicação citados pela autora, mas com 

o passar dos anos, ela configurou-se como um dos principais agentes de transformação 

da sociedade, impactando nos modos e costumes das pessoas. 

2.2 A chegada da TV em terras brasileiras  

No Brasil, o aparelho televisivo ficou conhecido, na Feira Internacional de 

Amostras, realizada no Rio de Janeiro, em 1939. Em 1956, na cidade de São Paulo, é 

inaugurada a primeira estação de televisão brasileira, a TV Tupi, criada pelo empresário 

Assis Chateaubriand. Ele comprou da empresa norte-americana RCA Victor, os 

equipamentos necessários para montar a emissora da TV Tupi.  
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 Segundo Mattos (2002), neste período, o rádio mostrava-se como sendo o 

veículo de comunicação mais conhecido no Brasil, alcançando quase todo o país. 

Ao contrário da televisão norte-americana, que se desenvolveu apoiando-se na forte 

indústria cinematográfica, a brasileira teve de se submeter à influência do rádio, 

utilizando inicialmente sua estrutura, o mesmo formato de programação, bem como 

seus técnicos e artistas (MATTOS, 2002, p.49). 

Em 1965, no Rio de Janeiro, o jornalista Roberto Marinho funda a TV Globo. 

Logo após o seu surgimento, a rede criada por Marinho, já assume a liderança da TV no 

Brasil.           

 A década de 1960, foi um período fértil para o surgimento de outras emissoras 

em nosso país e, o número de aparelhos ultrapassava um milhão, que podiam ser 

sintonizados em vinte emissoras. Em 1969, surge em São Paulo, a Rede Bandeirantes de 

Televisão e a TV Cultura. Já em 1970, a TV Gazeta é criada pela Fundação Casper 

Líbero. Neste mesmo período, em 1972, é estabelecida a TV em cores no país, e criado 

o Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite.    

 Para Mattos (2002, p.89) “o número de telespectadores aumentou, enquanto as 

emissoras se convertiam simultaneamente no veículo publicitário nacional através do 

qual as indústrias poderiam anunciar seus bens de consumo”.   

 Se nos anos 1970, a grande novidade foi à entrada das cores nas transmissões, os 

1980 tiveram como principais estreias, o surgimento de duas grandes redes: o Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT) e a Rede Manchete.     

 A televisão por assinatura, ou a cabo, chegou no Brasil, em meados da década de 

90, mais precisamente em 1991, através da NET Multicanal e da TVA. Em 1996, a NET 

disponibiliza o sistema SKY e a TVA, a DirecTV. 

A televisão brasileira é fortemente dependente das verbas publicitárias, alocadas 

principalmente pelas agências de publicidade. O autor credita ainda, o crescimento 

inicial da televisão, a partir de 1950, ao favoritismo político, o qual concedia licenças 

para exploração de canais sem um plano preestabelecido (MATTOS, 2002, p.50). 

O grande advento da televisão brasileira, no século XXI, é a troca do sinal 

analógico pelo digital. Este processo possibilita ao telespectador assistir imagens em 

alta definição e com uma qualidade de som superior a que existia anteriormente. 

A fase da convergência e da qualidade digital, que começa no ano 2000, com a 

tecnologia apontando para uma interatividade cada vez maior dos veículos de 

comunicação, principalmente a televisão, com a Internet e outras tecnologias da 

informação (MATTOS, 2002, p.79). 
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 Na sequência do trabalho, será abordado um breve histórico dos seriados 

televisivos. Serão relatadas as produções que foram as principais precursoras deste tipo 

de produção audiovisual, assim como, o surgimento do seriado Os Simpsons, objeto de 

estudo desta pesquisa. 

2.3 Das páginas dos folhetins para a tela do cinema e da televisão  

Com a entrada da TV por assinatura no Brasil, a grade de programação dos 

telespectadores brasileiros não estava mais somente restrita as produções nacionais.

 Agora, eles podem ter acesso a programas do mundo todo, dos mais variados 

tipos, formatos, inclusive os seriados.      

 Os seriados ou séries televisivas são filmes com uma sequência determinada e 

com certo número de episódios, com um tempo de duração menor do que de um longa- 

metragem. Estas histórias eram exibidas nos cinemas, em meados do século 20. O 

tempo de duração de cada episódio pode variar de 15 a 45 minutos, dependendo da 

atração, pode ter até uma hora.       

 Para Cline (2000), nos seriados devem constar os seguintes elementos: um herói, 

que defenda a justiça, e com o qual o público se identifique; um companheiro do herói; 

uma heroína, um vilão cruel e seus comparsas; uma recompensa pela qual todos lutem, e 

perigos mortais e sinistros. Ainda segundo o autor, um bom seriado apresenta um 

mistério, que envolve o herói ou o vilão, e só é revelado no último capítulo da série.

 As séries podem ser de ficção ou em forma de documentários. São vastos os 

repertórios de gêneros e formatos deste tipo de produção audiovisual. No banco de 

dados do site especializado em cinema e seriados televisivos IMDB1, há 

aproximadamente 100 mil títulos cadastrados. As produções norte-americanas são 

divididas em temporadas e, geralmente cada uma conta com 20 ou mais episódios. 

 Durante o século XIX, na França, os folhetins traziam quinzenalmente em suas 

páginas, histórias policias e de aventuras. Estas publicações serviram de base para a 

criação dos filmes em série ou seriados. Em 1908, surgiu Nick Carter: Le Roi des 

Détectives, dirigido por Victorin Jasset. Neste mesmo período, surgiu na Dinamarca 

Sherlock Holmes, e Nick Carter na Alemanha.     

 Entre os anos de 1913 e 1914, surgiu na França, à série mais famosa e popular 

da época, Fantômas, de Louis Feuillade. O seriado foi uma adaptação dos folhetos de 

Pierre Souvestre e Marcel Allain. O personagem principal era um mágico, interpretado 

                                                           
1 http://www.imdb.com/ 
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por René Navarre, cuja principal habilidade era poder se transformar em várias figuras, 

como um rei, médico, mendigo, entre outros. 

As cenas de briga eram os “pontos altos dos filmes”, eram filmadas de um plano geral, 

o sangue era quase inexistente, e o herói saía incólume da briga. Os chapéus eram 

amarrados nas cabeças por elásticos, para que os dublês não fossem reconhecidos 

durante a cena, daí o fato de os chapéus nunca caírem (CLINE, 2003, p.69). 

O primeiro seriado exibido na televisão foi I Love Lucy, produzido por Jess 

Oppenheimer e Desi Arnaz e, foi televisionado pelo canal CBS dos Estados Unidos, em 

1951.  A trama da série americana apresentava uma espécie de comédia familiar, e era 

protagonizada por Lucille Ball e Desi Arnaz. A atração foi o programa de maior 

audiência da televisão americana, entre 1951 e 19552.    

 Para Araújo (2012), a presença dessas produções no cinema nacional torna-se 

clara ao analisar os filmes feitos neste período. 

Os seriados norte-americanos produzidos entre meados dos anos 1910 e início da 

década seguinte constituíram um fenômeno de popularidade em diversos países, 

inclusive no Brasil, onde o entusiasmo pelo gênero se prolongou ao longo da década de 

1920, graças às constantes exibições que os filmes continuavam a ter, especialmente 

nos cinemas de bairro e interior (ARAÚJO, 2012, p.159). 

Outro formato de seriado é o de animação. Este gênero se popularizou com as 

séries Os Flintstones e Os Jetsons. Ambos foram criados pela empresa de desenhos 

Hannah-Barbera, cujos fundadores são a dupla de cartunistas norte-americanos William 

Hanna e Joseph Barbera. O ponto em comum nas duas animações é a família, ela se 

mostra como o elemento principal em ambas as atrações. E o tempo também é uma 

característica marcante nas duas. Enquanto que um se passa no tempo das cavernas, o 

outro acontece em um futuro super desenvolvido.     

 A história de Os Flintstones se passa na cidade fictícia de Bedrock, no ano de 

1.040.000 AC. O patriarca da família é Fred, que trabalha em uma pedreira, cuja esposa 

se chama Wilma e eles têm uma filha chamada Pedrita. Os principais amigos da Família 

Flinston são seus vizinhos, o casal Rubble, composto por Barney, Betty e o menino 

Bambam.          

 O primeiro episódio foi ao ar, no dia 30 de setembro de 1960, nos Estados 

Unidos, na emissora ABC. A série ficou no ar de 1960 a 1966. Foi o primeiro seriado de 

                                                           
2 Para se ter ideia da tamanha popularidade que o seriado tinha na época, em 1953, quando Dwight 

Eisenhower tomou sua posse como presidente dos Estados Unidos, cerca de 29 milhões de 

telespectadores assistiram. Mas quando Lucy deu à luz a seu filho Ricky, no episódio transmitido no dia 

seguinte da posse presidencial, 44 milhões de telespectadores assistiram, o que equivalia a 72% dos 

domicílios dos EUA com televisão. Informação retirada do site museumtv/eotv/ilovelucy.htm. Acesso: 

23/09/2014 
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animação a ter um episódio de trinta minutos e, foi também o primeiro a ser exibido em 

horário nobre. Ao todo, foram exibidos 166 episódios.    

 Os Jetsons, ao contrário de Os Flintstones, vivem em um período da história 

avançadíssimo, onde os carros voam, os robôs servem como criados e realizam todo e 

qualquer tipo de tarefa, desde colocar o lixo para fora de casa, até fazer a barba de um 

homem, onde um sanduíche pode ser preparado a partir de uma simples pílula, e tudo 

mais que se possa imaginar no futuro.      

 A Família Jetson é liderada por George e sua esposa Jane. Seus filhos são Elroy 

e Judy. Eles contam com a ajuda da emprega robô Rose. Na trama, Os Jetsons 

transmitem aos seus telespectadores mensagens de otimismo, mesmo vivendo situações 

difíceis de uma maneira bem-humorada.      

 A série teve duas versões. A primeira foi transmitida de 1962 a 1963. E a 

segunda de 1985 a 1987. O seriado teve ao todo, três temporadas e 75 episódios. No 

Brasil, a animação foi exibida pela extinta TV Excelsior e pelo SBT. Atualmente, ela é 

passada no canal fechado Tooncast.      

 Outros seriados animados desenvolvidos pela Hannah-Barbera foram Manda 

Chuva, Jonny Quest, dentre outros. Esta mesma companhia desenvolveu também o 

desenho Scooby Doo, grande sucesso da década de 1960. 

2.4 O nascimento da família amarela de olhos esbugalhados 

 

Figura 1 - Primeira aparição de Os Simpsons no programa The Tracey Ullman Show, em 

1987 

O primeiro episódio do seriado Os Simpsons foi ao ar, nos Estados Unidos, no 

dia 17 de dezembro, de 1989, com o episódio O Prêmio de Natal. A série criada por 
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Matt Groening é a atração mais longeva de horário nobre da história da televisão norte-

americana. Desde sua estreia, o seriado já exibiu 548 episódios. Em 2013, o programa 

iniciou sua 25ª temporada e, está atualmente, na sua 26ª temporada. O filme de Os 

Simpsons, lançado em 2007, faturou mais de um bilhão de dólares em todo o mundo3. 

Um único episódio do seriado leva oito meses para ser feito, e conta com 300 pessoas 

em sua produção. Para cada episódio ir ao ar, é preciso produzir 24 mil desenhos e, o 

custo pode chegar a um milhão e meio de dólares. 

Os Simpsons tem uma base de fãs dedicada e extremamente leal em vários países, em 

todo o mundo. Com roteiros inteligentes, e seu humor subversivo e divertidamente 

genial, a série faz piadas de si mesma, da sociedade e de todo mundo que aparecer em 

seu caminho (INTERNET, 2013). 

Os Simpsons foi criado por Matt Groening para ser reproduzido no programa 

The Tracey Ullman Show, dirigido por James L. Brooks. Nesta época, a série era 

resumida em pequenas animações, no formato de tirinhas entre os quadros dos 

programas. A primeira aparição da Família Simpson aconteceu no dia 19 de abril de 

1987. Em 1989, uma equipe de produções do canal FOX, transformou o seriado em 

episódios com duração de meia hora.       

 A revista norte-americana Time4, na sua edição de 30 dezembro de 1999, 

considerou a série como a melhor do século vinte. A série foi agraciada com um espaço 

na Calçada da Fama de Hollywood, em 14 de janeiro de 2000. O programa já ganhou 27 

Prêmios Emmy, 30 Prêmios Annie5 e um Prêmio Peabody6.    

 O programa é uma paródia satírica do estilo de vida da classe média dos Estados 

Unidos, simbolizado pela Família Simpson, que é formada por Homer Jay Simpson, 

Marjorie (Marge) Bouvier Simpson, Bartholomew (Bart) Simpson, Elisabeth (Lisa) 

Simpson e Margareth (Maggie) Simpson. A cultura, aspectos da condição de vida 

humana, e até mesmo a televisão são representadas no seriado. A série para Cantor 

(2004) oferece uma das mais refinadas formas de comédia e sátira que já apareceu na 

televisão norte-americana. 

                                                           
3 Informação retirada do site adorocinema.com/filmes/filme-111112/bilheterias. Acesso: 19/09/2014 
4 Conferir anexo na página 57 
5 O Prêmio Annie é uma gratificação criada pela International Animated Film Association, para as 

produções de animações. O Prêmio foi criado em 1972. Para mais informações, acessar: 

http://annieawards.org/ 
6 O Prêmio Peabody é dado aos profissionais da televisão e do rádio nos EUA que trabalham com 

jornalismo, documentários, programas educacionais, infantis e de entretenimento. Surgido em 1941, o 

Prêmio era oferecido apenas aos profissionais do rádio. Em 1948, passou a ser dado aos profissionais da 

televisão. Em 1990, o Peabody passou a premiar também a internet. Para mais informações, acessar: 

http://www.peabodyawards.com/ 
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Como Sátira Social, um comentário a respeito da sociedade contemporânea, o programa 

frequentemente atinge um incrível brilhantismo; costuma ser excelente, no melhor 

sentido grego da palavra. E geralmente alcança essa excelência juntando os elementos 

díspares de nossas caóticas vidas americanas, dando-lhes forma e estilo e forjando-os 

em algo significativo e, às vezes, até belo. Mesmo que seja apenas um desenho animado 

(CONARD, 2013, p.80). 

Com o passar dos anos, o programa abordou muitas questões sérias: a segurança 

envolvendo a energia nuclear, ambientalismo, imigração, direitos dos homossexuais, 

mulheres nas forças armadas, entre outros assuntos. 

O desenho aborda a questão política por meio da família, e esse método em si é uma 

estratégia política. Lidando centralmente com a família, Os simpsons aborda temas 

humanos reais que todos podem reconhecer; e, por isso mesmo, acaba sendo em muitos 

aspectos menos “desenho” que muitos outros programa de televisão (CANTOR, 2013, 

p.155). 

Os acontecimentos do seriado se passam na cidade de Springfield, um lugar 

fértil em fatos, e que são de grande valia para os jornalistas da cidade. Springfield 

apresenta um sistema de comunicação composto de rádios, diversas emissoras de 

televisão e alguns jornais impressos. 

 

Figura 2 - Kent Brockman, o principal comunicador de Os Simpsons 

 

 O principal jornalista de Springfield é Kenny Brockelstein, ou simplesmente 

Kent Brockman, dublado por Harry Shrearer e produzido por Brad Bir. Brockman é 

âncora dos programas jornalísticos 6 News,  Smartline, De Olho em Springfield e Meus 

Dois Centavos. Ele é conhecido por cobrir os principais acontecimentos da cidade e por 

suas frases hilárias. Kent é um profissional tendencioso, que julga os acontecimentos, ao 

ponto dos seus comentários beirarem ao absurdo e ao sensacionalismo. Sua primeira 

aparição no seriado foi no episódio da primeira temporada “Krusty se Machuca”, que 
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foi ao ar no dia 29 de abril de 1990.       

 Para Turner (2005), no jornalismo praticado por Brockmann, vemos alguns dos 

principais defeitos dos meios de comunicação modernos, tais como superficialidade, 

amplificação e sensacionalismo.       

 O personagem de Kent foi baseado na figura de dois âncoras norte-americanos, 

Harold Fishman e Jerry Dunphy. Fishman foi o âncora, que ficou por maior tempo na 

história da televisão americana, em Los Angeles, no Canal Virtual 5 (KTLA). Ele ficou 

no ar de 1960 até 2007, ano em que faleceu. Já Dunphy, foi um dos mais respeitados 

âncoras de televisão de Los Angeles. Ele era conhecido pelo seu bordão “Do deserto 

para o mar, para todo o sul da Califórnia, uma boa noite”. Dunphy foi um dos primeiros 

repórteres a entrevistar Richard Nixon após sua renúncia, então presidente dos Estados 

Unidos, em 1974.         

 Outra forte influência no personagem de Kent Brockman é a de Ted Baxter, 

figura interpretada pelo ator e cantor Ted Knight, no programa de comédia The Mary 

Tyler Moore Show. O jornalista interpretado por Knight é a paródia de um profissional 

superficial, irresponsável e cômico.       

 No personagem de Kent Brockman, podem-se ver diversos traços de Baxter seja 

na maneira de se vestir, de se portar na frente das câmeras, o tom da pele, o penteado ou 

sua voz grave de barítono. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Ética: dos pensadores gregos para o mundo  

Ao considerar a cultura ocidental, desde a Grécia Antiga, existem anotações 

datadas de dois mil anos, que apresentavam ideias sobre o que seria a ética, quais suas 

aplicações, como ela é representada na sociedade e de que forma era exercida pelas 

pessoas, etc.          

 “As grandes teorias éticas gregas também traziam a marca do tipo de 

organização social daquela sociedade” (VALLS, 2003, p.24). Foi uma época que 

merece destaque, não só para o povo grego, ou para os povos antigos, mas um tempo 

onde nasceram pensamentos, estudos e teorias que seguem com a sociedade até os dias 

atuais. 

Para os gregos, o ideal ético estava ou na busca teórica e prática da ideia do Bem, da 

qual as realidades mundanas participaram de alguma maneira, ou estava na felicidade, 

entendida como uma vida bem ordenada, uma vida virtuosa, onde as capacidades 

superiores do homem tivessem a preferência, e as demais capacidades não fossem, 

afinal, desprezadas, na medida em que o homem, ser sintético e composto, necessitava 

de muitas coisas. Para outros gregos, o ideal ético estava no viver de acordo com a 

natureza, em harmonia cósmica (VALLS, 2003, p.43). 

Dentre os pensadores gregos desta época, destacam-se Sócrates, Platão e 

Aristóteles. Segundo Valls (2003), eles eram os responsáveis pela centralização do 

saber e, por analisar e refletir sobre as ações do homem. A grande parte dos 

ensinamentos gregos depositava a busca da felicidade no núcleo dos debates éticos. 

A reflexão grega neste campo surgiu como uma pesquisa sobre a natureza do bem 

moral, na busca de um princípio absoluto da conduta. Ela procede do contexto 

religioso, onde podemos encontrar o cordão umbilical de muitas ideias éticas, tais como 

as duas formulações mais conhecidas: “nada em excesso” e “conhece-te a ti mesmo”. O 

contexto em que tais ideias nasceram está ligado ao santuário de Delfos do Deus Apolo 

(VALLS, 2003, p.24). 

Para Valls (2003, p.7) “a ética é entendida como um estudo ou uma reflexão, 

científica ou filosófica e, até mesmo teológica, sobre os costumes ou sobre as ações 

humanas”. Ela é comumente considerada como sendo a própria vida, no que se refere 

aos costumes. 

As relações sociais engendradas revelaram a necessidade da reflexão ética, isto é, 

pensar o mundo moral como objeto de relações axiológicas entre indivíduos, grupos e 

sociedades. No tempo e no espaço, a humanidade foi criando, pela práxis, o artifício da 

linguagem e da cultura, consubstanciando a ideia valorativa de seu movimento e, 

progressivamente, diferenciando ética, moral e deontologia (KARAM, 1997, p.33). 

 No princípio, ética e moral tinham significados quase iguais, ambas se referiam 

aos costumes, maneiras de ser, modos de agir. A diferença é que ética é uma palavra de 
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origem grega, já moral é uma palavra latina. Segundo Karam (2004), deontologia, é um 

termo derivado do grego deontose, significa o que deve ser, isto é, é uma espécie de 

regras e condutas, que refletem o sistema social daquilo que existe no âmbito moral e é 

objeto da reflexão ética.        

 Para Sánchez-Vázquez (2002), a ética não pode ser simplificada como um 

sistema de normas e seu propósito é estudar, esclarecer e influenciar a própria moral.    

 Diferentemente de Valls (2003), para ele a ética “trata de normas de 

comportamentos, deveria chamar-se uma ciência normativa. Tratando de costumes, 

pareceria uma ciência descritiva. Ou seria uma ciência de tipo mais especulativo, que 

tratasse, por exemplo, da questão fundamental da liberdade?” (VALLS, 2003, p.7).

 Ligados aos problemas da liberdade, que se refere o autor, surgem os dilemas do 

bem e do mal, a questão da consciência moral e da lei, e várias outras questões deste 

tipo. 

Didaticamente, costuma-se separar os problemas teóricos da ética em dois campos: 

num, os problemas gerais e fundamentais (como liberdade, consciência, bem, valor, lei 

e outros); e no segundo, os problemas específicos, de aplicação concreta, como os 

problemas de ética profissional, de ética política, de ética sexual, de ética matrimonial, 

de bioética, etc. É um procedimento didático ou acadêmico, pois na vida real eles não 

vêm assim separados (VALLS, 2003, p.8). 

Então, o que seriam comportamentos corretos, em ética? Para Valls (2003), são 

aqueles considerados certos aos costumes vigentes, e por serem vigentes, isto é, 

costumes que possuem força para se impor moralmente, o que aqui significa, 

socialmente. 

Uma civilização, uma cultura, um todo socialmente objetivado e cujo equilíbrio só pode 

ser rompido pela exigência imperiosa de novos problemas éticos. A ética é então 

colocada a distância da consciência moral comum, de seu bem e de suas virtudes 

(KREMER-MARIETTI, 1989, p.12). 

Ou seja, quem se comporte de uma maneira diferente, contrariando os costumes 

corretos e vigentes, “estaria no erro, pelo menos enquanto a maioria da sociedade ainda 

não adotasse o comportamento ou o costume diferente” (VALLS, 2003, p.10). 

 Mas e o jornalismo, será que ele possui sua própria ética como as outras 

profissões, ou o profissional da área da imprensa é alguém, que tem princípios éticos 

diferentes dos demais?  

3.2 Ética jornalística, um dilema  

Todas as profissões possuem suas próprias responsabilidades, por exemplo, a 

sociedade atribuiu aos médicos à função de cuidar da saúde do povo. Todos conhecem a 
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responsabilidade dos advogados, eles devem supervisionar o sistema de justiça, ou 

exercer a lei. De uma forma geral, todos conhecem as responsabilidades dos 

educadores, dos engenheiros, dos economistas e dos políticos.   

 Segundo Alberto Dines (1986), está imbuído na profissão de jornalista uma série 

de valores morais e éticos. “Sabe-se que o processo de informar é um processo 

formador, portanto, o jornalista, em última análise, é um educador” (DINES, 1986, 

p.118).           

 Mas e quanto aos jornalistas? Que funções as pessoas, a sociedade podem 

esperar que eles desenvolvam? Quais são os valores que devem ser atribuídos a eles? 

Que tipo de trabalho os jornalistas devem aceitar como sendo de sua responsabilidade? 

O público se dá conta da dimensão do jornalismo? Sabe como funciona? Como fazer 

reconhecer a atividade jornalística? 

Responsabilidade tem a ver com a definição de uma conduta apropriada; encargo com a 

obrigação de executá-la. A primeira diz respeito à identificação; a segunda envolve o 

poder. A questão da responsabilidade é de caráter prático e sua resposta pode vir de um 

exame das necessidades sociais de informação e da capacidade da imprensa para 

satisfazê-las (HODGES, 1989, p.16). 

O jornalista é reconhecido pela sociedade como um profissional que tem o poder 

de formar opiniões, e aquilo que é noticiado por ele, pressupõe ser verdadeiro. É 

atribuída a ele uma responsabilidade social. Segundo Os Princípios Internacionais da 

Ética Profissional do Jornalismo (1986), a informação é compreendida como um bem 

social e não como mercadoria, o que implica que o jornalista é responsável pela 

informação divulgada.       

 Segundo Abramo (2002), o jornalismo não tem uma ética própria. Sua ética é a 

mesma de qualquer outra profissão e, a do jornalista também. Para o autor, não existe 

uma ética jornalística e, isso não passa de um mito. 

É preciso ter opinião para poder fazer opções e olhar o mundo da maneira que 

escolhemos. Se nos eximimos disso, perderemos o senso crítico para julgar qualquer 

coisa. O jornalista não tem ética própria. Isso é um mito. A ética jornalística é a ética do 

cidadão. O que é ruim para o cidadão é ruim para o jornalista (ABRAMO, 2002, p.109). 

O jornalista tem o compromisso de respeitar e exercer os princípios éticos do seu 

ofício, além de cumpri-los, eles devem ser praticados. Para Karam (2004), os 

pressupostos morais e éticos que norteiam à atividade profissional não podem estar 

ligados aos interesses do Estado, das empresas privadas ou a vaidades pessoais. “O 

caminho mais próximo da verdade é o do controle social da informação por aqueles que 

a produzem e a apreendem, a própria humanidade” (KARAM, 2004, p.49). 
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 Em resumo, a principal e primordial responsabilidade de um jornalista é a de 

assegurar a integridade da imprensa, a de cuidar para que ela se conduza em todos os 

momentos de acordo com seus propósitos mais puros, tendo como seu principal objetivo 

e referencial, o bem estar da comunidade, em que ela está inserida. 

A preocupação com a questão ética no jornalismo surge com a complexidade social e a 

complexidade crescente da mediação que os meios de comunicação exercem sobre a 

realidade. O Jornalismo ao reconstruir o mundo, ao mostrá-lo em sua diversidade de 

fatos e pluralidade de versões, trouxe algo inerente consigo: a necessidade de distinguir 

os acontecimentos de relevância pública e a responsabilidade de publicá-los, prevendo 

consequências e atendendo a princípios de pluralidade social. A preocupação com a 

questão ética surge ao mesmo tempo em que se tenta garantir e ampliar o direito social 

à informação. Por isso, os princípios deontológicos, isto é, aquelas normas que devem 

ser seguidas, sempre tentaram vincular a mediação jornalística à responsabilidade social 

que exige a profissão (KARAM, 2004, p.53). 

E ainda segundo Karam (2004), a questão ética que circunda o jornalismo, está 

no simples interesse pelo poder, fama e prestígio, sem levar em conta a responsabilidade 

que deve integrar a profissão. “Está no impedimento do direito de resposta quando há 

evidentes equívocos ou má-fé na informação. Está na ausência da pluralidade das 

fontes, que reflita diversidades de acontecimentos e interpretações” (KARAM, 2004, 

p.54).           

 No próximo item do capítulo, será apresentado o Código de Ética da Society of 

Professional Journalists, que servirá de base, para se fazer a análise do personagem do 

trabalho.           

3.3 Código de Ética da Society of Professional Journalists    

 Para se fazer a análise de conteúdo do personagem, que representa a figura do 

jornalista no seriado, será utilizado como base o Código de Ética da Society of 

Professional Journalists. Optou-se por utilizar este, dentre os quatro códigos de ética 

norte-americanos de jornalismo, uma vez que a atração é norte-americana e não 

brasileira. O foco será os capítulos que versam sobre a Responsabilidade, Acurácia e 

Objetividade e o Jogo Limpo praticado pelo jornalista.    

 Este código foi escolhido, pois se pensa que ele seja o mais adequado para este 

tipo de análise. O presente código foi retirado do livro “A ética no jornalismo”, de 

Philip Meyer. Dentro da obra do autor, existem mais três códigos, que são American 

Society of Newspaper Editors, Declaração de Princípios da American Society of 

Newspaper Editors e Código de Ética da Associated Press Managing Editors 

Association.         

 Julga-se o Código de Ética da Society of Professional Journalists como o mais 
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apropriado para este tipo de pesquisa, pois este engloba todos os tipos de jornalismo 

praticado, seja em jornais impressos, revistas, pesquisa, na TV ou no rádio, e os outros 

três são referentes mais propriamente ao jornalismo praticado nos veículos impressos, e 

o personagem analisado é um âncora e repórter de televisão7.   

 A Society of Professional Journalists foi fundada em 1909, como sendo a 

Fraternidade Sigma Delta Chi, na Depauw University, em Indiana, nos Estados Unidos. 

Em 1988, a organização mudou definitivamente seu nome para Society of Professional 

Journalists.         

 Anualmente a Society of Professional Journalists realiza o Prêmio Sigma Delta 

Chi, para homenagear os veículos de comunicação, que se destacaram pelos seus 

trabalhos durante o ano. O Prêmio começou em 1939, e ao todo são 48 categorias 

premiadas. Existem prêmios para jornais, agências de notícias, revista, arte, gráficos, 

rádio, televisão, boletins, pesquisas, newsletters, entre outras categorias. Segundo a 

Society of Professional Journalists O Prêmio tem o objetivo de “promover o livre fluxo 

de informação vital para uma cidadania bem informada” 8. 

Os membros da Sociedade dos Jornalistas Profissionais acreditam que o esclarecimento 

público é o precursor da justiça e o fundamento da democracia. O dever do jornalista é 

chegar a esses fins buscando a verdade e fornecendo um relato justo e abrangente de 

eventos e questões. Jornalistas conscientes de todos os meios e especialidades lutam ara 

servir ao público completa e honestamente. A integridade profissional é a base da 

credibilidade do jornalista. Os membros da Sociedade dedicam-se ao comportamento 

ético e adotam este código para declarar os princípios e padrões de prática da Sociedade 

(INTERNET, 2012). 

 O código foi criado pela organização de forma oficial em 1973. Segundo o 

mesmo, jornalistas éticos tratam as fontes, personagens e colegas como seres humanos 

que merecem respeito.         

 Ele é dividido ao todo em seis capítulos, Responsabilidade, Liberdade da 

Imprensa, Ética, Acurácia e Objetividade, Jogo Limpo e Compromisso. Para cada item 

do código, há um determinado número de regras, que o jornalista, ou qualquer 

profissional da imprensa possam cumprir. O documento defende que a integridade 

profissional é à base da credibilidade do jornalista, ou seja, um jornalista para ser uma 

pessoa credível, precisa antes, ter uma conduta integra na profissão.  

 O capítulo Responsabilidade defende que a principal missão dos meios de 

comunicação de massa, como o rádio, a televisão, internet é garantir o direito que o 

                                                           
7 Ver anexo na página 58 

 
8Informações retiradas do site http spj.org/a-sdx.asp. Acesso: 05/10/2014 
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público tem de se inteirar sobre fatos e acontecimentos de grande importância. Consta 

também neste capítulo, que o principal objetivo de distribuir notícias e opinião 

esclarecida é o de ajudar o bem-estar geral. E os jornalistas que fazem uso de seu status 

profissional para motivos pessoais ou egoístas, estão indo contra a confiança das 

pessoas.           

 No que se refere sobre Liberdade de Imprensa, o código afirma que este é um 

direito que deve ser zelado pelo povo, em uma sociedade livre.  Este dever demanda a 

liberdade e o comprometimento de se discutir, interrogar e desafiar ações do Governo e 

de instituições públicas. Segundo o mesmo, os jornalistas possuem o direito de 

transmitir as opiniões das pessoas comuns, ou não populares, e têm o direito de 

concordar com a maioria delas.       

 No que tange a Ética, o código coloca que a única obrigação dos jornalistas é 

garantir ao público o direito que ele tem de conhecer a verdade. Neste capítulo, é 

defendido a não aceitação de presentes ou qualquer outro tipo de recompensa por parte 

do jornalista, e que ele não deve ter nenhum tipo de envolvimento político ou com 

empregos públicos. Fontes confidenciais de informação devem ser protegidas pelo 

jornalista também.          

 No capítulo sobre Acurácia e Objetividade, é defendido o preceito de que a 

verdade é o principal objetivo do jornalista, e que a boa vontade com o público é à base 

de todo o jornalismo. A objetividade nas informações é a principal meta do ofício de 

jornalista, e essa é a marca registrada de um profissional experiente, e que não há 

desculpas para inacurácias ou falta de objetividade. Outra obrigação defendida neste 

capítulo é a responsabilidade que os jornalistas têm de oferecer uma análise informativa, 

comentários e opiniões editoriais sobre eventos e assuntos públicos.   

 O Jogo Limpo apregoado pelo código é concebido como o respeito pela 

dignidade, privacidade, direitos e bem-estar das pessoas envolvidas nos fatos noticiados 

pelos jornalistas. Segundo este item, é dever do jornalista respeitar a privacidade dos 

envolvidos, assim como, oferecer o direito de resposta para algum acusado. É dever 

também do jornalista de fazer a correção de erros, quando forem cometidos.  

 Por último, o Compromisso é o elo de respeito e confiança, que deve existir 

entre os jornalistas e o povo. 
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3.4 A ética em Os Simpsons 

Lawler (2013, p.142), afirma que “os episódios em Os Simpsons costumam 

destacar o conflito entre desejos, sentimentos e interesses pessoais de um lado, e o senso 

de dever moral, do outro”.       

 Assim, há questão ética no seriado é retratada como uma disputa entre os 

sentimentos pessoais evocando “o que é melhor para mim?” versus a moralidade do” 

qual é a atitude correta que devo tomar?”. 

Cada membro da família Simpson, incluindo Maggie, contribui para a criação de um 

clima moral complexo, no qual a moralidade se destaca em sua importância como 

dever, justamente porque também existe o contrário- os desejos, sentimentos e 

interesses apaixonados de personalidades fortes (LAWLER, 2013, p.142).       

Mas o que seria essa bondade moral, este dever que o autor se refere? Segundo 

Lawler (2013), a palavra “dever” implica a existência de duas forças contraditórias. De 

um lado há os desejos, sentimentos e interesses- o que inclui medos, ódios, ciúmes e 

inseguranças. Do outro lado existe o que alguém acredita que deve fazer e o tipo de 

pessoa que deva ser. 

O termo “dever” sugere que essas duas forças vivem em constante conflito; e, 

consequentemente, fazer o que se deve fazer e tentar ser o que se deve ser pode ser 

difícil ou doloroso, envolvendo sacrifícios de vários tipos. O indivíduo que se 

compromete a manter um ponto de vista moral- o modelo moral ideal- é aquele que 

resolve se subordinar e sacrificar, se necessário, os desejos, sentimentos e interesses 

pessoais em nome do dever- para fazer a coisa certa ou se tornar o tipo certo de pessoa 

(LAWLER, 2013, p.142). 

O seriado faz uma sátira do estilo de vida dos americanos e da cultura 

contemporânea. Um importante tema recorrente é o papel da moralidade, ou da falta 

dela, na vida dos cidadãos de Os Simpsons.      

 Para Holt (2013), a série é hipócrita e semelhante à literatura existencialista, pois 

ambos demonstram de maneiras diferentes, mas com a mesma tranquilidade, a crise 

moral existente no presente. Esta crise se refere aos valores que envolvem a vida de uma 

pessoa e sejam quais forem eles, ela pode ser julgada pela maneira como esses valores 

se relacionam com as ações do indivíduo, em outras palavras “é possível distinguir o 

conteúdo moral- ou seja, princípios morais específicos- das propriedades morais 

formais, em particular sendo fiel a nós mesmos e praticando tudo aquilo que pregamos” 

(HOLT, 2013, p.170). Então, fazer o oposto do se prega é incoerente e hipócrita. 

Os Simpsons não apenas ilustra muitas importantes características desse vício moral, 

mas também revela como são falsas certas coisas que os filósofos disseram a cerca dele. 

Parece estranho que uma comédia em desenho animado possa revelar o que os peritos 

não perceberam (HOLT, 2013, p.170). 
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Uma pessoa hipócrita então seria alguém que acredita em certos valores e 

princípios, afirma que ela deva viver de acordo com eles, mas acaba violando esses 

princípios e valores.        

 Ainda segundo Holt (2013), no caso da hipocrisia, a ação do indivíduo viola 

suas próprias afirmações de valores: morais, estéticos, profissionais, racionais ou outros. 

A falha é moral, mesmo que os valores em questão não estejam incluídos na esfera 

moral. 

3.5 O Âncora no Telejornalismo Norte-Americano 

 Segundo Squirra (1993), o personagem que mais se identifica com as notícias 

nos telejornais dos Estados Unidos é a imagem do apresentador, que “no país recebeu, 

ainda na década de 50, o nome de âncora (“anchorman”)” (SQUIRRA, 1993 p.65).

 Nos EUA, este profissional da mídia eletrônica, mais precisamente o 

telejornalismo, transcendeu a figura ou o ofício de um mero apresentador de notícias. 

Hoje, eles se configuram como “estrelas” da grande mídia. 

Hoje, os homens-âncoras nos EUA são verdadeiras “instituições vivas” da televisão. 

Eles recebem os maiores salários, e todo renovação de contrato ou novas ascensões aos 

postos máximos do telejornalismo repercutem muito na imprensa e no seio do 

jornalismo eletrônico nos EUA. Eles são profundamente confiáveis para sua audiência e 

extremamente ativos em todos os assuntos que envolvem a nação. São fortemente 

respeitados em público e reverenciados onde quer que vão. São verdadeiras estrelas, no 

melhor estilo de Hollywood (SQUIRRA, 1993, p.66). 

 Os âncoras passaram a ser para as empresas de comunicação, o que as grandes 

estrelas do cinema são para as bilheterias, uma fonte de lucro. Com estas figuras da 

comunicação, os grandes grupos da mídia começaram a contar com os nomes dos 

âncoras nos telejornais. 

O moderno telejornalismo começou, pode-se afirmar, em 1963 quando os programas 

passaram a ter meia hora de duração. E os telejornais já tinham na ancoragem o seu 

estilo mais definido. Walter Cronkite, o mais importante âncora da CBS e da história do 

telejornalismo norte-americano, foi o primeiro jornalista que- além de ter a incumbência 

de apresentar de forma crível e segura o telejornal- também recebeu o título de Editor 

Chefe (“Managing Editor”) (SQUIRRA, 1993, p.67). 

 Os âncoras dos telejornais dos EUA não são apenas apresentadores, eles 

desempenham também a função de editores- chefes dos programas. Eles orientam as 

pautas a serem apuradas, selecionam a duração das matérias, eliminam temas, incluem 

novas abordagens. Eles podem não concordar com uma informação de algum editor ou 

repórter e tem poder suficiente para muda-la. “É o Editor-Chefe quem define a face 
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“política” do programa. O telejornal é sua própria imagem e tem a sua marca. 

Basicamente, é sua “propriedade” (SQUIRRA, 1993, p.67). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 O percurso de Springfield e a metodologia  

A pesquisa será realizada a partir da observação de quatro episódios de quatro 

temporadas distintas do seriado Os Simpsons. Os episódios escolhidos para a análise do 

jornalista da série pertencem as seguintes temporadas: primeira (1990), quinta (1994), 

nona (1997) e décima oitava (2007).       

 O personagem escolhido para ser analisado é o principal jornalista do seriado, 

Kent Brockman, âncora dos programas jornalísticos 6 News,  Smartline, De Olho em 

Springfield e Meus Dois Centavos. Será analisado se ele cumpre com as regras 

estabelecidas dos capítulos sobre a Responsabilidade, Acurácia e Objetividade e o Jogo 

Limpo do Código de Ética da Society of Professional Journalists. Estes itens do Código 

foram escolhidos, pois se considera que eles ofereçam elementos necessários para serem 

utilizados como categorias de análise.      

 Em um primeiro momento, será feita uma introdução geral do episódio, assim 

como informar a data da primeira vez em que foi exibido, o diretor, a temporada em que 

pertence, o tema retratado, um resumo da trama, e mostrar os protagonistas do mesmo.

 Após isso, são cronometrados os tempos em que a Família Simpson fica 

assistindo televisão e, também será registrado o tempo em que o jornalista aparece no 

episódio. A técnica de cronometragem servirá para mostrar o quão importante a TV e o 

jornalista se configuram no episódio. 

E por último, será feita a análise do jornalista e se ele age em consonância com 

os termos já citados do Código de Ética da Society of Professional Journalists. 

O método principal de pesquisa deu-se pela escolha da pesquisa bibliográfica, A 

pesquisa serviu para se obter um conhecimento maior sobre o seriado, informações 

sobre a série, e como ela possui aspectos próprios que vão além de uma animação. 

A técnica de análise escolhida para o estudo foi a de análise de conteúdo (AC), 

uma vez que se julgou a mais apropriada para este tipo de produto audiovisual, ou 

televisivo. 

4.2 Pesquisa bibliográfica        

 Em trabalhos de pesquisa, a pesquisa bibliográfica é o ponto de partida para a 

construção do projeto e seu desenvolvimento. Segundo Stumpf (2005): 

Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de qualquer 

trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção da 
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bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, 

onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a evidenciar o 

entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias ideias e opiniões 

(STUMPF, 2005, p.51). 
Em resumo, este tipo de pesquisa incide em identificar informações 

bibliográficas, selecionar os documentos relacionados ao tema estudado, anotar as 

informações relevantes e escolher as referências, os autores que serão utilizados na 

produção do trabalho acadêmico.      

 Como afirma Gil (2002), a pesquisa bibliográfica tem início com a escolha do 

tema a ser estudado pelo pesquisador. 

É considerada uma tarefa fácil, porque qualquer ciência apresenta grande número de 

temas potenciais para pesquisa. No entanto, a escolha de um tema que de fato 

possibilite a realização de uma pesquisa bibliográfica requer bastante energia e 

habilidade do pesquisador (GIL, 2002, p.60). 
  

A pesquisa bibliográfica é dividida por Gil (2002) em um processo que envolve 

cinco etapas: a escolha do tema; o levantamento bibliográfico preliminar; formulação do 

problema; elaboração do plano provisório de assunto; busca das fontes; leitura do 

material.          

 Para Stumpf (2005), este tipo de pesquisa é fundamental para a realização de um 

trabalho, pois “o texto divulgado vai se somar ao conjunto da literatura científica, 

permitindo que se estabeleça o encontro entre a fonte geradora de conhecimento (autor) 

e aqueles que desejam obtê-lo (usuário/leitores) (STUMPF,2005, p. 52).  

 Após escolher o tema a ser estudado, e definir o problema, o pesquisador 

necessita aprofundar os conceitos e suas relações. Toda leitura feita por ele será 

utilizada para formular seu trabalho. 

O material básico para isto já deve estar disponível, pois foi utilizado para elaborar o 

problema e justificar o tema proposto. Mas precisa ser ampliado através de uma boa 

estratégia de busca que recupere tanto textos de trabalhos teóricos quanto de outros 

estudos e pesquisas relacionados. O planejamento desta busca evitará perda de tempo e 

dará direcionamento ao objetivo proposto. A este trabalho denomina-se pesquisa 

bibliográfica (STUMPF, 2005, p.53). 

 

Segundo Gil (2002), a principal vantagem deste tipo de pesquisa, está no fato de 

“permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2002, p.45).   

  A pesquisa bibliográfica serve para se obter um número maior de informações 

sobre o tema estudado, assim como, possibilitar mais tempo para que o pesquisador 

tenha mais objetividade em sua busca. 

4.3 Análise de conteúdo        

 A análise de conteúdo (AC), quando aplicada nos meios de comunicação de 
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massa, se ocupa basicamente de análises de mensagens, como define Fonseca Júnior 

(2005): 

No contexto dos métodos de pesquisa em comunicação de massa, a análise de conteúdo 

ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo ocorrendo com a análise 

semiológica ou análise de discurso. As principais diferenças entre essas modalidades 

são que apenas a análise de conteúdo cumpre com os requisitos de sistematicidade e 

confiabilidade (FONSECA JUNIOR, 2005 p.286). 
  

Este tipo de análise não se restringe somente ao estudo das comunicações de 

massa, mas também “tem sido utilizada para tratar materiais dispares (editorias, filmes, 

revistas, novelas radiofônicas, etc.) e isso com objetivos tão diferentes que é difícil, 

senão impossível, realizar uma classificação rigorosa das suas aplicações” (KIENTZ, 

1979, p.51). Através deste pensamento de Albert Kientz, fica claro, que ela é uma 

técnica polivalente, ou seja, pode ser aplicada em vários tipos de produtos da 

comunicação, sejam eles informativos como editoriais e revistas, ou de entretenimento 

como filmes e novelas radiofônicas. 

Na maioria das vezes, por intermédio do conteúdo das comunicações de massa, 

procurou-se obter diretamente informações sobre os veículos que as produzem: órgãos 

de imprensa, as emissoras de radiofusão, as redes de televisão, etc. e, para além deles, 

sobre a cultura em que se situam e que os condiciona (KIENTZ, 1979, p.51). 
          

Por se tratar de uma técnica que abrange um grande leque de possibilidades de 

estudo, vário são os motivos que podem levar ao seu uso, mas pode-se destacar: 

A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente 

contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por outros? Por outras 

palavras, será minha leitura válida e generalizável? 
E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não 

poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta de 

conteúdos e estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a 

propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações 

suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori não possuímos a 

compreensão (BARDIN, 1977, p.29). 

 

Na sequência do trabalho, será apresentado o corpus do objeto de estudo da 

pesquisa, assim como as categorias utilizadas para se fazer a análise do personagem.  

4.4 Corpus do objeto de estudo       

 Para identificar se o personagem Kent Brockman, que representa o jornalista em 

Os Simpsons segue os preceitos do Código de Ética da Society of Professional 

Journalists, serão analisados quatro episódios neste trabalho. Cada episódio tem em 

média, um tempo de duração de 25 minutos.      

 Os episódios escolhidos são dos anos de 1990, 1994, 1997 e 2007. A escolha dos 

episódios priorizou uma diferença de anos entre uma temporada e outra do seriado, com 
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o objetivo de mostrar o tratamento na forma que o personagem do jornalista é 

representado na atração.        

 Os episódios selecionados oferecem elementos necessários para se fazer a 

análise do jornalista representado na série. 

Após determinar o corpus da pesquisa, partimos para estabelecer os critérios 

para a análise do personagem.  

Em um primeiro momento, será feita uma análise geral do episódio. O primeiro 

aspecto abordado será o tema, sobre o que está sendo tratado. Depois, será exposto o 

protagonista, e um resumo da história, que envolve o episódio. Por fim, são 

cronometrados os tempos em que a Família Simpson fica em frente à televisão e, o 

tempo de participação do jornalista no episódio. 

 

Nome do episódio   

Primeira Transmissão   

Temporada   

Diretor   

Tema   

Protagonista(s)   

Resumo   

Tempo de duração do episódio   

Tempo que a Família Simpson 

assiste TV 

  

Tempo que aparece o jornalista   

Tabela 1 mostra os pontos analisados dos episódios 

 

4.5 Categorias de análise do personagem 

A análise do personagem de Kent Brockman será feita com base nos capítulos 

sobre a Responsabilidade do jornalista, sobre a Acurácia e Objetividade do jornalista e 

o Jogo limpo Praticado pelo jornalista, estabelecidos pelo Código de Ética da Society of 
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Professional Journalists.        

 As categorias que foram selecionadas para serem utilizadas na pesquisa são as 

seguintes, lembrando que elas foram montadas com base nas leis do Código: 

Responsabilidade: examinar se Kent Brockman age e informa de acordo com o 

interesse público, de uma maneira responsável comprometida, ou ele se vale de seu 

ofício para alimentar interesses pessoais;     

 Acurácia e Objetividade: constatar se o jornalista é objetivo em suas 

reportagens e informa o público com clareza, se suas notícias são livres de opiniões e 

preconceitos e, se a apuração das notícias é feita de maneira minuciosa e detalhada; 

 Jogo Limpo: relatar se o jornalista respeita a privacidade de suas fontes, se o 

mesmo não faz acusações não oficiais, e se oferece uma oportunidade de réplica para a 

pessoa envolvida e se faz correções dos seus erros. 

        

Responsabilidade   

Acurácia e Objetividade   

Jogo Limpo   

Tabela 2 mostra as categorias utilizadas para se fazer à análise do personagem 

 

Estes itens do Código foram escolhidos, pois se considera que eles ofereçam 

elementos necessários para serem utilizados como categorias de análise, e acredita-se 

que eles abrangem os principais valores éticos da profissão, como a responsabilidade, a 

objetividade e a honestidade.         

 Com base no processo metodológico apresentado e, as teorias utilizadas ao 

longo do trabalho, assim como as técnicas de análise e as categorias escolhidas, são 

apresentadas no próximo capítulo da pesquisa, as análises dos episódios e do 

personagem que representa o jornalista no seriado.  
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5 ANÁLISE 

5.1 Kent, uma análise em diferentes épocas 

Este Kent não se trata de Clark Kent, vulgo superman, personagem emblemático 

dos quadrinhos, bom moço do cinema e da televisão norte-americana, marco da moral, 

da ética e dos valores de liberdade apregoados pelos Estados Unidos.   

 O Kent escolhido para a análise, de super-herói não tem nada, muito pelo 

contrário, está mais para vilão, do que para mocinho. Kenny Brockelstein vulgo Kent 

Brockman é o principal jornalista do seriado, ele é âncora a dos programas jornalísticos 

6 News,  Smartline, De Olho em Springfield e Meus Dois Centavos. Ele é conhecido por 

cobrir os principais acontecimentos da cidade e por suas frases hilárias. Kent é um 

profissional tendencioso, que julga os acontecimentos, ao ponto dos seus comentários 

beirarem ao absurdo e ao sensacionalismo. Sua primeira aparição no seriado foi no 

episódio da primeira temporada “Krusty se Machuca”, que foi ao ar no dia 29 de abril 

de 1990.          

 O personagem de Kent foi baseado na figura de dois âncoras norte-americanos, 

Harold Fishman e Jerry Dunphy. Fishman foi o âncora, que ficou por maior tempo na 

história da televisão americana, em Los Angeles, no Canal Virtual 5 (KTLA). Ele ficou 

no ar de 1960 até 2007, ano em que faleceu. Já Dunphy, foi um dos mais respeitados 

âncoras de televisão de Los Angeles. Ele era conhecido pelo seu bordão “Do deserto 

para o mar, para todo o sul da Califórnia, uma boa noite”. Dunphy foi um dos primeiros 

repórteres a entrevistar Richard Nixon após sua renúncia, então presidente dos Estados 

Unidos, em 1974.         

 Outra forte influência no personagem de Kent Brockman é a de Ted Baxter, 

figura interpretada pelo ator e cantor Ted Knight, no programa de comédia The Mary 

Tyler Moore Show. O jornalista interpretado por Knight é a paródia de um profissional 

superficial, irresponsável e cômico.       

 No personagem de Kent Brockman, podem-se ver diversos traços de Baxter seja 

na maneira de se vestir, de se portar na frente das câmeras, o tom da pele, o penteado ou 

sua voz grave de barítono. 
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5.2 A prisão equivocada do palhaço popstar e o deboche do âncora 

 

 

Figura 3- Krusty se Machuca- 29/04/1990 

 

Nome do episódio Krusty se Machuca 

Primeira Transmissão 29/04/1990 

Temporada 1ª 

Diretor Brad Bird 

Tema Prisão de uma celebridade 

Protagonista(s) Palhaço Krusty, Bart Simpson e 

Sideshow Bob 

Tempo de duração do episódio 23 minutos e 5 segundos 

Tempo que a Família Simpson assiste 

TV 

3 minutos e 11 segundos 

Tempo que aparece o jornalista 2 minutos 

Tabela 3- Tabela do episódio “Krusty se Machuca” 

 

Acusado de um crime hediondo Krusty, o Palhaço, apresentador e ídolo de um 

programa de televisão para as crianças de Springfield, se vê cercado por ódio e 

suspeitas. Enquanto Homer Simpson faz compras no Kwik- E Mart, o dono do 

supermercado é assaltado por um homem com uma arma e vestido com as mesmas 

roupas de Krusty. O palhaço então é acusado de ter praticado o assalto. Mas Bart está 

convencido de que ele é inocente e com a ajuda de sua irmã Lisa, eles descobrem que o 
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ajudante de palco de Krusty, Sideshow Bob foi o culpado. Bob é preso e jura vingança, 

enquanto Krusty é liberado. 

O tempo em que a Família Simpson assiste televisão não é grande, se 

comparado com o tempo total do episódio. Mas esses minutos são suficientes para eles 

se informarem sobre o principal fato da trama, a prisão do palhaço. O acontecimento é 

transmitido pela TV, e ela se mostra como o principal veículo de comunicação nesse 

episódio. O tempo em que aparece Kent Brockman é de dois minutos, neste espaço, ele 

informa sobre o suposto assalto envolvendo o palhaço. 

5.2.1 Responsabilidade 

No episódio, Kent Brockman apresenta, no telejornal em que ele é o âncora, a 

notícia de que o palhaço Krusty foi preso e é considerado o principal suspeito de ter 

assaltado o dono do supermercado Kwik- E Mart. O título da reportagem é o seguinte: 

“Krusty Vai em Cana: O Dia em que a Risada Morreu”. 

O jornalista em nenhum momento da reportagem vale-se do seu status 

profissional, em prol de motivos egoístas, ou para tirar benefícios para si próprio. O 

direito que o público tem de conhecer eventos de importância e de grande interesse é 

respeitado, mas o fato não fica totalmente esclarecido, uma vez que Brockman não 

entrevista nenhuma fonte oficial ou alguma pessoa envolvida, nem mesmo com Krusty, 

ele entra em contato. 

Nesse sentido, é possível falar em direito. E, tomando como referência a universalidade 

humana em construção, é justificável falar de um gênero que se articula ao redor da 

contemporaneidade e precisa satisfazer necessidades criadas pelo seu desenvolvimento, 

seja no campo amoroso, sexual, estético, seja no econômico, cultural, enfim, histórico. 

A busca desta realização embute também a necessidade de buscar informação sobre o 

cotidiano em movimento, mediado por uma atividade específica, a jornalística, que 

exige um comportamento ético comprometido com esta produção diária (KARAM, 

1997, p.24). 

 

 O jornalista apenas reporta o que os outros veículos de comunicação da cidade 

estão noticiando. Desta forma, ele age de uma maneira irresponsável e 

descomprometida com o caso, e, sobretudo, com a população de Springfield. Para 

Aguiar (2006), uma reportagem é o fruto do “trabalho de apuração das informações 

pelos repórteres, que não se limitam a reproduzir informações “vazadas” por fontes 

informativas para a redação dos jornais” (p.75). 

Neste fato, Kent Brockman deixa sua responsabilidade jornalística de lado. 
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5.2.2 Acurácia e Objetividade 

Kent Brockman não prima pela objetividade ao noticiar o que aconteceu no fato. 

E sua apuração do acontecimento não é um trabalho detalhado e minucioso. Durante a 

apresentação da notícia, a fala do apresentador do telejornal é carregada de opinião, de 

comparações descabidas e preconceito, e até mesmo de gargalhadas. Para Abramo 

(2002), o jornalista precisa saber tem bom senso ao emitir uma opinião, e como isso 

pode interferir no seu trabalho: 

O jornalista não pode ser despido de opinião política. A posição que considera o 

jornalista um ser separado da humanidade é uma bobagem. A própria objetividade é 

mal administrada, porque se mistura com a necessidade de não se envolver, o que cria 

uma contradição na própria formulação política do trabalho jornalístico. Deve-se, sim, 

ter opinião, saber onde ela começa e onde acaba, saber onde ela interfere nas coisas ou 

não. É preciso ter consciência (ABRAMO, 2002, p.109). 

 

Logo no começo da reportagem, ele se refere ao palhaço Krusty como sendo: 

“nada mais do que um criminoso”, entretanto, ainda não existiam provas concretas de 

que ele foi o autor do assalto. Em uma de suas comparações, ele se refere à mídia como 

sendo: “Um grande picadeiro, um circo da mídia nacional”, e segundo ele as crianças ao 

descobrirem novas informações do fato, pela imprensa: “Se apoiavam uma nas outras 

como vários trapezistas romenos”. Brockman também chama a atual juventude de 

Springfield de desinteressada. Segundo o jornalista: “A prisão do palhaço e herói das 

crianças, encheu igrejas, sinagogas e mesquitas com os desiludidos de todas as vias da 

vida”. Seus comentários são irônicos e sarcásticos, o que vai amplamente contra o 

Código de Ética da Society of Professional Journalists.    

 Nesta mesma reportagem, ao se referir a um ataque cardíaco, que Krusty teve 

em um de seus programas, ao ingerir produtos de carne suína patrocinados por ele 

mesmo, Kent Brockman começa a gargalhar do fato. Esta atitude mostra uma total falta 

de respeito e ética do jornalista para com a vítima e com os telespectadores que assistem 

o telejornal apresentado por ele. 

Na cobertura deste caso, Brockman abre mão de uma das principais obrigações 

do exercício do jornalismo, a apuração das informações. O jornalista não faz contato 

com nenhuma fonte, nem mesmo com a pessoa que está sendo acusada do crime, para 

saber realmente o que aconteceu. Toda notícia para ser feita com responsabilidade e 

credibilidade deve ter fontes que possam falar sobre o caso, para se trazer diferentes 

olhares sobre o que aconteceu, e tentar se chegar o mais próximo possível da verdade, 

mas Kent Brockman não entrevistou nenhuma pessoa envolvida com assalto. 
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A pluralidade de meios e de fontes e a diversidade de interpretações e opiniões são 

essenciais para, num debate público proporcionado pela tecnologia contemporânea, 

tornar possível discutir o presente e projetar o futuro não apenas com os preconceitos 

do passado. Deste projeto participam tanto a revelação da alegria e da grandeza quanto 

da dor e da mesquinharia humana. Cotidianamente, ao jornalismo também cabe fazer 

isso (KARAM, 1997, p.89). 

 Ele apenas alimenta a si mesmo e os seus telespectadores com informações 

divulgadas pelos outros veículos de comunicação da cidade de Springfield. 

Kent Brockman não realiza uma apuração minuciosa ou detalhada sobre o que 

aconteceu de fato, neste ponto ele age contra os preceitos do Código de Ética da Society 

of Professional Journalists.        

  Esta sua atitude irresponsável, acaba condenando até então uma pessoa que era 

inocente, e não a culpada pelo assalto. 

5.2.3 Jogo Limpo 

Se tratando da apuração das informações sobre o que aconteceu Kent Brockman 

não fez uma boa investigação, e não realizou uma cobertura detalhada e minuciosa, o 

mesmo se pode dizer sobre a maneira, que o jornalista tratou o principal suspeito do 

caso. Além de debochar de Krusty, Brockman o condenou de uma maneira precoce, por 

um crime que ele não cometeu. Baseando-se apenas em informações alheias, o jornalista 

deu à famosa “barrigada” dentro do jornalismo, ele noticiou uma mentira como sendo 

algo verdadeiro. Segundo Abramo (2002), o jornalista não pode aceitar as coisas 

somente por aquilo que elas parecem ser, ou pelo seu face value. Para ele, é importante 

que o jornalista alimente um certo ceticismo em relação aos fatos. 

Ele fez de certa maneira, acusações não oficias e precipitadas contra o suspeito 

do delito, não respeitando a privacidade e o direito de resposta do mesmo. O acusado 

não teve como se defender das acusações feitas pelo jornalista. Não foi dada a ele uma 

oportunidade de réplica. “Dimensionar os limites da privacidade, do interesse público e 

da própria noção de liberdade conectada com a responsabilidade social é um dos 

dilemas da ética jornalística contemporânea” (KARAM, 1997, p.73). 

Kent Brockman não fez a correção dos seus erros, e também agiu de um jeito 

antiético ao acusar injustamente o palhaço sobre o assalto. 

5.3 Uma mentira de outro planeta 
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Figura 4- Homer Astronauta- 24/02/1994 

Nome do episódio Homer Astronauta 

Primeira Transmissão 24/02/1994 

Temporada 5ª 

Diretor Carlos Baeza 

Tema Viagem do homem ao Espaço 

Protagonista(s) Homer Simpson 

Tempo de duração do episódio 22 minutos e 51 segundos 

Tempo que a Família Simpson assiste 

TV 

2 minutos e 55 segundos 

Tempo que aparece o jornalista 1 minuto e 26 segundos 

 Tabela 4- Tabela do episódio “Homer Astronauta” 

 

A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA) não está 

contente com o interesse, que o público tem com seu trabalho de exploração e 

descobertas no espaço. A NASA decide então, enviar para o espaço uma pessoa comum 

e, abre uma competição para as pessoas, que têm interesse em participar. Homer 

Simpson e seu amigo Barney Gumble se inscrevem no programa e são selecionados 

para visitar e conhecer o Espaço. Mas Barney ao comemorar sua aprovação, se 

embriaga e acaba ficando de fora da viagem espacial. Dentro da nave espacial, Homer 

quebra um aquário de vidro contendo uma colônia de formigas. Kent Brockman ao 

noticiar o fato, se refere aos insetos como sendo criaturas gigantes. Mas no fim, Homer 

salva toda a tripulação de um desastre.       

 A televisão mais uma vez, é o principal meio de comunicação, que a Família 
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Simpson utiliza para ficar inteirada sobre o que de mais importante acontece em 

Springfield, no caso, a viagem de Homer Simpson para o Espaço. O tempo deles na 

frente dela não é grande. O tempo que Kent Brockman aparece no episódio é menor do 

que dois minutos, mas já é suficiente para ele introduzir o principal acontecimento da 

trama. Mesmo ele não sendo o protagonista do episódio, Brockman tem um papel 

importante no mesmo, o de promover o sensacionalismo jornalístico.  

5.3.1 Responsabilidade 

O grande fato noticiado por Kent Brockman no telejornal deste episódio seriam 

as primeiras cenas da tripulação no Espaço, mas no momento em que ele está falando, 

aparecem imagens de formigas dentro da nave espacial, que está Homer Simpson e 

outros dois astronautas, entre eles, Buzz Aldrin9. 

Segundo o jornalista: “A nave espacial foi invadida, conquistada se preferirem, 

por uma raça gigante de formigas espaciais e, é difícil saber se elas vão comer os 

prisioneiros terráqueos ou escravizá-los”. Na verdade, o que aconteceu foi que as 

formigas saíram de dentro de um aquário de vidro, que estava na nave e que foi 

quebrado por Homer. Elas parecem gigantescas, devido à tomada da câmera, por isso se 

tem a impressão de que os insetos aumentaram de tamanho. 

O jornalista deve ser aquele que conta a terceiros, de maneira inteligível, o que acabou 

de ver e ouvir. Ele também deve saber interpretar coisas como decretos presidenciais, 

fenômenos geológicos, a explosão de um foguete, um desastre de rua. Deve saber 

explicar para o leitor como o fato se deu, qual foi o processo que conduziu àquele 

resultado e o que aquilo vai trazer como consequência (ABRAMO, 2002, p.110). 

 

 Mas como Kent Brockman não tem conhecimento deste fato, ele divulga o 

contrário do que aconteceu, e acaba deturpando as informações.  

O jornalista assim não age com responsabilidade. O direito que as pessoas têm 

de saber de grandes acontecimentos, no caso a ida do homem ao espaço, é manchado 

por essa inverdade informada por Brockman. 

Ele também faz mau uso de seu status profissional neste acontecimento. O 

âncora se refere a si mesmo como sendo: “Uma personalidade confiável da TV”, o que é 

uma mentira, uma vez que ele noticia informações que não condizem com a realidade 

dos acontecimentos. Ele vale-se desse seu suposto prestígio para, segundo ele próprio: 

“Ajudar as formigas conquistadoras e, ser útil em reunir pessoas para trabalharem, em 

                                                           
9 Edwin Eugene Aldrin Jr., ou Buzz Aldrin foi o segundo homem da história a pisar na Lua, em 20 de 

julho de 1969. O primeiro foi Neil Armstrong, ambos fizeram parte da missão Apollo 11. Buzz Aldrin 

participou também da missão Gemini XII, em 1963, sua primeira viagem espacial, antes de ir para a Lua, 

em 1969. Informações retiradas do site jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/aldrin-b.html. Acesso: 23/09/2014 
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suas cavernas subterrâneas de açúcar”. O jornalista agiu de uma maneira pérfida, 

contrariando completamente os preceitos do Código de Ética da Society of Professional 

Journalists (1973), que afirma ser errado o jornalista que usa seu status profissional 

como representantes do público por motivos egoístas ou pérfidos violam uma alta 

confiança. 

O direito dos cidadãos de serem informados é respeitado, mas Kent Brockman 

ao deformar a verdade, acaba sendo irresponsável, e deixa as pessoas, que estão 

assistindo o seu telejornal preocupadas com a “suposta” invasão das formigas gigantes. 

5.3.2 Acurácia e Objetividade 

Novamente, as informações noticiadas por Kent Brockman são cheias de 

equívocos e mal apuradas, e com opiniões sensacionalistas do comunicador. Ele 

divulgou um fato como sendo algo verdadeiro, a invasão das formigas gigantes, mas 

que não era.  

O jornalismo hoje trata a informação das duas formas: como bem social e como 

mercadoria. Se fosse só mercadoria, não poderíamos ter acesso a infinidade de fatos e 

versões de grande relevância social que acompanhamos diariamente, especialmente pela 

mídia impressa (KARAM, 1997, p.78).   

 

Falta para o jornalista do seriado buscar dados sobre o que realmente aconteceu, 

como ocorreu, cruzar as informações para se chegar a algo mais próximo da realidade 

do fato, processo indispensável para o trabalho de qualquer profissional da imprensa. 

Existe o jornalista que só conta o fato: um muro caiu na cabeça da dona Maria e ela 

morreu debaixo de 35 tijolos. Isso é um fato, puro e simples. Haverá outro jornalista 

que dirá que o muro caiu porque o dono do terreno se recusou a gastar dinheiro e usou 

um suporte ruim, que ameaçava cair. Aí se começa a desenvolver o que se passa, da 

narrativa do fato para a crítica da sociedade (ABRAMO, 2002, p.110).   

 

Kent Brockman ao afirmar que “o que já vimos fala por si só” quando são 

mostradas as imagens das formigas dentro da nave espacial, passa uma ideia de que foi 

exatamente aquilo que aconteceu e, de que a invasão das formigas é um fato 

consumado. Agindo desta maneira, ele exclui qualquer outro tipo de interpretação do 

acontecimento, não dando espaço para se mostrar todos os lados do assunto. 

A cada momento em que se investiga um acontecimento, que se divulga uma 

declaração, que se edita um fato, está presente a decisão humana com base em critérios 

jornalísticos, que deve levar em conta a responsabilidade social, exatidão e pluralidade 

de fontes, versões e opiniões (KARAM, 1997, p.88). 

 

Neste mesmo momento, Kent Brockman também age de uma maneira arrogante 

e negligente quando diz que: “Mas uma coisa é certa, não temos como derrotá-las e, em 

breve, estarão aqui”. Mas como Brockman pode ter certeza de algo, em que ele se quer 

apurou, ou buscou informações concretas a respeito do assunto? E como pode um 
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jornalista dar como certo algum fato, somente se baseando em imagens e, 

respectivamente na máxima “uma imagem vale mais do que mil palavras”? 

A Tarefa para os jornalistas é encontrar incentivos para a reflexão calma e o julgamento 

não precipitado que são tão poderosos quanto às pressões competitivas que os impelem 

na direção da publicação impensada. Muito depende dos tipos de pessoas que trabalham 

no negócio jornalístico e dos tipos de organização para os quais trabalham (MEYER, 

1989, p.144). 

 

Uma apuração feita de maneira responsável, minuciosa e detalhada, como prega 

a cartilha do Código de Ética da Society of Professional Journalists, não é realizada por 

Kent Brockman. Ao que tudo indica, o jornalista prefere trabalhar com suposições, ao 

invés de informações concretas. 

A objetividade exercida pelo jornalista neste caso é débia, uma vez que a 

verdade é deixada de lado por ele. Sua reportagem apresenta inacurácias e falta de 

minuciosidade, o que transmite para os telespectadores de seu telejornal, uma total falta 

de credibilidade. Credibilidade é a principal conquista de qualquer jornalista, e não tê-

la, é um pecado grave para o exercício da profissão. 

A isenção do jornalista também foi deixada de lado, pois ele mostra-se favorável 

às formigas e não às pessoas. Isto fica claro, quando em outro momento do seu 

telejornal, quando é mostrado dentro do estúdio do programa, um cartaz em suas costas 

com dizeres em apoio à suposta invasão das formigas espaciais. 

Ele também omite informações em relação aos perigos que a nave espacial de 

Homer Simpson corre, ao deixar de informar que perigos são esses e, fazer pouco caso 

do assunto, quando ele diz a seguinte frase: “Devido ao risco que eles vão correr na 

reentrada blá, blá, blá”. O âncora brinca aparentemente com um assunto sério. 

5.3.3 Jogo Limpo 

A exemplo da apuração minuciosa e detalhada, o jogo limpo também não é 

praticado por Kent Brockman. Como já se afirmou anteriormente, na outra categoria da 

análise, ele noticiou uma mentira como sendo algo que realmente aconteceu. 

 Segundo o Código de Ética da Society of Professional Journalists (1973), os 

jornalistas devem ser responsáveis perante o público por suas reportagens, agindo de 

uma maneira mentirosa, ele vai totalmente contra isso. E com sua inverdade, ele deixou 

a Família de Homer Simpson mais preocupada, do que bem informada. 

Além de noticiar informações erradas, o jornalista não procura fazer as devidas 

correções dos seus erros. Ele age de uma maneira irresponsável ao não buscar as 
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informações corretas, sobre o que realmente aconteceu dentro da nave espacial, em que 

está Homer Simpson e os outros astronautas. 

Kent Brockman afetou negativamente a reputação do veículo de comunicação 

em que ele trabalha, ao noticiar as suas inverdades. Ele age de uma maneira antiética ao 

deixar explícito seu apoio aos insetos “invasores”, e ajudar na possível escravidão dos 

cidadãos de Springfield. 

O jornalista tem de ser despido de qualquer opinião sobre qualquer coisa; isso se está 

exigindo intimamente, não só formalmente. É uma violação de direito íntimo de as 

pessoas terem opinião; uma equiparação da profissão a uma espécie de renúncia de si 

mesmo: não se tem opinião sobre nada, principalmente opinião política (ABRAMO, 

2002, p.115). 

 

A além de ser antiético, Brockman é arrogante ao afirmar que o que era 

mostrado nas imagens era a verdade e, não admitia interpretações contrárias à dele. Na 

verdade, ele estava mostrando nada mais do que uma opinião desinformada e 

deformada. 

A principal atitude antiética do jornalista foi não ter buscado a verdade do 

acontecimento e, além de deixar seus telespectadores preocupados à toa, ele não 

corrigiu seus erros crassos. O jornalista não foi contra somente com a verdade, mas 

também agiu de uma maneira contrária aos preceitos éticos do Código de Ética da 

Society of Professional Journalists. 

5.4 Uma reportagem mais fria que peru de Natal congelado 

 

Figura 5- Milagre de Natal- 21/12/1997 

Nome do episódio Milagre de Natal 

Primeira Transmissão 21/12/1997 
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Temporada 9ª 

Diretor Bob Anderson 

Tema Sensacionalismo 

Protagonista(s) Bart Simpson, a Família Simpson e Kent 

Brockman 

Tempo de duração do episódio 22 minutos e 50 segundos 

Tempo que a Família Simpson assiste 

TV 

1 minuto 

Tempo que aparece o jornalista 1 minuto e 47 segundos 

Tabela 5- Tabela do episódio “Milagre de Natal” 

 

Na véspera do Natal, Marge pede para a família não abrir os presentes, até a 

manhã seguinte. Mas Bart desobedece sua mãe e os abre. Ele acaba queimando de um 

jeito acidental, as compras de Natal da Família Simpson. Ele decide então os enterrar no 

jardim de casa, e mente que eles foram roubados. Kent Brockman usa o caso para fazer 

uma reportagem de interesse humano e, com a ajuda dos moradores de Springfield, eles 

compram novos presentes para a Família Simpson. Mas as pessoas da cidade acabam 

descobrindo a verdade do fato e se revoltam contra Bart e sua família. Kent Brockman 

decide fazer outra reportagem, mas desta vez, ele tenta contar a verdade do caso.  

 Dos quatro episódios selecionados para a pesquisa, este apresenta o menor 

tempo, em que a Família Simpson assiste televisão, por um motivo, eles são a notícia e 

agora, eles aparecem na TV, na cobertura in loco de Kent Brockman. O jornalista 

apresenta um papel fundamental nesta história, pois é ele quem chama à atenção de 

Springfield para o caso, que seria “perfeito” para uma reportagem de Natal, mas que não 

correspondeu com o que realmente aconteceu. O tempo em que aparece o jornalista é 

maior do que o tempo em que é exibido a Família Simpson em frente da televisão. Ele é 

o principal canal de comunicação do episódio. 

5.4.1 Responsabilidade        

 Kent Brockman acredita que encontrou uma história de interesse humano 

perfeita para se fazer uma reportagem de Natal. Aliás, quem não se comoveria, ou se 

sentiria tocado com o caso de uma família, que teve todos os seus presentes roubados, 

inclusive à árvore, na véspera do Natal?      

 Neste acontecimento, o jornalista cumpriu com seu dever de ajudar as pessoas 
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que necessitam de auxílio. Através de sua reportagem, ficou conhecido o suposto drama 

da Família Simpson, e eles puderam ser ajudados pelos telespectadores que assistiram a 

matéria de Kent Brockman, e doaram dinheiro para Homer e sua família comprarem de 

volta os presentes que foram “roubados” por um ladrão. 

O papel do jornalista é o mesmo de qualquer pessoa ou cidadão patriota, isto é, 

defender o seu povo, defender certas posições, contar coisas como elas ocorrem com o 

mínimo de preconceito pessoal ou ideológico, sem ter o preconceito de não ter 

preconceitos (ABRAMO, 2002, p.110). 

 

O direito que as pessoas têm de conhecer eventos de importância e interesse 

público também foi respeitado por Kent Brockman. Mas o jornalista não agiu de uma 

maneira responsável, uma vez que, ele acreditou piamente na versão do roubo da 

Família Simpson e, na ânsia de conseguir uma grande matéria de caráter humano, o 

comunicador incorreu no erro de divulgar uma notícia, que não correspondia ao que de 

fato aconteceu.  

Esta atitude irresponsável de Brockman, de um jeito ou de outro, contribui para 

enganar os telespectadores que deram dinheiro para a família. Seu ato teve sérias 

consequências, ele não só lesou financeiramente as pessoas, que doaram dinheiro, como 

também despertou certa raiva nos mesmos, que acabou se transformando em atitudes 

violentas. As janelas da casa da Família Simpson foram quebradas e o lar foi 

bombardeado por tomates e abóboras. O carro de Homer foi amassado, apedrejado e 

pixado com ameaças de morte. Marge, a esposa de Homer, passou a receber 

correspondências com avisos violentos e ameaçadores. 

Os meios de comunicação se defrontam, cotidianamente, com pessoas, grupos, 

autoridades, personalidades famosas que querem alterar o conteúdo das informações, 

em geral tentando moldá-lo ao otimismo com que se veem, inconformados com as 

críticas e com as visões diferentes dos olhares do mundo sobre eles (KARAM, 1997, 

p.82). 

 

No caso, Kent Brockman utilizou seu status profissional, de um homem 

conhecido da mídia, para ajudar uma família desamparada. Ele respeitou o direito que o 

público possui de ficar a par de acontecimentos de caráter público e social. Mas sua 

ambição de conseguir uma história tocante acabou tendo um preço elevado. “Uma única 

dúvida durante a apuração pode resultar em tragédias de todo o tipo, seja um sobrenome 

errado, seja uma foto de personagem errado” (FORTES, 2005, p.34). 

 Ela não só trouxe prejuízos para seus telespectadores como também foi 

transformada em violência contra uma família inteira. O jornalista não agiu com 

responsabilidade. 
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5.4.2 Acurácia e Objetividade 

A reportagem feita por Kent Brockman, além de ser sensacionalista e apelativa, 

é carregada de inacurácias e não tem apuração. O jornalista dá mais uma de suas 

clássicas barrigadas. 

No começo da matéria, quando ele chega à casa da Família Simpson, para 

entrevistá-los e saber sobre o que aconteceu, o comunicador já começa a praticar um 

exercício de falta de apuração e a mentir. Ele inicia a reportagem com a seguinte fala: 

“Aqui é Kent Brockman, ao vivo do local, onde um roubo de Natal ocorreu ontem à 

noite, quando uma criatura veio em busca de confusão”. 

Mas como o jornalista pode ter afirmado que aconteceu um roubo se nem ao 

menos ele fez uma simples apuração do que aconteceu de fato? E que criatura era esta, 

que estava à procura de confusão? Ele noticia um suposto roubo como verdadeiro e falta 

com a verdade. O personagem age de um jeito contra aos princípios do Código de Ética 

da Society of Professional Journalists, ao divulgar uma inverdade. Não houve qualquer 

tipo de apuração ou coleta de informações por parte de Brockman, o que foi 

fundamental para seu erro. Segundo Fortes (2005), o interesse coletivo das pessoas e a 

ética humana, são alguns dos principais elementos que fundamentam uma reportagem 

jornalística: 

Lealdade ao leitor é a razão de toda a atividade jornalística. Todo investigação levada a 

cabo por um repórter deve ter como fundamento o interesse coletivo, a ética humana, a 

preservação da democracia e todas essas coisas bonitas que fazem da profissão motivo 

de orgulho para quem a exerce com paixão e destemor (FORTES, 2005, p.36). 

 

Após fazer sua apresentação ao vivo, no local do acontecimento, Kent Brockman 

pergunta para Marge Simpson como ela está se sente em relação ao fato: “Então, 

quando viu que o Natal tinha acabado, o que sentiu?” Ao invés de responder, ela indaga 

o jornalista com outra pergunta: “Como acha que eu me senti”? Brockman decidi então 

responder pela entrevistada: “Absolutamente devastada”, e vai mais além em seu ato 

sensacionalista: “Absolutamente devastada, são as palavras de uma mãe com o coração 

partido, porque o Bart não terá mais o seu carro de bombeiros, a Lisa não terá o suéter e 

o homenzinho não terá suas salsichas francesas”. 

Brockman agiu de uma maneira prepotente e grosseira ao responder por sua 

entrevistada, como ele sabia que ela estava se sentido devastada? E que direito ele 

possui para dar respostas pelos seus entrevistados? 

O jornalista se vale da situação de sua fonte, para praticar um sensacionalismo 

sem objetividade. E como ele sabia o que os filhos de Homer e Marge iriam ganhar de 
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presente de Natal? Falta apuração em sua matéria, mas o comunicador noticia 

informações como sendo verdadeiras e de uma forma antiética, ao responder por sua 

fonte.           

 No final de seu relato, Kent Brockman faz um ataque agressivo às pessoas que 

assistem sua reportagem e que irão ganhar presentes no Natal. O jornalista deseja que 

elas: “Por isso, enquanto vocês estão em casa, comendo seu saboroso peru de Natal, eu 

espero que se entalem, só um pouquinho”. Brockman não tenta mostrar-se nenhum 

pouco isento em sua reportagem, muito pelo contrário, ele destila sua opinião e dispara 

insultos contra quem o assiste.  

No que se refere à acurácia e objetividade, o personagem falha, pois não há 

apuração do fato e ele divulga uma notícia que não é verdadeira. 

5.4.3 Jogo Limpo 

Kent Brockman não respeita a privacidade de suas fontes, não faz correções dos 

erros que cometeu e não dá direito de resposta para seus entrevistados. 

Em um momento posterior a sua entrevista com Marge Simpson, Brockman 

aparece filmando a família de Homer pela janela da casa, não respeitando a privacidade 

da mesma. Ele podia ter respeitado o silêncio das supostas vítimas do roubo que não 

existiu, e expôs de uma maneira apelativa a vida daquelas pessoas. 

A nosso ver, nesse caso, a invasão da privacidade desqualifica a informação em sua 

dimensão de interesse público para contrabandear, com um conservadorismo moral de 

sinal contrário, um projeto de futuro tão autoritário e moralista quanto o que se quis 

combater (KARAM, 1997, p.72). 

 

Quando Bart Simpson confessa que foi ele que queimou todos os presentes e a 

árvore de Natal, o jornalista finalmente descobre que a família não tinha sido roubada 

por nenhum ladrão, mas não ele faz nenhuma correção dos seus erros. Ao invés disso, 

Brockman utiliza a situação para desdenhar da Família Simpson e não concede nenhum 

direito de resposta aos seus entrevistados: “Na minha longa carreira tenho visto coisas 

vergonhosas, mas esta nojenta fraude foi a maior de todas”. 

Através de suas palavras ele condena a família, mas eles não sabiam o que 

exatamente tinha acontecido, pois Bart não tinha contato para sua família que ele tinha 

colocado fogo nos presentes. Ao final desse depoimento, Kent faz um agradecimento à 

Família Simpson: “Quero agradecer a vocês todos pela grande reportagem que me 

proporcionaram”. Segundo Karam (1997), privacidade, interesse público e liberdade de 

informação devem estar fundamentados em valores sociais que envolvam não somente 

os profissionais que fazem o jornalismo, mas também o público e as fontes. 
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Ele apenas utilizou o caso de uma maneira oportunista, para tentar fazer uma 

matéria sensacionalista e chamar atenção dos seus telespectadores. O jornalista não agiu 

com responsabilidade perante o público. O direito de resposta também não foi 

concedido aos que foram prejudicados por sua matéria. Brockman não fez as devidas 

correções de seus erros, e ele abriu mão disso, para agradecer pela “grande reportagem”. 

O personagem não respeitou nenhum critério deste capítulo do Código de Ética da 

Society of Professional Journalists. 

5.5 O palavrão da discórdia 

 

Figura 6- O Massacre do Depoimento de Kent- 25/05/2007 

Nome do episódio O Massacre do Depoimento de Kent 

Primeira Transmissão 25/05/2007 

Temporada 18ª 

Diretor Mattew Nastuk 

Tema Demissão de uma estrela da TV 

Protagonista(s) Kent Brockman e Homer Simpson 

Tempo de duração do episódio 21 minutos e 44 segundos 

Tempo que a Família Simpson assiste 

TV 

1 minuto e 5 segundos 

Tempo que aparece o jornalista  4 minutos e 24 segundos 

Tabela 6- Tabela do episódio “O Massacre do Depoimento de Kent” 

 



50 
 

Homer vai ao programa de entrevistas Smartline, de Kent Brockman. Durante a 

atração, Homer, de forma acidental, derrama uma caneca de café fervendo no colo do 

apresentador e ele acaba disparando um palavrão ao vivo, para todos os telespectadores, 

que assistem ao programa. Isso passaria em branco, se não fosse o fato de Ned Flanders, 

um religioso ferrenho, que é contra a baixaria na TV, ter pedido para a emissora demitir 

Kent Brockman. Sua carreira acaba, e ele passa a morar na casa da Família Simpson. 

Mas, com a ajuda de Lisa, ele vai fazer um depoimento sobre a situação da TV 

atualmente, expondo os pontos, que ele considera negativos.    

 Este episódio, dentre os quatros escolhidos para a pesquisa, é o que kent 

Brockman tem o maior tempo de participação, ele aparece por quase cinco minutos. 

Brockman é o principal protagonista da trama, demitido de sua emissora, ele planeja 

vingança.  

5.5.1 Responsabilidade 

Em seu programa de entrevistas, Smartline, Kent Brockman recebe no estúdio, 

Homer Simpson. O jornalista começa a atração afirmando: “Hoje em minha inteligente 

e acalorada discussão sobre o Oriente Médio, não será apresentada e, ao invés disso, 

vamos conversar com um homem que comprou uma casquinha de sorvete”, no caso, 

Homer Simpson. Quando Brockman age desta forma, fica claro que ele está abrindo 

mão de tratar de um tema sério, para tratar de outro assunto sem a mesma relevância, no 

caso a vida de Homer Simpson. 

Neste caso, o direito que as pessoas possuem de se inteirarem sobre assuntos ou 

acontecimentos importantes, não é respeitado por Brockman. Nesta ocasião, ele optou 

por um fato de menor importância, a vida de um anônimo. Que relevância uma 

casquinha de sorvete pode ter para a sociedade?      

 Logo após apresentar seu entrevistado, Brockman insinua: “É claro que isso não 

tem nada haver com esta estação e a sorveteria ser da mesma estação”, e logo depois ele 

afirma em tom de descontentamento: “Muito bem, vamos acabar logo com isso”. 

Percebe-se, através desta fala do entrevistador, que seu convidado foi escolhido para 

participar da atração, devido ao fato dele ter comprado um produto da mesma empresa, 

que patrocina a estação do programa de Kent Brockman. O direito que as pessoas têm 

de saber algo importante foi deixado de lado em prol, de uma empresa de casquinha de 

sorvete. 

O jornalismo é um meio de ganhar a vida, um trabalho como outro qualquer; é uma 

maneira de viver, não é nenhuma cruza. E por isso você faz um acordo consigo mesmo: 

o jornal não é seu, é do dono. Está subentendido que se vai trabalhar de acordo com a 
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norma determinada pelo dono do jornal, de acordo com as ideias do jornal. [...] Para 

trabalhar em um jornal é preciso fazer um armistício consigo próprio (ABRAMO, 2002, 

p.10). 

      

No começo da entrevista, o jornalista indaga Homer, sobre como foi comprar a 

casquinha de sorvete e, quando o entrevistado vai responder, ele derrama sem querer 

uma xícara de café quente nas pernas do âncora. Irritado com a situação, Kent 

Brockman solta um palavrão no ar e essa atitude custa seu emprego na estação em que 

ele trabalha. 

Na volta do intervalo, o jornalista pede desculpas aos telespectadores pela 

palavra dita por ele, e segundo o próprio jornalista: “Ela deveria somente ser 

pronunciada por satã sentado no vaso” e que ele vai fazer uma grande doação para as 

instituições de caridade que combatem os palavrões dos adolescentes. 

Na tentativa de se corrigir seu erro, Brockman acaba zombando da situação e age 

de certa maneira com irresponsabilidade, uma vez que ele sendo uma pessoa conhecida 

da mídia, um formador de opinião, era necessário que o comunicador contornasse a 

situação de um jeito mais educado e sério. 

5.5.2 Acurácia e Objetividade 

 Após sua demissão, Kent Brockman se rebela contra a emissora em que ele 

trabalhava, a Channel Studio 6. Segundo o jornalista, a emissora apresenta programas, 

que irão gerar multas enormes e, que são canalizadas pela Comissão Federal de 

Comunicações para serem repassadas ao Partido Republicano. Brockman faz uma 

acusação séria de duas poderosas entidades ao mesmo tempo, ao Partido Republicano e 

a Comissão Federal de Comunicações. Mas o jornalista não apresenta provas, 

testemunhos ou evidências concretas de que isso aconteça. Ele não apurou a acusação 

que fez, e agiu de uma maneira sem minuciosidade e com inacurácias. Para Fortes 

(2005), uma acusação só tem valor se for sustentada por provas. “Num bom trabalho de 

investigação, só vale como recheio. Por uma questão ética e de responsabilidade, não se 

pode fazer acusações em off, sem provas. O que sustenta uma reportagem de 

investigação são documentos e entrevistas em on” (FORTES, 2005, p.82). 

Posteriormente a sua acusação, em um discurso, o âncora afirma que: “A 

imprensa e o governo estão na cama juntos, em um abraço tão íntimo e errado, que 

poderiam dormir em um colchão king size e ainda tem espaço para um elefante” e vai 

mais além em seu ataque: “Os jornalistas costumavam questionar os motivos da guerra 

e expor abuso de poder. Agora, como bebês banguelas, eles mamam nas tetas da 
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desinformação e defecam nas fraldas, de que chamamos Noticiário do Canal Seis”. 

Permanecendo em sua acusação, ele pede às pessoas que: “Rejeitem os grandes 

empresários, não aceitem nada, abracem seus filhos”. 

O comunicador se passa por hipócrita neste momento, pois em seu último 

programa de entrevista, seu convidado só foi escolhido para participar da atração, 

porque ele comprou um produto do mesmo patrocinador do programa apresentado por 

ele, e que bancava seu salário também. “Repórter que só faz o que o patrão manda, 

incapaz de se contrapor a ordens absurdas ou desmandos editoriais, está na profissão 

errada” (FORTES, 2005, p.36).  

Brockman ao não apresentar nenhuma prova de sua acusação, a torna estéril e 

sem força, pois ele não apresenta informações ou dados suficientes que sustentem suas 

afirmações. Ele faz um grave ataque a emissora em que ele trabalhava e ao partido 

político, mas não apresenta uma apuração jornalística do fato. Brockman age novamente 

com irresponsabilidade e usa seu status de comunicador para destilar essa sua mágoa 

contra a imprensa. 

5.5.3 Jogo Limpo         

 Brockman tenta fazer uma correção do seu erro, quando ele dispara o palavrão 

no ar, durante seu programa de entrevistas, com Homer Simpson. O jornalista ao invés 

de corrigir seu equívoco, prefere proferir uma ironia e cita até mesmo satã em seu 

comentário. O comunicador não deixa seu erro passar em branco, mas também não 

procura fazer a devida correção do mesmo. Ele não agiu de acordo com os critérios do 

Código de Ética da Society of Professional Journalists. 

Em se tratando dos ataques que Kent Brockman faz à emissora em que ele 

trabalhava ao Partido Republicano e a Comissão Federal de Comunicações, o jornalista 

não dá chance de direito de resposta para seus acusados, ele apenas os ataca sem 

concedê-los uma oportunidade de réplica, de se defenderem.   

 Neste sentido, Brockman não age com a devida ética, que sua profissão exige. 

Ele faz acusações não oficiais aos órgãos já citados, e ao Governo também. Todas elas 

feitas sem provas, e sem direito de resposta por parte dos acusados. 

O comunicador não respeitou uma das tarefas básicas de todo jornalista, que é a 

de dar voz a todas as partes envolvidas em uma situação. Ele não cumpriu com este 

fundamento básico do exercício da profissão de jornalismo e também atuou de uma 
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maneira contrária aos preceitos do Código de Ética da Society of Professional 

Journalists. 

No final do episódio, uma equipe da emissora de televisão, em que Kent 

Brockman trabalhava, lhe oferece uma proposta de retorno ao seu antigo emprego e um 

salário maior do que aquele, que ele recebia antes de ser demitido. O jornalista não 

pensa duas vezes em aceitar a proposta e acaba acatando o convite de retornar a sua 

antiga função. 

A tendência nos jornais é de haver uma relação de absoluta subordinação e total 

conformidade dos jornalistas com as normas, e não necessariamente com a linha do 

jornal. Os altos salários e o sistema de privilégios internos criam uma rede inevitável de 

interesses e subordinações (ABRAMO, 2002, p.115). 

 

Apesar de todas as críticas e acusações que ele realizou contra a empresa, o 

âncora não resistiu ao maior volume de dinheiro que irá ganhar. Ele se passa por 

hipócrita novamente e, sobretudo, por antiético, uma vez que ele acusava esta mesma 

companhia de corrupta. Mas só foi lhe oferecer um montante maior de dinheiro, para ele 

acertar seu retorno a ela. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi verificar se o jornalista representado no 

seriado Os Simpsons, assim como suas atitudes profissionais corroboravam com o 

Código de Ética da Society of Professional Journalists, dos Estados Unidos. Os 

capítulos do Código utilizados na pesquisa foram os referentes à Responsabilidade do 

Jornalista, a Objetividade e Acurácia do Jornalista e o Jogo Limpo praticado pelo 

Jornalista. 

Em um primeiro momento, foram levantados dados a respeito do seriado, tema 

deste trabalho, através de uma pesquisa bibliográfica. Depois, optou-se por se escolher 4 

episódios de 4 temporadas distintas, com o objetivo de mostrar o tratamento da forma 

da representação do jornalista na série. 

Em uma atração, onde tudo e todos são retratados de uma forma satirizada e 

cômica, não seria diferente com a profissão de jornalista. A ideia previamente 

formulada de um jornalista antiético e caricato foi confirmada no decorrer da análise do 

personagem da série. O que se pode comprovar sobre Kent Brockman é que em todos os 

episódios analisados, em nenhum deles, o jornalista buscou fazer apurações dos 

acontecimentos e sempre noticiou informações com erros. No jornalismo real, isto é um 

erro inconcebível. 

 Além disso, ele também não fez as devidas correções dos seus equívocos, 

debochou de pessoas envolvidas nos casos, respondeu por fontes, fez acusações 

levianas, nota-se então que é extensa a lista de falhas cometidas por Kent Brockman. 

Esta sua conduta profissional vai totalmente contra aos preceitos éticos e profissionais 

do Código de Ética da Society of Professional Journalists. 

Outro ponto comum em todos os episódios analisados é no que tange o papel da 

televisão no desenrolar da trama. Ela configurou-se como o principal veículo de 

comunicação para se noticiar os principais fatos e acontecimentos. Seja a prisão de uma 

celebridade dos programas televisivos infantis, ou um suposto ataque de formigas 

espaciais gigantes, todos esses casos foram transmitidos por sua tela. As principais 

notícias eram divulgadas através da televisão, mesmo que o tempo em que a Família 

Simpson ficava assistindo TV fosse pequeno em relação ao tempo total do episódio. 

O direito que as pessoas possuem de serem informadas sobre assuntos de grande 

importância e de interesse público foi respeitado em três dos quatros episódios 

escolhidos para a pesquisa. Apenas em “O Massacre do Depoimento de Kent”, este 

direito não foi cumprido. 
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Atestou-se que a série trata o jornalismo como algo aparentemente 

sensacionalista, mas que é uma profissão importante e essencial para as pessoas se 

manterem informadas, e que lida com fatos incomuns e de grande repercussão. As 

notícias divulgadas pelo personagem do seriado eram de eventos que envolviam pessoas 

conhecidas dos cidadãos de Springfield e foram tratadas com sensacionalismo, como no 

caso em que a Família Simpson foi vítima de um suposto assalto na véspera do Natal, e 

teve todos os seus presentes roubados. 

Conclui-se que o seriado não tem uma visão boa sobre o profissional que 

desempenha a função de jornalista. Então, como o principal comunicador da série é 

representado? Ele é alguém que não tem ética e muito menos escrúpulos, além disso, 

divulga notícias com erros graves de apuração e age até mesmo de uma forma 

irresponsável, como um profissional que não se responsabiliza por aquilo que fala ou 

que notícia para o povo. É uma pessoa, que também, em alguns momentos, pensa que 

está acima do bem e do mal, devido ao seu status profissional. 

Com relação ao Código de Ética da Society of Professional Journalists, o 

seriado não age de uma forma que cumpra com os capítulos escolhidos para o trabalho. 

O direito a informação foi o único respeitado. Mas vale lembrar que a série é uma 

produção ficcional, logo ela não precisa representar a vida real tal como ela é, ou até 

mesmo se preocupar em cumprir códigos de ética. 

Os Simpsons é um produto audiovisual conhecido no mundo todo, ele está há 

mais de vinte anos no ar, e é vasto o número de episódios desta série.  Ela trata de temas 

que vão desde as guerras nucleares até a função de um jornalista. O profissional da 

imprensa representado nela pode servir como um exemplo a não ser seguido pelos 

jornalistas da vida real. De uma forma divertida e cômica, o seriado pode ajudar no 

aperfeiçoamento da profissão do jornalista, chamar a atenção para os erros que não 

podem ser cometidos, por aqueles que trabalham com um ofício tão importante. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

Código de Ética da Society of Professional Journalist 

A Society of Professional Journalists acredita que o dever dos jornalista é servir 

à verdade.          

 Acreditamos que as agências de comunicação de massa são portadoreas de 

discussão e informação pública, agindo em seu mandato constitucional e liberdade para 

apreender e relatar os fatos.         

 Acreditamos no esclarecimento público como precursor da justiça e em nosso 

papel constitucional de buscar a verdade como parte do direito público de conhecer a 

verdade.          

 Acreditamos que essas responsabilidades implicam obrigações que exigem que 

os jornalistas atuem com inteligência, objetividade, acurácia e imparcialidade. 

  Para esses fins, declaramos a aceitação dos padrões de práticas aqui 

apresentados. 

Responsabilidade 

O direito público de conhecer eventos de importância e interesse público é a 

missão primordial dos veículos de massa. O propósito de distribuir notícias e opinião 

esclarecida é de servir o bem-estar geral. Os jornalistas que usam seu status profissional 

como representantes do público por motivos egoístas ou pérfidos violam uma alta 

confiança. 

Liberdade da Imprensa 

A liberdade da imprensa deve ser guardada como um direito inalienável do povo 

numa sociedade livre. Ela implica a liberdade e responsabilidade de discutir, questionar 

e desafiar ações e expressões de nosso governo e de nossas instituições públicas 

privadas. Os jornalistas detêem o direito de transmitir opiniões impopulares e o 

privilégio de concordar com a maioria. 

Ética 

Os jornalistas devem ser livres de obrigação a qualquer interesse que não seja o 

direito público de conhecer a verdade. 
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1. Presentes, favores, viagens gratuitas, tratamento especial ou privilégios 

podem comprometer a integridade de jornalistas e seus empregadores. Nada de valor 

deve ser aceito.          

 2. Emprego secundário, envolvimento político, manutenção de emprego público 

e serviço em organizações da comunidade devem ser evitados se comprometerem a 

integridade dos jornalistas e de seus empregadores. Os jornalistas e seus empregadores 

devem conduzir suas vidas pessoais de maneira que os proteja contra conflitos de 

interesses, reais ou aparentes. Suas responsabilidades para com o público são 

primordiais. Essa é a natureza de sua profissão.      

 3. As assim chamadas comunicações de notícias de fontes privadas não devem 

ser publicadas ou transmitidas sem substanciação de sua declaração de valor noticioso. 

 4. Os jornalistas procurarão notícias que sirvam ao interesse público, apesar dos 

obstáculos. Farão esforços constantes para assegurar que os negócios públicos sejam 

conduzidos em público e que os registros públicos sejam abertos à inspeção do público. 

 5. Os jornalistas reconhecem a ética jornalística de proteger fontes confidenciais 

de informação. 

Acurácia e Objetividade  

A boa fé para com o público é o fundamento de todo jornalismo válido. 

 1. A verdade é nosso objetivo último.     

 2. A objetividade na reportagem de notícias é outra meta, que serve como marca 

de um profissional experiente. É um padrão de desempenho em direção ao qual lutamos. 

Honramos aqueles que o atingem.        

 3. Não há desculpa para inacurácias ou falta de minuciosidade.  

  4. Os títulos do jornal devem ser plenamente garantidos pelos conteúdos dos 

artigos que acompanham. Fotografias e imagens de televisão devem dar uma imagem 

acurada de um evento e não salientar um incidente menor fora do contexto.  

 5. A prática sadia faz uma clara distinção entre reportagens noticiosas e 

expressões de opinião. As reportagens noticiosas devem ser livres de opinião ou 

preconceitos e representar todos os lados de um assunto.     

 6. O partidarismo em comentário editorial que sabidamente se afaste da verdade 

viola o espírito do jornalismo americano.      

  7. Os jornalistas reconhecem sua responsabilidade de oferecer análise 

informada, comentário e opinião editorial sobre eventos e assuntos públicos. Aceitam a 
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obrigação de apresentar tal material por indivíduos cuja competência, experiência e 

julgamento os qualificam para isso.       

  8. Artigos especiais ou apresentações dedicadas à advocacia ou a conclusões e 

interpretações próprias do redator devem ser rotulados como tais. 

Jogo Limpo 

A qualquer tempo os jornalistas demonstrarão respeito plea dignidade, 

privacidade, direitos e bem-estar das pessoas encontradas no curso da coleta e 

apresentação das notícias.         

 1. Os veículos noticiosos não devem comunicar acusações não-oficiais afetando 

a reputação ou caráter moral sem dar ao acusado uma oportunidade de replicar.  

 2. Os veículos de comunicação devem se guardar contra invadir o direito de 

privacidade de uma pessoa.         

 3. Os veículos não devem servir de instrumento à curiosidade mórbida sobre 

detalhes de vício e do crime.         

 4. É dever dos veículos de comunicação fazer correções prontas e completas de 

seus erros.           

 5. Os jornalistas devem ser responsáveis perante o público por suas reportagens 

e o público deve ser encorajado a dar voz a suas queixas contra os veículos. O diálogo 

aberto com nossos leitores, expectadores e ouvintes deve ser proporcional. 

Compromisso         

 Os jornalistas devem censurar ativamente e tentar prevenir as violações desses 

padrões, e devem encorajar a sua observância por todos os profissionais de jornalismo. 

A aderência a este código de ética destina-se a preservar o elo de respeito e confiança 

mútua entre os jornalistas americanos e o povo americano. 
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ANEXO C 

 


