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RESUMO 

Esta pesquisa analisa o jornalismo por meio das relações estabelecidas entre a fonte, o 

jornalista e a ética na série de ficção House of Cards, apresentada pelo serviço 

streaming da Netflix, provedora global online. Tem-se como problemática compreender 

de que maneira é construído esse relacionamento e como ele é demonstrado na série. Os 

objetivos específicos têm o propósito de entender como se dá a construção da notícia 

que vai à público por meio da relação com a fonte de informação, analisar como esta 

relação pode interferir na veracidade da notícia e também nos preceitos éticos da 

profissão. A análise teórica desta temática perpassa os conceitos sobre fontes de 

informação e sua importância na construção da notícia, a ética e seus valores na prática 

jornalística, a diferença entre o sigilo da fonte e off the record e o jornalismo político e 

investigativo. Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada foi a análise 

descritiva, por meio do mapeamento de 14 episódios da série, a fim de identificar se a 

relação da fonte e jornalista está de acordo com os preceitos éticos da profissão. A partir 

disso, percebeu-se que o relacionamento da personagem jornalista na série com a sua 

fonte de informação corrompeu valores éticos e morais e essa relação influenciou na 

construção e veracidade das notícias.   
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ABSTRACT 

This research analyzes journalism through the relationships established between the 

source, the journalist and the ethics in the House of Cardsseries, presented by the 

streaming service Netflix. The present work aims to understand how this relationship is 

constructed and how it is demonstrated in the show. The specific objectives have the 

purpose of knowing how to build the news that goes to the public through the 

relationship with a source of information, analyze how this relationship can interfere in 

the veracity of the news and also in the ethical precepts of the profession. A theoretical 

analysis of the theme runs through the concepts of sources of information and their 

importance in the construction of news, the ethics and its values in journalistic practice, 

the difference between the secrecy of the source and off the record and political and 

investigative journalism. To reach the proposed objectives, the methodology used was a 

descriptive analysis, through the mapping of 14 episodes of the series, as aim to identify 

if the relationship of the source and the journalist is in accordance with the ethical 

precepts of the profession. From this, it was perceived that the relationship of the 

journalist character in the series with his source of information corrupted ethical and 

moral values and this relationship influenced in the construction and veracity of the 

news. 

 

KEYWORDS: Source; Journalism; Ethics; Information; House of Cards. 
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INTRODUÇÃO 

 

A isenção é o respeito ao contraditório, o espaço para que todos os 

lados envolvidos nos fatos tenham condições de dar sua própria 

versão. É a proteção aos inocentes, o respeito pelas pessoas que 

pensam de forma diferente e o combate constante contra a 

instrumentação da imprensa a favor de quem quer que seja. 

(BARBEIRO, 2003, p. 03) 

 

É possível enxergar o jornalismo como um modo de produção que torna visível 

os atos e acontecimentos vivenciados em sociedade.  O jornalismo não deixa de ser uma 

prestação de serviço – útil, público e necessário – que determina não só o que a 

sociedade quer saber, mas o que ela precisa saber - delimitar e filtrar o que de fato é 

importante e relevante de acordo com os critérios de noticiabilidade. Segundo Barbeiro 

(2003), um dos pressupostos do jornalismo é que a informação seja isenta, já que, para 

ele, a imparcialidade não existe. “A imparcialidade é utópica. O jornalista tem seu 

próprio mundo e valores. Toma sempre, de uma forma ou de outra, partido nas notícias 

que divulga ou comenta. Ainda não inventaram um jornalista absolutamente imparcial”. 

(BARBEIRO, 2003, p.3). 

Tudo influencia na construção da notícia e no modo como se escolhe divulgá-la, 

por isso, todos os passos e escolhas são importantes para garantir uma comunicação 

diversificada e com conteúdo de qualidade.  

Considerando a ascensão das séries norte-americanas e a alta audiência refletida 

no Brasil, a internet tornou-se um dos meios de comunicação mais acessíveis e com 

maior alcance entre a população. Com o crescimento e as mudanças no âmbito do 

jornalismo, alguns conceitos e teorias perderam espaço no mercado de notícias no qual, 

muitas vezes, a informação torna-se um jogo de interesses. Mas interesses de quem?  Da 

empresa jornalística? Do jornalista? Ou também de quem ajudou a fomentar essa 

notícia? As fontes de informação são essenciais na construção do recorte dos 

acontecimentos como também auxiliam na formação dessa história.  

A série de ficção House of Cards permite refletir sobre os diferentes patamares 

do jornalismo, da política e da sociedade em si. A série ganhou vida na provedora 

global online Netflix. Ela é uma adaptação de um romance homônimo e, também, de 

uma minissérie da televisão britânica. Disponível para o serviço de streaming Netflix, 

House of Cards foi roteirizada por Beau Willimon, caracterizando o drama do cenário 
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político noite-americano. A primeira temporada foi lançada em fevereiro de 2013, 

disponível em treze episódios. 

 Em um enredo onde a política e o jornalismo são evidenciados como um pilar 

de apoio para as informações veiculadas à população dos Estados Unidos, a história 

retrata o jogo de poderes, as consequências do sistema corrupto e o desejo sem limites 

de Francis Underwood (Kevin Spacey), o congressista que pretende governar o país. 

Porém, para poder realizar essa manobra, Underwood precisou colher aliados para 

ajudá-lo em seus planos. Com isso, entra em cena a jovem jornalista Zoe Barnes (Kate 

Mara), que pretende se destacar na profissão e, assim, firma um pacto com o 

congressista entrando em conflito com os preceitos éticos da profissão.  

Nesse contexto, este trabalho escolheu a série House of Cards, veiculada pelo 

site Netflix, para analisar a relação estabelecida entre fonte, jornalismo e ética. A partir 

desse cenário, a questão norteadora deste estudo é: de que maneira é construída a 

relação entre fonte, jornalismo e ética na série House of Cards? Ou seja, compreender 

como se dá a construção da notícia que vai à público por meio da relação com a fonte de 

informação, analisar como esta relação pode interferir na veracidade da notícia e 

também nos preceitos éticos da profissão.  

Diante da aceitabilidade do público com a série e o grande índice de audiência 

da mesma, pretende-se analisar a relação existente entre a fonte, o jornalismo e a ética 

na primeira temporada da série, especialmente por exibir os bastidores do cenário 

político e a relação de proximidade e intimidade que é estabelecida com as fontes, na 

qual, as informações, por vezes, aparecem prontas e sem apuração prévia, colocando em 

risco a viabilidade de um jornalismo com qualidade e credibilidade. O intuito do 

trabalho é compreender como o jogo de interesses por trás das revelações das fontes 

podem afetar a notícia e ultrapassar os limites éticos da profissão por meio de dois 

personagens.  

A delimitação será a partir dos momentos em que a personagem jornalista, Zoe 

Barnes, está em contramão com a ética jornalística, além das situações em que a história 

é atravessada pela fonte, o congressista, Francis Underwood, em virtude da construção 

da narrativa da personagem.  Como objetivos específicos têm-se: mapear os momentos 

em que há o conflito na representação da ética jornalística nas ações da personagem Zoe 

Barnes, identificar a relação entre a jornalista Zoe Barnes e sua principal fonte, o 

congressista Francis Underwood, e compreender essa relação e analisa-la de acordo com 

os princípios da ética jornalística. 
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Justifica-se a pesquisa pelo objeto de estudo propor pautas com temas de 

relevância social e que estão mais presentes no cotidiano, por isso, a escolha não se 

limita apenas ao relato e observação do jornalismo na série, mas no modo como ela 

aborda assuntos que, muitas vezes, são qualificados como delicados de retratar. House 

of Cards enfatiza também que todos são seres políticos, independentemente de estarem 

ou não em cargos de representatividade, já que as decisões tomadas pelo governo 

refletem diretamente na sociedade. Crenças, valores e bagagens, direito de escolha, 

liberdade de expressão e o acesso à informação: o jornalismo é uma área que contempla 

tudo isso. 

Além disso, é importante trazer para a área acadêmica, em especial da 

Comunicação, a discussão sobre um tema que é de suma importância para os 

profissionais que saem das graduações de Jornalismo. Tendo em vista que o avanço 

tecnológico cresce cada vez mais e, por consequência disso, os veículos de comunicação 

também precisam se reinventar, a conduta ética deve permanecer com excelência na 

trajetória do ofício. A partir disso, pode-se qualificar essa pesquisa na área de 

jornalismo especializado, caracterizado pelo jornalismo político.  

Sendo assim, a fim de reforçar o referencial teórico deste trabalho, foi realizado, 

previamente, um estado da arte. Em pesquisa foram encontrados três trabalhos 

acadêmicos que tratam do mesmo objeto deste estudo. O trabalho A Representação do 

Jornalista no Seriado Americano House of Cards, apresentado no Intercom - Região 

Sul (2016), utiliza o conceito histórico do cinema até a chegada da televisão para 

entender o modo de representatividade do jornalista, além de trazer a cultura da mídia e 

o jornalista na mídia e como método usa-se a análise da narrativa.  

O trabalho A representação da relação entre fonte e jornalista no seriado House 

of Cards, também apresentado no Intercom Região - Nordeste (2016), realizado em 

Pernambuco, também traz como eixo de pesquisa a questão da representação social dos 

jornalistas em suas relações com as fontes de informação, porém embasado pelas teorias 

jornalísticas. A análise foi realizada através dos primeiros episódios da série e a 

metodologia utilizada foi a análise de conteúdo por meio da representação. E, por fim, 

como título de uma monografia: Escândalos políticos e assessoria de comunicação: um 

estudo sobre House of Cards que buscou compreender as estratégias de comunicação 

utilizadas para gerenciar um escândalo político por meio, também, da análise descritiva 

dos momentos selecionados da série em que é demonstrado esse conflito. 
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Nesta pesquisa, a ideia foi trabalhar o referencial teórico por meio de capítulos 

que devem trazer as principais questões levantadas por este trabalho. O estudo se inicia, 

no capítulo I, com as questões de fontes de informação, o quanto elas são fundamentais 

para que seja possível recortar a realidade de maneira mais verossímil, seus moldes e 

nomenclaturas, além de revisitar seus conceitos. Para elucidar os conceitos, diversos 

estudiosos fomentaram suas teorias. Lage (2007), Souza (2001) e Pinto (2000) são os 

principais autores consultados. 

A discussão para entender as relações entre fonte e jornalista na construção da 

notícia também está presente neste capítulo. A ideia é compreender como o jornalista 

deve administrar a relação com a fonte e analisar o quanto é importante que haja esse 

contato, na medida certa, a ponto de que a fonte colabore na construção da notícia e a 

informação não saia prejudicada, embasado em Santanna (2005), Traquina (2001) e 

Schmitz (2011).  

No capítulo II, apresentam-se os conceitos de ética e cidadania, que abordam a 

maneira  como se consolidaram os pilares dos valores éticos e morais do jornalismo e 

como se dá o compromisso com o público e os efeitos que as notícias podem causar na 

sociedade, com considerações de Christofoletti (2008) e Karam (2009). Ainda, no 

capítulo II, buscou-se analisar as relações estabelecidas entre a fonte, o jornalista e a 

ética profissional na rotina de trabalho, à luz de Karam (2004), Linhares (2010) e 

Fidalgo (2000).  

 No capítulo III, o objetivo foi esclarecer a diferença entre o sigilo da fonte e a 

informação repassada em off the record pelas fontes. Esse conteúdo foi essencial para 

identificar, nas análises, o modo como o congressista Francis Underwood fornece as 

informações do Congresso para a jornalista Zoe Barnes. Além disso, neste capítulo 

abarcou-se a ideia de liberdade de expressão e liberdade de imprensa com base nos 

códigos deontológicos do jornalismo. Os autores que integram esse debate são, 

principalmente, Franco (1999), Linhares (2010) e Fidalgo (1998).  

 No capítulo IV apontam-se os conceitos e paradigmas do jornalismo 

especializado em política. Neste capítulo, foi necessário reconhecer os dilemas e 

deveres desse segmento jornalístico - tendo em vista que a série House of Cards é 

contextualizada e representada pelo cenário político norte-americano. Apoiado em 

conceitos de Sequeira (2005), Gomes (2004) e Martins (2005;2011), este estudo 

destacou também a relação do jornalismo político ligado diretamente com as práticas do 

jornalismo investigativo.  
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 No capítulo V, detalha-se o percurso metodológico escolhido para embasar este 

trabalho, com considerações de Gil (2008) e Minayo (2011). Também apresentam-se as 

técnicas e métodos de pesquisa utilizados  quanto ao objetivo - à análise descritiva e 

quanto à abordagem - a análise qualitativa. Ainda, abordam-se os eixos da análise 

estabelecidos com foco nos pilares da linguagem verbal e visual, com categorias 

baseada em textos, falas e frames dos episódios selecionados.   

 Além disso, neste capítulo descreve-se o objeto deste estudo, a série de ficção 

House of Cards, e apresentam-se as interpretações das análises desta pesquisa, 

formalizando se a relação mantida entre a jornalista Zoe Barnes, com a sua principal 

fonte, o congressista, Francis Underwood, está conforme rege os valores éticos da 

prática jornalística, o que responde a questão principal deste estudo.  

 E, por fim, reflete-se sobre as considerações finais deste trabalho. Com isso, 

entende-se que é necessário que os jornalistas estabeleçam uma relação próxima com a 

sua fonte, entretanto, esse relacionamento não pode ultrapassar os limites éticos e 

morais, em virtude de que, não só o próprio jornalista possa se prejudicar, mas a 

informação também o seja. Assim, compreende-se que, indispensavelmente, que todos 

os profissionais que atuam nessa área devem ser norteados pelos códigos deontológicos 

e sempre que haja dúvida do caminho a seguir, consulte esse material e não tome 

decisões precipitadas, principalmente se essa escolha seja por interesses particulares e 

não por relevância do ato de informar honestamente o público.  
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 1. AS FONTES NO JORNALISMO  

 

1.1 Conceito de fonte 

 

O jornalismo sempre foi classificado como um trabalho coletivo. Talvez, o 

coletivo não se baseia apenas na equipe de trabalho, mas, também, pelo modo como 

chega-se à construção de uma notícia, que envolve o modo de obter informações, de 

apurar, de verificar se aquela informação é verídica, se há alguém que possa afirmar 

sobre tal acontecimento.  

Conforme os estudos analisados e a referência dos autores que estudam os 

preceitos da profissão, pode-se entender o jornalismo em quatro pilares: o fato, o 

acontecimento, o interesse público e a construção da realidade.  

Charaudeau (2006) denomina o fato como qualquer ocorrência que haja no 

mundo, para diferenciá-lo do acontecimento, que seria então, quando esse fato ganha 

relevância social. Ou seja, quando ele quebra a rotina da sociedade e merece destaque, 

ele torna-se de interesse público, pois, de alguma maneira, as pessoas precisam saber 

que este fato aconteceu.  

Para França (2012), há ações ocorrendo todo o tempo, porém nem todas 

merecem a mesma ênfase, pois podem não possuir o mesmo peso ou poder de afetação.  

 

Chamamos então “acontecimento” os fatos e as ocorrências que se 

destacam ou merecem maior destaque. É nesse sentido que 

“acontecimento” se torna uma noção importante em vários domínios, 

recebendo conceituação e tratamento peculiares em cada um 

(FRANÇA, 2012, p.12). 

 

França (2012) reforça que muitos autores atribuem o acontecimento pela 

transformação do fato em narrativa. “Uma ocorrência específica, narrada e transformada 

em informação jornalística, foi alçada à condição de acontecimento – virou notícia, 

passou a existir.” (FRANÇA, 2012, p.12). Além disso, a autora também radicaliza um 

pouco a visão de alguns autores por entender que “o acontecimento nem existe fora da 

mídia; ele é não apenas o resultado, mas em certa medida a construção ou uma invenção 

do jornalismo e demais práticas midiáticas” (FRANÇA, 2012, p.13). 
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Sendo assim, é importante que exista um filtro que possibilite, de forma verídica, 

a (re)construção da realidade. O recorte que os jornalistas fazem por meio das ações que 

envolvem esses acontecimentos. Com isso vêm os métodos que os profissionais da área 

usam para apurar o ocorrido e transformá-lo em notícia para que todos possam consumir 

essa informação.  

De acordo com Lage (2001), poucas matérias jornalísticas originam-se apenas da 

observação direta do jornalista. “A maioria contém informações fornecidas por 

instituições ou personagens que testemunham ou participam de eventos de interesse 

público. São o que se chama fontes” (LAGE, 2001, p.49).  

Segundo ele, é ofício do repórter selecionar essas fontes e questioná-las sobre o 

fato acontecido. Colher dados e entrevistas, situar essas informações no contexto 

apresentado e, então, descrevê-las de acordo com as técnicas e normas jornalísticas. 

Afinal, se o repórter fosse descrever apenas o que vê diretamente poderia deixar de 

informar partes relevantes como o contexto, porém, com as fontes, é possível ter um 

detalhamento maior do fato e informações mais precisas de quem estava lá e presenciou.  

Para Chaparro (1996), fontes são aqueles que têm algo para informar sobre 

determinado assunto ou acontecimento. “São produtores das ações sociais – dos atos e 

falas noticiáveis” (CHAPARRO, 1996, p.148). O autor (1996) também interpreta que as 

fontes são a base da prática jornalística e que sem elas não há como fazer jornalismo.  

Souza (2001) considera como fonte de informação “toda e qualquer entidade que 

possua dados susceptíveis de ser usados pelo jornalista no seu exercício profissional” 

(SOUZA, 2001, p.62). Sendo assim, define que: 

 

Para fabricar notícias, os jornais usam as informações em bruto que 

lhes chegam através de cartas e telefonemas dos leitores; de e-mails; 

da consulta a outros órgãos de comunicação social; das conferências 

de imprensa; dos contactos pessoais com fontes de informação; da 

ronda telefónica que alguns órgãos informativos fazem pela polícia, 

bombeiros, hospitais e outras entidades; dos comunicados à imprensa 

enviados por diversas entidades; das pesquisas pessoais dos jornalistas 

na Internet, etc. (SOUZA, 2001, p. 63).  

 

O autor ainda analisa que as fontes formam grande parte da informação 

jornalística, “são um capital imprescindível do jornalismo e dos jornalistas e não 

existiria investigação jornalística sem fontes de informação” (SOUZA, 2001, p.63). 

Schmitz (2011) defende que “a maioria das informações jornalísticas advém de 

organizações ou personagens que testemunham ou participam de eventos e fatos de 

interesse da mídia.”. Desse modo, ressalta o conceito de fonte de notícias: 
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Fontes de notícias são pessoas, organizações, grupos sociais ou 

referências; envolvidas direta ou indiretamente a fatos e eventos; que 

agem de forma proativa, ativa, passiva ou reativa; sendo confiáveis, 

fidedignas ou duvidosas; de quem os jornalistas obtêm informações de 

modo explícito ou confidencial para transmitir ao público, por meio de 

uma mídia (SCHMITZ, 2011, p. 09). 

 

Conforme Pinto (2000), as fontes estão ligadas às posições e relações sociais o 

que as remetem a interesses e pontos de vista no ambiente em que estão inseridas. “As 

fontes a que os jornalistas recorrem ou que procuram os jornalistas são entidades 

interessadas, quer dizer, estão implicadas e desenvolvem a sua atividade a partir de 

estratégias e com tácticas bem determinadas” (PINTO, 2000, p. 287). 

Em seus estudos, Lage (2007) determina que é possível classificar as fontes para 

cada característica e grau de confiabilidade.  

a) quanto à natureza: fontes pessoais ou documentais; 

b) quanto à origem: oficiais, oficiosas e independentes;  

c) quanto o grau de envolvimento: primárias ou secundárias; 

d) quanto a especificidade: testemunhais ou experts. 

Quanto à natureza, segundo Lage (2007), são pessoas que testemunharam o fato 

ou são fontes em forma de arquivos documentados. Porém, em uma matéria jornalística 

é possível que haja essas duas classificações de fontes.  

Quanto à origem, o autor refere-se à relação de autoridade das fontes. As oficiais 

são mantidas pelo Estado, por instituições, empresas e organizações. Para o âmbito 

jornalístico, elas são tidas como fontes de mais credibilidade e confiança. No entanto, 

Lage (2007) salienta que as fontes oficiais podem manipular uma informação em 

virtude de preservar interesses estratégicos em função do poder cedido pelo Estado.  Já 

as fontes oficiosas denominam-se como aquelas que, de alguma forma, estão ligadas ao 

indivíduo ou instituição, contudo não estão autorizadas a falar em nome dele (a). Lage 

(2007) refere-se a elas como fontes preciosas, pois, muitas vezes, movidas por 

interesses particulares, em favor de sujeitos ou empresas, acaba revelando algumas 

manobras que, talvez, não seriam divulgadas.  

O autor (2007) lembra que, na maioria das vezes, essas fontes oficiosas acabam 

protegidas pelo anonimato, ou seja, sem a sua identificação, já que uma vez que 

divulgarem algo sem autoridade podem ser desmentidas pelas fontes oficias. Logo, as 

informações são veiculadas em off, ou seja, sem menção da origem dos dados. Já as 

fontes independentes, o autor coloca-as como desvinculadas de uma relação de poder ou 
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de interesse específico – aquelas que podem ser selecionadas para falar sobre qualquer 

assunto do cotidiano.  

Quanto ao grau de envolvimento, o texto divide as fontes em primárias e 

secundárias. Para Lage (2007), as primárias são aquelas que estão ligadas diretamente 

com o fato, assunto ou organização. As fontes que o jornalista se baseia para colher o 

máximo e essencial de versões, números e dados. As secundárias são aquelas que serão 

consultadas de antemão para a preparação de uma pauta ou construção das premissas 

genéricas. 

E, por fim, a classificação de Nilson Lage coloca que as fontes testemunhais 

normalmente estão envolvidas com a emoção de contar o seu relato o que pode 

modificar a perspectiva. Mas, conforme o autor, o testemunho mais confiável é o 

imediato, já que trabalha com a memória de curto prazo que se julga mais fidedigna. Já 

os experts são fontes consideradas secundárias procuradas para buscar versões ou 

interpretações de fatos ou eventos. E, é claro, o jornalista passa a ser também, nessa 

hora, um mediador da linguagem e do entendimento de especialistas a fim de traduzir 

para a sociedade.  

 

1.2 A relação entre fontes e jornalistas na construção da notícia  

 

As ligações estabelecidas entre as fontes de informação e o jornalista estão cada 

vez mais influenciando na construção da notícia, o que ocasiona uma responsabilidade 

social no processo produtivo e na rotina das redações jornalísticas. A fonte tornou-se 

mais que apenas testemunha do acontecimento, mas também possibilitou uma 

aproximação com o oficio jornalístico, além de influenciar na produção final de 

conteúdo. Assim, Traquina (2001) salienta que esse contato não é apenas entre o fato e 

sua transformação em notícia. “As notícias são um resultado de processos de interação 

social entre jornalistas, entre jornalistas e a sociedade e entre os jornalistas e as fontes 

de informação” (TRAQUINA, 2001, p.62).  

Com mais proximidade, as fontes passaram também a serem coprodutoras de 

informação. A partir disso, cria-se uma rede de relacionamento e com ela agregam-se os 

interesses particulares de ambos os lados – tanto da fonte, quanto do profissional. 

Duarte e Fonseca Junior (2003, p. 328) avaliam que “por mais que a fonte tenha seus 

próprios interesses – e o jornalista sabe disso – sua moeda de troca será sempre a 

informação que oferece”.  
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Para Grossi (1981), o relacionamento que se estabelece entre a fonte e o 

jornalista deve lembrar um contrato de prestação de serviços, no qual ambas as partes 

devem ser profissionais e não misturar os interesses.  

 

A relação entre fontes de informação e o profissionalismo jornalístico 

deve ser descrita de maneira ambivalente, de acordo com as teorias de 

sistemas. É uma relação entre um sistema (empresa jornalística) e o 

ambiente (a realidade dos acontecimentos). As fontes representam os 

limites de mutabilidade, às vezes instáveis, que regulamentam o 

equilíbrio entre os dois contextos (GROSSI, 1981, p. 83). 

 

A administração dessa relação é o ponto chave que pauta as discussões dos 

autores da área sobre a participação das fontes diretamente na construção da notícia. O 

motivo é devido aos interesses particulares sobressaírem-se em relação ao interesse 

comum do público, possibilitando que esse relacionamento fira os princípios éticos da 

profissão.  De acordo com Santos (1997, apud ZACARIOTTI, REIS E SILVA 2007, p. 

05) “as relações entre jornalistas e fontes de informação inserem-se num espaço ainda 

mais amplo, não apenas com interesses econômicos, políticos, culturais, como podem 

resultar também de interesses próprios de um ou de outro”.   

A fim de obter seus “quinze minutinhos de fama” as fontes buscam, além de 

informar e testemunhar sobre o fato que presenciaram, ganhar visibilidade na mídia e na 

esfera pública social. Por isso, Schmitz (2011) fundamenta a importância de o jornalista 

ser perito na hora de identificar as estratégias da fonte:  

 

As fontes, por interesse próprio, tratam de informar a sociedade sobre 

as suas ações ou impedir que se espalhe uma versão inconveniente. O 

jornalista, no papel de selecionador, considera se o fato é notícia ou 

não, ou seja, se interessa ou não ao seu público e veem as fontes como 

colaboradoras da produção jornalística. (SCHMITZ, 2011, p.15). 

 

Sant‟Anna (2005) classifica a existência de um novo jornalismo relacionado à 

fonte de informação. Segundo ele, a preocupação dessa interação está na proximidade 

que ela proporciona e nos riscos da informação sair prejudicada. A ideia justifica-se 

pelo comodismo de muitos profissionais confiarem a notícia à fonte. Logo, as 

informações chegam até as redações - por meio dessas fontes mais íntimas – e, por 

vezes, não passam por uma triagem de apuração ou de verificação de legitimidade. 

Assim, corre-se o risco de a notícia ser veiculada com algum erro ou equívoco por falta 

dessa ligação de confiabilidade e proximidade com a fonte. Chaparro (1996) também 

identifica a participação das fontes como forma de influência nos processos 

jornalísticos.  
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Essa relação é apropriada e deve existir. Porém, o modo como a fonte corrobora 

com a construção da notícia e no auxílio do conteúdo programático do jornal não podem 

ficar vulnerável às peculiaridades do profissional e/ou da fonte. Schimitz (2011) analisa 

como se dá processo de evolução das fontes na rotina de produção:  

 

As fontes aprimoraram suas estratégias e contam com o assédio dos 

divulgadores, ávidos por “emplacar” suas pautas e buscar ações mais 

longevas no relacionamento com a mídia, atendendo às expectativas 

da imprensa em contar com fontes confiáveis, capazes de suprir suas 

necessidades. (SCHIMITZ, 2011, p.52). 

 

O princípio desse contexto, segundo estudiosos da área, é não ultrapassar os 

limites éticos da profissão e lembrar-se sempre que o jornalismo é um serviço para a 

população que não deve ser dissolvido em interesses particulares.  

Na série é possível identificar que a jornalista, Zoe Barnes, demonstra 

insegurança com a relação que estabeleceu com sua fonte, o congressista Francis 

Underwood. E, em consequência disso, prioriza seus interesses particulares em vez de 

concentrar-se na função social do jornalismo.  
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2. A ÉTICA COMO PROTAGONISTA 

2.1 Conceito de Ética no Jornalismo 

 

O papel de conceituar ética torna-se complicado tendo em vista suas diferentes 

possibilidades e vertentes. Uma temática que, na maioria das vezes, carrega uma 

referência subjetiva que entrelaça e confunde os patamares do pessoal e do profissional.   

Como em várias situações da vida cotidiana, o jornalismo é uma profissão que lida com 

histórias e, por isso, precisa manter-se ético e, além disso, fazer com que a ética na 

profissão seja soberana aos demais interesses vinculados a ela.   

 Em sua origem, de acordo com Karam (2014), ética e moral tinham definições 

quase idênticas – a de caráter, costume, maneira de ser. Esses dois valores ganharam 

juntos a significação de deontologia, derivado do grego deontos, que entrelaça a questão 

de “o que deve ser, isto é, a cristalização provisória do mundo moral, validado pela 

reflexão ética, em normais sociais concretas, em princípios e formas e, em alguns casos, 

em normas jurídicas” (KARAM, 2014, p. 34).  

No campo jornalístico, por exemplo, o autor (2014) reflete com base em outros 

estudiosos, que a ética não pode ser reduzida apenas em conjuntos de normas, mas que 

ela deve ser estudada a fim de influenciar os próprios valores morais. Sendo assim, leva-

se em consideração que a conduta ética deve ser ancorada em questionamentos de vida e 

não apoiada no senso comum. 

 

Se todos carregam consigo valores e os revelam-se no momento da 

escolha, seja pela vontade ou pela necessidade, é também possível 

construir um campo em que se pergunte, afinal, para que se faz isso e 

qual o sentido da nossa conduta para nós e para os outros. É o 

momento de perguntar, radicalmente, qual o sentido da uma vida, de 

um indivíduo, de uma profissão e o que, afinal, está sendo feito 

(KARAM, 2014, p. 36). 

 

A partir disso, Christofoletti (2008) entende também que cada pessoa tem a sua 

ética, ou seja, cada escolha tomada é cercada por diferentes bagagens socioculturais que 

cada um carrega consigo, porém, toda decisão pode acarretar consequências. Justifica-se 

também pela linha editorial seguida pela empresa, a credibilidade, o reflexo no mercado 

e na concorrência, além do contexto social em que as notícias se encontram. 

O autor (2008, p.19) explica que “a ética pode não ser concreta, mas as 

consequências de uma decisão ética repercutem no plano material”, assim, a ética torna-

se abstrata, mas as respostas dos atos podem ser refletidas de forma física. Com tantos 
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caminhos para percorrer, porque escolher o errado? Ou o não aconselhável? Como 

aprender a ser ético? Infelizmente para essas coisas não existem receitas e também não 

se aprendem na jornada acadêmica. 

Com base na ética kantiana e aristotélica, Dairan Paul redigiu um artigo para o 

portal Objethos o qual refletiu sobre a ética a partir da ideia teleológica, além da 

deontológica. Segundo Paul (2017), trata-se de uma ética análoga chamada ubunto, que 

prioriza a participação e o compartilhamento de uma vida em comunidade, ou seja, 

praticar ações em prol do bem coletivo. No âmbito do jornalismo, a questão se atenta a 

não se deter apenas as vias do que é correto, mas do que irá contribuir para uma boa 

vida em conjunto.  

Entretanto, Paul (2017) aponta que essas questões estão ligadas a uma ética 

pessoal, contudo, no caso do jornalismo, é necessário enfatizar que este modelo de ética 

é praticável desde que não exclua as normas próprias da profissão. “Elas podem, por 

exemplo, lembrar que o jornalista também é um agente moral cujas decisões éticas 

impactam a vida de outras pessoas” (PAUL, 2017, s/n). Para o pesquisador (2017), a 

análise refere-se as práticas jornalísticas em virtude da ética e, principalmente nesse 

momento de crise de credibilidade, estar aberto a diálogos para reforçar o vínculo com 

as fontes e o  público pode ser uma estratégia de sucesso.  

Tendo em vista o grande poder da mídia, no sentido de influenciar e, de certa 

forma, de agendar a vida em sociedade, o compromisso e a responsabilidade que 

carrega consigo devem ser baseados em princípios legais e éticos, já que os conteúdos 

que veicula e o modo como os expõem repassa total confiança ao seu leitor. 

Christofoletti (2008) reflete sobre a conduta ética do jornalismo: 

 

No jornalismo, a ética é mais que rótulo, que acessório. No exercício 

cotidiano da cobertura dos fatos que interessam à sociedade, a conduta ética 

se mistura com a própria qualidade técnica de produção do trabalho. 

Repórteres, redatores e editores precisam dominar equipamentos e 

linguagens, mas não devem se descolar de seus comprometimentos e valores 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.11). 

 

Os códigos de ética existem para que haja uma unidade a fim de auxiliar, nortear 

e facilitar a prática e o modo como se deve agir perante a profissão, mas ele não faz a 

pessoa ética. Sequeira (2005, p.95) reflete sobre o artigo nono do Código de Ética dos 

Jornalistas que, no item F, determina de forma imprescindível “combater e denunciar 

todas as formas de corrupção, em especial quando exercido com o objetivo de controlar 

a informação” e o item G, que contempla a questão de “respeitar o direito à privacidade 
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do cidadão”, pois para o autor, por vezes, os jornalistas infringem o item G a fim de 

garantir o cumprimento do item F. 

Christofoletti (2008, p. 24) defende que “a ética jornalística não se aprende nas 

escolas de comunicação, mas é nesse ambiente que se deve despertar para o exercício 

ético da reflexão na prática”. Uma das justificativas para os “deslizes” dos jornalistas 

perante a ética da profissão são as transformações que vem ocorrendo e que, a partir 

disso, deveriam suscitar novas reflexões acerca do exercício da ética na profissão. 

Entretanto, Karam (2009, p. 26) entende que há valores clássicos do jornalismo 

que visam defender a própria atividade como uma prática séria, legítima e que as 

pessoas precisam e, além disso, que “o jornalismo é mais do que aventura ou acaso; é a 

razão de ser da controvérsia pela qual se valora e decide sobre o mundo imediato da 

forma mais lúcida possível; e que está na base da vitalidade democrática”. Para ele, 

“sem valores que o sustentem como fundamentação ética e procedimentos 

deontológicos, sempre morre um pouco mais da democracia e do espaço público” 

(KARAM, 2009, p.26).  

Por isso, um dos maiores desafios do jornalismo atual é manter o compromisso 

com a ética e com o público. Em um mundo onde a tecnologia caminha em constantes 

mudanças e a informação ficou muito mais acessível e prática, filtrar e selecionar o que 

vai ser noticiado são de suma importância para a credibilidade de um veículo de 

comunicação. Para Karam (2004), o jornalista desempenha um papel social e político 

que é fundamental para a disseminação pública e imediata de informação e 

conhecimento. E, segundo o autor, uma notícia de qualidade – que prioriza a ética e a 

limpidez – deve ser produzida por profissionais íntegros e competentes com o objetivo 

de consolidar e fomentar ainda mais a cidadania, sem ter espaço para o individualismo.  

 Christofoletti (2008, p. 109) entende que “o jornalismo já não é mais o que 

pensávamos. Terá de se reinventar. Exatamente como fez outras vezes”. Ou seja, é 

necessário que a profissão se atualize, mas que, principalmente, continue atuando em 

virtude do seu oficio maior que é informar ao público tudo aquilo que lhe é de interesse 

e necessário. Sendo assim, acredita-se que cada vez mais a mídia tenha grande 

influência no conhecimento da sociedade, mas, segundo os estudiosos da área, ainda há 

informação demasiada e não, necessariamente, a mais importante e de relevância social.  

A partir de conceitos teóricos, é possível observar que o jornalismo, como um 

prestador de serviço público, também carrega valores éticos e morais. Os códigos 

deontológicos, que visam embasar a profissão de jornalista, funcionam como 
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“indicadores de ação” (KARAM, 2004, p. 258) que norteiam o profissional no caminho 

a seguir. Vale lembrar que, indiferentemente da hierarquia do veículo de comunicação, 

a conduta ética deve ser igual para todos os profissionais, o que pode alterar em função 

de cada cargo são questões como autoridade, responsabilidade e compromisso para/com 

a empresa e o público. 

O exercício jornalístico também carrega como vantagem abarcar os demais 

campos sociais, e, por isso, poder conquistar ajuda para superar seus limites 

ideológicos, políticos e sociais em virtude da qualificação do ofício. Ou seja, baixar as 

bandeiras e lutar em prol da democracia e do bem comum da sociedade.  

 

2.2 Relações entre fonte e jornalista baseadas nos princípios da ética jornalística  

 

A linha tênue entre a combinação da ética jornalística e as relações estabelecidas 

entre as fontes está no modo como o repórter atua em virtude do bem comum. Essa 

ideia é pressuposto da questão primordial do jornalismo: o dever de informar ao 

público. Em virtude disso, há pesquisadores que colocam em discussão diversos 

questionamentos a fim de tentar esclarecer esse relacionamento da informação com a 

fonte e o jornalista. 

 Como não publicar aquilo que, de fato, as pessoas precisam saber? Qual o 

motivo do repórter obter informações e não poder divulgá-las? Como compreender as 

ações do jornalista que divulga informações somente em busca de um prestígio pessoal? 

Quando as ações privadas passam a ser públicas? Como selecionar fragmentos dos fatos 

que possuem vários lados quando não se há espaço para todos eles? Como utilizar 

métodos lícitos para conseguir informações quando as fontes podem utilizar ilícitos para 

escondê-las? Ou ainda, como utilizar métodos ilícitos sem ferir o código de ética? 

Como conciliar as diferentes concepções sobre o jornalismo perante as esferas da ética e 

da moral? De que maneira lidar com o direito social à informação em contraposição aos 

segredos? Como afirmar a verdade jornalística se ela possui estatuto diferenciado 

dependendo do modo de como é abordada?  

Muitos questionamentos são levantados por pesquisadores do âmbito jornalístico 

em decorrência das vertentes da ética jornalística, mas a conciliação da ética nos 

trabalhos jornalísticos é o que promove o equilíbrio para que a informação e o modo 

como se constrói a notícia seja viável.  Considerando que a ética deve ser movida em 

virtude do bem comum, o jornalismo absorve isso como uma maneira de trazer 
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diferentes “parâmetros para que excessos na atividade de informar sejam evitados” 

(LINHARES, 2010, p. 101).   

Assim, pode-se dizer que a essência do jornalismo está na mediação da 

informação e no modo como ele a torna pública, por isso julga-se tanto a confusão entre 

o jornalismo de interesse público e o jornalismo de interesse do público. Segundo 

Karam (2004), o interesse público é movido por toda informação que o público 

necessita saber, ou seja, aquilo que, de alguma maneira, é importante para a sociedade. 

Já o interesse do público, segundo o autor (2004), é todo o resto que não é de relevância 

social, todos os assuntos que permeiam o setor particular. Muitas vezes, notícias que 

tem como objetivo agradar o leitor/telespectador/ouvinte/internauta ou transpor 

informação movida por segundas intenções.  

Porque, mesmo que superficialmente, hoje em dia, há uma distinção do que de 

fato a população precisa saber em relação àquilo que ela deseja saber. Nesse contexto, 

se abstém da crítica à existência do jornalismo, que é “em geral, baseada na forma como 

o profissional desempenha sua atividade, muitas vezes cristalizada em concepções 

particulares e nos aspectos que se julgam negativos na profissão.” (KARAM, 2014, p. 

57). Por esse motivo, essa é uma das principais preocupações que rodeiam o campo 

jornalístico.  

A maior preocupação esta no modo como o jornalista se relaciona com as 

pessoas junto de quem vai recolher elementos para o seu trabalho: ele não 

deve usar pressão quando o faz, deve deixar claras junto da fonte as suas 

intenções face à informação que esta a recolher, e não deve dar usos 

indevidos a essa informação (FIDALGO, 2000, p. 323). 

 

A fim de homogeneizar a prática jornalística e a tornar um ofício com princípios 

éticos e efetivos para todos, criou-se os códigos deontológicos da profissão. No entanto, 

em visão mundial, esses códigos assumem diferentes características na forma como são 

apresentados. Segundo Fidalgo (2000, p. 321), a diferença se dá já diante da diversidade 

de nomes criados, “Código Deontológico é uma das designações minoritária no 

contexto europeu. Código de Ética ou Princípios de Ética, Código de Conduta, ou 

Código de Princípios jornalísticos” são os principais nomes utilizados. “Há também 

quem opte simplesmente por Código dos jornalistas, por "Carta de Deveres 

Profissionais” ou, no caso da Suíça, por Declaração de Deveres e Direitos” (FIDALDO, 

2000, p. 321).  

Em vigor desde 1987, o Código de Ética dos Jornalistas expõe normas as quais 

se deve seguir na atuação profissional sejam “nas suas relações com a comunidade, com 

as fontes de informação e entre jornalistas” (SEQUEIRA, 2005, p. 94). No artigo 7º, o 
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código determina que “o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos 

fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta 

divulgação”.  

Entretanto, devido às transformações tanto sociais quanto da prática 

jornalísticas, os códigos de ética de atuação profissional sofrem com algumas 

atualizações ao longo do tempo. Assim, Camargo (2004, p. 34) define que os códigos de 

ética são “definidos, revistos e promulgados a partir da realidade social de cada época e 

de cada país”, por mais que, de modo geral, as normas já presentes sejam “deduzidas de 

princípios perenes e universais”.  

A partir disso, para Camargo (2004), a ética profissional é a aplicação da ética – 

conhecida como o que é “certo ou errado”, de modo geral, no campo das atividades 

profissionais. Além disso, o autor entende que a pessoa deve carregar certos princípios 

ou valores próprios e subjetivos para colocá-los nas suas atividades de trabalho. “De um 

lado, ela exige a deontologia, isto é, o estudo dos deveres específicos que orientam o 

agir humano no seu campo profissional; de outro lado, exige a diciologia, isto é, o 

estudo dos direitos que a pessoa tem ao exercer suas atividades.” (CAMARGO, 2004, p. 

32).  

Desse modo, esse documento torna-se uma espécie de compromisso público com 

a sociedade, a fim de o jornalismo se comprometer a atuar de forma correta baseado em 

princípios éticos. Devido a essa responsabilidade pública, o jornalista deve tomar 

cuidado para não quebrar esse pacto, pois fere não só o código, mas pode respingar no 

direito social da população a uma informação honesta e correta. 

 

Os deveres em códigos éticos e no sistema de leis do 

pais parece justificar-se pelo facto de o incumprimento de certos deveres 

éticos por parte do jornalista significar também, de facto, uma ofensa a 

direitos fundamentais do cidadão; sendo assim, a proteção destes implica que 

se obrigue legalmente (e não apenas moralmente) o jornalista a respeitar 

determinados procedimentos” (FIGALDO, 2000, p. 323). 

  

A partir disso, o complemento das funções éticas no jornalismo desmascara a 

profissão mostrando que o jornalismo não pode relatar apenas „as coisas belas da vida‟, 

mas precisa tratar da “crescente complexibilidade humana e dos conflitos sociais. 

Precisa tratar, portanto, da irresolução dos problemas que a humanidade se coloca como 

gênero que reconhece o tempo e ousa ao futuro.” (KARAM, 2014, p. 58). Quer dizer 

que o trabalho do jornalista ficou ainda mais criterioso e cauteloso, pois é preciso ficar 

atento a todas as intenções de suas fontes e também as suas próprias intenções para 
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reconhecer o momento em que está ultrapassando os limites e ferindo a ética 

profissional, o que Zoe Barnes não faz quando se trata do seu relacionamento com a 

fonte, o congressista, Francis Underwood. Afinal, não sabe se colocar como uma 

jornalista séria e segura em suas ações.  
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3. SIGILO DA FONTE X INFORMAÇÃO OFF THE RECORD 

 

A garantia da liberdade de informação deve basear-se no direito ao cidadão de 

ser informado, logo, é preciso um comunicador que possa informar com qualidade. 

Pode-se dizer que a construção da notícia constitui uma universalização da liberdade de 

expressão, pois não se trata apenas de uma noção básica estatal ou de um só país, mas, 

tendo em vista uma sociedade integralmente democrática, estima-se que o direito de 

informar e de ser informado denomina este feito como um direito universal de acesso a 

livre informação.  

De acordo com Franco (1999), a Constituição Brasileira de 1988 promoveu 

inovações com relação à liberdade de expressão e possibilitou maior amplitude em 

relação aos direitos e garantias dos indivíduos. Além disso, “aboliu-se de vez a censura, 

vedou-se o anonimato e inseriu, pela primeira vez, a proteção do sigilo da fonte como 

norma constitucional.” (FRANCO, 1999, p. 17).  

 

Por sua vez, a proteção jurídica que a nossa Constituição de 1988 

assegurou ao sigilo da fonte tem como escopo proteger a origem das 

informações obtidas, podendo, neste caso, se constituir não só na 

pessoa, como materiais, documentos e tudo mais que possa 

caracterizar como fonte de divulgação de um fato. Neste caso, o que 

permanece oculta é a fonte, já que os fatos são revelados. (FRANCO, 

1999, p. 17). 

 

Linhares (2010) também discorreu sobre o novo viés estabelecido para a 

comunicação na Constituição Federal de 1988: 

 

A Constituição ainda esclarece, no Art. 220, § 1º, que “Nenhuma lei 

conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”. Tudo isto para 

afastar todas as possibilidades de restrições ao direito de informar e de 

ser informado, que é próprio de um Estado Democrático de Direito. 

(LINHARES, 2010, p. 68). 

 

Conforme já dito neste trabalho, a troca de informação entre os indivíduos 

envolvidos na construção de uma notícia mantém, por vezes, a essência do 

acontecimento - já que o repórter, na maioria dos casos, não está presente no momento 

do fato.  Logo, torna-se cada vez mais comum os jornalistas buscarem fontes de 
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informação mais fidedignas, ou seja, aquelas que podem divulgar informações sem 

muitas burocracias e, muitas vezes, repassando em primeira mão.  

O valor da informação pode ser baseado em diversos princípios do ofício 

jornalístico, por isso o direito a confidencialidade das informações pode garantir um 

relato mais preciso e verídico por parte do informante. Nesse contexto, a fonte segue 

amparada também pelo Estado, presente na Constituição Federal e no Código Civil.  

 

A ideia de manter sigiloso aquilo que foi revelado confidencialmente é 

um bem protegido pelo Estado, e por esta razão se justifica sua 

previsão no Código Penal, no Art. 153, que prevê a punição para 

quem divulga o segredo produzindo dano a outra pessoa, e no Art.154, 

no qual consta punição para quem revela um segredo que tem 

conhecimento em razão da profissão ou ofício que exerce. 

              [...] 

Divulgação de Segredo Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, 

conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, 

de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir 

dano a outrem: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.  

  [...] 

Violação do Segredo Profissional Art. 154 - Revelar alguém, sem 

justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, 

ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a 

outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

(LINHARES, 2010, p.42).  

 

Além disso, de acordo com Sequeira (2005, p.94), o artigo 8º do Código de Ética 

dos Jornalistas alega que, “sempre que considerar correto e necessário, o jornalista 

resguardará a origem e identidade de suas fontes de informação”. Sendo assim, perante 

o contexto do sistema comunicacional, o sigilo da fonte é um dos direitos que a fonte 

obtém. A relação proposta entre o jornalista e fonte integra uma possibilidade de que as 

informações repassadas garantam a identidade do informante resguardada. Vale 

salientar que essa garantia não advém apenas do jornalista caso a fonte deseje contribuir 

em um caso, denunciar fatos ou até mesmo realizar algum esclarecimento, por exemplo, 

ela – a fonte - pode solicitar que sua identidade não seja revelada.  

Linhares (2010) explica como a Constituição de 1999, baseada em uma 

sociedade democrática, fundamenta a conciliação dos direitos dos indivíduos perante a 

divulgação de informações, pois “é preciso conciliá-lo com os direitos, como, por 

exemplo, proteção à honra, intimidade, privacidade e imagem dos indivíduos” 

(LINHARES, 2010, p. 92). 

O jornalismo não se trata de uma profissão simples, já que tratamos dos 

acontecimentos que ocorrem na vida das pessoas, por isso, precisa-se do auxílio das 

fontes na construção da notícia a fim de chegar o mais próximo possível da realidade.  
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Pode-se dizer que o sigilo da fonte é em vigor da proteção das mesmas, pois elas podem 

tornar-se um ponto chave em um caso, por exemplo, mas também há a possibilidade de 

estarem movidas por interesses particulares e divulgando informações falsas apenas 

para promoção pessoal. Dimenstein e Kotscho (1999, p. 22) denominam “fontismo” 

como um “relacionamento promíscuo entre o repórter e a fonte”, principalmente, 

quando as informações repassadas em “off” têm o interesse de defender interesses 

pessoais.  

Vale salientar, neste trabalho, que há uma diferença entre resguardar o sigilo da 

fonte e a informação repassada ao jornalista em “off”. De acordo com Fidalgo (1998), 

na definição de off the record, a fonte fornece ao jornalista uma indicação, seja ela 

explícita ou não, de que aquela informação não deve ser divulgada. Na maioria das 

vezes, essa informação é concedida ao repórter em primeira mão, além, é claro, de 

possuir caráter relevante à sociedade.  

Fidalgo (1998) enfatiza alguns elementos para que a informação seja 

considerada off the record. A primeira delas é que não é qualquer pessoa que pode 

fornecer uma informação nessa característica. 

 

Para falar off the record é preciso que quem preste a informação tenha o 

estatuto de fonte e, como tal, possa falar on the record. Quer isto dizer que 

não é qualquer confidência ou segredo comunicados por quem quer que seja 

a um jornalista que tem o estatuto de off the record. O segredo do off the 

record caracteriza-se justamente pela existência, real ou possível, de 

informações on the record. Essa a sua peculiaridade; é um segredo dentro de 

um contexto de divulgação (FIDALGO, 1998, s/n). 

 

Além disso, o autor enfatiza que a credibilidade de quem é permitido a falar em 

off “advém das informações que presta on the record, isto é, do seu estatuto de fonte” 

(FIDALGO, 1998, s/n). Neste caso, cabe à fonte decidir o que deve ou não ser 

repassado em on e em off. Porém, essa escolha é importante, pois pode possibilitar que 

o repórter insista em mais investigações para apurar essa informação divulgada em off, a 

fim de torná-la acessível ao público de maneira que outra fonte à forneça em on. 

 

Sendo livre a decisão da fonte sobre o off the record, não quer dizer que seja 

irracional ou arbitrária; não se trata propriamente de um capricho. Isto quer 

dizer que a fonte tem as suas razões para decidir sobre o off the record. Essas 

razões podem ser comunicadas ou não ao jornalista, mas este terá de admitir 

que existam razões válidas para o off da informação (FIDALGO, 1998, s/n). 

 

Sobre os limites do jornalista frente às fronteiras da informação fornecida em off 

the record, o autor (1998, s/n) explica que não há uma especificidade para isso, pois 
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“nada distingue uma informação em off de uma informação destinada a publicitação. De 

tal maneira é assim que qualquer informação em off se pode transformar em notícia, seja 

pela anuência da fonte a retirar a restrição seja pela infracção do jornalista ao off”, tendo 

em vista o motivo maior perante a informação: o interesse público. Além disso, vale 

ressaltar, também, que as informações fornecidas em ambientes familiares ou encontros 

eventuais não são consideradas off. 

A questão ética que envolve o discurso off the record baseia-se no compromisso 

assumido com a fonte – a maneira como se conquistou aquela informação em troca de 

algo: o segredo. De acordo com Fidalgo (1998), a obtenção de informações em off é em 

virtude do interesse público, sendo assim, é importante o jornalista reconhecer a 

relevância da situação e aceitar receber o off. 

 

O compromisso em que assenta o off the record é perfeitamente correcto. É 

preferível um jornalista dispor de certas informações, mesmo que as não 

possa divulgar, do que pura e simplesmente as ignorar. Vale mais um 

jornalista comprometidamente informado do que descomprometidamente 

ignorante (FIDALGO, 1998, s/n). 

 

O que motivou o surgimento do off the record é o princípio do jornalismo como 

formador de opinião, para isso, o jornalista precisa também se informar antes de 

recorrer a uma entrevista. Desse modo, o autor defende que a justificativa do off é o 

dever de informar, o qual permite ao jornalismo oferecer ao público uma informação 

importante e menos destorcida.  

Sendo assim, ainda para Fidalgo (1998), o valor ético do off vêm do objetivo de 

esclarecer e aprofundar questões fornecidas em on para o entrevistador. Também, o não 

rompimento desse compromisso com a fonte, em virtude da divulgação das 

informações, cria um vínculo e uma confiabilidade maior com a fonte. Porém, o cuidado 

maior que se deve ter é com a banalidade do off, pois é responsabilidade do jornalista 

questionar o motivo do off para que não haja persuasão por parte da fonte.  

Sequeira (2005), com base em relatos de Antonio Carlos Fon, alega que é 

importante manter a fonte no anonimato e que trata-se de uma questão de honra, pois, 

normalmente, é uma pessoa que o jornalista conhece e, para não a prejudicar, seu nome 

não é citado na reportagem e suas informações norteiam uma investigação maior, já 

que, segundo ele, no jornalismo investigativo, por exemplo, “pouco se vale o que diz 

uma fonte, mas sim o que mostra e o que ela permite comprovar” (FON (s/n) apud 

SEQUEIRA, 2005, p.85).   
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Com isso, defende-se que o off the record não se limita apenas a um 

“mecanismo de poder” (FIDALGO,1998, s/n), logo se deve entender as razões pelo qual 

ele existe. E para que seja possível essa compreensão, se faz uma pergunta: “servem ou 

não as informações em off para esclarecer as informações dadas para o gravador em on? 

Este é o grande critério de o jornalista saber se está a ser ou não manipulado.” 

(FIDALGO, 1998, s/n).  

Assim, se elege o direito e o respeito entre a fonte e o jornalista em repassar 

informações que, de fato, são de importância e que precisam ser apuradas, relatadas e 

divulgadas. No entanto, o profissional, em momento algum, deve esquecer que as fontes 

são preciosas para a solução de uma pauta.  
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4. JORNALISMO ESPECIALIZADO EM POLÍTICA 

 

Tendo em vista as reflexões propostas acima sobre o papel da imprensa 

enquanto formadora de opinião, além do fator crucial tratando-se do interesse público, o 

jornalismo especializado em política aparece neste cenário como um dos assuntos que 

molda fortemente o agendamento da mídia.  

Para compreender como se estabelece a prática do jornalismo político, 

primeiramente, é essencial entender que segmento do jornalismo se torna especializado. 

Segundo Tavares (2009), o jornalismo especializado tem seu conteúdo diluído em 

relação ao veículo de comunicação que ele pertence e às temáticas, de modo a organizar 

suas notícias por editorias (esporte, cultura, economia, política, etc).  

Logo, porque não ter um profissional capacitado para executar funções em 

determinados segmentos? Para Tavares (2009), o trabalho do jornalista não pode ser 

substituído por um economista, por exemplo, pois “cabe ao jornalista, como agente do 

público, relatar sobre as coisas do mundo com critérios do senso comum, o que não 

faria um especialista” (TAVARES, 2009, p. 120).  

O autor também reflete, com considerações de estudiosos da área, sobre as 

mudanças que o próprio público tem conquistado ao longo do tempo. Segundo ele, há 

uma exigência do público que cada vez mais está setorizado e desejando conteúdo 

aprofundado sobre determinados assuntos e, também, a necessidade dos meios de 

comunicação alcançar maior qualidade de informação que possa atender todos os 

públicos.  

A partir disso, para entender o conceito de jornalismo político e compreender o 

seu funcionamento encontrou-se divergências de opiniões entre os autores da área, o 

motivo se dá pela complexidade da temática, além de ocorrerem reconfigurações em sua 

prática. De acordo com Martins (2011), de modo geral, trata-se de uma especialização 

da profissão que propõe uma discussão acerca de assuntos relacionados ao parlamento, 

partidos e estados de poder da sociedade em si.  

Já Gomes (2004) entende que a difusão da comunicação e da política tende a 

cada vez mais perpetuar um caminho estreito refletindo, por vezes, na constituição do 

autor: um showbussines em que “a comunicação e a cultura de massa foram deixando de 

ser meios para se transformar em ambientes fundamentais para a política 

contemporânea” (GOMES, 2004, p.60). Assim, cria-se o contraponto a fim de entender 
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qual o propósito do jornalismo político na profissão, até que momento o jornalista está 

falando de política e não de políticos?  

 

“Política” não significa políticos, nem governo. O governo é um dos lugares 

em que ocorre a política, com certeza. Mas a política é muito mais do que 

isso: é o conjunto de maneiras pelas quais as pessoas se juntam para exercer o 

poder coletivamente. O jornalismo político poderia imaginar a audiência 

como um conjunto de agentes, pessoas que agem. O jornalismo político 

poderia ser um verdadeiro fator de empoderamento político dos cidadãos, se 

partisse das preocupações das pessoas a quem supostamente serve, e não 

transformasse eleições em espetáculos. (Stray, 2015, s/n). 

 

A preocupação é sempre a mesma – ou deveria ser – a intenção de informar a 

sociedade e fazer com que aquela informação seja vista e interpretada de maneira 

correta. Porém, no viés do jornalismo político, tem-se o pressuposto de como informar. 

Como tornar aquela notícia acessível e de fácil entendimento para o público? Afinal, um 

dos papéis também do jornalista é mediar e/ou traduzir a informação para o público. 

Sendo assim, Martins (2005) afirma que não é apenas dar a notícia, mas é preciso 

abordar o que está por trás – analisar, explicar, interpretar, permitir que o público reflita 

sobre o ocorrido e forme uma opinião acerca da informação consumida. 

Para Martins (2011), um bom jornalista político deve ser influente e estar 

influente. Ele precisa conversar com muita gente, pessoas com origens variadas e 

interesses variados, deve frequentar os ambientes como prefeituras, câmara de 

vereadores, congressos e senado. Além disso, o autor salienta que todos os políticos, 

sem exceção, têm interesses seja em virtude do bem comum ou particular, inimizades e 

lealdades, ambições e ressentimentos entre outros, mas tudo isso o jornalista pode e 

deve usar a seu favor, com o intuito de aprofundar e diferenciar a sua reportagem.  

Nesse contexto, pode-se entender que o jornalismo político trabalha com pessoas 

influentes e que são treinadas para criar histórias, ou seja, as informações podem sofrer 

influências particulares e, além disso, não ter caráter verídico. Por isso, é importante que 

exista um filtro e apuração detalhada dos dados repassados pelos políticos para, a partir 

disso, estabelecer-se uma linha tênue a relação entre o jornalista e o político, conforme 

Martins (2005): Nem tão distante que se perca a informação, nem tão perto que se perca 

a legalidade. Tendo em vista o porquê da notícia, sendo ela importante ou não, não 

devendo ser motivo para o jornalista ultrapassar os limites éticos a fim de garantir 

aquele furo de reportagem.  

Em virtude da relação que se cria com o público, quando a especialização é em 

política, pode-se relacionar o exercício com a categoria do jornalismo investigativo, 
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pois, segundo Sequeira (2005), esse gênero busca por uma informação que grupos 

sociais de poder querem esconder e pressupõe-se que o jornalista investigativo busque 

por um fato que alguém também não deseja divulgar. Com isso, fica claro que o 

profissional é guiado por uma meta, um propósito, que é a verdade dos fatos.  

Essa verdade, conforme teóricos, não se remete ao sentido filosófico, mas na 

metodologia de trabalho, ou seja, no modo como o jornalista apura o fato e constrói 

sentido. A “verdade jornalística”, como definem, deve ser um processo contínuo e 

incansável na busca pela informação completa e coerente com a realidade. Os autores 

salientam que nem sempre é possível alcançar a verdade, mas o principal ponto é “não 

se contentar com as versões, que tenta confrontar declarações com documentos, que 

abra o leque de fontes, que tente tocar ainda que, superficialmente, aquilo a que damos o 

nome de verdade” (SEQUEIRA, 2005, p. 73).  

Tendo em vista a busca pela verdade, outro ponto que Martins (2005) salienta é 

o poder da opinião do profissional no jornalismo político, pois como já citado 

anteriormente nesta pesquisa, a imparcialidade é utopia, logo, cada manobra dada em 

virtude da notícia é carregada de subjetividade e opiniões. Porém, o bom repórter, 

segundo o autor, deve saber usá-la sem influenciar no percurso legítimo da informação 

– já que o jornalista político não tem o dever de convencer a audiência sobre o que está 

sendo dito. 

 

É claro que há risco de o repórter não ser isento porque tem opinião, mas isso 

é algo que pode ser resolvido com a autocrítica do profissional e a vigilância 

dos chefes. Por outro lado, quem disse que o repórter sem opinião é isento? 

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em compensação, a cobertura 

feita por um repórter que não pensa será sempre medíocre, sem ponto de 

partida e sem rumo. (MARTINS, 2011, p. 77).  

 

Por outro lado, é possível enxergar o jornalismo político atravessado pelos 

interesses particulares e partidários. A profissão torna-se cada vez mais robótica e 

mercadológica, ou seja, o lucro que se obtém por meio de campanhas nas entrelinhas 

das notícias torna-se mais interessante do que o simples fato de informar a verdade sem 

máscaras e sem manipulação.  

É notório, também, que há uma desigualdade entre as fontes e a mídia no 

jornalismo político, pois se tem a ilusão que o lucro por trás da notícia é maior ou mais 

significativo que o fator de simplesmente informar a sociedade de maneira honesta, ou 

seja, a empresa jornalística pode “burlar” o sistema de leis do ofício, se a consequência 

for relevante para o caixa do veículo - talvez esse seja um erro da própria 
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reconfiguração da mídia que cobra um profissional completo e que saiba de tudo um 

pouco, porém, acaba por fomentar, principalmente no setor político, jornalistas 

desinformados ou com pontos de vistas unilaterais sobre a sociedade.  

O jornalismo político trabalha com a esfera pública social, que também é movida 

pela política e por seres políticos. Charaudeau (2006) já definia: precisa-se entender que 

se “dizer político” é diferente de se “fazer político”. O primeiro refere-se ao diálogo, ao 

debate de ideias, às estratégias de enunciação e à linguagem. Já o segundo, é a ação 

como um todo: o espaço onde se tomam as decisões, onde se exerce o poder de agir 

entre uma instância política.  

O jornalista precisa ter noção de que toda e qualquer informação veiculada por 

ele pode influenciar no modo como a política se comporta, como os cidadãos se 

comportam e como tudo isso influencia ou não no modo de convivência da mídia, com 

a política e com a população. 

No entanto, com o crescimento dos veículos de comunicação e também com a 

demanda de profissionais capacitados em diferentes áreas de atuação, se fez necessário 

traçar uma estratégia, totalmente mercadológica, para economizar. Sendo assim, mais 

jornalistas tem se especializado em diferentes assuntos a fim de reunir conhecimentos 

para que a empresa não precise contratar um profissional para cada segmento. Mas o 

que de fato diferencia o jornalista especializado do que não possui uma especialização 

são os contatos, as fontes.  

Para Wolf (2003), o relacionamento dos jornalistas especializados com suas 

fontes é o que, muitas vezes, facilita o trabalho, pois o profissional já tem um 

conhecimento prévio do assunto e com quem conseguir recolher informações para 

construir a notícia. Entretanto, o jornalista não deve depender e nem se submeter a estas 

fontes, principalmente, quando seus objetivos vão na contramão ao desejo de sua fonte. 

É preciso ser firme e manter a conduta ética e, se necessário, pedir ajuda de alguém que 

observe a situação de fora – às vezes é melhor perder um contato do que pecar com o 

público e a legalidade dos fatos.  

Recordando a história do repórter Percival de Souza
1
, Sequeira (2005) revela 

que o relacionamento do jornalista com a fonte, principalmente no jornalismo 

investigativo, é determinante na construção da notícia e, por isso, deve haver empatia. 

Porém, ele destaca que não é ser conivente. Deve-se ter uma relação de troca e 

confiança, mas isso não simboliza falta de respeito. Sequeira (2005) avalia que essa 

                                                           
1
 Percival de Souza é um escritor e jornalista investigativo brasileiro. Já trabalhou no programa Quatro 

Rodas, Jornal da Tarde, Record TV, Rede Globo e Web Rádio Showtime. 
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aproximação com as fontes foi o que rendeu diversos furos de reportagem para o 

repórter Percival de Souza.  

Sequeira (2005) apresenta a classificação criada por Percival de Souza para 

catalogar as fontes: 

 

Tipo 1, eu confio totalmente em suas informações, porque sei que são 

pessoas corretas; tipo 2 dá informação correta, mas tem sempre um 

interesse, mesmo que pequeno, e eu preciso checar isso muito bem; o 

tipo 3 costuma ser correto na origem, mas depois toma outros rumos. 

É uma fonte que tem interesse por trás (SOUZA (s/n) apud 

SEQUEIRA, 2005, p. 83).  

 

Com isso, acredita-se que a melhor alternativa para manter essa aproximação 

com as fontes, de forma saudável e construtiva, é sempre deixar claro suas intenções 

diante dos questionamentos. Anotar tudo, checar com atenção redobrada, identificar se a 

fonte está movida pelo interesse público ou apenas por interesses pessoais e, enfim, 

respeitar o anonimato que a fonte lhe solicitou.  
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5. RECORTANDO CONCEITOS: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Como percurso metodológico, quanto aos objetivos desta pesquisa, optou-se pela 

análise descritiva dos episódios da série House of Cards à luz dos códigos 

deontológicos e preceitos éticos e morais trabalhados no referencial teórico, a partir do 

mapeamento dos momentos em que há conflito na representação da ética jornalística nas 

ações da personagem Zoe Barnes em relação a sua fonte, Francis Underwood.  

Na pesquisa descritiva, segundo Gil (2008), busca-se descrever as características 

de determinadas pessoas ou realidades e, por isso, exige do pesquisador um amplo 

conhecimento sobre o objeto. Além disso, esse processo descritivo busca identificar, 

registrar e transcrever as características que se relacionam com essa realidade proposta.   

Este trabalho tem como foco compreender de que maneira se estabelece a 

relação de fonte e jornalista no contexto que envolve os preceitos da ética profissional e, 

apontar os momentos em que a jornalista vai na contramão da ética. Assim, quanto à 

abordagem, este estudo é de natureza qualitativa na medida em que interpreta os fatos 

da série e reorganiza-os conforme a lógica estabelecida pela problemática e pelo 

objetivo desta pesquisa, analisando o cenário em que se insere o objeto (Minayo, 2011).  

A partir desses métodos e técnicas, a questão elaborada para nortear este estudo 

é: De que maneira é construída a relação entre fonte, jornalista e ética na série House of 

Cards? Sendo assim, por meio deste questionamento, buscaram-se respostas com 

amostras selecionadas dos episódios da série, objeto deste estudo.  

A análise caracterizou-se em descrever os episódios em que há esse debate entre 

a posição da jornalista com a sua fonte, além de contextualizar o cenário político que a 

série se encontra. À luz do referencial que guia esta pesquisa, a análise busca deter-se  

nos elementos sobre a ética na profissão de jornalista, e no modo como o jornalismo 

especializado em política causa impacto na sociedade se não executado com seriedade, 

legalidade e apuração.  

A partir disso, para analisar o conteúdo audiovisual, o primeiro passo foi 

selecionar os fragmentos dos episódios a serem explorados com base nas personagens 

Zoe Barnes e Frank Underwood. A seleção realizada foi de 13 episódios da primeira 

temporada e o primeiro episódio da segunda temporada da série – a escolha de apenas 

um episódio da segunda temporada se deu pela relevância e conclusão que ele propõe à 

personagem Zoe na série. Sendo assim, o recorte contém 14 episódios analisados.  
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O segundo passo foi transcrever os episódios, de forma cronológica e descritiva, 

para que se compreendesse o cenário e a história em que as personagens se entrelaçam. 

Com isso, as categorias de análise desta pesquisa, basearam-se em textos, falas e frames 

dos momentos em que se estabelece a relação entre fonte, jornalista e ética para 

complementar as análises e demonstrar o relacionamento de Zoe e Frank.   
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5.1 A SÉRIE HOUSE OF CARDS 

 

Baseada em um livro do escritor Michael Dobbs, House of Cards também já foi 

adaptada para uma minissérie na televisão britânica em 1990 e hoje está disponível, em 

cinco temporadas, no serviço de streaming da provedora global Netflix, tendo como 

roteirista Beau Willimon.  

A narrativa do livro e da minissérie contam a história de Dobbs no período em 

que foi conselheiro do governo da Primeira Ministra Margareth Tahtcher. O motivo de 

Dobbs ter escrito o livro teria sido, segundo Nogueira (2014), a raiva por ter sido 

demitido por Tahtcher. O jornalista Paulo Nogueira (2014) salienta que a história de 

House of Cards, antes de ser exibida pela Netflix, era baseada na vida do político 

Francis Urquhart, um político ambicioso que estaria disposto a enfrentar qualquer 

obstáculo para se tornar Primeiro Ministro Britânico. 

Para transformá-la em série, a história sofreu algumas adaptações. A versão 

americana se passa nos Estados Unidos e não mais na Inglaterra e o cargo almejado por 

Francis é o de presidente e não mais de Primeiro Ministro, como era o sistema de 

governo britânico. Além disso, o nome da personagem também foi alterado para Francis 

Underwood, mais conhecido e chamado por seus companheiros de Frank.  

Nessa versão, Frank é um político que perdeu a vaga de secretário de estado e, 

por isso, resolve armar para conseguir o cargo novamente. Com experiência em 

manipulação, o congressista possui uma grande rede de parceiros que vão ajudá-lo em 

suas armações. Por meio de chantagens e atos ilícitos, Frank começa a traçar estratégias 

para conquistar a presidência dos Estados Unidos. E além de seus aliados no Congresso, 

o político também mantém relação com sua esposa Claire Underwood, que também é 

ambiciosa, e a jornalista Zoe Barnes.  

House of Cards é a primeira produção original da provedora Netiflix, nesse 

contexto, a história ganhou muitos espectadores por revelar os bastidores do cenário 

político norte-americano e as relações humanas nesse âmbito. Além disso, mesmo sendo 

uma série ficcional, House of Cards aproximou o público de acontecimentos que tem 

relação com a realidade, sobretudo dos esquemas políticos.–Inclusive, a série foi 

gravada nos reais prédios parlamentares. 

Segundo uma pesquisa do site Internet Movie Data Base
2
, realizada em 2013, 

ano de lançamento da série pela Netflix, House of Cards foi considerada a série mais 

                                                           
2
 Disponível em https://tecnoblog.net/124013/house-of-cards-netflix/.  

https://tecnoblog.net/124013/house-of-cards-netflix/
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popular do mundo. Conforme a pesquisa, um dos motivos pelo qual a série tem 

conquistado tantos fãs é que todos os episódios são liberados simultaneamente, o que 

possibilita o espectador assistir a hora que quiser e em sequência, sem precisar aguardar 

a próxima exibição.  

 

5.2 DESCRIÇÃO DAS PERSONAGENS NA SÉRIE  

 

A série é norteada por dois personagens que disputam o protagonismo na 

primeira temporada. Um deles é o congressista, líder do Partido Democrata da Câmara 

dos Deputados, Francis Underwood (Kevin Spacey), popularmente conhecido como 

Frank. Um homem determinado, calculista e sem escrúpulos – é capaz de fazer qualquer 

coisa para alcançar o poder que, segundo ele, é mais importante que dinheiro. Sempre 

elegante, vestindo ternos e com uma postura ímpar – com semblante inabalável.  

O único laço familiar que Francis possui na série é com sua esposa, Claire 

Underwood (Robin Wright), cujo casamento também é movido por interesse de ambas 

as partes. Com personalidade forte e representando as mulheres independentes, Claire 

sempre está elegante e com uma autoestima invejável.  Além de parceira nas armações 

de seu marido, é fundadora de uma ONG que defende a Iniciativa para Água Limpa. Ao 

longo da série, Claire vai mostrando que também tem um papel fundamental nas 

decisões de Frank. Além disso, a esposa do líder demonstra certos momentos de 

sensibilidade e recaídas como o desejo de ser mãe e o contato com um antigo namorado, 

o fotógrafo Adam Galloway (Ben Daniels).  

 O outro parceiro de Frank, porém para o âmbito profissional, é seu assessor 

Douglas Stamper (Michael Kelly). A personagem ganha destaque por ser próximo do 

congressista e ajudar na execução de todas as armações que Frank planeja ao longo da 

série. Doug, como costuma ser chamado, está presente em diversos momentos 

importantes da série ao lado do congressista, inclusive na casa de Frank, demonstrando 

proximidade e intimidade.  

Ainda do setor político, ganham destaque o deputado Peter Russo (Corey Stoll), 

um homem alcoólatra, usuário de drogas (cocaína), inconsequente e que mantém uma 

relação distante e conturbada com seus dois filhos, frutos do seu antigo casamento. 

Atualmente, Russo sustenta um relacionamento, também instável, com sua secretária 

particular, Cristina. Ainda completam a rede de relações a chefe de gabinete do 
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presidente, Linda Vasquez (Sakina Jaffrey), e o vice-presidente, Jim Matthews ((Dan 

Ziskie).  

A segunda personagem em destaque na série é a jornalista novata, Zoe Barnes 

(Kate Mara). Zoe é uma jovem em começo de carreira, que ainda não está bem-sucedida 

financeiramente. Atualmente trabalha num tradicional jornal dos Estados Unidos 

chamado The Washington Herald. Mora em um bairro simples de Washington, um 

pequeno apartamento com móveis e decoração modestos. Além disso, pelas 

características de sua moradia, é possível observar que não é fã de uma boa organização. 

Mantém suas roupas bagunçadas, o local sujo e com bastante lixo.  

Zoe mora sozinha, longe dos pais, e a pessoa mais próxima dela durante a série, 

além do congressista, é o editor-chefe do jornal, Lucas Goodwin (Sebastian Arcelus), 

mesmo que jovem já conceituado e reconhecido no ofício. Tom Hammerschmidt (Boris 

McGiver), jornalista experiente, ético e que, de certa forma, reluta à ascensão da 

tecnologia na forma de produção de conteúdo, é diretor do Herald e também agrega 

influência na trama. Além disso, a correspondente política do Herald, Janine Skorsky 

(Constance Zimmer), também conquista espaço e relevância na história ao desenrolar 

dos episódios.  

No seu dia a dia, Zoe costuma usar calça jeans, tênis ou bota, casacos largos e 

moletons, além disso, o cabelo sempre preso - o que caracteriza mulheres jovens, 

despojadas e não tão preocupadas com a aparência. Mas, em locais luxuosos, procura 

sempre ser versátil e adaptável aos momentos - sabe usar vestidos justos e sensuais, 

salto alto e cabelo solto. E assim, com algumas características peculiares, surgiu a 

personagem jornalista, recém-formada, Zoe Barnes.  

 

5.3 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE ZOE BARNES, FRANCK UNDERWOOD 

E O JORNALISMO 

 

A série House of Cards tem como cenário principal os bastidores da política 

norte-americana e a grande esfera de manipulação e poder que envolve esse ambiente. 

Porém, um dos grandes destaques na série é o modo como o jornalismo é apresentado e 

de que maneira mantém sua ética e comprometimento por meio das personagens.  

A aparição da profissão se mostra logo no início do primeiro episódio, 

representado, principalmente, pelo tradicional jornal The Washington Herald, quando o 

diretor da redação, Tom Hammerschmidt, e o editor-chefe, Lucas Goodwin, estão na 
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cafeteria do jornal conversando sobre a agenda do novo presidente eleito. Após esse 

momento, entra em cena a jornalista novata, Zoe Barnes, que tenta convencer o editor-

chefe a lhe dar mais oportunidades e disponibilizar a ela seu próprio blog dentro do site 

do veículo. Entretanto, Goodwin não acredita que a jovem tenha experiência e 

maturidade suficientes para assumir essa responsabilidade.  

Um dos grandes motivos da jovem desejar esse cargo é o de realizar a cobertura 

apenas sobre a rotina dos órgãos municipais em uma capital, como Washington, não lhe 

trará um reconhecimento sustentável e grandioso. Neste momento, podemos perceber 

que a jovem tem vontade de mostrar sua qualificação na área do jornalismo 

especializado, além de ser perceptível que está disposta a fazer qualquer coisa para 

atingir o sucesso, mesmo que a ação corresponda a ferir os preceitos éticos e 

profissionais do ofício.  

 

Zoe: Estou cheia do Conselho Municipal de Fairfax. 

Lucas: É o que você me diz todos os dias. 

Zoe: Me coloque online, meu próprio blog, em primeira pessoa, subjetivo, 

500 palavras. 

Lucas: Não vai rolar. 

Zoe: Eu posso me infiltrar nas salas secretas, nos mictórios, posso conquistar 

os funcionários do congresso, eles precisam desabafar.  

Lucas: Uma coluna de fofocas? 

Zoe: Não! Nós levantamos o véu, o que realmente está acontecendo. 

Lucas: Esse é o Washington Herald, não o TMZ. 

Zoe: Você sabe quantas pessoas assistem ao TMZ? [...] Por isso o jornalismo 

impresso está morrendo.  

 

Enquanto isso, nos bastidores da política, Francis Underwood estava entre os 

nomes para ser o novo secretário de Estado, porém, o presidente eleito não cumpriu com 

a promessa de nomeá-lo para o cargo e apenas o manteve no congresso. Após receber a 

notícia, Francis fica enraivado - já que ajudou na campanha política, que elegeu o atual 

presidente, e acabou, segundo ele, sofrendo um “golpe”. 

 Depois de uma conversa com sua esposa, Claire Underwood, o congressista 

decide armar um plano para vingar-se do seu partido e tentar alavancar-se ainda mais na 

política. Aos olhos dos outros, Francis finge que aceitou normalmente a decisão do 

presidente, todavia as estratégias de vingança começam quando ele decide difamar o 

novo secretário e nomear uma terceira pessoa a este cargo, a senadora Catherine Durant.  

Frank recebe a notícia que a primeira medida tomada pelo presidente eleito será 

o investimento na educação. A partir disso, ele deve conseguir um projeto de lei, em até 

cem dias, para implementar neste setor. O nome indicado pela Casa Branca para a 

concepção da proposta é o vice-presidente Donald Blythe. Porém, Frank não acredita 
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que seja a melhor opção, mas pede para o vice realizar a primeira parte desse projeto. 

Blythe entrega a Frank um esboço de sua ideia, mas o congressista não aprova e coloca 

a proposta em sua fragmentadora de papel.  

A trama continua e Zoe tenta conquistar um pouco mais de espaço no jornal, por 

meio da correspondente-chefe da editoria de política do The Washington Herald, Janine 

Skorsky, colocando-se a disposição de Janine para ajudar nas matérias, porém a 

tentativa fracassa. Então Zoe decide, por conta própria, entrosar-se no cenário político e 

vai até uma grande festa da elite da capital americana.  

 

Figura 1 - Primeiro momento em que Zoe e Frank se cruzam no evento. 

 

Fonte: frame do episódio 1 da primeira temporada – House of Cards 

 

Após o evento, Zoe chega a sua casa e logo recebe um e-mail do editor-chefe do 

Herald, em anexo esta mesma foto acima. O texto questionava: “Se quer ser levada a 

sério, não deveria usar mais que um fio dental?”. A jovem então pesquisou mais 

informações sobre o congressista que aparecia na foto. É possível notar que a jornalista 

é insistente no que deseja e que não impõe limites para alcançar seus objetivos. Isso 

aparece fielmente no momento 31‟02” da série, no qual Zoe vai até a casa de Frank.  

É noite, passa das dez horas e o segurança de Frank não a deixa entrar, porém a 

jovem é persistente até o momento em que congressista atende sua chamada. No ofício 

de jornalista, aprendemos que não temos horário. Independente do momento que ocorre 

o fato, você tem que estar disponível para cobrir, no entanto, Zoe vai atrás de uma fonte 

que possa falar em off the record as informações mais secretas dos bastidores político, 

porém, com segundas intenções – o que é possível perceber pelo seu modo de vestir 
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nesse “encontro”. Afinal, modos de persuasão e atração não são eticamente legais na 

hora de conquistar sua fonte.  

Frank não demonstra interesse em Zoe. Mas, a jornalista utiliza a foto que 

tiraram dos dois no evento para que o homem a convide para entrar, o que mostra que as 

reais intenções da jovem. Zoe demonstra que sabe se utilizar das circunstâncias para se 

destacar e conseguir o que quer. Para abordar o congressista, Zoe investiu em uma blusa 

com um decote aparente para tentar chamar mais atenção de Frank, que logo a questiona 

se essa estratégia realmente funciona.  

 

Figura 2 - Zoe deixa decote à mostra durante conversa com o congressista. 

 

Fonte: frame do episódio 1 da primeira temporada – House of Cards 

 

Neste encontro dos dois, é possível detectar, pelo interrogatório que Francis faz 

para Zoe, que ela entende do que está falando - sobre política. A jovem vai até lá tentar 

uma parceria, para que Frank repasse informações sigilosas do Congresso.  

 

Frank: Por que está aqui, senhorita Barnes?  

Zoe: Preciso conversar com alguém... 

[...] 

Eu protejo a sua identidade e escrevo tudo o que me falar e não vou fazer 

nenhuma pergunta. 

Frank: E o que faz você pensar que eu já não tenho esse acordo com um dos 

seus colegas? 

Zoe: Se tivesse, não teria me deixado entrar.  

Frank: Eu tenho uma longa e bem-sucedida carreira em evitar esse tipo de 

intriga com a imprensa. Eu não vejo nenhuma vantagem de começar isso 

agora.  

Zoe: E há alguma desvantagem?  

Frank: Desleixo é alguma delas.  
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Zoe: Eu prometo discrição absoluta. 

Frank: Então estamos falando de confiança? 

Zoe: Use a palavra que quiser. 

Frank: As palavras são muito importantes, senhorita, deveria ter mais 

cuidado com elas devido a sua profissão.  

Zoe: Então, sim. Confiança. 

 

Para passar mais confiança e credibilidade, Zoe diz ao congressista que é melhor 

do que a mandam fazer dentro do jornal, e, além disso, compara a situação de Frank ao 

falar que ele também seria um ótimo secretário de Estado. Antes de a jovem ir embora, 

Frank avisa que precisa pensar sobre o assunto e que se tiver interesse haverá um 

retorno. Mesmo que o congressista não esteja à procura de uma jornalista aliada, ter 

uma “mão-amiga” na mídia local soou interessante – já que poderia usá-la para divulgar 

informações extraoficias, além de pautas de seu próprio interesse.  

No outro dia, o congressista entra em contato com Zoe para marcar um encontro. 

O local escolhido é em público, mas ao mesmo tempo escondido, o que possibilita 

maior discrição. A jovem chega atrasada ao local, Frank não está atento às desculpas de 

Zoe e logo a questiona sobre o que haviam falado no último encontro em sua casa. 

Agenda legislativa era o assunto. Então Frank entrega a Zoe o esboço da nova proposta 

do projeto de lei feita pelo vice-presidente Donald Blythe – o que sobrou, após Frank 

fragmentar as folhas.  

 

Figura 3 - Frank entrega a Zoe o projeto de lei desenvolvido e planejado pelo vice-presidente 

Donald Blythe 

 

 

Fonte: frame do episódio 1 da primeira temporada – House of Cards 

 

Zoe questiona Frank como seria essa relação de troca: 

Zoe: Estamos em uma zona cinzenta ética e legalmente, por mim tudo bem, 

mas... 
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Frank: Adoro essa pintura 

[...] 

Estamos no mesmo barco agora, Zoe. Cuidado para não virar. Só posso 

salvar um de nós dois.  

 

Zoe escaneia todos os documentos e escreve uma matéria para entregar ao W.H. 

Ao chegar à redação, entrega a cópia do projeto de lei para o editor-chefe que leva até a 

mesa do diretor do jornal e ele decide dar a oportunidade de Zoe escrever a matéria, 

além disso, coloca a disposição da jovem a correspondente Janine para ajudá-la no 

necessário. O primeiro episódio de House of Cards termina com a notícia sobre o 

projeto de lei escancarada na primeira página do jornal. Assim, Frank começa a ver os 

primeiros resultados de seu plano. Mas como Zoe teria conseguido essas informações? 

As curiosidades por traz da fonte especial da jornalista começam a surgir. 

A partir disso, Zoe também consegue um pouco mais de espaço dentro do jornal. 

No segundo episódio, Frank procura por Zoe novamente. Dessa vez, para atingir o 

futuro secretário de Estado Denies Kern. A ideia é usar um editorial, o qual foi, 

supostamente, escrito por ele na época em que era editor-chefe no jornal da faculdade. 

No texto, Kern se diz contra Israel e diz que a ocupação na faixa de Gaza e na 

Cisjordânia pelos israelenses é ilegal - tudo isso tendo em vista que o Oriente Médio é 

de extremo interesse americano, então, o discurso de Kern é contraditório.  

Zoe, a princípio, negou que iria publicar algo sobre essa informação, pois, 

segundo ela, “não tinha história”. Porém, após a insistência de Frank, a jornalista 

decidiu investigar melhor sobre a questão, o que mostra o ponto em que está a relação 

dos dois – Frank já está influenciando, de forma efetiva, a vida profissional de Zoe e a 

jornalista já não possui nenhum controle sobre suas próprias ações no ofício. 

Embaixo dos panos, Douglas Stamper, assessor de Frank, decide procurar uma 

fonte extra que possa confirmar a participação de Kern no acontecido. Stamper encontra 

um ex-colega de equipe, o qual trabalhou junto com Kern na época. Para “entrevistar” o 

homem, o assessor postula o deputado, Peter Russo, afim de não “sujar suas próprias 

mãos”.  

Nesse encontro, Russo faz com que o homem, chamado Roy Kapeniak, fale em 

on the record que Kern realmente escreveu o editorial. Porém, essa informação não é 

verídica, pois Kapeniak resolveu falar em troca de alguns favores. Zoe, sem apurar os 

dados que a fonte passou, publicou no W.H que o texto teria sido, realmente, redigido 

pelo futuro secretário de Estado. 
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Figura 4 - Frank encontra novamente Zoe, em frente aos trilhos do metrô. 

 

Fonte: frame do episódio 2 da primeira temporada – House of Cards 

 

Frank: Kern está fora.  

Zoe: Estão descartando-o? 

Frank: Tecnicamente, ele próprio desistirá, mas, sim. 

Zoe: Posso dizer “uma fonte próxima a Casa Branca”? 

Frank: Não. Deixe a história se desenrolar naturalmente. Eles farão o 

anúncio pela manhã. 

Zoe: Desculpe. Mas se não é isso, de que história estamos falando? 

Frank: Catherine Durant. Assim que Kern renunciar, você diz que ela será a 

substituta.  

Zoe: Isso é verdade? 

Frank: Será. Depois que você escrever. 

 

Zoe o indaga sobre Kapeniak, se tinha algo a ver com ele, porém Frank diz não 

poder comentar sobre isso, apenas que Kern e Kapeniak foram os “petiscos” e a 

deputada Catherine é o prato principal. Sendo assim, mandou a jornalista escrever a 

notícia pela tarde, citando o nome de Catherine, e confirmar a nomeação que seria 

oficializada pelo presidente em seguida. Segundo ele, é desse modo que se criam as 

histórias.  

O que pouco se vê é Zoe investigando e apurando as informações repassadas por 

Frank, papel este, fundamental para um jornalista. Afinal, sabemos que as pessoas 

tomam, por vezes, o que sai na mídia como verdade pura. Mas, tudo isso tendo em vista 

que há checagem e investigação para compor as histórias. Quando não se há um 

distanciamento dos fatos e das fontes, a informação pode sair distorcida e refletir em 

uma imagem negativa do ofício. Com isso, ao publicar histórias, sem a devida apuração, 

mentiras acabam se tornando verdades e que impactam a sociedade, como pode se 

observar nos desdobramentos da cobertura de Zoe em relação ao Congresso. 
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No dia seguinte, Zoe está em todos os noticiários como referência de informação 

ao falar do próximo nome a ser, possivelmente, escolhido para assumir o cargo de 

secretário de Estado. Não demorou muito para que os outros veículos de comunicação 

procurassem por Zoe para dar entrevistas, principalmente, sobre suas fontes de 

informação. Na trama é identificável que os demais meios de comunicação se interligam 

ao decorrer da série. Esses acontecimentos mexem com o jornal W.H. 

 

Janine: Onde está conseguindo essas porcarias?  

Zoe: Como? 

Janine: As matérias.  

Zoe: Eu só estava... 

Janine: Com quem está “trepando”? 

Zoe: Ninguém! 

Janine: Por favor! Você começou ontem e agora olhe só para você. Só pode 

estar “trepando” com alguém importante.  

Zoe: Só estou fazendo meu trabalho, Janine.  

  

E assim se finda o segundo episódio. Janine insinuando que Zoe seria capaz de 

colocar a frente da ética da profissão os seus interesses pessoais. A jornalista, que agora 

não parece tão novata assim, dá a sua primeira entrevista em rede nacional de televisão. 

Ao longo da trama é identificável que Zoe, apesar de pouca experiência no âmbito 

político, tem total consciência de suas ações e no modo como elas impactam a 

sociedade e, também, ultrapassam os limites da profissão de jornalista. Assim, Zoe em 

prol de atingir mais reconhecimento em seu ofício, deixa que seus interesses pessoais e 

ideológicos acima de qualquer bem comum, como a simples base do jornalismo: o 

interesse público.   

A relação dos dois (Frank e Zoe) começou, à priori, apenas de forma 

profissional. Pois, enquanto Frank conseguia derrubar aos poucos seus inimigos dentro 

do congresso, devido à parceria com a jornalista, Zoe conquistava mais espaço, 

prestígio e atenção – algo que ela sempre desejou. Talvez, parte desta culpa sejado 

mercado e da sociedade como um todo. A necessidade de ser visto, lembrado, chegar ao 

topo sem se preocupar com os meios tornou-se, compulsivamente, uma luta a fim de 

justificar os erros em vez de assumi-los. Não há como sustentar um ofício, como o 

jornalismo, sem um código de ética, regras e valores. Afinal, é um trabalho do povo 

para o povo: democrático e leal.   

 Nos primeiros momentos do terceiro episódio, Zoe conhece pessoalmente a dona 

do jornal The Washington Herald, a senhora Margaret Tilden. Nesse momento é 

possível observar que a jornalista já ganhou prestígio e credibilidade com a 
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representante oficial do jornal, quando a mesma ordena que Hammerschmidt coloque as 

matérias de Zoe na primeira página de domingo.  A partir disso, começa um embate de 

opiniões dentro do jornal, pois Hammerschmidt não concorda com a posição de 

Margaret e chama Zoe em sua sala. Na conversa, o editor proíbe a jornalista de 

continuar dando entrevistas para a televisão, pois, segundo ele, não representa o 

tradicionalismo do jornal. 

Hammerschmidt não costuma ser gentil muito menos respeitoso durante suas 

conversas e isso segue demonstrado nos próximos episódios. Em uma ligação, já no 

quarto episódio, Margaret diz ao diretor que precisam de mais pessoas com a 

personalidade de Zoe. Na visão da proprietária, a aparição de Zoe na televisão e nas 

mídias online só traz vantagem e benefícios ao W.H. Com isso, é notável a influência e 

o poder que o dono tem sobre o conteúdo do jornal, quando Hammerschmidt cede às 

posições de Margaret.  

Para desculpar-se com Zoe e também agradar a chefia, Hammerschmidt decide 

promover a jornalista como correspondente oficial do The Washington Herald na Casa 

Branca. Em choque com a notícia, a novata pediu um tempo para pensar sobre a 

proposta, já que, por hierarquia e mais experiência, a próxima representante seria 

Janine. Após sair da sala do editor, Zoe liga para Frank a fim de contar a notícia de sua 

promoção. Para a surpresa da jovem, o congressista se mostra descontente com a 

novidade. Para ele, Zoe precisa estar sempre disponível para ele – já que como 

correspondente da Casa Branca, Zoe não estaria sempre presente, pois teria que viajar e 

acompanhar a agenda política.  

Frank imprime sobre Zoe o que podemos chamar de engenharia social, que, 

segundo Costa Braga (2010), é quando o indivíduo usa da influência e da persuasão 

para convencer as pessoas a fazer o que elas querem. Como resultado disso, o 

engenheiro social, no caso a pessoa que manipula, consegue se aproveitar das pessoas e 

das informações sem que ele precise fazer por si próprio, já que tem quem faça para ele.  

Sem precisar de longos diálogos ou histórias, Frank consegue fazer com que Zoe 

desista da promoção. Tudo isso tendo em vista que ele não ganharia nada se a jornalista 

não estivesse por perto e disponível para ele a qualquer momento. Sendo assim, Zoe vai 

até a sala de Hammerschmidt contar sobre sua decisão. Ele fica furioso com a resposta 

de Zoe sobre a proposta. 

 

Zoe: Olha, Tom... Eu sou grata por você ter me dado essa chance, mas... 
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Hammerschmidt: Não acho que esteja grata. Não acho que seja grata por 

nada. Acho que você é ingrata, arrogante e uma p... 

Zoe: Uma o que, Tom? Diga! 

Hammerschmidt: Puta. Você é uma puta! 

 

Nesse momento, Zoe pega o seu celular e começa a digitar. O que leva a 

perceber que a jornalista já carrega uma postura arrogante e despreocupada com o seu 

futuro no jornal, mesmo que a conversa com o editor-chefe tenha extrapolado os limites 

do respeito e civilidade.  

 

Hammerschmidt: O que está fazendo? Você não ousaria. 

Zoe: Você nem sabe o que estou digitando. 

Hammerschmidt: Saia daqui, Zoe.  

Zoe: Só um segundo, estou quase acabando.  

Hammerschmidt: Saia daqui! Você está demitida.  

Zoe: Fale o que quiser, Tom.  

Hammerschmidt: Saia! 

Zoe: Então, devo clicar em “enviar”? Acho que sim. Pode me chamar do que 

quiser. Mas lembre de que, atualmente, quando conversa com uma pessoa, 

está conversando com milhares. 

 

Naquele instante, em que Zoe estava digitando em seu celular, na sala do diretor 

da redação, ela publicou em seu Facebook um relato do que havia acontecido com ela e 

Hammerschmidt. Para surpresa, o alcance da publicação superou as expectativas de 

Zoe. Muitas pessoas nas redes sociais a apoiaram e se mostraram contrárias à atitude do 

editor do jornal The Washington Herald. Além do apoio, Zoe também recebeu diversas 

propostas de emprego.  

É possível observar que à medida que Zoe ganhava mais pontos com a dona do 

jornal, de certo modo, a jovem começa a sentir-se mais segura e confiante. A partir 

disso, passa a desafiar o diretor, desobedecer às ordens e a responder, de forma 

arrogante, os questionamentos dos funcionários do jornal.  

Após beber alguns drinks em um bar, Zoe liga para Frank, como de costume.  

 

Frank: Está disponível novamente? 

Zoe: Eu me demiti. Aquele lugar que “se foda”. Era uma prisão. Eu estou 

livre agora. 

Frank: Meus parabéns! 

Zoe: Onde você está? 

Frank: No carro. 

Zoe: Eu também. 

Frank: Para onde está indo? 

Zoe: Para casa. 

Frank: Eu também. 

Zoe: Para sua ou para a minha? 

Frank: Isso é um convite? 

Zoe: Entenda isso como você quiser. 
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Frank: Você me parece um pouco embriagada. 

Zoe: E estou. Passei as últimas duas horas bebendo Long Island Iced Tea. 

Frank: Qual é o seu endereço? 

 

Figura 5 - Frank vai até o apartamento de Zoe. 

 

Fonte: frame do episódio 4 da primeira temporada – House of Cards 

Para esperar o congressista, Zoe coloca um vestido preto justo, salto alto e 

investe na maquiagem.  

 

Frank: Alguém cuida de você? 

Zoe: O que você quer dizer? 

Frank: Você tem um homem que cuide de você? Um homem mais velho. 

Zoe: Não. 

Frank: Mas já esteve com homens mais velhos antes. 

Zoe: Sim. 

Frank: Então sabe que eles a magoam. E, depois de a magoarem, eles a 

descartam.  

Zoe: Você não pode me magoar. 

Frank: Tire os seus sapatos.  
 

Esse é o primeiro momento que é deixado explícito na série que Zoe e Frank 

iniciam uma relação afetiva/sexual. O que é demonstrado logo no início do quinto 

episódio, quando Frank está se vestindo para ir trabalhar e Zoe, com roupas íntimas, 

segue deitada na cama, questionando-o sobre as propostas de emprego que têm 

recebido. Nesse instante, ela comenta que o ocorrido com Hammerschmidt já estava em 

todos os lugares da internet e que até mesmo no Twitter já havia uma hashtag para 

apoiá-la #GoZoe, o que em português seria uma expressão como: “Vai Zoe, Avante”. 

Antes de se despedir, Frank joga o celular da jornalista em um copo d‟água para não 

deixar rastros de nada e, em seguida, a beija.   

Até esse momento da trama, ainda não estão claras as intenções de Zoe. Se é 

apenas uma fria estratégia para ter um contato de relevância a fim de conseguir 
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informações privilegiadas em suas matérias ou se realmente a jovem estaria 

amorosamente interessada em Frank. Afinal, para uma jovem recém-formada, que mora 

longe dos pais e não tem muitos amigos, se apaixonar poderia ser uma opção.  

Após toda a proporção que o relato de Zoe tomou na internet, o diretor do The 

Washington Herald foi demitido. A dona do jornal, Margaret Tilden, optou por tirar 

Hammerschmidt de sua equipe. Segundo ela, a decisão não é pelo o que ele havia falado 

para Zoe, mas por tê-la deixado ir embora. Afinal, para Margaret, Zoe seria a revolução 

que o jornal impresso estava precisando.  Mas, novamente, Hammerschmidt discorda ao 

enunciar que jornalismo tradicional não pode ser feito com cases como o de Zoe - para 

ele as “novas mídias”, as redes sociais são superficiais e “modas” passageiras. De 

acordo com o editor, Zoe já estava fora de controle e ele, enquanto chefe, defendeu que 

o ofício de jornalista não combina com o “boom” de modernidade e tecnologia extrema 

que Zoe estava propondo ao Herald. 

De certa forma, o Herald acabou consentindo com as atitudes da jornalista. A 

dona do jornal, Margaret, percebeu que estava conquistando mais espaço na mídia local 

- por meio das matérias de Zoe - que, na maioria das vezes, não priorizava a checagem e 

procedência das histórias da jovem. Já, Hammerschmidt, com sua postura mais 

conservadora e experiente, tentou rebater as ações de Zoe, mas não obteve sucesso.  

 Após, as propostas de empregos para Zoe continuaram aumentando, mas a 

novata acabou optando pelo portal Slugline, conhecido por ser um blog de notícias 

independente. Sob seu ponto de vista, lá ela teria mais liberdade de expressão e 

autoridade para escrever e postar suas matérias. Esse modelo de jornalismo na série é 

demonstrado de maneira mais alternativa – para aqueles que não querem seguir um 

padrão. A função é redigir matérias, publicá-las e receber por cada conteúdo divulgado 

conforme sua relevância e alcance.   

 A sede do portal já demonstra bastante o estilo diferenciado. Salas de 

comunicação integrada, poucas mesas com computadores desktop e mais notebooks e 

tablets. A opção por pufs em vez de cadeiras de escritório, ambiente mais colorido e 

acolhedor. A escolha de Zoe é o desejo de muitos jornalistas que estão no mercado 

atualmente – trabalhar de maneira independente e que possibilite autonomia na hora de 

escrever e publicar.  

A relação de Zoe e Frank torna-se cada vez mais íntima e conflituosa. O 

congressista vai até a casa de Zoe, mas a jovem está incomodada com o jeito 

controlador de Frank. Vale salientar que, na maioria dos momentos, Frank está no 
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controle. Porém, a jovem arriscava certos truques para testar sua relação com o 

congressista. Nesse encontro, na casa de Zoe, ela o questiona sobre sua confiança nela, 

pois isso é a chave para o relacionamento dos dois que, segundo ela, não deve mais 

existir se ele não confiar nela. Para convencer o líder da Câmara que tem total 

compromisso com o relacionamento dos dois, Zoe propõe que Frank tenha fotos, de 

certo modo “comprometedoras”, em seu celular como garantia de confiança.  

Já é possível observar que o relacionamento dos dois está além do que o 

esperado e planejado pelas personagens. A linha tênue entre o pessoal e o profissional já 

não existe mais e Zoe se vê cada vez mais envolvida com o congressista e quando 

percebe que pode perder essa fonte tão importante para a sua carreira, a apelação 

aparece como uma válvula de escape para a jornalista – o seguro de confiança por meio 

de fotografias. 

 

Figura 6 - Frank fotografa Zoe nua. 

 

 Fonte: frame do episódio 5 da primeira temporada – House of Cards 

 

Enquanto isso, Claire faz um evento beneficente para angariar fundos para a sua 

ONG. Porém, durante a festa, um lobista chamado Marty Spinella decide promover um 

protesto contra todos os congressistas que estariam presentes nesse evento.  Pensando 

no que poderia conseguir com esse ato, Frank avisa Zoe sobre o evento e a manifestação 

que ocorre do outro lado da rua. A jornalista coloca um vestido justo e saltos altos e vai 

até o local a fim de “cobrir” os acontecimentos da noite. No evento, Frank apresenta 

Zoe, novamente, a sua esposa Claire.  
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Nesse momento é possível observar que tudo não se passa de um jogo de 

interesse, em que o particular se sobressai em relação a qualquer compromisso com o 

público, ou seja, independentemente do que for necessário fazer para alcançarem seus 

objetivos, eles farão.  

No sexto e sétimo episódio, Zoe ajuda Frank em suas novas armações, no 

entanto sem estar consciente dessa participação. A ideia agora é eleger o deputado Peter 

Russo para governador da Pensilvânia. Mas, porque Frank apoiaria um homem que 

possui tantos vícios? Essa pergunta não é feita por ninguém. Zoe decide convidar Janine 

para trabalhar no Slugline, já que ela não poderia se envolver com a pauta de Russo – 

chamaria muita atenção uma vez que a fonte oficial para contato seria Frank.  

É dia dos pais e Zoe está com Frank em sua casa. O congressista alerta-a para 

ligar ao seu pai. Ela liga, conta sobre seu novo emprego e, enquanto isso, Frank tira a 

roupa da jovem e as cenas insinuam que ele está fazendo sexo oral na jovem – em 

virtude do ato, ela não consegue terminar a conversa com o pai e desliga o telefone. Em 

diversos momentos é possível observar que Frank prevê as atitudes de Zoe e entende 

que a jovem não é para ele aquilo que ela demonstra ser para os pais, assim como ele 

não é para Zoe o que se tornou para Claire.  

No episódio oito e nove, Janine começa a cobrir a possível nomeação de Russo a 

governador. Em uma conversa com Zoe, a ex-correspondente chefe da editoria de 

política do Herald, contou que já teve casos com deputados e homens importantes em 

troca de informação, mas alerta a jovem que não vale a pena se submeter a isso para 

chegar ao topo. É possível perceber que Zoe fica incomodada com o assunto e reflete 

sobre sua relação com o congressista.  

Zoe encontra Frank para lhe dizer que deseja terminar o caso dos dois e que a 

parceria deve manter-se apenas para o lado profissional. É notável que Frank não fica 

feliz com a decisão da jovem, mas, aparentemente, concorda. Russo é nomeado 

governador e quer que seu projeto de lei seja aprovado no congresso e Zoe deseja saber 

quantos votos está previsto para a proposta, mas ele nega as informações. Com certeza, 

Frank não concordou com a ideia de estar sendo passado para trás pela jovem e ver que 

as situações então saindo do seu controle.  

 Zoe vai atrás de Frank e os dois transam novamente. Após a relação, ela já 

pergunta sobre a votação – o que deixa claro suas intenções. Segundo Zoe, o sexo será 

apenas um bônus pela informação. “Eu posso até bancar a pauta, agora me paga!”, 

finalizou. No momento, Frank diz o número previsto para Zoe que logo publica em seu 
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Twitter, sem ao menos averiguar se aquela informação corresponde com a realidade. O 

que resultou em um grave erro: a mídia divulgou os números, sem apurar, em busca de 

furo de reportagem, mas a informação estava errada.  

As famosas barrigadas, como são chamadas no jargão jornalístico, os deslizes 

que se tornam erros gravíssimos em troca de um furo. Com isso, acarretam-se muitas 

consequências negativas como a credibilidade do veículo e o mais importante: o 

impacto dessas informações na sociedade. A relação de Zoe e Frank está se tornando 

cada vez mais perigosa, tendo em vista que a jornalista não cumpre com os deveres base 

da profissão: a ética.  

No episódio nove, o projeto de lei não é aprovado e Zoe alerta Frank que sua 

esposa pode ter algo a ver com o ocorrido. O congressista discute com Claire por 

descobrir que ela tentou sabotar sua proposta, mas a diretora da ONG Iniciativa para 

Água Limpa não se mostrou intimidada e foi até o apartamento de Zoe. Desde o 

começo, Claire sempre soube da relação do seu marido com a jovem, mas preferiu 

alertar a jornalista sobre o caminho que está escolhendo seguir.  

Ainda no mesmo episódio, Zoe percebe que seu apartamento não está como 

deixou e começa a ficar com medo de que alguém esteja a seguindo. A jovem busca por 

abrigo na casa de Lucas, jornalista que ainda trabalha como editor-chefe no The 

Washington Herald - ela ainda não revelou para ninguém sobre sua relação com Frank e 

que ele é a sua fonte especial.  Já no episódio 10, em uma ligação, Frank convida Zoe 

para ir até sua casa, enquanto Claire está viajando.  

   Ao chegar à casa, Zoe entra no quarto do casal, experimenta um vestido e um 

perfume de Claire e conta ao congressista que a esposa dele tinha ido até seu 

apartamento falar com ela e mexido em suas coisas, exatamente o que Zoe está fazendo 

no quarto de Claire. Nesse momento, é possível compreender o nível em que chegou o 

relacionamento de Zoe e Frank, onde a jovem decide vingar-se da atitude da esposa de 

Frank. Mantendo a postura fria e respeitosa, o congressista percebe que a relação 

extrapolou alguns limites e propõe a jornalista que a relação sexual dos dois acabe 

definitivamente.  

O episódio 11 é marcado por poucos encontros de Frank e Zoe, e centraliza-se 

mais nas armações de Frank para derrubar o deputado, agora governador, Peter Russo. 

A ideia, desde o início, era que Russo fosse nomeado e por não ter um bom histórico 

iria se autodestruir aos poucos. E com isso, o atual vice-presidente iria para o cargo de 
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governador e Frank então poderia ser nomeado o novo vice-presidente dos Estados 

Unidos.  

No final do episódio 11, é reforçada a ideia que o congressista não mede 

esforços para conquistar seus objetivos, nesse episódio, Frank encontra com Russo, que 

já estava bastante embriagado, e o leva para casa. Estaciona o carro na garagem do 

apartamento onde o deputado mora e deixa o carro ligado, com Peter desmaiado dentro 

do veículo. No outro dia, Russo é encontrado morto – ele morre asfixiado pelo gás 

carbônico liberado pelo motor do carro, friamente calculado por Frank.  

Com as notícias do ocorrido, no episódio 12, Janine começa a desconfiar do que 

pode estar por trás do suposto suicídio de Russo. A jornalista coloca Zoe contra parede 

para ajudá-la a investigar os fatos e, nesse momento, Janine confessa para Zoe que sabe 

do caso da jovem com o congressista e a alerta sobre a importância dessa investigação 

secreta. Zoe, com uma expressão de medo e temor, opta por colaborar com a colega.  

 O editor-chefe do Herald também começou a ajudá-las nesse caso, contudo, o 

último episódio da primeira temporada de House of Cards termina com Doug, assistente 

de Frank, preocupado com as descobertas dos jornalistas. O primeiro episódio da 

segundo temporada da série começa com o assessor de Frank comunicando-o sobre os 

avanços que Zoe teve na investigação. Diante dessa informação, Frank decide encontrar 

Zoe. Nesse momento, o congressista pede para a jovem que apague o histórico de 

telefonemas dos dois e salienta que o relacionamento dos dois deve sofrer um recomeço 

– já que agora ele seria vice-presidente.  

Zoe está cheia de perguntas, mas Frank é direto nas respostas e afirma que tudo 

não passa da imaginação da jornalista e que ele não tem absolutamente nada a ver com 

as acusações relacionadas a Peter Russo. Zoe fica pensativa e, aparentemente, atraída 

com a proposta de recomeço do congressista. Afinal, ela teria ainda mais informações e 

espaço com Frank ao lado do presidente. Entretanto, por trás dessa aparência forte, Zoe 

tem comportamentos que levam a entender que está com medo do que pode acontecer 

adiante.  

Chegando perto dos minutos finais do episódio, os personagens se encontram 

novamente, porém dessa vez em um metrô. Fugindo da normalidade, Frank está usando 

chapéu e óculos que disfarçam seu rosto, além de um casaco comprido dificultando a 

visão da roupa que veste. Zoe chega ao encontro e os dois conversam, com uma barreira 

entre eles, mais afastados do público. A jovem ainda não está satisfeita com as respostas 
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de Frank e o indaga ainda mais sobre sua participação nas ações de Russo e cobra que 

ele conte a ela tudo o que aconteceu. 

 

Figura 7 - Zoe e Frank encontram-se no metrô para discutir o futuro da relação dos dois 

 

Fonte: frame do episódio 1 da segunda temporada – House of Cards 

 

Zoe: Eu me arrisquei, fui à sua casa e me coloquei aos seus pés. Passei dos 

limites éticos, profissionais, físicos, e me responsabilizo por isso. Foram 

minhas decisões e posso aceitar isso. Quero seguir em frente, mas preciso 

saber exatamente do que fiz parte... Que não fiz parte do... 

Frank: Termine sua frase. 

Zoe: Parte do assassinato de alguém. 

Frank: Meu deus!  

 

Frank vira as costas para a jornalista que, não satisfeita com as respostas do 

congressista, ultrapassa a barreira entre os dois e vai à sua procura. Escondido, Frank 

espera a jovem aparecer e a joga bruscamente contra os trilhos do metrô, sendo que 

nesse exato momento um metrô está passando.  

Tendo em vista as informações obtidas durante esta pesquisa, observou-se que a 

relação entre a jornalista, Zoe Barnes, e o congressista, Francis Underwood, 

demonstrada na série de ficção House of Cards, fere diferentes patamares de conduta da 

ética jornalística. A partir das análises dos episódios selecionados, foi possível 

identificar que, para conquistar espaço e credibilidade no trabalho, a jovem jornalista e 

recém-formada, Zoe Barnes, ignorou o seu compromisso com a verdade e com o 

público e colocou à frente apenas os seus interesses particulares. Com isso, percebeu-se 

também que Zoe estava ciente de suas atitudes, mas não tinha medido as consequências 

e, por isso, não parecia preocupada com o que suas ações poderiam acarretar.  
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Sem muita experiência ou especialização em política, Zoe demonstra 

insatisfação por cobrir apenas pequenas pautas dentro do tradicional jornal da capital 

norte-americana, The Washington Herald. Em virtude disso, a jovem opta por caminhos 

perigosos para conquistar prestígio e reconhecimento. Neste momento, Zoe estabelece 

uma relação com o congressista Francis Underwood. O objetivo, inicialmente, era 

apenas manter um relacionamento de confiança e troca de favores. Porém, ao longo da 

trama, os dois acabam se envolvendo sexualmente e a situação passou a ficar cada vez 

mais complicada.  

Esses acontecimentos fazem pensar o motivo pelo qual os profissionais 

acreditam valer a pena se submeter a atitudes erradas e que ultrapassam os limites dos 

valores éticos e morais não só profissionais, mas individuais. A justificativa, por vezes, 

pode surgir em função da pressão que os jornalistas sofrem - dos veículos de 

comunicação - para conseguir o furo de reportagem e, por consequência disso, acabam 

infringindo leis e tomam decisões impulsivas para conquistar informações, já que só é 

possível tê-las com fontes de difícil acesso. 

Além disso, por não haver um distanciamento, Zoe já estava tão acostumada 

com aquele ambiente e com a personalidade de Frank conduzir o relacionamento dos 

dois, que a percepção e a noção de certo ou errado já haviam se perdido. Por isso, é tão 

importante que o profissional saiba o momento de pedir ajuda, de não ter vergonha de 

recorrer aos códigos deontológicos, se necessário, e averiguar se suas ações estão 

condizentes à prática jornalística.  

Por mais que Zoe ainda tenha assegurado o sigilo da fonte, o que é permitido 

pelo código de ética, a jornalista não soube delimitar limites em sua relação com o 

congressista. É possível observar que, na maioria das vezes, Frank ficou no controle da 

relação dos dois. Porém, após juntar-se com a dupla de jornalista do Herald, Zoe deu-se 

conta que poderia ter, indiretamente, corroborado para a morte do deputado Peter Russo 

e passou a investigar as ações de Frank. Logo que o congressista tomou conhecimento 

da atitude de Zoe, encontrou uma maneira de livrar-se dela – tendo em vista que 

jornalista não estaria mais acrescentando, mas atrapalhando a carreira de Frank. Com 

isso, acredita-se que, por vezes, é preciso abrir mão de uma informação em off the 

record ou até mesmo de manter uma relação com a fonte, principalmente, se o jornalista 

não estiver seguro de sua função e souber diferenciar o lado profissional do pessoal.  

A série, mesmo que de forma trágica e radical, acaba trazendo à tona 

problemáticas sociais do âmbito jornalístico. É possível observar o quanto a política tem 
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influência – não só econômica, mas de poder – sobre a mídia e, além disso, o quanto 

isso interfere na liberdade de imprensa. Mesmo sendo uma série de ficção, House of 

Cards aproxima os espectadores da realidade e evidencia fatos que ocorrem a todo 

instante nos bastidores da política e da mídia, não só americana, mas de todo o mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou analisar como é demonstrada na série House of Cards a 

relação entre fonte, jornalista e ética. Para isso, foi realizada, previamente, uma pesquisa 

bibliográfica sobre fontes de informação, ética e valores da prática jornalística e 

jornalismo especializado em política para embasarem o quadro teórico desta pesquisa. 

Desse modo, o percurso metodológico adotado foi a análise descritiva a partir do 

mapeamento dos 14 episódios da série que servem como corpus deste estudo, em que 

identificou-se a relação entres as personagens Zoe Barnes e Francis Underwood.   

Na análise dos fragmentos dos episódios selecionados, percebeu-se que o 

relacionamento estabelecido entre a jornalista, Zoe Barnes, e a sua fonte, o congressista, 

Francis Underwood, fere legalmente os preceitos éticos e morais do jornalismo, tendo 

em vista que, principalmente, os interesses particulares de Zoe sempre ultrapassaram o 

compromisso da jornalista com o público e com a veracidade dos fatos.  

 A jovem apenas preocupou-se em alcançar prestígio e sucesso em sua carreira – 

já que recém havia encerrado a graduação – e não cumpriu com seu dever de jornalista 

que deve ser perita na informação que repassa ao público e relatar, os diferentes lados 

da notícia de forma objetiva.  

Por conta dos resultados obtidos neste trabalho, notou-se que quando Zoe firma 

acordo profissional com o congressista que posteriormente torna-se também um 

relacionamento, a jovem passa a trocar informações por sexo, além de funcionar como 

uma empregada de Frank, uma prestadora de serviços extracurriculares e não mais 

como uma jornalista que é considerada formadora de opinião pública. A partir disso, 

Frank acaba agendando o que sai na mídia por meio de sua relação com Zoe, e a 

jornalista, com pouca experiência, porém disposta a fazer o que precisa para alcançar 

seus objetivos – assim como Frank – acaba sendo manipulada e, em seguida, descartada 

pelo congressista.  

House of Cards, mesmo que ficcionalmente, aproxima a realidade do espectador 

e tem conquistado espaço nas discussões e debates acerca do cenário atual da política e 

do jornalismo. As relações entre fontes e os profissionais de comunicação podem se 

tornar perigosas, além de ocasionarem consequências graves como o ocorrido com Zoe. 

É nesse intuito que existem regras, códigos deontológicos e valores morais que orientam 

e direcionam para o caminho certo.   
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Vale salientar que em House of Cards Zoe é uma novata jornalista, e por mais 

que ainda seja ingênua e insegura demostra que mesmo sem experiência, quando deseja 

algo vai à luta sem pensar, por vezes, nas consequências. Uma jornalista, mulher, que 

ganha credibilidade na editoria de política - o que, na maioria das vezes é comandada 

por homens. Isso nos leva a crer, ainda mais, que a mulher não é o sexo frágil, pois 

quando seus interesses se sobressaem todas fazem o necessário.  

Por fim, é preciso salientar que as pesquisas relacionadas à postura ética dos 

jornalistas e o modo como as decisões particulares podem afetar a responsabilidade com 

a verdade e com o público são necessárias e importantes para o desenvolvimento de um 

jornalismo de qualidade. É claro que, na maioria das vezes, não é possível encontrar a 

verdade absoluta, porém deve ser uma busca constante das versões cujo compromisso 

nunca deve ser corrompido.  

Os caminhos deste trabalho proporcionaram conhecer os diferentes conceitos e 

paradigmas que existem em torno do Jornalismo, especialmente, nesta análise, sobre a 

relação entre a fonte de informação, o jornalista e os fatores éticos que estão por trás da 

construção da notícia e do ofício como um todo. A partir deste estudo, foi possível 

entender que o prestígio nesta área é gradativo e fruto de trabalhos executados com 

segurança, ética e verdade. Optar por manobras perigosas para alcançar o sucesso não 

vale a pena e pode acarretar consequências graves - tanto profissionais, quanto pessoais. 

Ao sair dos bancos da universidade e ir para o mercado de trabalho, esta 

pesquisa que se delineia ao final do curso de Jornalismo reafirma a necessidade de ser 

firme e estar ciente do quanto o jornalismo influencia e agenda a vida das pessoas. Por 

vezes, é necessário parar para ouvir quem tem experiências para compartilhar, conhecer 

os direitos e deveres perante a profissão e ao público, além disso, estar atenta e segura 

em relação as ações e decisões tomadas. Vale salientar a importância de se manter uma 

relação com a fonte de informação de maneira saudável, e que o motivo que impulsiona 

esse relacionamento deve ser o compromisso de informar a verdade para a sociedade e 

não aspectos particulares.  
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