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RESUMO 

 

A contribuição proposta neste trabalho é compreender como o profissional de assessoria de 

imprensa é representado na ficção seriada contemporânea, a partir da perspectiva do 

jornalismo. A pesquisa é embasada na série da Netflix, House of Cards, lançada em 2013, 

mais precisamente na personagem do assessor de imprensa Seth Grayson. Técnicas que 

fazem parte da metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2004) e Fonseca 

Júnior (2005) conduziram a pesquisa, em qual foram articulados conceitos de representação 

social e estudos de cinema e ficção seriada pesquisados por Berger (2002), Field (2001), 

Senra (1997), entre outros, associados às práticas do jornalismo de assessoria de imprensa e a 

ética jornalística estudados por FENAJ (2007), Kopplin & Ferraretto (2009) e Mafei (2002). 

A partir do acompanhamento das rotinas produtivas, das práticas do jornalismo de assessoria 

de imprensa e a ética jornalística da personagem de Seth, identificou-se quais ações de 

trabalho foram utilizadas por ele e a realização de um comparativo com autores 

referenciados; assim, propondo como o profissional de assessoria é representado na série em 

questão. Conclui-se que a representação do assessor é de um profissional competente mas que 

foge totalmente as leis e éticas jornalísticas. 
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ABSTRACT 

 

The contribution proposed in this paper is to understand how the press-office professional is 

represented in contemporary serial fiction, from the perspective of journalism. The research is 

based on the Netflix series, House of Cards, released in 2013, to be more precise on the 

character of the press-secretary Seth Grayson. Techniques that are part of the methodology of 

content analysis proposed by Bardin (2004) and Fonseca Júnior (2005) led the paper, in 

which concepts of social representation and studies of cinema and TV Series were researched 

by Berger (2002), Field 2001), Senra (1997), among others, associated to press-secretary and 

journalism practices and journalistic ethics studied by FENAJ (2007), Kopplin & Ferraretto 

(2009) and Mafei (2002). Through productive routines, the practice of journalism of press 

office and the journalistic ethics of the character Seth, it was possible to identify which work 

actions were used by him and the materialization of a comparative with referenced authors; 

therefore, proposing how the press-secretary is represented in said series. It is shown that 

Seth is represented by his job as press-secretary but he doesn’t follow any rules or laws. 
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RÉSUMÉ 

 

La contribution proposée dans cet article est de comprendre comment l'attachée de presse est 

représenté dans la fiction sérielle contemporaine, du point de vue du journalisme. La 

recherche est basée sur la série de Netflix, House of Cards, lancée en 2013, plus précisément 

sur le personnage de l'attaché de presse Seth Grayson. Les techniques qui font partie de la 

méthodologie d'analyse de contenu proposée par Bardin (2004) et Fonseca Júnior (2005) ont 

mené la recherche, dans laquelle les concepts de représentation sociale et d'études du cinéma 

et de la fiction sérielle ont été étudiés par Berger (2002), Field (2001), Senra (1997), entre 

autres, associé aux pratiques de journalisme journalistique et à l'éthique journalistique 

étudiées par FENAJ (2007), Kopplin & Ferraretto (2009) et Mafei (2002). À travers des 

routines productives, des pratiques du journalisme et de l'éthique journalistique du 

personnage de Seth, ont a identifié les actions de travail utilisés par lui et on a réalisé un 

comparatif avec des auteurs référencés; pour, ainsi, proposer comment le professionnel de 

l'attachée de presse est représenté dans la série en question. Il est montré que Seth est 

représenté par son travail de secrétaire de presse, mais il ne suit aucune règle ou loi. 

 

MOTS CLÉS: 

Attachée de presse; Cinéma; House of Cards; Représentation; Série. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os filmes e séries que possuem personagens jornalistas representam, no universo 

audiovisual, relações entre o jornalismo e a sociedade. Mesmo sendo ficção, essa 

representação parte da realidade, onde práticas e rotinas jornalísticas são retratadas no 

cenário midiático.  

Em House of Cards
1
, série de produção da Netflix, questões complexas envolvendo a 

profissão jornalística são evidenciadas na narrativa. A série foi inspirada no livro escrito por 

Michael Dobbs em 1989, adaptada em uma trilogia britânica em 1995 pela BBC, e então em 

2013 readaptada pela Netflix. A trama principal da série gira em torno da política dos Estados 

Unidos, mas ela aborda temáticas que englobam o jornalismo e seu cotidiano profissional das 

áreas de impresso, assessoria de imprensa, digital, assim como dilemas éticos e da carreira 

jornalística. 

Nesta pesquisa pretende-se compreender como o profissional de assessoria de 

imprensa é representado na ficção seriada contemporânea. No ramo dos assessores de 

imprensa pode-se perceber a rotina de um profissional que gerencia a imagem de alguém. 

Principalmente na maneira como os atos do assessorado serão cobertos midiaticamente ou 

aconselhando nas maneiras de reação para ocorridos.  

O estudo visa tratar da atividade de assessoria de imprensa a partir do universo 

fictício da série House of Cards. Mesmo que, nos Estados Unidos, a prática da assessoria de 

imprensa fica a cargo dos relações públicas (como será explicado no decorrer da pesquisa) no 

Brasil, ela é uma função jornalística prevista por lei. Esse estudo, então, busca definir o perfil 

do profissional de assessoria de imprensa na série House of Cards a partir do personagem 

Seth Grayson (Derek Cecil). 

Para compreender o papel desse assessor e como ele é representado foi preciso 

selecionar o que, dentro da série, relaciona-se à prática de assessoria. Para entender suas 

práticas, rotinas e relações profissionais foram aplicados os conceitos ligados à rotinas 

produtivas e assessoria de imprensa à performance do personagem em análise. Buscou-se 

também verificar como os preceitos éticos são vivenciados pela personagem.  

Esta pesquisa se mostra pertinente pela procura da compreensão do papel do 

jornalista no mundo da sétima arte, a partir da série House of Cards, pois dará a oportunidade 

de analisar e destacar as rotinas produtivas e o ato jornalístico na área da assessoria, assim 

                                                 
1
 Título sem tradução para o Brasil. 
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como o desenvolvimento desse profissional no campo da comunicação. A área da pesquisa 

poderá ter maior conhecimento da representação jornalística na sétima arte e também 

questões da profissão na assessoria de imprensa, campo que tem carência de material 

acadêmico. 

O estudo é relevante para que se possa estudar o fazer jornalístico e a maneira como 

ele está disposto na série da Netflix e por ajudar a encontrar a linearidade do processo 

jornalístico com o universo cinematográfico, a fim de que os questionamentos propostos na 

problemática do trabalho sejam respondidos. 

A Introdução rege o capítulo 1, nele será apresentado o objeto empírico, tema, 

problema de pesquisa, objetivos, justificativa, conceitos e autores que norteiam o presente 

estudo. O Estado da Arte constitui a segunda parte desse capítulo, numerado 1.1, onde serão 

abordados autores e pesquisadores que em seus estudos investigaram as temáticas 

envolvendo a representação, cinema e assessoria de imprensa. 

Denominado de Assessoria de Imprensa, o capítulo 2 consiste em uma apresentação 

de conceitos básicos da área, com Duarte (2011), Kopplin & Ferraretto (2009) e Mafei 

(2002). Além deles, Di Bella (2011) e FENAJ (2007), auxiliam na especificação de outras 

características da atividade de assessor como funções, produtos e serviços, a questão ética da 

profissão e assessoria política. Também foi explicado em mais detalhes, com Duarte (2011) e 

Amaral (2011), a profissão de relações públicas e a questão da assessoria norte-americana em 

contraste com o jornalismo brasileiro. 

 Intitulado de A Representação do Jornalismo no Cinema, o capítulo 3 compreende 

uma breve introdução na representação social, com Hall (1997) e Moscovici (2011). O campo 

do jornalismo comparado com a representação e o cinema são abordados a partir de autores 

como Berger (2002), Travancas (2001), Santos (2009) e Senra (1997). Ao adentrar na área da 

ficção seriada contemporânea norte-americana os autores consultados foram Balogh (2002), 

Field (2001), Furuzawa (2013) e Silva (2013). 

 O Percurso Metodológico forma o capítulo 4, no qual os autores Fonseca Júnior 

(2005) e Bardin (2004) e suas pesquisas na análise de conteúdo dão forma ao trabalho 

realizado. Para então, nomeado de Análises, o capítulo 5, apresentar a divisão entre as seis 

categorias temáticas escolhidas e a multidimensionalidade do assessor. 

 Por fim, as Considerações Finais, no capítulo 6, foram abordadas como se dá a 

representação do assessor de imprensa e como o perfil de Seth é definido em House of Cards, 

e ainda, questionamentos levantados para as próximas produções acadêmicas que podem ser 

realizadas acerca da temática. 
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1.1. ESTADO DA ARTE 

 

O engendramento do jornalismo e do cinema já foi estudado por muitos autores em 

pesquisas da comunicação. A temática da representação ligada a essas duas temáticas 

também é recorrente em pesquisas no cenário acadêmico. Ao elaborar o referencial teórico 

desta pesquisa buscaram-se trabalhos semelhantes ao que foi proposto em trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações e teses, congressos de comunicação e revistas especializadas 

na área. 

Trabalhos de conclusão de graduação como o de Ambrósio, Gavirati e Siqueira com o 

título de "Cinema e Jornalismo: Uma Análise da Representação da Prática Jornalística em 

Filmes", o de Correia com "O Jornalista Como Personagem No Cinema: a representação dos 

jornalistas nos filmes Uma Manhã Gloriosa e Intrigas de Estado", Kraetzig com "A 

Representação Do Jornalista Na Série Lois & Clark - As Novas Aventuras Do Superman", e 

Oliveira com "A Representação do Jornalismo no seriado The Newsroom", tratam das 

temáticas da representação, jornalismo e cinema em suas respectivas pesquisas. 

Aproximando mais ainda ao tema proposto aqui, a série House of Cards foi explorada 

amplamente em pesquisas como as de Andrade em "House of Cards: A Representação Do 

Jornalismo Na Série Televisiva", a de Oliveira com "A Representação Social do Jornalista no 

Seriado House Of Cards" e "A representação da relação entre fonte e jornalista no seriado 

House of Cards", escrita por Vaz e Lordêlo. Nessas pesquisas a série é explorada na questão 

da representação, mas seus enfoques são no Jornalismo Impresso/Digital. 

Ainda que explorada amplamente em pesquisas, não temos encontrado abordagens 

sobre House of Cards no que tange à representação da área da assessoria de imprensa. A 

única pesquisa encontrada que trata da série e de assessoria de imprensa é de Cirio, intitulada 

"Escândalos Políticos e Assessoria de Comunicação: Um Estudo sobre House of Cards". 

Nessa pesquisa, a autora tem como objetivo entender as estratégias de comunicação utilizadas 

para gerenciar um escândalo no contexto político a partir da série, mas em nenhum momento 

fala em representação do jornalista assessor. O presente trabalho, então, guarda certo 

ineditismo, se considerado o viés da representação do assessor de imprensa e não do 

jornalista de impresso, como muitos outros já realizaram em House of Cards. 
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2. ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

A Assessoria de Imprensa faz parte da função do jornalista na Assessoria de 

Comunicação Social, que, de acordo com Kopplin & Ferraretto (2009), presta um serviço 

correlacionado às áreas da comunicação (jornalismo, relações públicas e publicidade e 

propaganda), coordenando suas atividades e estabelecendo estratégias para que um 

assessorado e seus públicos se entendam. Os principais objetivos de uma Assessoria de 

Comunicação são, de acordo com Di Bella (2011), mostrar ao público a utilidade e 

benefícios do assessorado, despertar o interesse da grande mídia, ter responsabilidade social 

e compromisso com a verdade no desempenho as funções e unir as três áreas da 

comunicação em prol do assessorado. 

Kopplin & Ferraretto (2009) ao abordarem a Publicidade e Propaganda na Assessoria 

de Comunicação Social sintetizam a área como o setor que deve "criar e executar as peças 

publicitárias e de propaganda, escolhendo os veículos mais adequados para a sua difusão e as 

agências para intermediação" (KOPPLIN, FERRARETTO, 2009, p. 15). Chinem (2003) 

organiza as funções de um publicitário dentro da organização como: 

 

O departamento de publicidade em uma organização cria e executa as peças 

publicitárias e de propaganda; escolhe os veículos mais adequados para sua difusão 

e as agências para intermediação para planejar, coordenar e administrar a 

publicidade, a propaganda, as campanhas promocionais e os estudos 

mercadológicos; e participa na definição das estratégias de comunicação. 

(CHINEM, 2003, p. 20) 

 

Já o setor de Relações Públicas, para Mafei (2004), é aquele que cria, planeja e 

executa programas de integração interna e externa, ou seja, estabelece canais diretos de 

comunicação com todos os públicos possíveis. Ele é o setor que integra o assessorado com o 

público externo e o interno. 

De acordo com Kopplin & Ferraretto (2009), as principais tarefas de um relações 

públicas giram em torno das pesquisas de opinião, da descoberta de hábitos e atitudes dos 

públicos, da participação na definição das estratégias de comunicação, e de manter cadastros 

atualizados de diversos segmentos de interesse do assessorado, bem como referências de seu 

passado na mídia. Da mesma forma, ele deve procurar traçar o perfil do público-alvo, no 

objetivo de conhecê-lo, entendê-lo, para assim satisfazê-lo como cliente. 

Já a Assessoria de Imprensa (AI), conforme DI BELLA (2011), foi desenvolvida para 

as organizações e sua principal tarefa é desenvolver uma ligação entre "uma organização [...] 
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e a mídia, com vistas ao equilíbrio da opinião pública. Ela trata da gestão do relacionamento 

entre uma pessoa física, entidade, empresa, órgão público e a imprensa" (DI BELLA, 2011, p 

45). Para Kopplin & Ferraretto (2009) o conceito de assessoria está ligado a dois pontos 

principais: a necessidade de divulgação de realizações e opiniões de um indivíduo, ou seja, o 

assessorado, e a existência de instituições chamadas de meios de comunicação de massa, 

sendo eles a mídia onde o assessorado será veiculado. Nessa perspectiva, o trabalho de um 

assessor de imprensa é sanar essa necessidade e ao mesmo tempo entregar material midiático 

para os meios comunicacionais. “A sua principal função é a intermediação entre os veículos 

de comunicação e o assessorado, utilizando a informação como sua matéria-prima” 

(KOPPLIN; FERRARETTO, 2009, p. 13). O surgimento da profissão aconteceu justamente 

por essa problemática. 

 

Na literatura os primeiros registros da figura do assessor de imprensa e suas 

interfaces com o jornalismo datam de 1906, quando o repórter americano Ivy Lee 

tornou-se assessor de imprensa de John Rockfeller, proprietário da Colorado Fuel 

and Iron C.O. O empresário era acusado de atirar nos trabalhadores em greve e Ivy 

Lee, que conhecia a lógica da imprensa por ser jornalista, o orientou a colaborar 

com as investigações policiais e, simultaneamente, o assessor realizou um trabalho 

junto aos editores de jornais. Com isso, Lee conseguiu reverter a imagem de crise 

da empresa perante a opinião pública. (XAVIER; ROCHA, 2016, p. 906). 

 

2.1. O ASSESSOR E O JORNALISMO 
 

Mafei (2004) disserta que está enganado quem vê o assessor de imprensa como 

aquele que barra a entrada do repórter nas informações do assessorado. Existe uma 

problemática de que "quem parte para um relacionamento com a imprensa de modo direto ou 

por intermédio de uma assessoria está "comprando" um risco o tempo todo" (MAFEI, 2004, 

p. 12). O relacionamento entre repórteres e assessores (com seus assessorados) entra em 

conflito em situações em que o assessorado quer controlar exatamente o que vai veicular na 

mídia, e isso só é possível em anúncios pagos.  

Isso não quer dizer que o assessor é o culpado, pois é a mídia que "veicula 

informações que seus profissionais pautam, apuram e publicam ou levam ao ar a partir de 

seus próprios critérios" (MAFEI, 2004, p. 12). Lidar com a mídia pode ser uma tarefa difícil, 

e é para isso que existe um assessor de imprensa com funções direcionadas ao tratamento da 

imagem do assessorado. O assessor é o profissional que administra a reputação de seu 

assessorado, através de conselhos sobre como reagir em diversas situações.  



17 
 

 

Em concordância com Kunsch (2002), a assessoria de imprensa é uma das 

ferramentas essenciais nas relações entre assessorado, mídia e público e isso ocorre via meio 

impresso, eletrônico e na internet. Mafei (2004) considera que a maioria das definições 

prontas sobre a assessoria de imprensa se limita ao lado operacional puro ou às ferramentas 

específicas, mas em sua concepção: 

 

[...] essa profissão é muito mais estratégica, e abrange a construção de 

relacionamentos mais sólidos com jornalistas em redação. Inclui ainda o novo 

direcionamento de uma organização para que ela seja mais aberta e se comunique, 

de maneira responsável, com uma parte maior da sociedade - tendo a mídia como 

mediadora. O assessor de imprensa não só executa, mas planeja. Não só cumpre 

ordens, mas influencia nas decisões de uma organização. Define também a linha de 

discurso da instituição e de seus dirigentes. (MAFEI, 2004, p. 52) 
 

O trabalho do assessor de imprensa, em conformidade com Kopplin & Ferrareto 

(2009), atinge um determinado número de pessoas com uma mensagem, com informação, o 

que influencia na formação da opinião pública. Para esses autores, os jornalistas que decidem 

trabalhar como assessores devem compreender o papel do jornalista. Por isso, as assessorias, 

mesmo que protegendo e auxiliando um assessorado, são criadoras de pautas informativas. 

"As assessorias de imprensa, internas ou terceirizadas, devem ser verdadeiras 

produtoras de notícias, de artigos, capazes de promover a reflexão sobre as questões 

nacionais e mundiais, além de pautas que possam contribuir para a missão de informar. 

(CARVALHO E VIVEIROS, 2007, p. 45)". Carvalho e Viveiros (2007) tratam isso como 

uma missão importante para o campo da comunicação e consideram que, por maiores que 

sejam os veículos de comunicação e as agências de notícias, não conseguem mobilizar um 

repórter para pautar cada empresa, organização ou instituição, e essas provavelmente 

possuem informações de grande interesse público. 

Para Duarte (2011), os assessores tornam-se apoio dos repórteres e editores pois são 

intermediários com qualificação que aproximam fontes de informação e imprensa,  assim, 

eles auxiliam na divulgação de matérias confiáveis, servindo o interesse geral. Ele ainda 

afirma que com o grande número de assessorias aumenta a oferta de informação para os 

jornalistas de redação. 

 

2.2. FUNÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS 

    

No Manual de Assessoria de Comunicação, feito pela Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ), consta que o exercício de assessor cresceu e os jornalistas nessa área 
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passaram a exercer atividades multimídia (utilizando recursos do jornal, da televisão, rádio, 

Internet...). "Hoje, a tendência do mercado de trabalho sugere a atuação com outros setores, 

desenvolvendo um processo de comunicação integrada" (FENAJ, 2007, p. 3). 

 

 esultado de deli eração do  N A  –  ncontro Nacional dos  ornalistas em 

Assessoria de  omunicação  realizado em maio de       em  elo  orizonte  o 

agora “Manual dos  ornalistas em Assessoria de  omunicação” reafirma a tradição 

de ser a expressão de um tra alho coletivo.  eu conte do traz a valiosa cola oração 

de colegas de todo o País.    NA         p.  -4) 

 

O objetivo do manual, de acordo com a FENAJ, é que ele seja um utensílio que gere 

mais valorização e visibilidade dos profissionais da comunicação. Assim como um estímulo 

para que os jornalistas que trabalham na área saibam das singularidades da profissão e do 

segmento de assessoria. Os principais objetivos da área, segundo DI BELLA (2011) são: 

 

•  sta elecer relações sólidas e confiáveis com os meios de comunicação e seus 

agentes, com o objetivo de se tornar fonte de informação respeitada e requisitada.  

•  riar situações para a co ertura so re as atividades do assessorado, para alcançar 

e manter – em alguns casos, recuperar – uma boa imagem junto à opinião pública.  

• Apresentar  firmar e consolidar as informações pertinentes aos interesses do 

assessorado no contexto midiático local, nacional e internacional.  

• Implementar a cultura de comunicação de massa nos aspectos interno e externo 

relativamente ao assessorado por meio de condutas proativas junto à estrutura 

midiática.  

•  apacitar o assessorado e outras fontes institucionais a entender e lidar com a 

imprensa. (DI BELLA, 2011, p. 46) 

 

Para a execução do serviço de assessor de imprensa, a FENAJ (2007) propõe algumas 

tarefas desenvolvidas pelos profissionais da área em uma lista de produtos e serviços que ele 

pode desempenhar. O assessor deve ser apto, por exemplo, a produzir releases para a mídia. 

Esse documento deve conter a informação que o assessorado quer divulgar, mas em uma 

linguagem que o jornalista de redação entenda, para depois transmitir a mensagem 

corretamente. Mas o trabalho desse profissional não acaba aí. Para Chinem (2003) está muito 

enganado quem acha que uma Assessoria de Imprensa se restringe apenas ao envio de textos 

para as redações. 

O contato e a relação com repórteres e editores da mídia é de extrema importância e 

também função do assessor. Chinem (2003) especifica que ter um relacionamento pessoal 

com os jornalistas é importante também. A FENAJ (2007) especifica que, a partir de 

entrevistas, o profissional da comunicação pode comunicar a uma sala de repórteres de vários 

veículos (entrevista coletiva) ou a um único veículo midiático (entrevista exclusiva) assuntos 

relevantes, novidades do assessorado, além de esclarecimentos de situações ou retificação de 
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erros. Uma mailing-list, também deve ser organizada pelo assessor de imprensa, contendo 

uma lista atualizada com as informações de contato dos jornalistas, o que ajuda a estreitar a 

relação entre o jornalista assessor e o jornalista de redação. 

O press kit também consta na lista da FENAJ e é classificado por Chinem (2003) 

como um dos instrumentos de divulgação para a imprensa. "Press kit pode ser definido como 

um conjunto informativo composto de textos, artigos, números, índices econômicos, 

fotografias e outros materiais destinados à divulgação de fato jornalístico (CHINEM, 2003, 

p. 73). Para o autor, além desses materiais sobre o assessorado, a maioria dos press kit devem 

conter bloquinhos de anotações e canetas para facilitar a vida do jornalista, fazendo com que 

as matérias feitas por eles possuam dados corretos. 

Para o maior entendimento da mídia, a FENAJ também propõe os clippings 

(impressos e on-line), que são a sondagem das matérias publicadas nos veículos de 

comunicação com notícias em que o assessorado aparece ou que tenham importância para 

ele. O assessor de imprensa analisa todo o material e entrega ao cliente com antecedência o 

mais urgente e guarda as outras informações em uma pasta.    

O uso das ferramentas e produtos da Assessoria de Imprensa dependem do 

assessorado e é ele quem vai definir -com base na sua área de atuação- quais deles serão 

necessários no decorrer da prática da profissão. Para Duarte (2011) o planejamento deve ser 

feito ao iniciar qualquer trabalho de assessoria. O assessor "deve identificar as posições, 

objetivos e interesses (públicos e reservados) dos dirigentes aos quais está vinculado por 

meio de discussões francas" (DUARTE, 2011, p. 266). Baseado nisso são traçadas estratégias 

de ação e "o planejamento e o acompanhamento pelo assessorado ajudam a dar coerência 

entre os objetivos (metas) da organização e as ações de comunicação facilitam ajustes e 

tendem a dar maior resultado a quem contrata" (DUARTE, 2011, p. 267). 

Conforme Kopplin & Ferraretto (2001) as atividades de AI não devem ser realizadas 

com base no improviso "e sim ter como norma a organização e a constante avaliação dos 

resultados. O planejamento assume, desta forma, uma importância fundamental, evitando que 

até mesmo as situações mais inesperadas peguem o assessor desprevenido" (KOPPLIN E 

FERRARETTO, 2001, p.32). Em conformidade com Duarte (2011), o que importa no 

assessor de imprensa é a definição dos objetivos que se quer alcançar, baseando-se nas metas 

da empresa em que foi empregado, e de um diagnóstico surgido da análise do campo em que 

ele vai atuar. 
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Não se pode esquecer, ainda, que o capital básico de um assessor é a credibilidade 

que possui com as fontes e jornalistas. Transparência, objetividade, agilidade, 

iniciativa, capacidade de identificar e criar demandas e de apresentar alternativas 

para atendê-las são qualidades que permanecem mais importantes do que uma 

superestrutura. (DUARTE, 2011, p. 272) 

 

 Mesmo com todo o planejamento, imprevistos acontecem. As ações do assessorado 

podem acarretar escândalos midiáticos que é trabalho do assessor de imprensa resolver. O 

Manual de assessoria de comunicação da FENAJ (2007) ao abordar o gerenciamento de 

crises, ou seja, desses possíveis escândalos, sugere as seguintes orientações: 

 

• Não fugir da imprensa. Antecipe-se à própria iniciativa da imprensa em descobrir 

o que ocorreu;  

•  aça um completo levantamento da situação  preparando-se com dados, número e 

informações atualizadas;  

• Prepare um texto informativo descrevendo o fato ocorrido e enfatizando as 

providências da empresa para ser entregue aos repórteres;  

•  vite o uso de palavras alarmistas ou negativas. Não amplie o efeito negativo da 

ocorrência com suas palavras. 

(FENAJ, 2007, p. 16) 

 

 Conforme Corrado (1994) transmitir informações de forma rápida auxilia no término 

de boatos e faz com que o escândalo diminua. Quando existe alguém informando a mídia do 

que se passa isso indica que tem um representante cuidando do problema, e é melhor que 

apenas uma pessoa seja o porta-voz, geralmente é papel do assessor de imprensa. "Quando 

não são dadas informações rapidamente, cria-se um vazio que alguma outra fonte preenche e 

as empresas não demoram a desco rir que perderam o controle do caso. […]  e muitas 

pessoas estão dando informações diferentes, a mídia tende a entender mal a história.” 

(CORRADO, 1994, p. 182). 

 Cada situação é única e a forma de gerenciar a situação ou o escândalo é específico. O 

manual da FENAJ apenas dá algumas dicas do que se deve fazer, assim como o autor citado. 

Ainda assim, situações polêmicas são um dos motivos de embate entre a profissão de 

assessoria e a ética jornalística, pois existe a questão do quanto o assessor deve manter sigilo 

sobre certos atos do assessorado e o quanto ele deveria fazer se tornar conhecimento público. 

 

2.3. QUESTÃO ÉTICA JORNALÍSTICA 

 

 De acordo com Bucci (2000), a Ética Jornalística não deve ser considerada apenas 

pelo profissional da redação, ela deveria ser um sinal de confiança entre o próprio jornalismo 

e a sociedade. A ética interna das redações e também as dos jornalistas fora delas devem ser 
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eficazes, e, de acordo com o autor, isso apenas acontece quando a imprensa possui liberdade 

de publicação, quando ela tem voz. Ela deve, então, existir também nos assessores de 

imprensa. 

 

O profissional atuante na área de assessoria de imprensa precisa saber traduzir e 

interpretar com eficácia a realidade e seus fatos, além de ter uma visão sistemática e 

estratégica para apoiar ações de comunicação e atuar na gestão de processos 

culturais, bem como assumir uma postura de pensador de forma ética e com 

responsabilidade social apurada. O jornalista que atua na comunicação 

organizacional, entre outras tarefas, aplica as técnicas e o conhecimento sobre a 

mídia para difundir informações, que podem ser de interesse público ou não, mas 

que são favoráveis à organização, além, de mediar esse relacionamento em todos os 

vieses, como atender à crescente necessidade de transparência das organizações, 

exigida pela sociedade. Então desaparece a referida distinção da finalidade do uso 

da informação entre um e outro profissional. (DI BELLA, 2011, p. 27) 

 

Em consonância com Chagas (2011), a Ética Jornalística "define princípios e regras 

sobre o uso da liberdade de informação por parte dos profissionais de imprensa" (CHAGAS, 

2011, p.184). Para ele, o agir ético dos jornalistas, nas assessorias de imprensa, torna-se 

muito difícil pois ele acaba dividindo sua lealdade no meio: "à sociedade, como jornalista que 

é, e à instituição, como seu servidor" (CHAGAS, 2011, p. 185). O autor cita um exemplo 

dessa hesitação na assessoria política (que coincide com o corpus desta pesquisa) e faz 

questionamentos a partir do fato: 

 

O assessor de imprensa de determinado candidato à presidência da República é 

assediado diante de denúncias de que o candidato participou de operações pouco 

ortodoxas, destinadas a destruir um concorrente. Autorizou, ou até contratou 

espiões, arapongas, grampeadores de telefone, assaltantes e sucedâneos para obter 

material, tanto faz se verdadeiro ou forjado, capaz de levar o adversário à derrota. 

Existem evidências de terem sido descobertas essas atividades clandestinas. E 

agora? Irá o assessor de imprensa trair o candidato a que serve, denunciando-o 

como mentor de tudo, como transgressor da lei? Onde estará a Ética da lealdade a 

quem lhe paga o salário e nele confia como auxiliar competente para ajudá-lo a se 

eleger? No reverso da medalha, atuará para implodir seu candidato, confirmando 

tudo? (CHAGAS, 2011, p. 186) 

 

O assessor de imprensa, de acordo com ele, "sendo jornalista, está eticamente 

obrigado a não mentir para a sociedade a que continua servindo, mas também estará obrigado 

a não prejudicar a instituição onde trabalha" (CHAGAS, 2011, p. 186). O cultivo da ética 

deve ser preservado, segundo o autor, o assessor deve se colocar no lugar do receptor-leitor e 

entender qual o interesse público daquela informação. 

Chagas (2011) assume que existe um processo de convencimento mútuo entre os 

jornalistas e os assessores de imprensa. Esses últimos buscam a persuasão para divulgação da 

informação enquanto os jornalistas pautam o interesse do público. 
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A formação comum e a atuação distinta não podem, no entanto, provocar uma 

relação de dependência que distancia os dois da profissionalização e da ética 

necessárias às atividades que desempenham. O respeito aos limites e às expectativas 

no âmbito das funções permitem o desenvolvimento de um relacionamento pautado 

pela credibilidade nas intenções e nas ações de cada profissional. (CALDAS, 2011, 

p. 323) 

 

A FENAJ (2007) disserta que por mais que aconteçam mudanças na política, 

economia, na sociedade em geral, nenhum desses campos deve afetar o compromisso ético do 

assessor de imprensa e jornalista. "As entidades sindicais lembram que para entrar ou se 

manter nesse mercado não se deve vender ou comprar força de trabalho a qualquer preço. Ao 

contrário, a produção intelectual tem de ser valorizada para ser reconhecida" (FENAJ, 2007, 

p. 4) Sendo assim, o trabalho de uma assessoria deve ser pautado na transparência com os 

veículos e ao mesmo tempo resguardar os interesses do assessorado. 

 

O assessor de imprensa deve ter consci ncia de que sua credi ilidade depende de 

um  om relacionamento com os jornalistas dos veículos de comunicação  pautando-

se sempre pela transpar ncia e por uma postura de cola oração.  ssa atitude pode 

valorizar a informação que o assessor de imprensa está divulgando  podendo 

ampliar os espaços de mídia espont nea    NA         p.   . 

 

Ainda assim, Chinem (2003) afirma existir em manuais de jornais que demonstram 

aversão ao assessor de imprensa e ainda alude uma questão levantada nos meios jornalísticos: 

o jornalista de assessoria de imprensa é mesmo jornalista, ou participa de uma função anti 

jornalista. As referências utilizadas por ele em seu livro afirmam que o trabalho de assessor 

de imprensa deveria ficar a cargo dos profissionais de relações públicas, já que para eles os 

jornalistas não deveriam ter determinadas funções. Historicamente, segundo Duarte (2011), 

existe uma ligação entre a assessoria de imprensa e a área das relações públicas, de início nos 

Estados Unidos: 

[...] na primeira década do século XX, o ex-jornalista Ivy Lee passou a atuar na 

divulgação de empresários e a orientá-los na conquista da opinião pública por meio 

da mídia, a partir de técnicas para influenciar decisões jornalísticas. A divulgação 

jornalística não era novidade, mas sim o trabalho de dar consultoria sobre imagem a 

partir das relações com a imprensa e com a opinião pública, garantir o acesso dos 

jornalistas às informações de interesse público e atuar com base na verdade e na 

realidade. Hoje é reconhecido como referência histórica em assessoria de imprensa 

e é considerado o "pai das relações públicas". Antes dele, a frase "o público que se 

dane" sintetizava o padrão vigente no relacionamento dos grandes empresários com 

a imprensa. Uma outra contribuição relevante de Ivy Lee foi ter conseguido atuar 

vinculado diretamente aos dirigentes. (DUARTE, 2011, p. 63) 
 

Criou-se então a profissão que hoje é chamada de Relações Públicas. Durante todos os 

anos após sua criação o profissional de relações públicas foi interpretado de diferentes 
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formas. De acordo com Amaral (2011) as primeiras definições do relações públicas 

enfatizavam o papel das agências de imprensa e publicidade. Mas o exercício de Relações 

Públicas nos Estados Unidos, para Amaral (2011), é executado com sucesso quando ele 

contribui no estabelecimento de uma boa imagem e reputação, além de quando consegue 

transmitir confiança aos clientes e contatos. "São comuns nos Estados Unidos feiras, 

exposições, conferências e shows ambulantes, audiovisuais de produtos e serviços, [...] 

competições e encontros comerciais" (AMARAL, 2011, p. 35). 

 

A propaganda, as relações públicas e as assessorias de imprensa tornaram-se, ao 

longo dos anos, verdadeira obsessão do americano. Qualquer empresa, político, 

artista iniciante ou consagrado, qualquer produto tem a sustentá-lo especialistas que 

orientam no texto dos anúncios, na cor da embalagem, na escolha das palavras, na 

cor da blusa, da saia, do sapato [...] no comportamento geral dos clientes. Os 

políticos - candidatos a governador, ao Congresso, à Presidência da República, 

presidentes - seguem à linha orientação de seus assessores, acrescentando ou 

eliminando termos de seu universo vocabular, sorrindo aqui ou ali, ou fazendo cara 

de mau. Nada se faz nos Estados Unidos sem a assessoria de um elemento de um 

desses setores. Tanto em tempos de paz quanto, e sobretudo, em tempos de guerra. 

(AMARAL, 2011, p.29) 

 

2.4. O CONTRASTE DA ASSESSORIA NORTE-AMERICANA COM O JORNALISMO 

BRASILEIRO 

 

"Na maior parte dos países, a prática de assessoria de imprensa está incluída na 

filosofia e no conjunto de técnicas de relações públicas" (DUARTE, 2011, p. 63). De acordo 

com o código de ética da Public Relations Society of America (PRSA) o exercício de 

Assessor de Imprensa, nos Estados Unidos, pertence ao profissional de Relações Públicas 

(RP). O código de ética da Society of Professional Journalists (SPJ) deixa claro que os 

jornalistas não devem trabalhar em assessorias de imprensa.  

 

Nos Estados Unidos e em países da Europa existem restrições ao exercício 

concomitante das duas funções: assessor de imprensa e jornalismo. Quando uma 

pessoa que tem registro de jornalista vai trabalhar numa empresa de Relações 

Públicas, ou numa assessoria de imprensa, ela está impedida de trabalhar em um 

veículo de imprensa e perde, temporariamente, seu registro de jornalista. (IANHEZ, 

2008, p.1) 
 

No Brasil, o cargo de assessor de imprensa  de acordo com a   NA          é 

exclusiva dos jornalistas. A delimitação das atividades dos jornalistas e dos relações p  licas 

está definida por lei  mas tem sido o jeto de constante discussão.  A confusão  a inversão e a 
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superposição de atri uições  que aca am configurando o exercício ilegal da profissão  [...] 

não pode ser com atida de outra forma  senão através da informação.    NA         p.     . 

A FENAJ (2007), no Manual de Assessoria de Comunicação reproduz alguns tópicos 

da legislação que regulamente a profissão jornalística de modo a esclarecer que a profissão de 

assessor de imprensa cabe, sim, a jornalistas no Brasil. Na regulamentação da profissão de 

jornalista, diversos tópicos trazem a ideia da atividade de assessoria, por exemplo: 

"planejamento  organização  direção e eventual execução de serviços técnicos de  ornalismo  

como os de arquivo  ilustração ou distri uição gráfica de matéria a ser divulgada      NA   

      p.   -    e tam ém  execução de distri uição gráfica de texto  fotografia ou ilustração 

de caráter jornalístico  para fins de divulgação      NA         p.   -12), ambas as situações 

podem ser lidas como release, uma atividade típica de assessoria. 

A FENAJ (2007) afirma ainda que mesmo que a lei não usasse o termo assessoria de 

imprensa   a descrição das funções de exercício privativo dos jornalistas profissionais  

conforme assinalado acima  não deixa d vidas de que as rotinas do assessor de imprensa 

competem exclusivamente aos profissionais diplomados em jornalismo" (FENAJ, 2007, p. 

12). 
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3. A REPRESENTAÇÃO DO JORNALISMO NO CINEMA 

 

A representação é estudada por muitos autores de campos de estudos diversos, como a 

comunicação, sociologia, filosofia, história, psicologia, entre tantas outras. Muitas vezes, 

essas áreas entrelaçam-se originando um estudo que utiliza da interdisciplinaridade para 

explicar o que um campo sozinho não conseguiria. A presente pesquisa utiliza essa técnica 

para compreender melhor conceitos e valer-se deles nas análises. 

Conforme a Sociologia, nos estudos de Hall (1997), a representação é uma ferramenta 

que conecta sentido e linguagem à cultura. Ele ainda destaca que o termo representação pode 

ser compreendido como um processo em que componentes de certa cultura produzem sentido 

por meio da linguagem. Como explica Hall (1997) representar pode ser apenas o processo de 

descrever ou simbolizar.  

Na Psicologia Social, Moscovici (2011) sugere que a criação de representações vem 

do desejo de nos familiarizarmos com o não familiar. Moscovici conclui que "representar 

significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes as coisas ausentes e apresentar 

coisas de tal modo que satisfaçam as condições de uma coerência argumentativa, de uma 

racionalidade" (MOSCOVICI, 2011, p. 216). 

Com essa conclusão, Moscovici (2011) relaciona as representações com a área da 

Comunicação. Ao apresentar de maneira representada elucida-se o que de certa forma já era 

conhecido e ao mesmo tempo faz-se conhecer, ou seja, trazer presente a coerência. 

 

[...] a aspiração da teoria das representações sociais é clara. Pelo fato de assumir 

como seu centro a comunicação e as representações, a teoria espera elucidar os elos 

que unem a psicologia humana com as questões sociais e culturais contemporâneas. 

(MOSCOVICI, 2011, p. 206) 
 

O universo audiovisual é produtor de sentidos que podem instigar interpretações. O 

cinema é classificado como a "sétima arte" e mistura a realidade, ficção, identidade e 

representação. Ele utiliza a realidade e ao mesmo tempo cria novas. Travancas (2001) afirma 

que o cinema divulgou novos saberes, popularizou atividades profissionais (o que foi o caso 

da imprensa e dos jornalistas) e que a linguagem cinematográfica demonstrou, de forma 

competente, o impacto das transformações ocorridas neste século. 

Mesmo que criticado por historiadores, o cinema não deixa de armazenar as 

transformações ocorridas através dos séculos. Mesmo em filmes fictícios, a sétima arte 

consegue apresentar as alterações nos cenários, vestuários, profissões e maneiras de agir da 
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sociedade que está sempre em constante mudança. A sétima arte teve -e continua a ter- 

influência sobre a sociedade em que vivemos. A representação social que ela consegue 

produzir perante a vida real pode ter impacto nas escolhas amorosas, familiares e 

profissionais.  

 

É possível afirmar que o cinema colaborou com a construção de uma imagem, ou 

melhor, de algumas imagens do jornalista; representações que certamente 

influenciaram na escolha profissional de futuros repórteres. Quantas carreiras 

jornalísticas não devem ter nascido no “escurinho” de uma sala de cinema? 

(TRAVANCAS, 2001, p. 02) 

 

 Segundo Senra (1997), a afinidade entre cinema e jornalismo é histórica, mas "a 

colaboração mais intensa e duradoura entre os dois meios de comunicação se deu pela [...] 

correlação temática, e foi definitivamente consagrada pelo filme de jornalista, desenvolvido 

especialmente pelo cinema americano" (SENRA, 1997, p. 37).  

 O primeiro a ser reconhecido como um filme de jornalista foi produzido pela 

Vitagraph nos Estados Unidos, ele se chama The Power of the Press
2
 e é datado de 1909. 

Dirigido por Van Dyke Brook, a obra conta uma história de corrupção, em que o prefeito de 

uma cidade pequena tenta comandar o novo editor do jornal local, que, quando se recusa a ser 

mentiroso gera o estopim para uma batalha entre os dois. 

O resultado da obra em questão gerou um grande número de filmes em que jornalistas 

são personagens principais ou coadjuvantes. Pode-se explicar a quantidade de filmes sobre 

jornalismo pois "eles contam histórias acontecidas e, ao mesmo tempo, contam o processo de 

como os jornalistas chegam aos acontecimentos e de como estes são transformados em 

notícia" (BERGER, 2002, p. 16). 

Dos 25 mil filmes catalogados para escrever o livro Jornalismo no Cinema, Christa 

Berger (2002) e colaboradores selecionaram 785 filmes referentes à prática jornalística. 536 

foram produzidos nos Estados Unidos, o que equivale a produção norte-americana ser mais 

do que 68% da produção pesquisada para a confecção do livro. Berger (2002) explica que 

"ninguém soube traduzir tão bem o imaginário coletivo que associa a profissão à 

investigação, à aventura, à independência, ao arrojo, e, igualmente ao cinismo, à falta de 

escrúpulos, à arrogância, como cinema americano" (BERGER, 2002, p. 17). 

 Santos (2009), em sua tese de doutorado, analisou 14 produções hollywoodianas 

sobre a profissão jornalística produzidas entre 1930 e 1990. Dentre as cinematografias 
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mundias, a autora escolheu a hollywoodiana por ser uma das mais importantes da indústria 

cinematográfica do mundo. 

 

Entre as inúmeras atividades que ganham espaço nessa significativa cinematografia, 

o jornalismo ocupa uma posição privilegiada, uma vez que centenas de filmes, 

produzidos ao longo do século XX, se dedicam a mostrar as mais diversas nuances 

que envolvem o complexo universo da profissão. (SANTOS, 2009, p. 19) 

 

Santos (2009) escolheu dois filmes por década, resultando na filmografía composta 

pelos seguintes títulos: Década de 1930 – It Happened on Night
3
 e Fury

4
; Década de 1940 – 

Meet John Doe
5
 e Citizen Kane

6
; Década de 1950 – Ace in the Hole

7
 e Sweet Smell of 

Success
8
; Década de 1960 – The Man Who Shot Liberty Valance

9
 e Shot Corridor

10
; 20 

Década de 1970 – The Front Page
11

 e Network
12

; Década de 1980 - Absence of Malice
13

 e 

Under Fire
14

; Década de 1990 - Mad City
15

 e The Insider
16

. 

 

A seleção buscou levar em consideração filmes referenciais e películas importantes 

de cada período, bem como abranger diversas vertentes do exercício do jornalismo 

(cinema, impresso, rádio, TV, assessoria). Sendo assim, a filmografia não somente 

contempla momentos históricos relevantes, como apresenta as mudanças no 

exercício da profissão, a inserção da figura feminina nesse contexto, e os fatores 

inerentes ao exercício tanto do jornalismo investigativo como daquele que se volta 

para o sensacionalismo. Do ponto de vista da linguagem cinematográfica, houve o 

cuidado de contemplar os principais gêneros da cinematografia hollywoodiana, 

como o western, o drama, a comédia e o suspense, além da estética noir. (SANTOS, 

2009, p. 20) 

 

Os filmes escolhidos por Santos (2009) mostram diversas facetas do jornalismo no 

cinema. It Happened on Night (1934), por exemplo, é uma comédia em que um repórter 

encontra uma jovem fugindo do pai para se casar. O jornalismo investigativo e, pode-se dizer, 

até sensacionalista (utilizando a notícia da jovem, que é rica e de certa forma famosa,  para 
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fazer uma matéria exclusiva) é ilustrado no filme através das divulgações das notícias e dos 

diálogos do editor com os repórteres do jornal. 

Fury (1936) e Meet John Do (1941) são filmes que mostram como o jornalismo afeta 

casos legais e sociais, o quanto as notícias podem manipular informações e mentes além de 

que, ambos os filmes, se tornaram uma crítica aos interesses escusos da imprensa. 

Citizen Kane (1941) deve ser o mais famoso da lista de Santos (2009), ele conta a 

história de um magnata da imprensa dos Estados Unidos, que acredita-se ser inspirado na 

vida de William Randolph Hears. A obra, considerada clássica, ilustra o poder da imprensa e 

mostra as contradições da imprensa sensacionalista. 

 Outro filme clássico, readaptado em Mad City (1997) e inspirando vários outros 

filmes, é Ace in the Hole (1951) que mostra a manipulação dos fatos ao noticiar ao público. A 

falta de ética jornalística é um dos assuntos tratados, não só nesse, mas em diversas 

produções audiovisuais. 

Sweet Smell of Success (1957) e Absence of Malice (1981) são duas obras em que o 

papel da assessoria de imprensa e as fontes oficiais são personagens ativos no enredo. A 

manipulação de informações e a relação com as fontes são temáticas marcantes das 

produções. 

 Por fim, Network (1976) usa de uma tentativa de suicídio por um de seus 

apresentadores (recém demitido) para gerar índices altos de audiência. Os interesses 

inescrupulosos dos diretores da rede e a postura ética de todos os envolvidos deixam uma 

mensagem questionando a ética sobre como é feito o jornalismo. 

 Santos (2009), ao analisar a representação do jornalismo no cinema, trabalha no 

sentido de " pensar a imagem que a sociedade tem dessa instituição e perceber como esse 

intercâmbio de concepções (o olhar do jornalismo sobre a sociedade e o olhar da sociedade 

sobre o jornalismo) se concretiza nas narrativas cinematográficas." (SANTOS, 2009, p.184). 

O último filme analisado por Santos (2009) é de 1999.  

Depois da década de 90, até hoje, 17 anos depois, o arsenal de filmes com jornalistas 

como personagens principais ou que o jornalismo atua na trama só aumentou. Já em 2000 o 

cinema recebeu o filme Almost Famous
17

, que representa o jornalismo cultural, e que mostra 

a relação entre jornalista e fonte. O personagem principal tem a tarefa de escrever uma 

matéria sobre uma banda, que o convida para participar da turnê. Ao escrever sobre ela, ele 
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passa por dilemas éticos enfrentados por jornalistas e suas fontes/protagonistas da 

reportagem. 

Ainda sobre a ética jornalística, o filme Shattered Glass
18

 (2003) mostra a 

problemática da invenção de notícia, plágio e mentiras para ganhar destaque na profissão. 

Nightcrawler
19

 (2014) também é uma menção cinematográfica sobre ética. Ele é um dos 

filmes que beberam da problemática do filme de 1951, Ace in the Hole. Na área de assessoria 

de imprensa o filme The Ides of March
20

 (2011) trata sobre a campanha política a assessoria 

do governador que deseja concorrer à presidência dos Estados Unidos. 

Contudo, o filme sobre jornalismo com mais alcance dos últimos anos - ganhador de 2 

Oscars, inclusive de melhor filme em 2015 - é Spotlight
21

. O filme trata da investigação, por 

uma equipe do jornal The Boston Globe, dos casos de abuso sexual e pedofilia praticados por 

membros da arquidiocese católica de Boston. Diversos trabalhos acadêmicos foram feitos 

sobre esse filme.  

Com isso, pode-se perceber que "o cinema conta, sim, a história do jornalismo; temos 

imagens de cada uma das fases da imprensa bem como das características dos profissionais 

de cada um dos veículos, reportando às especificidades do jornal, do rádio e da tevê" 

(BERGER, 2002, p.36). Assim como as diversas facetas da profissão tem-se também 

inúmeros perfis jornalísticos.  

 

O perfil do jornalista na imaginação criativa do cinema se representa por meio de 

uma legião de personagens, cujo caráter e temperamento se mostram diferenciados, 

mas podemos perceber que são enfatizados os traços que possam atrair de maneira 

mais efetiva a audiência. Então, temos a elaboração de perfis psicológicos, 

repertório de linguagens e um conjunto de atitudes e comportamentos que deverão 

refletir a parte altruísta e a parte egoísta dos seres humanos, os níveis elevados e os 

níveis mais rasteiros porque o diálogo entre os opostos pode gerar efeitos lucrativos 

junto ao espectador. (PAIVA, 2005, p. 11) 

 

Os perfis que são mais lucrativos dentro da sétima arte são reproduzidos nas 

produções seguintes dentro de outras tramas jornalísticas. Consonante à Senra (1997) a 

afinidade intensa entre jornalismo e cinema e sua difusão na sociedade caem no gosto 

popular, tornando produções com a profissão jornalística atrativas ao público. 
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3.1. O JORNALISTA NA FICÇÃO SERIADA NORTE-AMERICANA 

 

As séries que se tem conhecimento nos dias atuais foram inspiradas em modelos 

antigos como a literatura seriada, o folhetim e a radionovela. Formatos esses que eram, de 

certa forma, renovados a cada novo fragmento da história que era liberado para seus 

respectivos públicos.  

 

Os gêneros herdados da literatura, do rádio e do cinema se reciclam e se 

transformam em algumas emissoras [...]. O real convive com o ficcional, o 

informativo invade o ficcional e vice-versa, há experimentações com formatos, há 

mescla de gêneros e subgêneros, há uma intertextualidade transformadora, enfim, 

por vezes até a metalinguagem convive com o ficcional. (BALOGH, 2002, p. 197-

198) 

 

Machado (2001) classifica que a serialização é a apresentação descontínua e 

fragmentada da sistemática televisiva. De acordo com o autor, as séries adaptaram o modelo 

seriado do cinema (filmes com continuidade, surgido aproximadamente em 1913) para que 

fossem incorporadas na televisão, inicialmente por questões econômicas. 

 Além disso, Machado (2001) também explica que a divisão do programa ajuda na 

recepção de quem assiste, além de promover o interesse do telespectador nas ações que 

ocorrerão nos próximos episódios. As séries conseguem manter a atenção e curiosidade por 

meio dos hooks, as cenas em finais dos episódios que tem o intuito de prender o espectador 

para o que acontecerá em seguida. 

 Para Furuzawa (2013), às séries televisivas podem ser consideradas um fenômeno 

mundial. A autora dá destaque para as norte-americanas, pois essas têm popularidade e 

prestígio de sobra. "Não é raro presenciarmos nos aparelhos de televisão de outros países, 

séries de origem norte-americana ou produções inspiradas nelas" (FURUZAWA, 2013, p. 2). 

 

A força das séries americanas advém da contemplação de duas aspirações 

contraditórias: o desejo de explorar o novo continente, de ir rumo ao desconhecido, 

de descobrir o estrangeiro e, ao mesmo tempo, de encontrar nesses mundos 

construídos a familiaridade. (JOST, 2012, p. 32) 

 

 Silva (2013) chama essa nova dinâmica espectatorial em torno das séries de televisão 

de cultura das séries e dá destaque, também, para as de origem norte-americana. Para 

entender esse complexo fenômeno o autor propõe três condições centrais que foram 

consolidadas nas últimas duas décadas: 
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[...] a primeira condição é a que chamamos de forma, e está ligada tanto ao 

desenvolvimento de novos modelos narrativos, quanto à permanência e à 

reconfiguração de modelos clássicos, ligados a gêneros estabelecidos como a 

sitcom, o melodrama e o policial. A segunda condição está relacionada ao contexto 

tecnológico em torno do digital e da internet, que impulsionou a circulação das 

séries em nível global, para além do modelo tradicional de circulação televisiva. A 

terceira condição se refere ao consumo desses programas, seja na dimensão 

espectatorial do público, através de comunidades de fãs e de estratégias de 

engajamento, seja na criação de espaços noticiosos e críticos, vinculados ou não a 

veículos oficiais de comunicação como grandes jornais e revistas, focados nas séries 

de televisão (SILVA, 2013, p. 3-4) 

 

As três condições de Silva (2013) mostram também o quanto o engajamento com a 

série ajuda na criação de um vínculo de identificação com os personagens. Para Jost (2012) o 

herói único da ficção do cinema acaba por privilegiar fortemente os seres excepcionais, já nas 

séries os heróis se tornam coletivos, eles giram em torno vários personagens com dimensões 

humanas e que crescem e evoluem com o decorrer dos episódios e não o tempo curto de um 

filme. 

As séries têm a oportunidade de tornar seus personagens multidimensionais, tendo 

mais tempo que o cinema, a construção das narrativas e o acompanhamento do crescimento 

dos agentes da obra são chances de vê-los amadurecer, seja para o melhor ou pior. De acordo 

com Field (2001), para criar personagens multidimensional deve-se classificar ele em três 

componentes básicos: profissional, pessoal e privado. O autor explica que ao saber onde ele 

trabalha, o que faz para viver, ou seja, "quando puder definir e explorar os relacionamentos 

do personagem principal com as outras pessoas de sua vida, você estará criando uma 

personalidade e um ponto de vista. E este é o ponto de partida da caracterização" (FIELD, 

2001, p. 30).  

No pessoal, deve-se definir se o personagem é solteiro, viúvo, casado, e então como é 

esse relacionamento, se ele existir. Também como é com os amigos e atividades sociais. Para 

enfim pensar na vida privada: o que o personagem faz quando está sozinho? Qual sua 

necessidade? "Uma vez definida a necessidade de seu personagem, você pode criar 

obstáculos a essa necessidade. Drama é conflito. [...] Isso empresta à sua história uma tensão 

dramática que freqüentemente falta ao roteiro de um novato" (FIELD, 2001, p. 30-31). 

 A representação dos jornalistas nas séries contemporâneas norte-americanas, 

principalmente as atuais, tentam explorar todas as facetas de seus personagens - seus desejos, 

vontades, sonhos e vivências- alguns exemplos de representação de diferentes cargos 

jornalísticos nessas séries e que fazem sucesso são The Newsroom
22

 e Sex and the City
23

, 

                                                 
22

 Título sem tradução para o Brasil. 



32 
 

 

ambas da HBO com personagens marcantes como o jornalista de TV e Âncora Will McAvoy 

e Carrie Bradshaw com a sua coluna em jornalismo cultural impresso.  

O canal CBS exibiu, até 2014, a série de comédia How I Met Your Mother
24

 com 

Robin Scherbatsky como repórter de TV. A Netflix, além de House of Cards, produziu Dear 

White People
25

: uma série em que uma das personagens principais é estudante de uma 

faculdade e comanda um programa de rádio. Essas produções usam do jornalismo como um 

de seus pilares principais na construção da narrativa, porém existem ainda muitas outras, 

como na emissora Fox, na animação Family Guy
26

, que usa a personagem Tricia Takanawa 

como a jornalista de uma emissora de televisão, em que a profissão é representada em papéis 

menores. 

 

3.2. ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

Mas não só jornalistas de redação, rádio e tevê são representados nas produções 

audiovisuais, a abordagem da assessoria de imprensa também foi, e segue sendo, 

representado pela sétima arte. Berger (2002) acredita que o jornalismo quando passa para a 

televisão ganha a vertente de assessor de imprensa em maior escala. 

 

[...] o jornalista sai do seu habitat natural (a sala de redação) e abandona seu campo 

de trabalho (a produção de notícias) para assessorar campanhas políticas. O poder 

do jornalista de influir na opinião pública pelo espaço ocupado no jornal passa a ser 

um capital (o capital advindo da experiência acumulada de mediação do poder 

político) que se transfere para a produção da política, agora profissionalizada. 

(BERGER, 2002, p. 35) 

 

O jornalista agora é "um assessor para assuntos gerais - do que dizer, do que fazer, do 

que vestir." (BERGER, 2002, p. 35). Para Berger (2002), ao mostrar jornalistas abandonando 

a produção de notícias e assim, ocupar a posição onde são produtores de acontecimentos 

noticiáveis, como atuar em campanhas políticas, a posição em que a ética do personagem é 

rodeada por situações de corrupção, espionagem e muito dinheiro. 

Berger (2002) ainda denota que o jornalista assessor confronta a imagem de jornalista 

que existe de "aliado dos fracos, desbravador e aventureiro, investigador [...] na busca por 

desvendar a verdade; passa a aliado dos poderosos, preocupado com a veracidade dos fatos 
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produzidos. Se antes estava [...] com a falta de dinheiro agora tem altos salários e a vida 

glamorosa" (BERGER, 2002, p. 35-36). 

 Na ficção seriada contemporânea norte-americana pode-se citar alguns exemplos mais 

conhecidos onde o papel do assessor é representado. A série que iniciou em 1999 e acabou 

somente em 2006, The West Wing
27

 do canal NBC, mostra acontecimentos na Casa Branca 

onde o presidente e seus assessores diretos trabalham. Os assessores de comunicação Sam 

Seaborn, Toby Zigler e principalmente C.J. Creeg trabalham no gerenciamento da imagem do 

presidente e têm grande destaque na narrativa. 

Madam Secretary
28

, da CBS, tem Daisy Grant como assessora de imprensa, a série 

que iniciou em 2014 também continua em exibição até os dias atuais. A história se passa a 

vida da nova Secretária de Estado do Estados Unidos, Elizabeth McCord's e sua vida na área 

política e diplomacia internacional. 

 Outra produção que se apoia diretamente com os serviços de assessoria de imprensa é 

Designated Survivor
29

, da ABC, ela é ambientada em um momento em que uma explosão tira 

a vida do presidente e todos os membros do Gabinete, o único sobrevivente é o Secretário de 

Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos que deve se tornar presidente na 

linhagem de sucessão. A série que iniciou em 2016 e já foi renovada para a segunda 

temporada tem o personagem Seth Wrigth, que é o assessor de imprensa, ele colabora com o 

novo presidente na construção da sua imagem no cargo. 

 Com um cenário parecido, mas dessa vez investindo na comédia, a produção da HBO, 

Veep
30

, também representa a assessoria de imprensa -de uma maneira invertida, ao atrapalhar 

a imagem e planos da assessorada- no personagem Mike McLintock. A série que iniciou em 

2012 foi renovada a cada ano e continua em exibição até hoje. 

 A série de sucesso da ABC, Scandal
31

, começou em 2012 e continua a repercutir até 

hoje, a próxima temporada dela já está marcada como a última. Olivia Pope, a personagem 

principal, era assessora de imprensa do Presidente dos Estados Unidos. Ao deixar a Casa 

Branca, ela abre sua própria empresa dedicando-se para proteger e defender imagens públicas 

dos clientes e resolver problemas antes que o mundo saiba que eles existam. Olivia e seus 

associados fazem um trabalho de assessoria e relações públicas, a série representa o 

jornalismo de assessoria a cada episódio em diversos casos. 
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 Pode-se perceber que diante todos esses exemplos a assessoria de imprensa, 

principalmente a política, é amplamente explorada na televisão ficcional norte-americana. A 

produção que se quer estudar nessa pesquisa é House of Cards, nela, Seth Grayson é o 

assessor escolhido para a análise. O papel de Seth é imprescindível na gerência da imagem do 

assessorado e isso o faz valioso na produção. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa trouxe um referencial teórico sobre características do jornalista 

de assessoria de imprensa (suas funções e produtos), o tópico problemático do relações 

públicas nos Estados Unidos e da assessoria jornalística no Brasil, a questão ética da 

profissão e também a representação do profissional jornalístico no cinema e na ficção seriada. 

Foi-se utilizada então da técnica de análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin (2004) 

e Wilson Fonseca Júnior (2005). 

Sendo um estudo qualitativo, em que o aprofundamento da questão é o foco, e não os 

dados numéricos, utiliza-se essa técnica de análise em um conjunto de objetos que a série 

proposta põe em destaque. Fonseca Júnior (2005) destaca que a técnica é híbrida, pois ela 

consegue utilizar tanto análises quantitativas e estatísticas quanto à análise qualitativa, então 

"a análise de conteúdo oscila entre esses dois polos, ora valorizando o aspecto quantitativo, 

ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do pesquisador (FONSECA 

JÚNIOR, 2005, p. 285)". 

O método de análise de conteúdo de acordo com Bardin (2004) é mais bem 

organizado por três fases. A pré-análise: que consiste na organização das ideias e escolha do 

que se quer analisar, a formulação de hipóteses, problemas e objetivos. A exploração do 

material:  consiste na codificação, decupagem, categorização, dependendo da maneira que se 

escolheu trabalhar, é nessa fase que acontece propriamente a análise do conteúdo pesquisado. 

E o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: basicamente a conclusão da 

análise através da obtenção de respostas para o problema trabalhado.  

O objeto empírico da pesquisa é a série da Netflix, House of Cards, que possui 65 

episódios (5 temporadas de 13 episódios cada). Cada episódio da série tem em média 55 

minutos de duração. Ao escolher um objeto teórico, que condiciona uma filtragem do 

empírico, foram selecionados para análise apenas os episódios em que o personagem a ser 

explorado, Seth Grayson, aparece e participa ativamente da série, sendo eles resultantes 42 

episódios.  

Desses episódios, o corpus é selecionado de acordo com os objetivos da pesquisa, 

sendo eles momentos em que a assessoria de imprensa é representada. Então resultante disso 

serão trechos fragmentados dentro desses 42 episódios que correspondem a que a pesquisa 

quer entender e definir. As 4 tabelas abaixo simbolizam as 4 temporadas existentes de House 

of Cards desde o episódio em que o assessor de imprensa apareceu a primeira vez. Nelas 
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estão os momentos (M) de cada episódio (E) 
32

 em que o personagem Seth Grayson está 

presente, o início e fim (I/F) onde ele entra na tela e quando ele para de aparecer, além de um 

breve resumo do que acontece em cada um. 

 

 

Tabela 1 – Momentos em que Seth Grayson aparece na segunda temporada da série. 

M E I/F RESUMO 

1 2x05 15:31 

17:18 

Primeira vez que Seth Grayson aparece. Ele está seguindo uma pista sobre o aborto 

encoberto que Claire Underwood fez. 

2 2x05 17:46 

19:23 

Seth consegue o livro do médico contendo as informações do aborto. 

3 2x05 32:20 

34:13 

Seth se encontra com Claire, entrega a única cópia do livro a ela e argumenta o 

porquê de ganhar um emprego. 

4 2x07 13:56 

14:54 

Reunião com Claire sobre introdução de uma lei e um plano de mídia. Seth 

tem confronto com Connor. 

5 2x07  15:12 

16:33 

Encontro de Seth com Remy Danton, mostrando que ele trabalha para o adversário. 

Mas ele esconde a verdade do empregado e protege os Underwoods. Tentativa de se 

livrar de Connor. 

6 2x07 24:58 

27:20 

Encontro de Seth e Frank, que elogia do trabalho do assessor, mas ele precisa 

de mais. Seth confessa a verdade e explica que está do lado dos Underwoods. 

7 2x07 30:08 

30:53 

Ayla se encontra com Seth. Ayla é uma jornalista que está tentando descobrir 

sobre Raymond Tusk e o presidente. 

8 2x08 20:02 

20:58 

Seth fala no telefone sobre arranjar entrevista com Times. Conversa com a 

jornalista Ayla. 

9 2x08 21:31 

21:55 

Seth e Frank conversam sobre Ayla. 

10 2x08 29:51 

30:59 

Seth e Remy conversam. Remy descobre que Seth está trabalhando para os 

Underwoods. 

11 2x09 3:49 

4:28 

Reunião sobre escândalos midiáticos de Claire com Doug, Seth e os Underwoods. 

12 2x09 6:18 

7:01 

Claire conversa com o Adam, o fotógrafo que tirou a foto expondo ela com Seth ao 

fundo.  

13 2x09 10:02 

10:15 

Claire e Frank assistem ao depoimento de Adam na televisão, Seth entra para 

chamar Claire e dá conselhos de imagem. 

14 2x09 12:25 

12:45 

Entrevista de Seth com os outros redatores. 

                                                 
32

 Escrito como (número da temporada)x(número do episódio) 
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15 2x09 13:20 

14:40 

Seth introduz Claire para os redatores, fala da Claire. 

 

16 2x09 16:20 

18:00 

Seth, Doug e Frank fazem uma reunião sobre coordenação da confusão. Confronto 

entre Doug e Seth.·. 

17 2x09 20:10 

21:13 

Seth mostra a Claire mais uma foto escandalosa vazada. 

 

18 2x09 26:19 

27:22 

Seth conversa com modelo para camuflar escândalo de Claire. 

19 2x09 28:12 

29:02 

Frank fala com Seth sobre Freddy. Seth dá conselhos sobre aparência na mídia. 

20 2x09 29:58 

32:50 

Seth dá entrevista para um canal sobre o fotógrafo Adam no lugar de Claire. 

21 2x09 44:25 

44:55 

Dicas de Seth sobre a rotina. 

22 2x10 11:25 

12:33 

Seth, Doug e Frank tem uma reunião sobre Tusk. 

23 2x10 20:50 

21:31 

Seth faz uma reunião com Nancy sobre Remy e Jackie. 

 

24 2x10 22:52 

23:22 

Frank e Tusk em uma ligação. Seth conta sobre Jackie e Remy. 

 

25 2x10 30:42 

31:00 

Doug e Seth tem um diálogo sobre uma história que saiu na mídia. 

 

26 2x10 43:52 

44:25 

Dicas de como lidar com a situação na mídia. 

 

27 2x11 5:15 

6:00 

Seth dá conselhos de como lidar com uma entrevista para Claire. 

 

28 2x11 22:50 

24:14 

Seth conversa com Doug sobre o bom trabalho que ele faz.  

 

29 2x11 29:34 

30:41 

Seth, Doug e Frank conversam sobre o material de transparência do vice-

presidente. Seth fez um depoimento/release. 

30 2x11 39:55 

40:25 

Feedback sobre os depoimentos. Seth comenta sobre a mídia. Seth menciona 

Clipping. 

31 2x12 17:00 

17:05 

Seth pergunta onde Claire vai. 

32 2x12 31:09 

32:10 

Seth finge ser aliado de Tusk e joga ele contra Remy. 

33 2x12 34:10 

34:27 

Frank dá instruções para Seth para escrever um release. 

34 2x13 4:20 

5:20 

Doug, Frank e Seth planejam o impeachment do presidente. 
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35 2x13 51:50 

52:06 

Após a celebração da presidência de Frank, Seth lê um release para a mídia. 

 

Tabela 2 – Momentos em que Seth Grayson aparece na terceira temporada da série. 

M E I/F RESUMO 

36 3x1 2:57 

3:06 

Seth fala com fotógrafos sobre Frank e permissão de fotografá-lo. 

37 3x1 26:59 

28:42 

Seth em uma coletiva de imprensa. 

38 3x02 8:20 

9:01 

Seth traz informações da mídia para Frank. 

39 3x02 15:40 

16:32 

Doug e Seth no telefone. Doug quer saber dos planos, mas Seth o deixa de fora. 

40 3x02 29:30 

30:45 

Frank conversa com Seth e Remy sobre coisas nostálgicas e começa a formular 

um plano. 

 

41 3x02 31:16 

31:59 

Frank pede para Seth escrever um discurso. 

42 3x02 32:21 

33:10 

Ayla conversa com Seth sobre algumas coisas que estão acontecendo mas ele 

tenta despistá-la. 

 

43 3x02 44:44 

46:28 

Seth visita Doug, fala sobre sua rotina e vê como Doug está na recuperação. 

44 3x03 22:10 

23:59 

Seth conversa sobre a mídia com Doug enquanto vê como ele está. 

 

45 3x03 43:43 

44:07 

Seth conversa com Frank sobre Doug.  

 

46 3x03 48:25 

48:46 

Seth introduz o presidente Frank para a coletiva de imprensa. 

 

47 3x04 22:28 

24:17 

Seth e Ayla conversam sobre AmWorks. Seth é chamado pelo presidente para 

falar sobre uma questão da Rússia. 

48 3x04 26:00 

29:25 

Frank em coletiva de imprensa, uma jornalista exagera nas perguntas e ele 

pede para Seth tomar seu lugar. Seth pede a credencial de Ayla. 

49 3x05 7:09 

7:20 

Seth conversa com Remy sobre Dunbar. 

50 3x05 11:41 

12:57 

Seth conversa com a jornalista que irá ocupar o lugar de Ayla, Kate. 

51 3x05 21:24 

23:27 

Frank briga com Seth sobre Kate, nova jornalista do Telegraph. 

52 3x07 6:38 

7:20 

Remy, Seth e Frank conversam sobre AmWorks. 
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53 3x07 30:58 

32:55 

Seth entra para uma reunião com vários membros da imprensa, onde o presidente 

faz um depoimento sobre AmWorks. 

54 3x08 6:45 

8:00 

Seth, Remy e Frank conversam sobre as notícias da mídia sobre o furacão. 

Clipping. 

 

55 3x08 15:06 

16:04 

Seth conversa com um colega de assessoria e depois com Doug. 

56 3x08 33:31 

33:52 

Seth e Remy assistem o presidente assinar o documento para ajudar no furacão. 

Seth fala do release. 

57 3x09 07:07 

07:53 

Seth fala sobre a rotina enquanto corrige um release. 

58 3x09 27:54 

29:39 

Frank responde perguntas de jornalistas em uma coletiva de imprensa, Seth está 

presente. Após a coletiva o presidente dá ordens ao assessor e ao chefe de 

departamento. 

59 3x10 14:48 

15:00 

Frank dá uma coletiva de imprensa, Seth está presente. 

 

60 3x10 27:38 

28:16 

Seth dá uma coletiva de imprensa. 

61 3x11 1:44 

3:11 

Seth participa de um mock-debate com Blythe, Frank, aconselhando o presidente 

sobre como responder as perguntas. 

 

62 3x11 48:10 

49:00 

Seth assiste a transmissão de Sharp com Remy, que se demite. 

 

63 3x12 2:30 

3:40 

Seth fala com Frank sobre subir de cargo. 

64 3x12 21:54 

22:33 

Coletiva de imprensa com Frank. Seth conversa com o presidente sobre Dunbar. 

65 3x12 41:42 

44:58 

Doug volta ao seu emprego e Seth fica sabendo e conversa com ele. Clipping. 

 

Tabela 3 – Momentos em que Seth Grayson aparece na quarta temporada da série. 

M E I/F RESUMO 

66 4x01 8:55 

9:14 

Seth fala sobre sua jornada de trabalho. 

67 4x01 24:20 

26:05 

Seth e Cynthia (Chefe de Gabinete da Dunbar) conversam sobre uma oferta 

para o assessor, trabalhar com Dunbar. 

 

68 4x01 31:46 

31:55 

Seth, Doug e Frank conversam ao telefone. Logo depois o assessor é tirado da 

conversa. 

 

69 4x01 34:10 

35:26 

Seth faz uma coletiva de imprensa com os outros jornalistas. 
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70 4x03 25:46 

28:04 

Doug interrompe Seth em uma ligação e o confronta sobre seu trabalho e 

confiança. 

 

71 4x03 36:58 

41:17 

Seth escuta o discurso de Frank. Seth vaza, em segredo, uma foto do 

presidente. 

 

72 4x03 42:17 

43:27 

Seth, Doug e Frank conversam sobre o vazamento. 

 

73 4x04 1:50 

2:30 

Seth e Frank discutem sobre a escolha do VP. 

74 4x04 6:10 

8:30 

Doug e Seth tem uma reunião sobre a confiança deles com o assessor. 

 

75 4x04 13:44 

14:00 

Seth tem outro encontro com Cynthia. 

 

76 4x04 23:33 

24:24 

Seth e Doug escutam o noticiário que fala do tiro que o presidente levou. 

77 4x04 27:26 

28:04 

Seth fala sobre as notícias e coordena uma coletiva de imprensa. 

78 4x04 30:44 

31:13 

Seth ajuda na coletiva de imprensa com o doutor que operou o presidente. 

79 4x04 40:28 

40:31 

Seth apresenta o presidente que substitui Frank na coletiva de imprensa. 

80 4x05 12:50 

14:11 

Kate reclama sobre a falta de informações para Seth. 

81 4x05 18:14 

20:38 

Doug conversa com Seth sobre o release e diz para que ele se demita. 

82 4x05 26:35 

27:55 

Seth interrompe uma reunião de Cathy com Doug para manter seu emprego. 

83 4x05 29:10 

31:40 

Seth assiste uma coletiva de imprensa dada por Claire. 

84 4x05 35:50 

38:10 

Seth e Doug conversam sobre a repercussão das notícias. Doug ameaça Seth. 

85 4x05 39:14 

39:27 

Doug dá bom dia para Seth. 

86 4x06 19:40 

20:54 

Seth dá coletiva de imprensa para jornalistas sobre a cirurgia de Frank. 

87 4x06 21:28 

22:26 

Seth lê uma declaração de Claire para os jornalistas. 

88 4x06 38:00 

39:00 

Seth fala sobre as perguntas dos redatores. 

89 4x08 6:01 Seth conversa com Kate sobre a reunião dela com Claire. 
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6:23 

90 4x08 41:00 

42:30 

Seth mostra uma foto que ele recebeu para o presidente, Claire e Doug. Seth 

quer saber o que está acontecendo. 

91 4x09 4:00 

4:55 

Seth participa da homenagem para a mãe do filho que doou os órgãos depois de 

seu suicídio. 

92 4x09 18:24 

19:17 

Doug conversa com Seth sobre LeAnn. 

93 4x09 25:10 

25:35 

Doug, LeAnn, Seth e Claire conversam sobre o que Frank poderia fazer em 

determinada situação. 

94 4x09 26:11 

26:22 

Após o presidente fazer um pronunciamento, Seth convida todos para chegar 

mais perto ouvir as desculpas do presidente. 

95 4x09 35:23 

36:24 

Seth conversa com LeAnn. 

96 4x09 39:21 

39:33 

Seth e LeAnn assistem a votação para vice-presidente. 

97 4x10 2:47 

3:14 

Seth acorda com uma mulher lendo notícias sobre Claire. 

98 4x10 18:25 

19:23 

Seth da entrevista para os redatores. Conversa com Doug. 

99 4x10 32:29 

35:10 

Seth e Doug conversam sobre LeAnn. Seth mostra o quão importante seu 

trabalho é. 

100 4x10 54:17 

54:19 

Seth outros membros da equipe dos Underwoods assistem o casal ser escolhido 

como chapa presidencial. 

101 4x12 11:28 

11:53 

Seth dá uma coletiva de imprensa com os outros jornalistas. 

102 4x12 21:31 

22:50 

Seth assiste à coletiva de imprensa de Frank e Will. 

103 4x13 9:00 

9:25 

Seth em coletiva de imprensa.  

 

104 4x13 11:37 

12:45 

Seth faz uma reunião para supervisionar 2 releases para uma solução boa e 

uma ruim com o time de comunicação. Seth lê o e-mail de Tom, o jornalista 

do The Harold. 

105 4x13 13:40 

14:32 

Seth, Doug e Frank fazem uma reunião sobre as acusações contra o presidente. 

106 4x13 23:53 

24:40 

Seth continua com a coletiva de imprensa. Em partes inteligível pelo diálogo de 

Will e sua esposa. 

107 4x13 34:00 

35:05 

Seth e Doug assistem a transmissão de Ahmadi na televisão. Conversam 

sobre a coletiva de imprensa. 

108 4x13 38:14 

38:47 

Seth vê-se cercado de telefonemas quando a reportagem de Tom é publicada. 
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109 4x13 44:50 

49:00 

Doug dá instruções para Seth e LeAnn. Frank lê um depoimento na televisão. 

 

Tabela 4 – Momentos em que Seth Grayson aparece na quinta temporada da série. 

M E I/F RESUMO 

110 5x01 48:57 

49:37 

Seth participa de uma coletiva de imprensa com o presidente. 

111 5x02 2:50 

3:55 

Seth conversa com Doug sobre os escândalos dos membros do comitê. 

112 5x02 26:20 

29:24 

Seth tenta atingir Bridgit, a colega de trabalho do presidente do 

comitê da verdade, para conseguir informações e incriminar Doug. 

Ele ainda conhece Sean. 

113 5x02 40:55 

41:41 

Seth atende uma ligação de Bridget, quem estava tentando convencer 

antes. 

114 5x03 36:57 

38:25 

Seth testa o palanque para o presidente e conversa com Bridget. 

115 5x04 4:41 

5:56 

Seth conversa com Tom. 

116 5x04 14:18 

16:23 

Seth acompanha as notícias da eleição e conversa com Sean, um 

jornalista. LeAnn o encontra para alertar sobre um atentado em 

Tennessee. 

117 5x04 17:01 

17:33 

Após o pronunciamento de Claire sobre o atentado Seth se recusa a 

responder perguntas dos jornalistas presentes. 

118 5x04 26:00 

26:25 

Sean conversa com Seth sobre Tennessee. 

119 5x04 32:35 

33:13 

Seth e a equipe de Frank escutam Tom na televisão. Doug fala que o 

presidente perdeu a votação.   

120 5x05 16:16 

16:49 

Seth conversa com Doug sobre o release. 

121 5x05 36:06 

37:40 

Seth conversa no telefone e depois Sean traz notícias sobre Tom que 

está pesquisando sobre Lisa, Rachel e Doug. 

122 5x06 12:42 

14:53 

Seth conversa com Doug sobre ter que ser melhor informado sobre a 

situação do presidente e a eleição. Seth pergunta sobre Lisa para 

Doug. 

123 5x06 33:03 

33:20 

Seth vasculha o computador de Doug. 

124 5x07 17:11 

17:55 

Seth conversa com Doug no telefone e pede instruções sobre o que fazer 

na situação de risco. 

125 5x07 37:42 

38:43 

Seth e Sean conversam sobre informações que o assessor possa 

querer. Sean pede um emprego para ele. 

126 5x09 10:17 Doug conversa com Seth sobre a saída de LeAnn do time e como lidar 



43 
 

 

11:21 com a notícia.  

127 5x09 18:45 

19:08 

Frank e Doug avaliam um release feito por Seth. 

128 5x09 30:23 

31:38 

Seth liga para o Herald procurando por Sean, mas descobre que ele 

não trabalha mais no jornal. Ele liga para alguém para contar que 

LeAnn está fora da equipe. 

129 5x10 17:31 

18:27 

Seth conversa com Bridget sobre Jackie Sharp.  

130 5x10 24:00 

25:08 

Seth se encontra com Sean e discutem sobre Doug. 

131 5x10 35:20 

35:28 

Seth apresenta Sean para Claire. 

132 5x11 00:01 

1:20 

Seth participa de um programa de televisão com Tom sobre 

Underwood. 

133 5x11 14:35 

16:03 

Seth entra furioso em seu escritório e assiste à televisão, depois disso 

ele dá ordens ao staff.  

134 5x11 26:27 

27:17 

Seth conversa com Sean sobre Claire. 

135 5x11 42:29 

44:20 

Sean mostra que conseguiu um emprego na Casa Branca para surpresa de 

Seth. Seth fala sobre as notícias para o time principal do presidente. 

136 5x12 6:30 

7:50 

Seth participa de uma coletiva que Frank dá sobre Cathy. 

137 5x12 12:40 

13:14 

Sean se apresenta para o presidente e passa por cima de Seth. 

138 5x12 29:00 

29:39 

Seth e Frank tem uma reunião sobre Bridget Cohen e Doug Stamper.  

139 5x12 40:10 

41:02 

Seth fala sobre Doug Stamper a pedido de Frank para Bridget Cohen. 

140 5x13 12:06 

13:27 

Seth conversa com Claire sobre Doug Stamper e sobre sua resignação 

surpresa. 

 

 

Para abordar o problema da representação do jornalismo na série, optou-se pela 

concentração na análise de conteúdo, buscando identificar, no próprio texto verbal, a 

manifestação de conceitos próprios do jornalismo de assessoria de imprensa no discurso dos 

personagens, além de isolar as estratégias propriamente narrativas necessárias para a 

construção de um universo ficcional verossímil. Durante a análise da série foi de interesse 

captar quais temas e valores jornalísticos que surgiam nos momentos, quais os discursos 
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desenvolvidos pela profissão através dos personagens e como os conflitos profissionais se 

desenvolviam no decorrer dos episódios. 

 

4.1. CATEGORIAS TEMÁTICAS DEFINIDAS PARA ANÁLISE 

  

Sobre o corpus, a análise de conteúdo do tipo temática permite categorizar momentos 

da série com intuito de entender as representações propostas na obra cinematográfica para 

compreender o significado da mensagem proposta. Essa técnica extrai conhecimentos sobre 

os aspectos latentes da mensagem analisada, de acordo com Júnior (2005), a partir de 

inferências. Nesse caso o cargo do personagem em foco permite constatações e reflexões 

sobre o cotidiano do assessor de imprensa político. 

Dos 140 momentos em que Seth Grayson aparece na série, em negrito, foram 

selecionados 49. Assim, com a análise de conteúdo temática foi possível dividir esses 

momentos em categorias baseadas em assuntos principais que envolvem o objeto de estudo. 

Como o que se quis estudar foi a AI o método organiza e facilita o destrinchamento da 

temática em categorias distintas, a fim de ter mais consideração ao analisar as características 

primordiais de cada uma delas. 

As categorias criadas considerando tal método são: 

Coletiva de Imprensa - 37, 48, 69, 77, 86, 101, 107, 110 e 117. 

Ética - 55, 57, 71, 74, 81, 112. 

Gerenciamento de Escândalos - 13, 20, 26, 27, 122, 126, 132 e 133. 

Relação com o Assessorado - 03, 04, 06, 51, 63, 73 e 140. 

Relação com outros Jornalistas - 07, 08, 42, 47, 50, 98, 116, 125, 128. 

Release e Clipping - 29, 30, 38, 41, 52, 54, 65, 99, 104 e 121. 
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5. ANÁLISES 

 

As análises foram divididas em dois momentos. Primeiro, o estudo partiu das 

características da profissão de assessoria de imprensa, nas funções e produtos, na relação do 

assessor com outros jornalistas e seu assessorado, questões éticas, entre outros. Essa análise 

foi dividida em categorias temáticas de acordo com a análise de conteúdo e o método 

proposto por esse trabalho. 

Logo a seguir, a análise de Seth Grayson como personagem foi o foco. A partir das 

características propostas por Field (2001), explicadas no capítulo 3, o personagem e sua 

multidimensionalidade foram ponderados a fim de responder os objetivos da pesquisa. 

 

5.1. CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

5.1.1. Coletiva de Imprensa 

 

 
Figura 1: Momento 86 - Print do episódio 4x06

33
 

 

 De acordo com Di Bella (2011), o assessor de imprensa deve criar situações de 

cobertura sobre as atividades do assessorado, buscando manter ou recuperar uma boa imagem 

perante o público. As coletivas de imprensa fazem justamente isso e mais. Elas são 

entrevistas coletivas onde jornalistas de redação impressa e digital são convidados para que 

alguma informação seja transmitida estabelecendo uma das relações com os redatores.  

                                                 
33

 Todas as figuras anexadas no trabalho são prints dos episódios de House of Cards disponíveis em DVD e 

online para streaming na Netflix. Nas referências consta a fonte para consulta e nas tabelas da metodologia o 

episódio e os minutos que contém a figura utilizada. 
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Seth Grayson, de costas no momento 86, é quem passa as informações do assessorado 

nas coletivas de imprensa. No momento 86, por exemplo, Claire Underwood decide passar 

informações para os repórteres por meio do assessor de imprensa. 

 

Seth: Ela me pediu para ler a seguinte declaração.  

(4x06, momento 86)
34

 

 

Em alguns casos o próprio assessorado pode dar a coletiva de imprensa, tendo como 

aliado o assessor de imprensa caso algo dê errado. Como no momento 48, em que a jornalista 

Ayla ultrapassa os limites e exagera nas perguntas à Frank Underwood. Com isso, o 

personagem recorre ao assessor, que após terminar com a coletiva retira as credenciais da 

jornalista e não permite mais a entrada dela na Casa Branca. 

 

Frank: Eu me desculpo, tenho uma reunião. Gostaria de poder ter 

respondido todas as suas perguntas. Quaisquer outras perguntas, por favor 

dirijam-as para o Sr. Grayson. Muito obrigado.  

(3x04, momento 48)
35

 

 

Ou no momento 110, logo após fazer uma declaração na coletiva de imprensa, Frank 

decide passar o microfone ao assessor e não continuar a coletiva ele mesmo. Conforme o 

Manual da assessoria de imprensa da FENAJ (2007), são o assessor de imprensa e o 

assessorado que decidem como a coletiva vai funcionar, quais tópicos serão abordados e 

quando ela acaba. 

 

Frank: Eu não responderei perguntas, Seth vai assumir daqui pra frente. 

(5x13, momento 110)
36

 

 

 As coletivas são tão presentes no cenário político do assessorado, que na narrativa de 

House of Cards há até uma piada interna entre o assessor de imprensa e os jornalistas de 

redação. Em determinado diálogo, no momento 37, os redatores e Seth entram em coro em 

uma frase que provavelmente tenha sido repetida diversas vezes, a partir de uma pergunta que 

também parece sempre aparecer nas coletivas do assessor: 

 

Seth: Mas quanto às eleições.. hm, de quem é a vez de perguntar hoje? 

Mark? 

                                                 
34

 Seth: She asked me to read the following statement. 
35

 Frank: I do apologize, I have a meeting. I wish I could've gotten to all your questions. Any further inquiries, 

please direct them to Mr. Grayson. Thank you very much. 

Seth: I apologize Sir. 
36

 Frank: I will not be answering questions, Seth will take it from here. 
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Mark: O presidente vai se candidatar em 2016? 

Seth: Hoje, a prioridade é um bom governo, mas.. 

Todos: Me perguntem de novo amanhã. 

Seth: Obrigado a todos. 

(3x01, momento 37)
37

 

 

As coletivas de imprensa também são momentos em que o assessor pode tentar acabar 

com possíveis rumores. O gerenciamento de escândalos é um tópico que será abordado nesta 

análise, mas antes de algum rumor virar notícia a assessoria de imprensa é a responsável por 

controlar possíveis polêmicas.  

No momento 69, o assessor assegura que o vazamento de algumas informações são 

apenas manchetes sem importância, e afirma que os redatores serão os primeiros a saber caso 

seu assessorado deseje comentar sobre em algum momento. 

 

Seth: Sara 

Sara: Nem o Presidente nem a Primeira Dama responderam publicamente 

desde que a história saiu.  

Sara: Podemos esperar alguma resposta? 

Seth: O que você está chamando de história não é uma história. É uma 

manchete brilhosa que dá um salto nos seguidores do Twitter. Nem merece 

uma resposta, mas se o Presidente ou a Primeira Dama escolherem dar uma, 

vocês serão os primeiros a saber. 

(4x01, momento 69)
38

 

 

 Quando o assessorado vira notícia em diversos portais e mídias, é trabalho do assessor 

cuidar para o que seja veiculado contenha apenas a verdade. Seth, ao falar com a equipe de 

comunicação deixa claro isso no momento 77:  

 

Seth: Nós não confirmamos nada a não ser que passe por mim duas vezes. 

(...) Seth: Nós não queremos rumores, apenas fatos.  

(4x04, momento 77)
39

 

 

 Em determinados casos, a assessoria de imprensa decide não se pronunciar. Isso 

depende muito do planejamento que o assessor faz dependendo da situação do assessorado, 

                                                 
37

 Seth:  ut as for the election… uh  whose turn is it to ask today? Mark? 

Mark: Is the president running in 2016? 

Seth: Today  the priority is good government   ut… 

All: Ask me again tomorrow. 

Seth: Thank you everyone. 
38

 Seth: Sara 

Sara: Neither the president nor the First Lady have publicly responded since this story broke.  

Sara: Can we expect them to? 

Seth: What you're calling a story isn't a story. It's a flashy headline that gives you a bump in Twitter followers. 

It doesn't warrant a response, but if the president or First Lady chooses to make one, you'll be the first to know. 
39

 Seth: We confirm nothing unless you run it past me twice first. (...) We don't want any rumors, only facts. 
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Duarte (2011) explica que identificar as necessidades e objetivos do assessorado é a forma 

correta de iniciar o trabalho e conseguir bons resultados.  

No momento 101, por exemplo, Seth está em coletiva de imprensa e está relatando 

como vai a situação do atentado terrorista. De acordo com a sensibilidade das informações e 

investigações que estão acontecendo, ele decide não compartilhar nenhuma informação.  

 

Seth: O presidente está trabalhando com o FBI e outras agências de 

segurança e inteligência para localizar os Millers. Agora, a fim de proteger a 

integridade desses esforços, eu não vou compartilhar quaisquer detalhes do 

progresso no momento.  

(4x12, momento 101)
40

 

 

 Mesmo que o trabalho do assessor de imprensa seja informar, em algumas situações 

Seth não pode. Já, em outras, ele se mostra forte em querer informar a mídia e o público, 

inclusive, ao escutar na TV que a Casa Branca não deu informações sobre um ocorrido, 

discute sobre a decisão do chefe de gabinete de não se pronunciar no momento 107. 

 

TV: A Casa Branca não informou a imprensa ou emitiu qualquer 

declaração.. 

Seth: O que eu digo sobre isso? 

Doug: Nós falaremos nada. 

Seth: Não, eu não posso dizer nada, pois eu tenho 100 repórteres que estão 

quase quebrando aquela porta. 

Doug: Nós não vamos nos expor até que tenhamos algo concreto. 

Seth: Como a cabeça do cara rolando? Ou também não falaremos nada 

sobre? Ou que tal sobre o artigo do Herald? Quando ele sair, falaremos 

nada? 

Doug: Seth.. 

Seth: Olha, eu vou me trancar aqui. Vou enterrar minha cabeça na areia. 

Mas eventualmente, sou eu quem tem que encarar essas pessoas. Tá bem? 

 u não posso esconder do jeito que voc … 

Doug: Para! Para! Mantenha sua cabeça no lugar!  

(4x13, momento 107)
41

 
 

                                                 
40

 Seth: The president is working with the FBI and other law enforcement and intelligence agencies to locate 

the Millers. Now, in order to protect the integrity of those efforts, I won't be sharing any details on their progress 

at the moment. 
41

 TV: The White House has not briefed the press or issued any statement- 

Seth: What do I say to this? 

Doug: We say nothing. 

Seth: No, I can't say nothing, 'cause I got 100 reporters that are about to break down that door.  

Doug: We are not going to expose ourselves until we have something concrete to go on. 

Seth: Like the guy's head rolling? Or are you saying nothing then, too? Or how about the Herald article? When 

that comes out, are you gonna say nothing? 

Doug:  eth… 

Seth: Look, I will lock myself up in here. I'll bury my head in the sand. But eventually, it's me that has to face 

these people. All right, I can't hide the way that you.. 

Doug: Stop, stop! Keep your shit together, okay? 
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Nesse momento, ao comentar "eventualmente, sou eu quem tem que encarar essas 

pessoas", Seth deixa claro um dos pontos principais do seu trabalho: o trânsito de 

informações entre assessorado e imprensa. Todas as fontes utilizadas na pesquisa discutem 

amplamente esse ponto da assessoria, principalmente Di Bella (2011) e o manual da FENAJ 

(2007). Sendo a coletiva de imprensa, tópico em questão, um dos instrumentos e uma das 

principais ocasiões para dar informações e responder a perguntas.  

Já em outros momentos, como depois de uma declaração, o assessor, quando não 

responderá perguntas, deve explicar aos redatores quando eles obterão novas informações 

e/ou outra declaração. No momento 117, a primeira-dama acaba de dar uma declaração, ao 

final dela diversos repórteres fazem perguntas, até que o assessor deixa claro seu ponto. 

 

Seth: Isso não é uma coletiva de imprensa, pois eu não marquei uma. (...) 

Não haverão perguntas agora. A declaração da Primeira Dama fica como 

está. Eu vou dar atualizações para vocês sobre Tennessee assim que eu as 

tiver. Está claro para todos? Obrigado. 

Repórteres: Seth, Seth, Seth!  

(5x04, momento 117)
42

 

 

5.1.2. Ética 

 

 A boa conduta de trabalho e ética envolvendo o trabalho de assessor de imprensa pode 

ser bem complicada de manter. O assessor em análise, Seth, estreou na série mentindo e 

trapaceando para obter seus objetivos. Até mesmo alguns de seus releases são mascarados 

por palavras ou expressões, mascarando a verdade. Ao corrigir uma declaração feita por um 

colega do time de assessoria, Seth manda trocar algumas palavras que não estão em total 

acordo com a realidade. 

 

Seth: "Consultando com governos estaduais" é seco demais. Eu colocaria 

"trabalhando em conjunto" 

Colega: Não acha que soa falso? 

Seth: Por que? 

Colega: Os sete governadores condenaram publicamente o presidente. Isso 

é trabalhar em conjunto? 

Seth: Eu condeno você todo dia mas ainda trabalhamos em harmonia.  

(3x08, momento 55)
43

 

                                                 
42

 Seth: This isn't a presser, because I didn't schedule one. (...) There's no questions at this time. The First 

Lady's statement stands as is. I will have updates for you on Tennessee as I get them. Is everyone clear? Thank 

you.  

Reporters: Seth, Seth, Seth! 
43

 Seth: "Consulting with state governments" is way too dry. Put in "working closely" 

Press Team Member: Don't you think that's disingenuous? 

Seth: Why? 
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No momento 57, outro exemplo de "correção" de linguagem, Seth manda um colega 

de comunicação escrever um release que contradiz totalmente a mensagem que deveria ser 

dita: 

 

Seth: Vejamos como está até agora. Hm, não. Não tá bom não. A linguagem 

está muito simples.  

Colega: Mais simples e mais direta. 

Seth: Olha, é o seguinte: Se os Russos não cooperarem, os Israelenses 

ficarão nervosos. Se os Israelenses enviarem tropas, os Palestinos vão 

reagir. E se eles reagirem podem haver ataques com morteiros. E se houver 

ataques com morteiros toda a missão de paz pode ir pro espaço. 

Colega: Quer mesmo que eu diga isso? 

Seth: Claro que não, tem que dizer o contrário. Olha, torna mais claro o 

cenário caótico que acabei de descrever mas em seguida mude tudo e dê um 

tom positivo. 

(3x09, momento 57)
44

 
 

Ao falar "torna mais claro o cenário caótico [...] mas em seguida mude tudo e dê um 

tom positivo", Seth age contra o código de ética, traindo o compromisso fundamental com a 

verdade dos fatos, precisa apuração dos acontecimentos e correta divulgação, e acaba por 

obstruir o público, que tem o direito à uma informação verdadeira. 

Segundo Chagas (2011), o impasse ético do assessor de imprensa é a lealdade, ela está 

com a sociedade ou com o assessorado? Seu trabalho consiste em informar e comunicar, 

devendo fazê-los de forma verdadeira, ainda assim ele tem um compromisso com o seu 

empregador.  

No momento 28, Seth mostra que está disposto a sair ainda mais da linha de trabalho 

e ética para agradar o chefe de gabinete. O assessor, em um momento em que quer ganhar a 

confiança de Doug, oferece qualquer coisa em troca dela. Chamando o cargo de assessor de 

imprensa de "apenas um título". 

 

Seth: Pode pedir qualquer coisa. 

                                                                                                                                                        
Press Team Member: The seven governors just publicly condemned the presidente. "Working closely"? 

Seth: Well, I condemn you every day but I still work closely with you. 
44

 Seth: Let me see what you have so far. Hm, no. This is no good. The language is too obtuse. 

Press Team Member: Simpler. More direct. 

Seth: Look, here's the deal: If the Russians don't play the ball, the Israelis will get nervous. If the Israelis send 

troops in, the Palestinians will go apeshit. If the Palestinians go apeshit, there could be mortar attacks. And if 

there are mortar attacks, the whole peacekeeping mission could go down the drain. 

Press Team Member: You want me to actually say that? 

Seth: God, no. We need to say the opposite. Look, make it as clear as the doomsday scenario that I just 

described, but then flip it around and put a happy face on it. 
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Doug: Talvez não tenha nada a ver com imprensa. 

Seth: Assessor de imprensa é só um título. 

Doug: Ótimo.  

(2x11, momento 28)
45

 
 

 Chantagem é outro ato ilegal que Grayson comete. Ao saber que a situação do 

assessorado não vai bem, ele decide se salvar e para isso quer imunidade ao testemunhar 

contra o chefe de gabinete dos Underwoods. Ao pedir isso para a Bridgit, assistente de um 

dos membros do Comitê da Justiça, ele a chantageia com um vídeo íntimo dela. 

 

Bridgit: O passado dele está limpo. 

Seth: E o seu? 

[vídeo íntimo tocando no telefone]  

[…] 

Seth: Olha, mais cedo ou mais tarde eu vou ser chamado. E se isso 

acontecer uso meu direito ao silêncio. Posso passar o dia bancando o 

assessor de imprensa. Mas eu gostaria de ter uma outra opção.  

(5x02, momento 112)
46

 
 

Ao usar a expressão "bancar o assessor de imprensa", Seth também faz uma alusão ao 

fato de que, em seu trabalho, guardar informações sigilosas para si é algo que faz bem, 

mesmo que elas sejam ações criminais de quem trabalha com ele. Nesse ponto, vale lembrar 

da observação de Chagas (2011) de que lado fica a lealdade do assessor. No caso de Seth, 

nesse momento, claramente fica do lado de ninguém que não for ele mesmo. 

Grayson, mesmo sabendo manter sigilo, em determinadas situações contribui com 

polêmicas que é seu trabalho evitar. Saindo claramente dos limites éticos no momento 71, no 

print abaixo, Seth vaza uma foto de Frank, seu chefe, aumentando a polêmica situação em 

que ele se encontrava. 

                                                 
45

 Seth: Anything and everything you ask of me. 

Doug: Might not have anything to do with the media. 

Seth: Press Secretary is just a tittle. 

Doug: Good. 
46

 Bridgit: His past is clean. 

Seth: What about yours? 

[sex tape playing on phone] 

... 

Seth: Look, I'm guessing, sooner or later, I get called. And if that happens, I could plead the Fifth. I could press-

secretary them all day long. But I'd like to have another option on the table. 
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Figura 2: Momento 71 - Print do episódio 4x03 

 

As mentiras acompanharam o personagem desde o primeiro episódio em que ele 

aparece. Com isso, a confiança do assessorado e dos que trabalham juntamente a eles no 

decorrer da trama foi abalada em diversas circunstâncias. No momento 74, Doug (chefe de 

gabinete) cita como Seth conseguiu o emprego como forma de atacar o assessor em uma 

discussão. 

 

Doug: Conseguiu esse trabalho descobrindo podres. 

Seth: Se não pode confiar em mim agora eu não sei o que estou fazendo 

aqui ainda. 

Doug: Está dizendo que quer renunciar? 

Seth: Essa é a última coisa que eu quero, mas não está me dando nenhum 

incentivo pra ficar.  

(4x04, momento 74)
47

 
 

Em outra ocasião, no momento 81, Doug inclusive tenta demitir o assessor por conta 

do vazamento da foto do momento 71 citado acima. Seth consegue manter seu emprego 

descobrindo novas informações de chantagem que auxiliam o assessorado, mas, com isso, 

desrespeitando o código de ética dos jornalistas novamente. 

 

Doug: Você vai renunciar amanhã. 

Seth: Doug  eu sei que voc  está so  muita pressão  mas… 

Doug: Você vazou a foto, a do soldado rebelde. 

Seth: Isso não é verdade. 

                                                 
47

 Doug: You got this job by digging up dirt. 

Seth: If you can't trust me by now, I don't know what I'm doing here. 

Doug: Are you saying you wanna resign? 

Seth: That is the last thing that I want, but you're not giving me any incentive to stay. 
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Doug: Telefone particular, de fora das instalações. 

Seth: Olha, talvez alguém tenha hackeado, minha conta ou algo assim 

Doug: Vai continuar mentindo pra mim? Posso mandar prendê-lo. Mas 

prefiro que saia em silêncio.  

Seth: Eu sei de coisas Doug. 

Doug: Nada que possa provar. Mas me ameace de novo.  

(4x05, momento 81)
48 

 

5.1.3. Gerenciamento de Escândalos 

 

 Quando o assessorado está envolvido em situações polêmicas, fica a cargo do assessor 

de imprensa ser o primeiro porta-voz da situação, e, de acordo com Corrado (1994), ao 

gerenciar escândalos apenas uma pessoa deve passar informações sobre o caso. Fora ela, 

apenas o assessorado deve se pronunciar, e sempre com auxílio dela.  

Nos momentos 20 e 132, vê-se Seth dando entrevistas em duas emissoras de TV 

diferentes, a CNN e a MSNBC. Em ambos os momentos, o assessor de imprensa está falando 

pelo assessorado, ou seja, sendo o porta-voz e tentando diminuir o escândalo ocorrido. No 

momento 132, lê-se a mensagem "Underwood under fire" e, ao mesmo tempo, é Seth quem 

aparece dando entrevista. 

 
Figura 3: Momento 20 - Print do episódio 2x09 

                                                 
48

 Doug: You'll resign tomorrow. 

Seth: Doug, I know you're under a lot of pressure, but... 

Doug: You sent the photo of the rebel soldier. 

Seth: That's not true. 

Doug: Personal phone, off the premises. 

Seth: You know, maybe somebody hacked my account or something.. 

Doug: Are you really gonna keep lying to me? I could have you arrested. But I'd rather you go quietly. 

Seth: I know thing Doug 

Doug: Nothing you can prove. Now, threaten me again.  
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Figura 4: Momento 132 - Print do episódio 5x11 

 

Ao gerenciar momentos em que o assessorado está passando por escândalos, não é só 

das palavras que o assessor de imprensa se preocupa. A imagem que seus chefes passam 

importa muito. O momento 13 mostra Seth cuidando até da roupa de Claire, após uma foto 

que sugere um caso extraconjugal sair na mídia. 

 

Seth: Estarão prontos em uma hora? 

Claire: Sim, estaremos.. 

Seth: Talvez queira mudar pra algo mais… 

Claire: Conservador? 

Seth: Hm, sim. Vou passar um osso pros cães. 

(2x09, momento 13)
49

 

  

 Além disso, existem as situações em que Seth prefere não dar depoimentos para a 

mídia. Na trama, o assessor às vezes acha melhor evitar aparecer do que tentar se explicar 

sobre determinados ocorridos. Os momentos 26, 27 e 133 mostram Grayson aconselhando e 

escolhendo o silêncio. 

 

Frank: Seth? 

Seth: Vamos evitar qualquer declaração oficial, siga a sugestão do 

presidente. Nesse meio tempo eu quero fazer alguns telefonemas sigilosos. 

                                                 
49

 Seth: You'll be ready in an hour? 

Claire: Yes. We'll be ready. 

Seth: You might want to change into something more… 

Claire: Conservative? 

Seth: Hm, yes. I'm gonna go throw the hounds a bone. 
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Acolhendo a investigação, que é o certo, damos às pessoas um toque 

pessoal. 

Frank: Isso é bom, desde que não pareça defensivo. 

(2x10, momento 26)
50

 

 

Claire: Precisamos da entrevista para refocar a atenção. 

Seth: Mas vai afetar, tanto sua imagem pessoal quanto o projeto de lei. 

Claire: Mas se agendarmos duas entrevistas e depois cancelarmos Matt não 

vai ficar furioso? A matéria seria sobre desistência. 

Seth: Sim, mas dos males o menor. 

(2x11, momento 27)
51

 

 

Seth: Não me passa ligações, hoje não. E se te pressionarem a Casa Branca 

não vai comentar nada. 

(5x11, momento 133)
52

 

 

Seth também se vale da imprensa para o bem do assessorado em gerenciamento de 

escândalos, mesmo que isso signifique que ele tenha que ser antiético por alguns momentos. 

Quando LeAnn, consultora política de Claire começa a dar problemas, eles decidem demiti-

la. Porém, para evitar escândalos e especulações que a demissão poderia causar, o assessor 

decide implantar a notícia nos canais de comunicação antes de ela acontecer.  

Desta forma, a própria mídia daria motivos gerais para a demissão de LeAnn e não 

seria descoberta a polêmica em que ela estava envolvida se fosse demitida publicamente sem 

motivo aparente na trama. 

 

Seth: Preciso me preparar pra alguma coisa? 

Doug: Os Underwood querem resolver indiretamente. 

Seth: E o que vamos dizer exatamente? 

Doug: Que ela foi afastada. 

[…] 

Seth: Precisa ser um vazamento.  

Doug: Fale com quem não gosta de nós, precisa ser rápido. 

(5x09, momento 126)
53

 

                                                 
50

 Frank: Seth? 

Seth: We avoid any official statement, follow the president's cue. In the meantime, I'd like to make some off the 

record calls. You welcome the investigation, it's the right step, et cetera. Give the folks the personal touch.  

Frank: That's fine, as long as we don't come off defensive. 
51

 Claire: We need this interview to get attention back to us. 

Seth: But it'll hurt you, both your personal image and the bill. 

Claire: But if we cut the cord, we schedule two interviews then we cancel, won't Matt be furious? The story will 

be about pulling out. 

Seth: We're talking about the lesser of two evils. 
52

 Seth: No calls get through to me, not today. And if you get pressed, the White House has no comment. 
53

  
Seth: Well, is it something I need to get ready for? 

Doug: The Underwoods want this handled indirectly. 

Seth: So what exactly are we saying? 

Doug: She's being pushed out. 
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Para fazer o seu trabalho e gerenciar as crises, de acordo com FENAJ (2007), o 

assessor precisa fazer um levantamento da situação. Sem ter esses dados, é impossível 

trabalhar na comunicação do assessorado. Ou seja, ao tentar gerenciar escândalos o assessor 

de imprensa deveria estar informado de tudo que o assessorado e ter pronto um plano de 

ação. No momento 122, o assessor confronta Doug de não estar por dentro das ações dele e 

do assessorado.  

 

Doug: Algum comunicado oficial? 

Seth: Outras informações serão vazadas no WikiLeaks? 

Doug: Voc  sa erá… 

Seth: Quando eu precisar saber. Já sei. Que é quando sai na CNN. 

Doug: O FBI estava alerta e investigou todas as ameaças. Tenha calma. 

Seth: Estou calmo Doug. O povo é que não está. As mancadas são 

destacadas e ressaltadas. Querem saber da eleição. 

Doug: Estamos cuidando disso. 

Seth: Sim, é disso que eles têm medo.  

(5x06, momento 122) 
54

 

 

5.1.4 Relação com o Assessorado 

 

 A relação do assessor de imprensa com seu assessorado tem base na confiança. Até 

porque o assessor tem o papel de representar seus chefes na mídia. Seth começou a série 

descobrindo podres, como Doug exemplificou no momento 74, mas foi um podre que poderia 

tê-lo deixado rico. Ao invés disso, ele escolheu trabalhar para os Underwoods. O momento 3 

mostra Seth argumentando que Connor (o então assessor de imprensa) não fez um trabalho 

preciso e nem digno de confiança. 

 

Claire: E por que devemos confiar em você? 

                                                                                                                                                        
[…] 

Seth: It needs to be a leak. 

Doug: Talk to who doesn't like us, it has to be quick. 
54

 Doug: You have a statement? 

Seth: You anticipate any other big WikiLeaks info dumps coming down the pike? 

Doug: You'll know.. 

Seth: When I need to know. I know. Which is apparently whenever it hits CNN. 

Doug: FBI was on high alert. They investigated every threat. Calm down. 

Seth: I am calm Doug. The public's not calm. Every misstep is highlighted and heightened. They wanna know 

what happened with their election.  

Doug: We're fixing it. 

Seth: Yeah, that's what they're afraid of. 
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Seth: Havia provas que o Connor não fez desaparecer. Eu poderia ter levado 

isto à Us Weekly e comprado uma casa nova. Em vez disso, trouxe para 

você. 

(2x05 - momento 3)
55

 

 

Ao conseguir o emprego, o confronto com Connor só aumentou. Seth quer ser o único 

assessor de imprensa do casal Underwood e nas reuniões com o assessorado consegue ter 

destaque por ser muito bom no que faz. No momento 4, por exemplo, existe um confronto 

entre os assessores e Seth mostra conhecimento em como obter êxito no seu trabalho. 

 

Connor: Precisamos falar do plano de mídia. 

Seth: É muito cedo para isso.  

Connor: Não queremos divulgar isto e começar a conseguir apoio o quanto 

antes? Eventos? Entrevistas? 

Claire: Quero o que for mais eficaz. 

Seth: Publicidade maciça é o caminho errado. Devemos fazer uma única 

campanha que coincida com a introdução da lei. Algo sofisticado. 

Connor: Mas se quisermos mais apoio, para.. 

Seth: Uma estratégia uniforme incitará tanto detratores quanto apoiadores. 

Connor: Não se a mensagem for enquadrada.. 

Seth: Queremos que uma certa demografia esteja de acordo, depois 

Connor: Deixe-me terminar, por favor. 

Seth: Depois deixamos se espalhar. Sugiro Matt Bai, The New York Times 

Magazine.  

Frank: Eu gosto dessa ideia, gosto muito. 

(2x07, momento 4)
56

 

 

Não só de elogios vive o assessor de imprensa. Quando algo sai errado é preciso agir 

com sinceridade e aceitar as consequências dos atos. Em certo momento da trama, Seth tirou 

a credencial de uma das jornalistas, para que ela não tivesse mais acesso à Casa Branca.  

                                                 
55

 Claire: And why should we trust you? 

Seth: There was evidence that Connor didn't make disappear. I could've taken this to Us Weekly and bought a 

new house. Instead I brought it to you. 
56

 Connor: We should talk about a media plan. 

Seth: It's premature for that.  

Connor: Don't we want to get this out, start building support as soon as possible? Events, interviews? 

Claire: I want what it's most effective.  

Seth: A media blitz is the wrong way to go. You want a single long lead that coincides with the introduction of 

the bill. Something classy. 

Connor: But you want broad, support, to hit.. 

Seth: A blanket strategy will galvanize as many detractors as supporters.  

Connor: Not if the message is framed.. 

Seth: We want a key demographic to get on board, and then.. 

Connor: Let me finish, please. 

Seth: Then we let it percolate. I suggest Matt Bai, The New York Times Magazine.  

Frank: I like that idea, I like that very much. 
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O jornal em que trabalhava mandou uma jornalista mais difícil de lidar que a anterior. 

Pode-se dizer que não foi a melhor decisão tomada, mas o assessor assumiu o erro e não 

mentiu que poderia resolver tudo. 

 

Frank: Duas matérias de primeira página, no mesmo dia, escritas pela Srta. 

Baldwin? Você expulsou um pitbull e deixou entrar um dragão. 

Seth: Não pensei que o Telegraph iria enviar alguém como ela. 

Frank: É óbvio que você não pensou. 

Seth: Quis que eu impusesse disciplina senhor, para mandar recado. E assim 

eu fiz. 

Frank: Eles devolveram um recado ainda mais forte não foi? 

Seth: Assumo a responsabilidade por isso senhor e farei meu melhor para 

mantê-la na linha. 

Frank: O possível? 

Seth: Ela é chefe de sucursal. Intocável. Eu não vou fingir que posso 

controlá-la 100%. 

(3x05, momento 51)
57

 

 

Mesmo assim, aos poucos, Seth Grayson ganhou apreço do casal Underwood, que 

deixou-o entrar em seu círculo íntimo de aliados. Em um dos diálogos de Seth com Frank, no 

momento 6, o assessor recebe elogios quanto ao trabalho prestado: 

 

Seth: Tem algo que eu poderia fazer melhor senhor? 

Frank: Não. Estou impressionado. É muito inteligente. Excelente ética 

profissional. Mas, o mais importante, é muito observador. 

Seth: Informação é poder. 

(2x07, momento 6)
58

 

 

 

No momento 63, Seth tenta subir de cargo de assessor de imprensa para chefe de 

gabinete. Frank tenta argumentar que o assessor é indispensável na parte de comunicação, 

mas Seth argumenta que, justamente por conta disso, que deveria receber o cargo.  

 

                                                 
57

 Frank: Two front page bylines on the same day for Ms. Baldwin? You kicked out a pit bull and you let it a 

dragon.  

Seth: I didn't think the Telegraph would send someone like her. 

Frank: Well, maybe you just didn't think. 

Seth: You wanted me to implement discipline, sir, to send a message. And so I did. 

Frank: Well, they've sent back an even stronger message, haven't they? 

Seth: I assume responsibility for that sir and I will do my best to keep her in line. 

Frank: Your best?  

Seth: It's their top bureau chief. She's untouchable. I don't want to pretend that I can control her 100 percent. 
58

Seth: Is there anything I can do better sir? 

Frank: No. I'm impressed. You're very smart. Excellent work ethic. But more importantly, you're very 

observant. 

Seth: Information is power.  
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Seth: Já teve tempo de ver a lista de substitutos do Remy? 

Frank: Não posso pensar nisso agora. Antes tenho a campanha em Iowa.  

Seth: Tenho um nome a sugerir que não está na lista. 

Frank: Quem? 

Seth: Eu. 

Frank: Você é inestimável como diretor de comunicação. 

Seth: Exatamente por isso senhor. Precisa de um especialista em mídia no 

comando estamos no ciclo eleitoral tudo é questão de percepção. 

Frank: Seth..  

Seth: Quero integrar as equipes políticas e a imprensa. Quero trabalhar com 

membros do gabinete e chefes das agências para adaptar todas as 

declarações públicas à nossa plataforma. Mobilizar os aliados do AmWorks 

no Congresso. Uma lista de comprometimento com as leis futuras, não 

apenas endossos. Estes são os detalhes do que eu gostaria de fazer como seu 

chefe de gabinete. Só peço para levar em consideração. 

Frank: Claro que sim. Obrigado, Seth. Aprecio você ter investido tanto 

tempo nisso. 

Seth: Obrigado, senhor. 

(3x12, momento 63)
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Ao ter a oportunidade de propor esse plano de integração entre política e imprensa -

que é bastante interessante- Seth mostra o quanto um assessor de imprensa ter um 

relacionamento bom com o assessorado facilita e dá margem para diálogos e trocas, em que 

ele pode tentar conseguir o que almeja na profissão. 

Porém, nem sempre existe harmonia nas decisões tomadas. Em uma reunião para a 

escolha de quem seria vice-presidente na chapa de Frank, Seth mostra pesquisas e dados 

sobre o porquê de Claire não ser a melhor escolha. Mesmo assim, Frank não quer saber e 

ainda pede para que faça a ideia ser boa mesmo que o assessor não concorde. 

 

Seth: Queremos um vice valioso. A pesquisa prova que ela não é. 

Frank: Sua função não é me dissuadir, mas descobrir como fazer isso 

crível. 
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 Seth: Have you had a chance to go over the list of replacements for Remy? 

Frank: Oh, I can't focus on that right now. I need to get through Iowa first. 

Seth: Well, I have a suggestion, sir, that's not on the list. 

Frank: Who? 

Seth: Me 

Frank: Seth, you're invaluable as a comm director. 

Seth: Well, that's just it, sir. You need a media expert at the helm. We're in an election cycle. Everything's about 

perception. 

Frank:  eth… 

Seth: I want to integrate the policy and the press teams. I want to work with cabinet members and agency heads 

on gearing every public statement towards our platform. Mobilize our AmWorks allies in Congress. A 

commitment list for future legislation, not just a simple endorsements. This outlines in detail what I would like 

to do as your Chief of Staff. All I ask is that you consider it.  

Frank: Well, of course I will. Thank you Seth. I appreciate you putting so much time into this.  

Seth: Thank you, sir. 
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(4x04 - momento 73)
60 

 

No momento 140, Claire e Seth conversam sobre os acontecimentos recentes, até que 

Claire mostra o quão poucos momentos de lazer o assessor teve com ela e também no geral. 

O cargo de Grayson o torna ocupado e requerido o tempo todo. 

 

Claire: Já tomamos um drink juntos? 

Seth: Nunca. 

(5x13, momento 140)
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Figura 5: Momento 140 - Print do episódio 5x13 

 

5.1.5 Relação com outros Jornalistas 

 

O assessor de imprensa deve ter um contato próximo com os jornalistas de redação. 

Isso não deveria significar favoritismo nem descaso dos outros. Seth, no momento 08, tem 

claramente preferência por um veículo: 

 
Seth: O que seu editor disse? 

Jornalista do Times: 5 mil palavras. 

Seth: Deveria ser o dobro disso. 

Jornalista do Times: Posso chegar a 8 mil mas preciso da primeira dama 

também. Entrevistas distintas. 

Seth: Deixe eu falar com a Sr. Underwood. 

Jornalista do Times: Por que você me contatou e não o Connor? 
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 Seth: We want a valuable vice. This research proves she isn't. 

Frank: Your job is not to dissuade me, but figure out how we sell it. 
61

 Claire: Have we ever had a drink together? 

Seth: Never. 
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Seth: Cá entre nós, ele saiu. Arrumou um emprego na SpaceX. 

Jornalista do Times: Foi justo ou foi demitido? 

Seth: Todos odeiam trabalhar comigo Matt. Você pode ser exceção. 

Jornalista do Times: Também não gosto de você, mas posso gostar se me 

der a primeira dama. 

Seth: Os dois falarão com as forças armadas amanhã, junto com Meghan. 

Jornalista do Times: A militar que o general.. 

Seth: Isso mesmo. Marcarei uma entrevista, ajudará no seu artigo. 

Jornalista do Times: Tá eu fico no aguardo. 

Seth: Tudo pela revista, Matt. 

Ayla: Tudo pela revista, né? E nós ficamos afastados das reuniões de 

doadores. 

(2x08, momento 08)
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 Ao perguntar "Tudo pela revista, né?" e afirmar que os outros jornalistas ficaram de 

fora das reuniões, a jornalista Ayla questiona a postura ética de Seth enquanto assessor. A 

relação da jornalista e Seth continua em diversos episódios. No momento 42, por exemplo, 

ela leva um café para o assessor e questiona-o sobre uma reunião.  

 
Ayla: Tá fazendo o que? Eu trouxe um café. 

Seth: Leu minha mente. 

Ayla: Houve uma reunião da liderança ontem, durou 4 minutos e meio. 

Seth: Tão rápida? 

Ayla: Só o bastante para rejeitarem uma lei trabalhista. 

Seth: Não estive na reunião. Eu não sei o quanto ela durou. 

Ayla: Tem coisa aí. 

Seth: Se você acha.. Mas eu não soube de nada. O presidente pode ter saído 

às pressas. Isso acontece o tempo todo. 

Ayla: Não foi isso não. 

Seth: Como sabe? 

Ayla: Obviamente minha fonte sabe mais que você. 

Seth: A maioria das fontes sabem. Ao menos fingem saber. Obrigado pelo 

café. 

Ayla: Duas porções de açúcar, vou me lembrar.  

(3x02, momento 42)
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62

 Seth: What did your editor say? 

Times Journalist: Five thousand words. 

Seth: It should be the double. 

Times Journalist: I could probably get them to eight, but I'm gonna need the First Lady too. Separate 

interviews.  

Seth: Let me talk to Mrs. Underwood. 

Times Journalist: How come you're coming to me with this instead of Connor? 

Seth: Between you and me, he's out. He got a job at SpaceX. 

Times Journalist: His choice or was he pushed out? 

Seth: People don't like working with me, Matt. You may be the only one. 

Times Journalist: I don't like you either. I might if you give me the First Lady. 

Seth: They'll both be speaking to armed services tomorrow, with Meghan. 

Times Journalist: She's the one the general.. 

Seth: That's right. I'll set up a one-on-one, text you for your piece. 

Times Journalist: Ok, I'll wait. 

Seth: Anything for the Times, man. 

Ayla: Anything for the Times, huh? Then we get shut out of donor meetings. 
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A relação de um assessor de imprensa com outros jornalistas, na teoria, deve ser 

harmoniosa. Chinem (2003) destaca a importância do relacionamento pessoal com os 

jornalistas de redação. Assessores e repórteres/redatores/fotógrafos convivem diariamente, 

quando eles têm uma boa relação o trabalho é facilitado, prezando-se então a informação para 

o público.  

No caso de Seth e Ayla isso não acontece. O assessor tenta de todas as maneiras 

diminuir o acesso dela ao assessorado. Pelo viés ético, é um embate de o quanto ele está 

protegendo o assessorado e o quanto está escondendo a verdade do público. Os momentos 7 e 

47 mostram momentos em que Seth limita o acesso da redatora ao que está acontecendo. 

 
Seth: Você tem alguma pergunta específica? 

Ayla: Gostaria de perguntar ao vice-presidente. 

Seth: Pergunta específica para mim, não um pedido de entrevista. 

(2x07, momento 7)
64

 

 

Ayla: É uma moratória. 

Seth: Não chamamos assim. 

Ayla: Chame como quiser, ninguém se pronuncia. 

Seth: Para evitar informação errada. 

Ayla: Eu ia escrever sobre o AmWorks. Como posso fazer isso se ninguém 

do executivo fala comigo? 

Seth: O projeto está mudando rápido no congresso. Quando eu termino a 

redação de manhã já está desatualizada. 

Ayla: Não to querendo uma exclusiva com o presidente.. mas com o 

secretário do trabalho, do tesouro, um de seus conselheiros econômicos. 

Seth: Quer tratamento especial? 

Ayla: Acho que impôs a moratória pois está perdendo a guerra. 

Seth: São 500 bilhões de dólares. É o maior programa de emprego desde o 

New Deal. É claro que é uma disputa, mas não indica que estamos 

perdendo. 

Ayla: Então me deixa falar com alguém que confirme isso.  
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 Ayla: What're you working on? Brought you a coffee. 

Seth: My savior. 

Ayla: The leadership meeting yesterday morning. It lasted four and a half minutes.  

Seth: Where'd you hear that? 

Ayla: That's not long enough to reject a major domestic agenda. 

Seth: I wasn't in the meeting. I don't know how long it lasted. 

Ayla: Something went down. 

Seth: If you say so. Uh, I didn't hear anything about it. Could've been the president was called away. That 

happens all the time.  

Ayla: Not this time.  

Seth: How do you know? 

Ayla: Clearly, I have a source that knows more than you. 

Seth: Most sources do. At least they pretend they do. Thanks for the coffee.  

Ayla: Two sugars next time. I'll remember that. 
64

 Seth: Do you have a specific question for me? 

Ayla: I'd like to ask the vice president.  

Seth: A specific question for me, not an interview request. 
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(3x04, momento 47)
65 

Nas pesquisas de Mafei (2004), ela disserta que existem sim conflitos na relação do 

jornalista de redação e o jornalista de assessoria mas que eles não atrapalham o trabalho um 

do outro, e sim, estão ali para se ajudar. 

A situação continua a piorar quanto mais Ayla pressiona o assessor. Eles entram em 

um embate que faz com que Seth tire as credenciais da jornalista no momento 48 citado no 

tópico de coletiva de imprensa. No momento 50 podemos perceber o primeiro encontro entre 

Seth e Kate (substituta de Ayla), quando o assessor assegura que ele não é inimigo da nova 

redatora. 

 
Seth: Tenho que dizer, fiquei surpreso que o Telegraph mandou você pra 

cobrir a Casa Branca. Quem sairia da agência de Londres? 

Kate: Ayla era minha protegida. 

Seth: Entendi, então agora eles mandam os figurões. 

Kate: Só uma figura, mas grande o bastante. Nem pense em fazer nada. 

Seth: Fazer o quê? 

Kate: Isto vai ficar no meu pescoço. Não pode afastar duas repórteres do 

Telegraph. Não duas mulheres, com certeza.  
Seth: Não quero fazer isso. É uma honra trabalhar com você. Pulitzer, 

Peabody, consiga um Nobel e terá um trio de sucesso. 

Kate: Você é quase charmoso.  

Seth: Kate, não sou seu inimigo. 

Kate: Você castigou a Ayla por fazer um bom trabalho. Ela atacou com 

firmeza, e você atacou de volta. É justo. Bem, eu vou atacar com o dobro da 

firmeza dela, porque posso e porque alguém deve fazer isso.  

Seth: Não vejo a hora. 

Kate: Você mente muito mal. Eu o verei amanhã bem cedo.  

(3x05, momento 50)
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65

 Ayla: It's a moratorium. 

Seth: We're not calling it that. 

Ayla: Call it whatever you want, nobody's talking.  

Seth: We're trying to prevent misinformation. 

Ayla: I'm supposed to write about AmWorks. How can I do that when no one from the executive branch will 

speak to me? 

Seth: This thing's shifting under our feet in Congress. By the time I finish the morning brief, it's already 

outdated. 

Ayla: I'm not asking for a one-on-one with the president   ut… the  ecretary of La or  Treasury  one of his 

economic advisors. 

Seth: Give you special treatment? 

Ayla: I think you issued the moratorium because you're losing the battle. 

Seth: It's 500 billion dollars. This is the largest jobs program since the New Deal. Of course it's a slugfest. That 

doesn't mean we're losing. 

Ayla: Then let me speak to someone who can confirm that. 
66

 Seth: I gotta say, I was surprised that the Telegraph sent you to cover the White House. I mean, who leaves 

the London bureau? 

Kate: Ayla was a protégée of mine. 

Seth: I see, so now they bring in the big guns. 

Kate: Just one gun, but big enough. Don't get any ideas. 
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Ao agir como assessor de imprensa, em diversos momentos, Seth dá prioridade para 

os redatores. E ao dar essa prioridade ele ainda está defendendo o assessorado. Quando Doug 

questiona algumas ações do assessor e se zanga com o que aconteceu ele afirma que a 

situação pode ser resolvida depois, que os jornalistas são mais importantes. O momento 98 

mostra isso: 

Doug: Vamos subir. 

Seth: Não. 

Doug: Como é que é? 

Seth: Dunbar está agindo, Durant, com o presidente, e a primeira-dama, em 

Dallas. Estou controlando a sala cheia de jornalistas desde as 8h, então eu 

vou contar por que contei a ela depois que botar as crianças na cama. 

(4x10, momento 98)
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Seth usa a expressão "botar as crianças na cama", tratando os redatores como 

praticamente filhos que precisam de cuidado. A relação com eles é diária e tão próxima, que 

Seth já se referiu aos outros jornalistas como filhos, crianças e até cachorros em outros 

momentos. 

Como a FENAJ (2007) aconselha no Manual de assessoria de imprensa, um bom  

assessor deve ter um mailing-list com números e emails de todos os jornalistas, e Seth possui 

isso, como demonstra o momento 128. 

 
Seth: Oi, é Seth Grayson. Tenho notícias para você. LeAnn Harvey está 

sendo demitida. Sim, ela está fora. Só você está sabendo disso agora. Certo. 

Vou escrever o comunicado agora. Certo, tchau. 

Seth: Oi, é Seth Grayson. Tenho notícias para você. 

(5x09, momento 128)
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Seth: About what? 

Kate: This is gonna stay around my neck. You can't boot two reporters in a row from the Telegraph. Certainly 

not two women. 

Seth: I have no desire to do that. It's an honor to work with you. Pulitzer, Peabody. Get yourself a Nobel you'll 

have a trifecta. 

Kate: Oh, you're almost charming. 

Seth: Kate, I'm not your enemy here. 

Kate: You punished Ayla for doing good work. She hit hard and you hit back. Fair enough. Well, I'm gonna hit 

twice as hard as she ever did because I can and because someone should.  

Seth: I look forward to it. 

Kate: You're such a terrible liar. I'll see you bright and early.  
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 Doug: Let's go. Upstairs. 

Seth: No.  

Doug: Excuse me? 

Seth: You've got Dunbar in play, you got Durant with the president, and the First Lady's in Dallas. And I've got 

a room full o press that I've  een keeping at  ay since 8:   this morning  so I will tell you why I told her… after 

I tuck in all the children. 
68

 Seth: Hey, it's Seth Grayson. I've got something for you. LeAnn Harvey, she's being pushed out. Yeah, she's 

out. Yeah, well, you're the only one that's got me telling you at this point. Okay. I'm writing the release right 
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Porém, nesse caso, Seth está utilizando contatos para fornecer diversas vezes a mesma 

notícia em busca de acobertar um escândalo. Essa não é a forma correta e ética de utilizar o 

mailing-list.  

Na categoria de ética foram abordados vários outros momentos em que Seth saiu da 

linha, mas não só o assessor que sempre tem culpa nessa questão em House of Cards. Sean, 

para citar um caso parecido, é um redator que oferece troca de favores no momento 116 e vai 

contra a ética jornalística. No momento 125, ele ainda pede um emprego para o assessor na 

Casa Branca. 

 

Sean: Conto a você o que ele está tramando, dou a ele coisas suas. 

Seth: Não está tarde para uma troca de favores?  

(5x04, momento 116)
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Figura 6: Momento 125 - Print do episódio 5x07 

 

5.1.6 Release e Clipping 

 

 O manual de assessoria da FENAJ (2007) descreve os clippings na teoria e o 

assessorado de Seth utiliza muito desse recurso em House of Cards. Como o contexto é 

político, saem notícias a todo momento e o assessor de imprensa precisa estar conectado à 

                                                                                                                                                        
now. All right, bye. 

Seth: Hey, it's Seth Grayson. I've got something for you. 
69

 Sean: I tell you what he's up to, feed him things from you. 

Seth: Don't you think it's a little late for quid pro quo? 



66 
 

 

toda hora. Os momentos 30 e 65 mostram a agilidade e comprometimento de Seth com as 

notícias veiculadas sobre seu assessorado. 

 

Seth: Vou imprimir os comentários mais recentes. 

(2x11, momento 30)
70

 

 

Seth: Quero que veja isto. Foi publicado há 10 minutos. 

(3x12, momento 65)
71

 

 

 
Figura 7: Momento 54 - Print do episódio 3x08 

 

 A atualização do assessorado pode ser feita por papel, pastas, documentos - como no 

momento 54- ou online. Isso ajuda a atualizar o assessorado sobre as notícias no meio de uma 

agenda lotada. A técnica do clipping ajuda o assessor a manter seus chefes informados sobre 

o que está saindo na mídia.  

 No momento 38, quando uma notícia polêmica sobre Claire é veiculada na mídia, por 

exemplo, a falta de tempo do assessorado de dar atenção à ela de imediato faz com que Seth 

adicione-a no clipping para que seja revisada mais tarde. 

 

Seth: Você viu? 

Frank: Vi o quê? 

Seth: A primeira-dama, senhor. 

Frank: É melhor eu ligar para ela. 

Seth: Ainda está na audiência, senhor. 

Frank: Preciso ver na íntegra. Vamos tentar ficar um passo à frente. 

[...] 

                                                 
70

 Seth: I'll print you the most recent clips. 
71

 Seth: Here, you should see this. This just came out 10 minutes ago. 
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Seth: Vou colocar este clip no seu computador, para quando acabar [a 

reunião]. 

(3x02, momento 38)
72

 

 

Além do clipping, as declarações e discursos (releases/statements) do assessorado são 

quase sempre escritas pelo assessor de imprensa. Com Seth não é diferente, ele fala pelo 

assessorado em momentos de coletiva e cria seus discursos. Os momentos 29 e 41 mostram 

que é o assessor que detém essa função e que ela é feita com urgência: 

 

Frank: Minha declaração? 

Seth: Na sua caixa postal. 

Doug: Eu li. Seth fez um bom trabalho. 

(2x11, momento 29)
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Frank: Quero que escreva o discurso, cada palavra. 

Seth: Sim, senhor. 

Frank: E sem vazamentos. 

Seth: Vai ter uma versão em três horas. 

(3x02, momento 41)
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O principal objetivo do assessor de imprensa ao escrever todos os tipos de texto para 

o assessorado é auxiliar a passar a mensagem desejada por eles para a mídia. Portanto, não é 

porque o assessor escreve todas as palavras que elas são ideias dele. Os momentos 52 e 121 

mostram que a mensagem sempre é produzida pelo assessorado e repassada pelo assessor. 

 

Seth: Declaração? 

Frank: Só o que acabei de dizer, mas menos agressivo. 

(3x07, momento 52)
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Seth: Não tomo as decisões, Chuck. Só as transmito. 

(5x05, momento 121)
76
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 Seth: You saw it? 

Frank: Saw what? 

Seth: The First Lady, sir. 

Frank: I'd better call her. 

Seth: She still in the hearing, sir.  

Frank: I need to see this whole thing. Let's get ahead of it if we can. 
73

 Frank: My statement? 

Seth: In your mailbox. 

Doug: I look it over. Seth did a good job. 
74

 Frank: I want you to write the speech, every word. 

Seth: Yes, sir. 

Frank: And no leaks. 

Seth: You'll have a draft in three hours. 
75

 Seth: Statement? 

Frank: Just what I said, less combative. 
76

 Seth: I don't make the decisions, Chuck. I just relay them.  
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O momento 104 mostra uma situação interessante. Seth está em seu escritório com o 

time de comunicação avaliando releases. Duas versões foram escritas, cada uma para um 

resultado diferente de uma situação. Em House of Cards essa foi a única vez que isso foi 

feito, mas já foi percebido em outras mídias a mesma técnica. Agiliza o pronunciamento do 

assessorado em situações críticas. No momento 104 fala-se de um sequestro terrorista: 

 

Colega: Isso é se eles forem soltos. Preenchemos as lacunas com os 

detalhes em mãos. 

Colega: Este é se o pior acontecer.  

(4x13, momento 104)
77

 

 

De acordo com Carvalho e Viveiros (2007), os assessores de imprensa são produtores 

de notícias, e para Chinem (2003), o trabalho de assessoria não é apenas enviar textos para as 

redações. Pode-se perceber no momento 99 que Seth afirma que tece histórias para ganhar a 

vida, sendo assim, um produtor de notícias. 

 

Seth: Teço histórias para ganhar a vida. Não posso dizer o que deve fazer. 

(4x10, momento 99)
78 

 

 

5.2 MULTIDIMENSIONALIDADE DO ASSESSOR SETH GRAYSON 

 

Como explica Field (2001) as séries possuem a oportunidade de tornar seus 

personagens multidimensionais, pois são produções seriadas e possuem mais tempo que o 

cinema, por exemplo. Em House of Cards, a série analisada em questão, temos o personagem 

Seth Grayson, que apareceu em 42 episódios nas 5 temporadas existentes da série. 

No decorrer da trama pode-se acompanhar o crescimento e amadurecimento do 

personagem multidimensional nos três componentes básicos determinados por Field (2001): 

profissional, pessoal e privado. 

O âmbito profissional de Grayson é onde o personagem se destaca. Pode-se 

considerá-lo um workaholic, já que em quase todas as suas cenas está envolvido no contexto 

profissional. Pode-se perceber também, pelos momentos decupados, que sua vida profissional 

é explorada amplamente, diferente dos outros âmbitos. 

                                                 
77

 Press Team Member: That's if they're released. We'll fill in the blanks once we have details. 

Press Team Member: This is if the worst happens. 
78

 Seth: You know, I spin stories for living. I can't begin to tell you how to spin this. 
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 Ao analisar os poucos momentos em que o contexto pessoal do personagem é 

evidenciado, podemos considerar brevemente dois deles, seus diálogos não estão nas análises 

de categorias temáticas, mas a observação agora serve para explicar a multidimensionalidade 

do personagem: o início do momento 57 e o momento 97.  

No momento 57, como podemos perceber na figura 8, Seth está com um uniforme de 

time, o que demonstra um gosto pessoal e uma forma que o personagem encontra lazer e 

diversão. O personagem acabou de voltar de um jogo que foi interrompido por emergências 

do trabalho.  

No início do momento, o colega de assessoria pergunta: "como foi o jogo?". Logo 

Seth responde: "ótimo até meu celular começar a tocar sem parar". No mesmo momento, Seth 

já troca o uniforme do time e veste seu terno para começar a corrigir releases e cuidar de 

crises. 

 
Figura 8: Momento 57 - Print do episódio 3x09 

 

O momento 97 é mais íntimo ainda. Seth acorda nu, com uma mulher (também nua) 

sentada na cadeira lendo uma notícia sobre Claire. Não se sabe se eles estão em um hotel ou 

na casa de Seth, mas pode-se ter uma ideia inclinada para que seja a casa do assessor. Os 

documentos jogados na mesa da televisão dão uma ideia de que seja a casa dele, mas poderia 

ser um hotel pela decoração minimalista e a falta de itens pessoais. O fato que mais inclina  

ao quarto ser do assessor é que ao mandar a mulher embora, Grayson fala "você deveria ir" 

referindo-se apenas à ela. 

Mais importante do que o dono do quarto é o diálogo que ambos têm. Ele inicia com a 

leitura de uma matéria sobre Claire, que foi postada às 3h da manhã, ou seja, sobre o 
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assessorado de Seth. Logo depois da rápida leitura ele a manda embora, a mulher pergunta se 

não poderiam nem tomar um café e recebe como resposta: "eu tenho trabalho a fazer". 

Comprovando, mais uma vez, que Grayson é um workaholic. 

 
Figura 9: Momento 97 - Print do episódio 4x10 

 

A última instância das três propostas por Field (2001) é a vida privada que o 

personagem leva. "O que ele faz quando está sozinho? Qual a sua necessidade?" são as 

perguntas levantadas pelo autor para descobrir o lado privado do personagem 

multidimensional. 

Todas as cenas em que Seth aparece sozinho têm motivos profissionais. Seja 

pensando nele mesmo, seja no assessorado, seja em como crescer de cargo, seja qual for o 

momento que o personagem aparece sozinho em cena o que mais se destaca é a ambição 

profissional. Sua necessidade, então, é a ascensão no trabalho, busca pelo poder e pelo 

reconhecimento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os autores do referencial teórico desse trabalho, um assessor de 

imprensa tem a tarefa de ser o mediador entre uma organização e a mídia, é ele quem tenta 

sanar a necessidade de divulgação de um assessorado e ao mesmo tempo informar o público. 

A pesquisa quis definir o perfil do profissional de assessoria de imprensa na série House of 

Cards pelo personagem Seth Grayson e também compreender como esse profissional é 

representado. 

O reconhecimento de temas na série que se equivalem na pesquisa foi à estratégia 

escolhida para possibilitar as impressões sobre a representação presente no objeto. Com o 

auxílio da análise de conteúdo, as categorias temáticas criadas a partir do objeto e a busca do 

conteúdo no próprio texto verbal, podem-se identificar tópicos que convergiam entre os 

preceitos da assessoria de imprensa na teoria e momentos em que a profissão marcava os atos 

de Seth Grayson em House of Cards. Assim, fazendo uma comparação entre o mundo dentro 

da narrativa ficcional com os pressupostos teóricos do campo jornalístico. 

Nos 49 momentos analisados, evidenciou-se a constante falta de ética, divergências 

entre os conceitos da profissão e o agir na série. Além de favoritismo no tratamento de alguns 

colegas jornalistas e desfavorecimento de outros, excesso de limites na hora de tratar o 

assessorado e uma maneira ilegal ao gerenciar crises e polêmicas.  

Mesmo assim, as categorias temáticas mostraram que existe um engajamento 

completo de Seth com o seu sucesso profissional. Em diversos momentos isso se choca com a 

missão de assessor de imprensa, de representar o assessorado e informar o público, mas, 

ainda que de forma egoísta, Seth é um profissional competente. Principalmente quando o 

lucro é pessoal.  

A multidimensionalidade do personagem é outro fator que mostra o real interesse 

desse profissional representado em House of Cards. Ela está no crescimento profissional, na 

ascensão e poder que o assessor de imprensa aspira. Em todos os momentos, fica claro que a 

prioridade na vida do assessor é sua profissão, amigos e relacionamentos amorosos quase não 

existem em sua trajetória. 

Se existe uma chance de Seth ter sucesso na série tudo se torna possível, as questões 

éticas ficam em segundo plano. Ainda que vários preceitos, produtos e funções da assessoria 

de imprensa estejam presentes, o personagem, ao utilizar-se deles, traz um viés que busca 

sempre benefícios profissionais, muitas vezes ignorando a lei. Essas características estão 
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totalmente ligadas a fins narrativos, que direcionam os conceitos da profissão em interesse da 

dramaticidade da série, com intenção de problematizar a figura jornalística. 

O personagem de Seth como assessor na política dos Estados Unidos na série é 

destinado a agradar o espectador, portanto a trama em volta dele pode ser exagerada em 

algumas situações. Ainda que construído para compor uma história, houve espaço para 

realidade na representação cinematográfica de Grayson. Os séries e filmes são baseados no 

que existe no mundo, fazendo com que a análise da sétima arte seja responsável por suscitar 

indagações, discussões e reconsiderações que podem ajudar no desenvolvimento profissional 

e social. 

De modo geral, esta pesquisa cumpriu seus objetivos, conseguindo mostrar como o 

profissional de assessoria de imprensa está sendo representado na ficção contemporânea por 

House of Cards. Os dilemas existentes no enredo de Seth com a assessoria de imprensa 

também existem no mundo real, assim como o conflito entre o dever de assessor com o 

assessorado e com o público. Tais dilemas foram alvos de pesquisas na academia e devem 

continuar temáticas de estudo para que, cada vez mais, conhecimentos acerca da profissão, os 

produtos e serviços e seus limites éticos se tornem de maior alcance. 

 

6.1 QUESTÕES SUSCITADAS PELAS ANÁLISES 

 

Neste trabalho estudou-se o campo da assessoria de imprensa na ficção seriada. House 

of Cards é apenas uma das séries que possuí jornalistas com protagonismo, como sugestão, 

uma nova pesquisa poderia observar mais personalidades jornalísticas atuais da ficção seriada 

e verificar como esses personagens representam o contexto atual do jornalismo. 

A respeito do jornalismo e a profissão de assessor de imprensa, um ponto de 

inquietação que surgiu ao realizar esse trabalho, mas que não tinha como objetivo resolver foi 

a questão da profissão de relações públicas e o trabalho de assessoria de imprensa no exterior. 

No Brasil a assessoria é, por lei, uma função jornalística. Assim, a análise de Seth Grayson e 

seu trabalho como jornalista deu-se dentro da ética dos jornalistas e serviços de assessoria 

brasileiros. Questiona-se como seria um panorama entre o Seth dentro do cargo de RP dos 

Estados Unidos e Jornalista no Brasil. 

Também se questiona essa diferença entre os países: a assessoria de imprensa estar 

ligada ao Jornalismo no Brasil, mas na maioria dos outros países fazer parte de uma função 

dos RP. Existem escassos estudos que comparam as profissões, mas esse tópico carece de 

mais pesquisas para que se entenda o porquê dessa diferença. 
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E, como última questão que fica em aberto, a comparação entre um assessor de 

imprensa real com o da ficção. A realização de uma tabela com os conceitos teóricos da 

profissão e a comparação do que acontece no cotidiano desse profissional viria a acrescentar 

os estudos de representação e, também, da assessoria como profissão. 
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ANEXO A – Revista informativa diagramada e produzida pelo acadêmico 
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ANEXO B - Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

 

Capítulo I - Do direito à informação 

 

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do 

cidadão à informação, que abrange seu o direito de informar, de ser informado e de ter acesso 

à informação. 

 

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, 

os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão 

por que: 

 

I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser 

cumprida independentemente de sua natureza jurídica - se pública, estatal ou privada - e da 

linha política de seus proprietários e/ou diretores. 

 

II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter 

por finalidade o interesse público; 

 

III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica 

compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão; 

 

IV - a prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo as não 

governamentais, é uma obrigação social. 

 

V - a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de censura e a 

indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas à comissão de 

ética competente, garantido o sigilo do denunciante. 

 

Capítulo II - Da conduta profissional do jornalista 

 

Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando 

sempre subordinado ao presente Código de Ética. 

 

Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão 

pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. 

 

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. 

 

Art. 6º É dever do jornalista: 

 

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

 

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público; 

 

III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão; 

 

IV - defender o livre exercício da profissão; 
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V - valorizar, honrar e dignificar a profissão; 

 

VI - não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha; 

 

VII - combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com 

o objetivo de controlar a informação; 

 

VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão;  

 

IX - respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas; 

 

X - defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito; 

 

XI - defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais 

e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos 

negros e das minorias; 

 

XII - respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria; 

 

XIII - denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, quando for o caso, 

à comissão de ética competente; 

 

XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, 

políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de 

qualquer outra natureza. 

 

Art. 7º O jornalista não pode: 

 

I - aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga horária 

legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou passivamente para a 

precarização das condições de trabalho; 

 

II - submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta 

divulgação da informação; 

 

III - impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de idéias; 

 

IV - expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua 

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho ou 

residência, ou quaisquer outros sinais; 

 

V - usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime; 

 

VI - realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, empregado, 

prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os 

interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas; 

 

VII - permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas; 
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VIII - assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não 

tenha participado; 

 

IX - valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais. 

 

Capítulo III - Da responsabilidade profissional do jornalista 

 

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho 

não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de 

seu autor. 

 

Art 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. 

 

Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com 

responsabilidade. 

 

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações: 

 

I - visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica;  

 

II - de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em 

cobertura de crimes e acidentes; 

 

III - obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras 

escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e 

quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração; 

 

Art. 12. O jornalista deve: 

 

I - ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura 

jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente 

demonstradas ou verificadas; 

 

II - buscar provas que fundamentem as informações de interesse público; 

 

III - tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar; 

 

IV - informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou 

decorrerem de patrocínios ou promoções; 

 

V - rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre informando ao 

público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, reconstituição de 

áudio ou quaisquer outras manipulações; 

 

VI - promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender o 

direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias de 

sua autoria ou por cuja publicação foi o responsável; 
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VII - defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e cultural; 

 

VIII - preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades 

culturais; 

 

IX - manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho; 

 

X - prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em conseqüência 

de sua atividade profissional. 

 

Capítulo IV - Das relações profissionais 

 

Art. 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se 

recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de Ética 

ou que agridam as suas convicções. 

 

Parágrafo único. Esta disposição não pode ser usada como argumento, motivo ou desculpa 

para que o jornalista deixe de ouvir pessoas com opiniões divergentes das suas. 

 

Art. 14. O jornalista não deve: 

 

I - acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso implicar 

substituição ou supressão de cargos na mesma empresa. Quando, por razões justificadas, vier 

a exercer mais de uma função na mesma empresa, o jornalista deve receber a remuneração 

correspondente ao trabalho extra; 

 

II - ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral e/ou sexual contra outro profissional, 

devendo denunciar tais práticas à comissão de ética competente; 

 

III - criar empecilho à legítima e democrática organização da categoria.  

 

Capítulo V - Da aplicação do Código de Ética e disposições finais 

 

Art. 15. As transgressões ao presente Código de Ética serão apuradas, apreciadas e julgadas 

pelas comissões de ética dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão Nacional de 

Ética. 

 

§ 1º As referidas comissões serão constituídas por cinco membros. 

 

§ 2º As comissões de ética são órgãos independentes, eleitas por voto direto, secreto e 

universal dos jornalistas. Serão escolhidas junto com as direções dos sindicatos e da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), respectivamente. Terão mandatos coincidentes, 

porém serão votadas em processo separado e não possuirão vínculo com os cargos daquelas 

diretorias. 

 

§ 3º A Comissão Nacional de Ética será responsável pela elaboração de seu regimento interno 

e, ouvidos os sindicatos, do regimento interno das comissões de ética dos sindicatos. 

 

Art. 16. Compete à Comissão Nacional de Ética: 
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I - julgar, em segunda e última instância, os recursos contra decisões de competência das 

comissões de ética dos sindicatos; 

 

II - tomar iniciativa referente a questões de âmbito nacional que firam a ética jornalística; 

 

III - fazer denúncias públicas sobre casos de desrespeito aos princípios deste Código; 

 

IV - receber representação de competência da primeira instância quando ali houver 

incompatibilidade ou impedimento legal e em casos especiais definidos no Regimento 

Interno; 

 

V - processar e julgar, originariamente, denúncias de transgressão ao Código de Ética 

cometido por jornalistas integrantes da diretoria e do Conselho Fiscal da FENAJ, da 

Comissão Nacional de Ética e das comissões de ética dos sindicatos; 

 

VI - recomendar à diretoria da FENAJ o encaminhamento ao Ministério Público dos casos 

em que a violação ao Código de Ética também possa configurar crime, contravenção ou dano 

à categoria ou à coletividade. 

 

Art. 17. Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética estão sujeitos às 

penalidades de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do sindicato e 

à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação. 

 

Parágrafo único - Os não-filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às penalidades de 

observação, advertência, impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no 

quadro social do sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de 

ampla circulação. 

 

Art. 18. O exercício da representação de modo abusivo, temerário, de má-fé, com notória 

intenção de prejudicar o representado, sujeita o autor à advertência pública e às punições 

previstas neste Código, sem prejuízo da remessa do caso ao Ministério Público. 

 

Art. 19. Qualquer modificação neste Código só poderá ser feita em congresso nacional de 

jornalistas mediante proposta subscrita por, no mínimo, dez delegações representantes de 

sindicatos de jornalistas. 

 

Vitória, 04 de agosto de 2007. 

Federação Nacional dos Jornalistas. 
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