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“If you're lucky enough to do well, 

 it's your responsibility 

 to send the elevator back down. 

 You have the moral obligation to do this”. 

 (Kevin Spacey) 



RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta, por meio de entrevistas quantitativas, o quanto a 

linguagem comum a novos formatos do universo do entretenimento pode colaborar 

para as reflexões éticas de estudantes de jornalismo. O objeto escolhido será a série 

House of Cards, produção original da plataforma de distribuição de filmes e séries 

Netflix. O foco se dará sobre a personagem secundária Zoe Barnes, uma jornalista. 

Esta pesquisa ambiciona verificar se o estudante de jornalismo, fã do seriado, se 

identifica com o perfil da personagem e, mais do que isso, se as situações ficcionais 

relacionadas ao dia a dia dela como repórter de política podem servir como apoio ou 

mesmo complemento à formação ética recebida pelos estudantes em escolas de 

jornalismo.  

 

Palavras-chave: House of Cards, jornalismo, ética, educação, entretenimento, 

linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents, through quantitative interviews, how much the language 

common to new formats of the entertainment universe can contribute to the ethical 

reflections of Journalism students. The chosen object will be the House of Cards 

series, an original production of the Netflix film and series distribution platform. The 

focus will be on the secondary character Zoe Barnes, a journalist. This research aims 

to verify if students of Journalism who are fans of the series identify with Zoe‟s 

profile and, more than that, if the fictional situations related to her day to day as a 

politics‟ reporter can support or even complement the ethics education received by 

students in Journalism schools. 

  

Keywords: House of Cards, journalism, ethics, education, entertainment, language. 
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INTRODUÇÃO   

 

 Esta dissertação pauta-se no questionamento do ensino da ética no campo do 

jornalismo usando como referência de reflexão as ações da personagem ficcional Zoe 

Barnes – do seriado norte-americano House of Cards –, uma jornalista capaz de 

qualquer ação para ser reconhecida no veículo em que trabalha. Estabelecer a ética 

como eixo fundamenta-se no fato de que o tema, a despeito de ser nuclear ao campo 

de qualquer atividade, é particularmente decisivo numa profissão (o jornalismo) em 

que os fluxos de opiniões e de pluralidade de pensamento, ou mesmo situações de 

cunho investigativo, expõem constantemente seus profissionais a conflitos de origem 

ética.  Num documento de 2010 com propostas para o ensino de jornalismo, a Unesco 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) dedica à ética papel 

fundamental aos estudos na graduação para jornalistas: “Uma boa formação deve 

fornecer aos estudantes conhecimento e treinamento suficientes para que reflitam 

sobre a ética do jornalismo, suas boas práticas e sobre o papel do jornalismo na 

sociedade” (2010, p. 6)
1
. Não é difícil afirmar que o tema ética é assunto crucial ao 

jornalismo.  

Mas de que ética irá se falar? 

É necessário, portanto, fazer uma distinção inicial clássica entre ética e moral. 

Apesar de, em seu uso moderno, os dois termos aparecerem comumente como 

sinônimos, filosoficamente ética e moral são conceitos distintos. Etimologicamente 

ética nasce da palavra de origem grega ethos, que significa morada, natureza, mas foi 

usada no sentido de caráter. Já moral vem do termo em latim moralis, que significa 

costumes, hábitos, ou aquilo que deve ser feito. Assim, pode-se dizer que moral é o 

conjunto de hábitos de determinado grupo e seu uso, ou seus usos, pelos indivíduos, 

enquanto a ética é seu campo de estudo, é a reflexão sobre a moral, a partir dela, e que 

muitas vezes leva à construção de normas. É nesse contexto de ética que esta 

dissertação se assenta. 

Mas outra divisão será necessária, porque o estudo da ética pode se dar 

academicamente de forma deontológica, ou seja, orientada a seus códigos e normas – 

e, em última instância, a seus desdobramentos legais –, ou o estudo da ética pode ser 

                                                             
1 Acesso em: 9.jun.2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209POR.pdf 



orientado a sua natureza cotidiana, a situações práticas vividas por estudantes e 

profissionais de jornalismo. 

No artigo A história da ética como objeto de estudo em jornalismo, 

apresentado no 9º Encontro Nacional de História da Mídia, em Ouro Preto (MG), em 

2013, os autores relatam esta distinção a partir da análise de pesquisas apresentadas ao 

longo de cinco anos em encontros tanto da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação) quanto da SBPJor (Associação Brasileira de 

Pesquisadores em Jornalismo). 

 

Em alguma medida, pudemos observar que a ética profissional entra 

em discussão de maneira muito forte quando atrelada a aspectos da 

rotina de produção e às contingências do mercado jornalístico. Em 

muitos trabalhos a busca de compreensão da ética do jornalista 

escapa à deontologia da profissão, ou seja, neles o estudo se dá na 

relação travada entre os profissionais do jornalismo e os ideais de 

correção da sua profissão, extrapolando os limites da deontologia 

enquanto conjunto de regras (COUTINHO; GOUVÊA; CARDOSO, 

2013, p13). 
 

 É como se existisse uma inércia em levar o tema para o campo dos 

questionamentos éticos cotidianos, ou como definem os autores, para a “relação 

travada entre os profissionais do jornalismo e os ideais de correção da sua profissão”, 

em detrimento de suas reflexões deontológicas. 

 

Muitos foram os trabalhos que exploraram o aspecto de formação de 

algum grau identitário da profissão de jornalista por meio da 

delimitação de quais são os critérios éticos por esta manifestados. 

Conflitos colocados entre jornalistas infiltrados, uso de câmeras 

escondidas e outras práticas tidas como comuns na vida do 

jornalista são vistas pelo viés ético, sobretudo. Também nesses 

casos os conflitos se davam em torno de uma tensão entre os 

conflitos éticos reais, dados, e os códigos de éticas da profissão, 

como se a rotina produtiva e as relações entre a produção 

jornalística, o pouco tempo e a falta de condições estruturais não 

estivessem previstas num código deontológico (COUTINHO; 

GOUVÊA; CARDOSO, 2013, p13). 
 

 

Esta dissertação não deixa de escapar da situação acima exposta e irá se ater 

menos a seus códigos e manuais e mais a recortar seu corpus às inter-relações 

cotidianas do estudo verificado nas escolas de jornalismo e de situações vividas no 

exercício da profissão e confrontá-los às vivenciadas em House of Cards. 



Pode-se afirmar, sem muita margem de erro, que o campo ético está para o 

jornalismo como o senso estético está para um artista plástico. Ele será a base. 

Inclusive para a construção de um senso crítico apurado, decisivo na apuração e na 

edição de conteúdo jornalístico. E, justamente por sua importância análoga à 

profissão, deslizes éticos são especialmente comuns. Com larga dose de ironia e 

acidez, H. Eugene Goodwin diz, no prefácio de seu indispensável Groping for ethics 

in journalism (1987, p. 9), que, ao comentar com as pessoas que estava escrevendo 

um livro sobre ética no jornalismo, ouvia comentários como: “Pelo menos a pesquisa 

bibliográfica será curta”, ou, “vai ser um livro de humor?”. 

 A despeito do bom humor que deu a seu prefácio, a obra de Goodwin mostra 

uma sequência, ao mesmo tempo brutal e didática, de toda sorte de erro no campo 

ético. E a mais escorregadia das áreas ficou clara, a política. Para o autor, a cobertura 

política é o terreno mais difícil para profissionais da informação. “De todas as 

atividades paralelas dos jornalistas, a política parece ser aquela que oferece o maior 

número de armadilhas éticas” (1993, p.75).  

 Assim, a escolha de House of Cards para dialogar com este projeto de 

pesquisa se justifica não apenas pelo sucesso global que a série alcançou desde a 

estreia, em fevereiro de 2013, mas principalmente por seu foco político.  

No ano de 2016, a política teve uma de suas fases mais profícuas no Brasil, 

com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a queda de seis ministros em sete 

meses de governo de seu sucessor, Michel Temer, a cassação e prisão do presidente 

da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, além da prisão do ex-governador do Rio 

de Janeiro Sérgio Cabral. Boa parte da pauta política brasileira está atrelada ao tema 

da corrupção. O que não se trata de exclusividade. De acordo com a organização 

Transparência Internacional, o ranking mundial de percepção de corrupção mostra 

que mais de dois terços dos 176 países envolvidos no levantamento ficam abaixo do 

índice médio da pesquisa (43 pontos numa escala de 0 a 100). O Brasil ficou na 79ª 

posição, com 40 pontos
2
.  

 A mídia teve – e tem – papel relevante na cobertura dos eventos políticos 

brasileiros, e a atuação dos jornalistas é, muitas vezes, decisiva para os desfechos das 

denúncias e investigações, portanto, torna-se cada vez mais necessário discutir o 

comportamento ético dos profissionais de Jornalismo.  

                                                             
2Acesso em: 29.jan.2017.   
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 



 Este trabalho será guiado por uma pesquisa teórica, com destacados autores 

nas áreas da Ética, do Jornalismo e da Comunicação Social, buscando problematizar a 

questão, fornecendo subsídios para as possíveis respostas ao problema da ética 

jornalística. Para sustentar a fundamentação teórica desta pesquisa, o referencial está 

dividido em: conceitos de ética e sua função dentro do meio jornalístico, 

contextualização do Netflix e da série House Of Cards e a construção do perfil ético 

da jornalista Zoe Barnes. 

A escolha de uma série como House of Cards, distribuída por um novo 

modelo de propagação de entretenimento, como a plataforma Netflix, deve-se também 

ao fato de que os jovens contemporâneos consomem esse tipo de conteúdo dessa 

forma. No Gráfico 1 pode-se verificar que dois em cada três jovens americanos entre 

18 e 24 anos assistiam ao Netflix no primeiro trimestre de 2015 – não há dados 

equivalentes sobre o comportamento do consumidor brasileiro, mas estima-se que 

estejam em níveis não muito distintos. No mesmo grupo etário o consumo de TV 

aberta desaba no quesito quantidade de horas consumidas – de 25 horas e 34 minutos 

semanais em 2011 para 15 horas e 36 minutos semanais em 2016 (Gráfico 2), queda 

de 31% em cinco anos. 

 

 

Gráfico 1 – Internautas usuários de Netflix por faixa etária (Estados Unidos) 

 

 



Gráfico 2 – Consumo de TV aberta em horas por semana (Estados Unidos) 

 

 

Escolhidos o escopo temático (a ética no ensino de jornalismo) e o objeto a ser 

correlacionado (a série House of Cards) coube definir a metodologia. Optou-se por 

uma pesquisa quantitativa com estudantes de jornalismo da cidade de São Paulo que 

consumissem a série distribuída pela plataforma Netflix. É necessário ressaltar que se 

cogitou, após a pesquisa quantitativa, um aprofundamento qualitativo, mas entendeu-

se que a amplitude necessária escaparia ao proposto nesta dissertação. 

Evidentemente ao se partir para uma pesquisa quantitativa para contemplar os 

questionamentos propostos houve necessidade não somente de observação das 

respostas relacionadas ao campo ético no jornalismo, mas também observar o próprio 

estudante de jornalismo e a sua relação com a ética, diante das exigências 

profissionais e das influências que poderão afetar este estudante no decorrer de sua 

formação.  

 E usar como referencial para esses questionamentos um personagem ficcional 

como a jornalista Zoe Barnes – dona de atitudes arrivistas, muitas vezes desprezando 

suas próprias conclusões éticas, em suma, tomando decisões assumidamente antiéticas 

para progredir na carreira – acabou sendo duplamente estimulante para a dissertação. 

Primeiramente porque permitiu o confronto com situações que simulam com detalhes 

conflitos jornalísticos universais, uma espécie de campo de provas, um tipo de 

simulador; a segunda vantagem foi possibilitar reflexões sem que o juízo de valor se 

tornasse preponderante, porque julgar um personagem ficcional pressupõe certo 

distanciamento, totalmente diferente se as mesmas perguntas fossem feitas em cima 



de situações reais, que inevitavelmente levariam a outros níveis de ponderação, 

provavelmente distorcendo as respostas. 

Ao fim, a intenção é avaliar e validar se o uso de recursos didáticos não 

convencionais e totalmente aderentes ao jovem contemporâneo – como uma série 

exibida pelo canal Netflix – podem ser ferramentas úteis na formação do jornalista e, 

em particular, na ampliação da discussão da ética para os estudantes de jornalismo.  

 O referencial teórico será desenvolvido em quatro capítulos. O Primeiro 

Capítulo vai abordar a Ética como um problema humano, que vai além do meio 

acadêmico e da atuação profissional. Discutida desde a Antiguidade Clássica com os 

filósofos gregos, a Ética permeia a vida dos indivíduos, gerando reflexões sobre o 

comportamento ético nas mais variadas áreas. Neste capítulo, serão discutidas as 

questões da Ética na política, no trabalho e, mais especificamente, na profissão do 

jornalista. 

 O Segundo Capítulo apresentará um panorama sobre o Consumo Midiático e a 

influência do consumo no comportamento ético. Serão abordadas as novas relações de 

consumo com o advento das mídias digitais e a questão da recepção das peças 

midiáticas pelos consumidores. 

 No Terceiro Capítulo, será retratado o seriado House of Cards e seu sucesso 

como entretenimento, além de situar a trajetória da personagem Zoe Barnes na 

história, compondo o seu perfil. É também neste capítulo que será abordado a Netflix 

como uma nova forma de consumo de telesseriados.  

 O Quarto Capítulo trará uma pesquisa qualitativa, com o intuito de apoiar a 

discussão teórica. A pesquisa será realizada com alunos de jornalismo de São Paulo 

que sejam fãs da série House of Cards, para demonstrar se o estudante se identifica 

com a personagem Zoe Barnes em relação às questões éticas no exercício de sua 

profissão, se suas ambições são similares as da personagem e qual é sua percepção 

sobre o mercado de atuação do jornalista.   

Os recortes ficcionais servirão para dimensionar, ou mesmo confrontar, como 

o universo receptivo – no caso, estudantes de jornalismo – se relaciona, interpreta e 

reage frente aos acontecimentos do campo ético e de conflitos de interesse vistos na 

série sob a óptica da personagem Zoe Barnes. Isso será feito não pelo prisma da teoria 

da recepção, que escapa a esta dissertação, mas apenas para averiguar se o conteúdo 

recebido nas aulas de ética das escolas de jornalismo quando reavivados em situações 

ficcionais podem contribuir para a assimilação de conceitos e desenvolvimento de 



senso crítico a esses estudantes, na disciplina de ética nos cursos em que atuam, ou 

mesmo nas discussões correlatas desenvolvidas ao longo de outras disciplinas.  

Irá se buscar, de certa forma, aferir se o repertório acadêmico e teórico no 

campo da ética jornalística abarca questões que se poderiam viver na prática, ou, pelo 

menos, medir se o conteúdo ministrado em diferentes cursos de jornalismo projeta um 

campo mínimo de discussão, capaz de fazer frente a dilemas que provavelmente serão 

vividos numa atuação profissional. 

Foi utilizada para a pesquisa a ferramenta on-line SurveyMonkey. Não se 

seguiram extratos de amostra a partir do universo de estudantes divididos por idade, 

renda e gênero, por exemplo, porque a intenção não era trazer recortes muito 

segmentados, mas sim um mapa que fale de estudantes de jornalismos como um todo, 

num primeiro momento. Focou-se no universo digital para a pesquisa pela dimensão 

que o mesmo ganha na sociedade contemporânea. Num mundo que gera dados em 

volume expressivo e sem igual na história seria desperdício não buscar bases e 

respostas quantitativas. O documento The Zettabyte Era – Trends and Analysis, sobre 

tendências e consumo de dados no planeta, a gigante de tecnologia Cisco Systems 

define o fim de 2016 e começo de 2017 como início da Zettabyte Era
3
. Pela primeira 

vez, o tráfego anual de dados por IP passará este número – algo como um 10 seguido 

de 21 números 0 (para comparação, o megabyte seria um 10 seguido de 6 números 0). 

Uma ressalva se faz necessária: não é foco desta pesquisa mensurar a 

qualidade do que é ministrado pelas instituições de ensino, mas sabe-se que 

inevitavelmente ela irá resvalar nisso, porque tratará de um dos pilares da formação de 

todo jornalista, o universo ético. Para os norte-americanos Bill Kovach e Tom 

Rosenstiel, autores do clássico Os Elementos do jornalismo, os profissionais de 

jornalismo têm uma obrigação com sua consciência. “Todos os jornalistas devem ter 

um sentido pessoal de ética e responsabilidade – uma bússola moral. Mais ainda, eles 

têm responsabilidade de dar voz, bem alta, a sua consciência e permitir que outros ao 

seu redor façam a mesma coisa” (2003, p. 274). Assim, mesmo não sendo o foco do 

projeto mensurar o que fazem as escolas de comunicação em relação ao tema, ou 

esmiuçar suas ementas, confrontar os estudantes a questões éticas irá levar a reflexões 

sobre o grau de profundidade com que eles têm recebido o tema em sua formação. 

 

                                                             
3 Acesso em: 30.jan.2017. http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-
provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html 



1. ÉTICA 

 

1.1 ÉTICA: BREVE HISTÓRIA DO CONCEITO 

 

Embora as questões éticas façam parte do dia a dia, o conceito de ética 

engloba diversas nuances e, não por acaso, pode acabar gerando interpretações 

equivocadas e superficiais. Pensar em ética como um estudo sobre as ações humanas 

pode restringir o conceito às reflexões científicas, que fazem parte da ciência e da 

filosofia. As questões da ética se apresentam a cada dia como um problema humano, 

ordinário, que vai além das reflexões acadêmicas e ocupa parte importante da vida dos 

indivíduos.  

É verdade que as contribuições acadêmicas sobre o que é ética vem moldando, 

ao longo do tempo, a ética incorporada na vida das pessoas. O que gera as reflexões 

científicas sobre o tema são os costumes vigentes de cada sociedade. De acordo com 

Álvaro Valls, em O que é Ética (1994), os costumes mudam constantemente e o que 

no passado era aceito como um comportamento correto e adequado pode ser visto 

hoje de uma maneira negativa. Os padrões éticos mudam de sociedade para sociedade, 

de geração para geração e de período para período. Um grande exemplo desta 

variação das questões que envolvem o exercício ético está nas sociedade ocidental e 

oriental – cada uma tem suas normas pautadas por seus próprios valores morais. Os 

valores morais, portanto, formam as questões éticas. Valls nos coloca a seguinte 

questão: 

 

Como não se admirar diante da diversidade dos costumes, 

pesquisando, por exemplo, o que os gregos pensavam da pederastia, 

ou os casos em que romanos podiam abandonar uma criança recém-

nascida, ou as relações entre o direito de propriedade e o „não cobiçar 

a mulher do próximo‟ dos judeus antigos, ou a escala de valores que 

transparece nos livros da Idade Média, quando o casamento com uma 

prima em quinto grau constituía culpa mais grave do que o abuso 

sexual de uma empregada do castelo, ou quando o concubinato, 

mesmo dos padres, era uma forma de regulamentar eficazmente o 

direito da herança? (VALLS, 1994, p. 13). 

 

Desta forma, não são apenas os costumes dos povos que mudam, mas também 

os valores que os acompanham, as normas concretas, os ideais, a própria sabedoria. 



O comportamento ético, portanto, baseia-se em convenções sociais, costumes, 

que tem força coercitiva, obrigando os indivíduos a agirem de acordo com os 

princípios morais que movem uma sociedade. Este é só começo da discussão e se 

trata, na verdade, de uma descrição técnica. Para pensar a ética, é necessário fazer um 

resgate histórico e filosófico. 

Não é possível precisar o momento exato na história da humanidade em que as 

preocupações éticas começaram a fazer parte do cotidiano dos indivíduos. No entanto, 

os primeiros estudos sobre ética de que se tem conhecimento existem desde a 

Antiguidade Clássica, entre os anos 500 e 300 a.C. – período áureo do pensamento 

grego -  quando os filósofos deram suas contribuições às reflexões sobre o bem, a 

moral e o comportamento ético.  

O esforço de teorização a respeito da ética está intimamente relacionado com a 

questão da variação dos costumes. Nesse sentido, os teóricos sempre tentaram 

formular conceitos que pudessem explicar a ética a partir de princípios universais, não 

obstante a multiplicidade cultural e histórica das sociedades, origem do 

comportamento ético. As teorias devem portanto atender aos princípios da 

universalidade, ou seja, devem oferecer um padrão que possa ser seguido por todos e 

em qualquer situação (VALLS, 1994). 

Dentre os principais teóricos da ética, estão Sócrates (470 - 399 a.C.), filósofo 

grego da Antiguidade e o moderno filósofo alemão Kant (1724 - 1804). Sócrates é 

considerado o "fundador da ética", pois sua concepção não partia apenas dos 

costumes ou das leis; mas, principalmente, da convicção pessoal e íntima. Para ele, 

era necessário compreender as leis, não somente obedecer a elas. Essa interiorização 

das reflexões sobre o próprio agir e a influência da subjetividade da personalidade no 

comportamento ético, que começou em Sócrates, atinge seu auge em Kant.  

Kant, filósofo da modernidade influenciado pelo Iluminismo – movimento 

cultural do século XVIII – movido pelos ideais de igualdade entre os homens, buscava 

uma ética apoiada no conhecimento verdadeiro, superior e na liberdade de ação. O 

dever, ou obrigação moral, parte da consciência livre e esclarecida, num movimento 

exclusivamente interno. Assim, legalidade e moralidade são opostos, uma vez que o 

homem deve sempre se questionar sobre qual é o seu dever, independentemente das 

leis. A resposta a esse questionamento vem da racionalidade, que geraria uma moral 

superior, única e universal. Portanto, o que o homem deve buscar é o conhecimento, 

pois é a partir dele que  alcançará um comportamento moral irredutível. 



Entre Sócrates e Kant, há ainda uma constelação de pensadores que 

colaboraram na construção do conceito de ética. Entre eles, Platão e Aristóteles, Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino, Maquiavel e Spinoza, Hegel e Kierkgaard, Marx 

e Sartre. Na realidade, quase todos os grandes pensadores ocidentais se ocuparam dos 

problemas éticos e morais que enfrentamos cotidianamente. 

 a Antiguidade, o grande sistematizador, entre os discípulos de Sócrates, foi 

Platão (427-347 a.C.). Nos  i  ogo  que deixou escritos,  parte da idéia de que todos 

os homens buscam a felicidade. A maioria das doutrinas gregas colocava, realmente, a 

busca da felicidade no centro das preocupações éticas.  s homens deveriam procurar, 

então, durante esta vida, a contemplação das ideias, e principalmente, da ideia mais 

importante, a ideia do Bem. A partir deste Bem superior, o homem deveria procurar 

uma escala de bens, que o ajudasse a chegar ao absoluto.   sábio não é, então, um 

cientista teórico, mas um homem virtuoso e que assim consegue estabelecer, em sua 

vida, a ordem, a harmonia e o equilíbrio que todos desejam (VA  S, 1994). 

 m Aristóteles (384-322 a.C.) , a questão plat nica do Sumo Bem da lugar a 

pesquisa sobre os bens em concreto para o homem. O homem precisa viver 

racionalmente e a razão necessita da virtude para não se desordenar. Para Aristóteles, 

o pensamento é o elemento divino no homem e o bem mais precioso.   objetivo ou a 

finalidade da vida humana e o culto e a contemplação do divino. A felicidade 

verdadeira é conquistada pela virtude. Aristóteles valoriza, então, mais do que seu 

mestre, ou seja, a vontade humana, a deliberação e o esforço um busca de bons 

hábitos.   homem precisa converter suas melhores disposições naturais em hábitos, 

de acordo com a razão: virtudes intelectuais.  sta esta autoeducação, no entanto,  

supõe um esforço voluntário, de modo que a virtude provenha mesmo da liberdade, 

que delibera e elege inteligentemente. Virtude é uma espécie de segunda natureza, 

adquirida pela razão livre. 

Valls cita um trecho da Ética a Nicômaco, no qual Aristóteles mostra a lógica 

de seus raciocínio, aliada a uma profunda observação psicológica, colocando a 

definição de virtude como   um hábito adquirido, voluntário, deliberado, que consiste 

no justo meio em relação a nós, tal como o determina o bom juízo de um varão 

prudente e sensato, julgando conforme a reta razão e a experiência.  (VALLS, 1994, 

p. 33).   



No período medieval, a ética passa a ser relacionada com o comportamento 

religioso. Esse comportamento era regido pelos mandamentos divinos e pela 

autoridade religiosa, tendo certa exterioridade em relação à consciência moral dos 

indivíduos. Isso não quer dizer que os filósofos medievais, como Tomás de Aquino, 

não se preocupavam com a consciência moral individual, que era na realidade, a voz 

interior que nos diz que devemos fazer o bem e evitar o mal, como regra básica de 

conduta. Ela era considerada o fundamento ético do agir humano, à luz do 

conhecimento religioso.  

Tomás de Aquino (1225-1274), um importante filósofo da era medieval, 

influenciado por Agostinho (354 d.C - 430 d.C) em seu cristianismo, e por 

Aristóteles, em sua filosofia, tenta conciliar as duas correntes teóricas, oferecendo 

valiosas contribuições às discussões ético-políticas. 

Para Tomás de Aquino, a razão é o que possibilita ao ser humano estabelecer a 

moral. Por meio das leis, que estão em conformidade com a razão, agimos em busca 

do bem comum. De acordo com José Jivaldo Lima, na definição de lei: 

 

[...] Tomás esforço-se para comtemplar todo o caráter formal que 

julgou necessário para que, por ela, a sociedade tivesse um princípio 

normativo. Esse princípio normativo possui, pois, enquanto regra e 

medida dos atos humanos, dois aspectos, um ativo e outro passivo. 

Pelo primeiro aspecto, a lei se configura como exteriorização racional 

da vontade do legislador; e, pelo segundo aspecto, a lei está, 

participativamente, nos cidadãos enquanto a sentem no seu agir ético  

(LIMA, 2005, p. 131). 

 

Mas qual é o fundamento da ética no pensamento tomasiano? 

O filósofo reconhece que Deus governa o mundo pela Providência Divina, ou 

seja, pela razão divina. Essa razão tem natureza de lei e é eterna. A lei eterna é a 

primeira forma de lei e dela participam as demais formas de lei. A primeira lei que 

participa da lei eterna é a lei natural. De acordo com o Tomas de Aquino, a lei natural 

está de tal modo arraigada no coração dos homens, que não pode ser apagada. Isso lhe 

confere a universalidade necessária para o agir ético. (AQUINO, 1980) 

A questão da lei natural traz consigo a questão do direito natural. Já as leis 

positivas derivam da lei natural, sendo o poder político responsável por essa 

derivação. O direito positivo é, portanto, um complemento do direito natural. O 



direito natural confere uma igualdade natural e perfeita entre as partes, e o direito 

positivo traz uma equivalência vinda das convenções. (LIMA, 2005) 

Tem grande importância no pensamento de Tomás de Aquino, a justiça e o 

que ela representa. Para ele, a justiça é o máximo esplendor da virtude. É a justiça que 

permite o desenvolvimento e a manutenção da vida ética, tendo um caráter 

predominantemente espiritual. Porém, para que seja uma virtude, a justiça deve ser 

permanente e equilibrada. 

 

Na definição usada por Tomás – em seu aspecto genérico e 

também subjetivo - a justiça, para que seja uma virtude, um hábito de 

boa práxis, precisa ser um hábito estável, permanente, que torne boas 

as obras do agente e, consequentemente, o próprio agente (LIMA, 

2005, p.148). 

  

A noção de justiça, ou seja, aquilo que é ajustado entre uma pessoa e outra, 

confere à teoria tomasiana o que poderíamos chamar de noção de direito fundamental. 

Esses direitos primários, fundamentais e naturais do ser humano derivam da lei 

natural e, consequentemente, da lei eterna. A inclinação natural para o bem presente 

no homem, preserva os diretos fundamentais, como o direito à vida, por exemplo. De 

acordo com o filósofo: 

 

Um homem pode ser considerado à dupla luz: em si mesmo 

ou nas relações com outro. Considerado em si mesmo, a nenhum 

homem podemos matar; porque em todos, ainda nos pecadores 

[entendamos também os malfeitores da ordem social] devemos amar 

a natureza feita por Deus, e que fica destruída pela morte. Mas, como 

já dissemos, a morte do pecador torna-se lícita, se levarmos em conta 

o bem comum, que o pecado [entendamos aqui a desordem social] 

destrói. Ao contrário, a vida dos justos conserva e promove o bem 

comum, porque são a parte mais principal da sociedade. Logo, de 

nenhum modo é lícito matar um inocente (AQUINO, 1980, p. 256).  

 

Tomás de Aquino deixa muito claro o seu pensamento, na obra Suma 

Teológica (1980) quanto ao direito à vida – embora seja primeiro e fundamental – não 

é ilimitado. 

A “liberdade de consciência” também aparece em destaque na obra de Tomás 

de Aquino, quando indica que devemos seguir o que dita nossa própria consciência, 

no momento do agir em concordância com o dever moral. A única obrigação moral do 



indivíduo é, portanto, aquela que é ditada pela própria consciência, “supondo, é claro, 

uma consciência reta” ( IMA, 2005, p. 159). 

O homem é dotado de liberdade, para escolher entre o bem e o mal, e, como 

vimos, para Tomás de Aquino é a razão que leva o homem ao estabelecimento da 

moral, pois esta o eleva até Deus, fonte do Bem Maior. 

A teoria de Tomás de Aquino foi revisitada por inúmeros pensadores 

modernos, que aproveitaram o viés menos canônico de sua filosofia, principalmente, 

no que concerne à razão, à liberdade e à relevância do direito (leis), na formação do 

comportamento moral humano.     

No período moderno, a fundamentação da moralidade e da vida moral ocorre a 

partir de princípios e orientações heterônomas. A ação moral deve ser prescrita e 

referendada por alguma autoridade. Essa prática acaba por substituir a autoridade 

religiosa medieval pela autoridade do Estado, respaldado pela coercitividade, por 

meio da legislação. Aos poucos, o direito torna-se referência não só nas relações 

jurídicas, mas também nas relações sociais.  

A concepção moderna de ética, ao invés de permitir a autonomia dos 

indivíduos, baseada em elementos racionais e princípios naturais comuns a todos, que 

os levassem à liberdade, confunde-se com o próprio direito material, uma ética 

baseada nas leis do Estado, que se resume ao que "é permitido" ou "não é permitido".  

A rejeição dos filósofos modernos a qualquer fundamento metafísico e a 

premissa de que o esclarecimento levaria o sujeito à liberdade e a autonomia, 

eliminando as diferenças pela razão, tem seu maior representante em Kant, conforme 

mencionado anteriormente.  

A ética era, então, uma questão de agir em conformidade com a lei, não 

qualquer lei, mas a lei moral, formulada por meio da racionalidade e liberdade. O 

sujeito moral era livre por não ser governado pela religião, tradição ou pela natureza 

humana, mas por uma lei universal que ele mesmo havia formulado por meio de sua 

capacidade racional.  

A ética moderna era uma "lei", prescrita e universal que libertaria o indivíduo 

do instinto e da tradição, levando-o à autonomia de práticas universais. No entanto, a 

prática de prescrições universais não realiza o indivíduo enquanto ser autônomo. 

Os modernos renunciaram a toda forma instintiva de comportamento, por 

meio da razão, acreditando ser este o caminho para a plena liberdade. De acordo com 

Bauman: 



Kant, Descartes e Locke (como Francis Bacon antes deles) 

foram todos movidos pelo sonho de uma humanidade magistral 

(quer dizer coletivamente livre de restrições) – única condição na 

qual, acreditavam, a dignidade humana pode ser respeitada e 

preservada. A soberania da pessoa humana era a preocupação 

declarada e subjetivamente autêntica desses filósofos; foi em nome 

dessa soberania que eles quiseram elevar a razão ao cargo de 

suprema legisladora.  , no entanto, havia certa [...  – afinidade 

eletiva – entre a estratégia da razão legislativa e a prática do poder 

estatal empenhado em impor a ordem desejada sobre a realidade 

rebelde. (BAUMAN, 1999, p.35) 

 

A razão é a suprema legisladora e fundamenta os valores da sociedade. 

Reconhece-se como morais apenas os valores que atendem à heteronomia, passando 

por certos princípios universais. Nesse sentido, os filósofos dão a universalização da 

ética, e os legisladores a sua fundamentação.  

Se Kant vê a ética como uma lei moral superior, surgida da racionalidade, 

Durkheim entende a ética como uma construção social. Através da socialização o 

homem vai se transformando em um ser social, pois vai aprendendo as normas e 

valores da sociedade em que vive, tornando-se ético. Para Hobbes, o homem é um ser 

egoísta e amoral por natureza. Fora da sociedade, ele não tem meios de aprender o 

comportamento ético. Ao entrar na sociedade, é transformado em um ser moral, 

abandonando o "estado de natureza". A socialização é então responsável por inocular 

no indivíduo as normas e regras da sociedade.  

Sobre a associação entre a socialização e o caráter da ética, Bauman diz que o 

laço estreito entre a obediência a normas morais e a manutençãoo da crença na 

Universalidade, foi com toda a probabilidade sobretudo ideia de filósofo e 

preocupação de filósofo (Bauman, 1997) 

A proposta de obediência às normas morais aliadas à crença na universalidade 

efetivou o Estado como autoridade moral. As iniciativas individuais eram 

desencorajadas, pois eram vistas como atitudes imaturas, motivadas pela ignorância: 

“a escolha do indivíduo não bastava, devia ser assegurada por uma autoridade, 

coerentemente a esta. Ir por outro caminho é um erro, „ignor ncia e imaturidade‟” 

(BAUMAN, 1997, p.48). Somente a unidade de costumes, a padronização, baseados 

em princípios racionais eram aceitos.  



Sendo o comportamento das massas imprevisível, motivado por paixões e pela 

crueldade natural do ser humano, caberia aos filósofos revelarem a verdadeira 

natureza, guiando os homens à iluminação.Vejamos: 

 
Primeiro, este potencial deve ser revelado [...] em segundo, devem 

ser ajudadas no seguimento desses padrões por um ambiente 

cuidadosamente planejado [...] Ambas as tarefas requerem 

evidentemente habilidades profissionais, primeiro dos mestres, 

depois dos legisladores” (BAUMAN, 1997, p.35). 

 

Os filósofos apresentaram a proposta universalista dos princípios morais e os 

legisladores criaram um ambiente propício à realização da natureza humana, obtendo 

a fundamentação de sua ação por meio da filosofia. As leis penetraram a vida íntima 

dos cidadãos e passaram a reger a ação do indivíduo, garantindo a manutenção do 

poder. Nesse mecanismo, a responsabilidade do indivíduo é tão somente seguir ou não 

as normas socialmente aceitas. Diz Bauman que: 

 

A única maneira em que a liberdade individual poderia ter 

consequências moralmente positivas (na prática, se não em teoria) é 

entregar aquela liberdade aos padrões heter nomos estabelecidos; 

ceder  s agências socialmente aprovadas o direito de decidir o que é 

bom e sujeitar-se a seus veredictos.   que significa, em suma, 

substituir a moralidade pelo código legal, e modelar a ética segundo 

o padrão da lei. A responsabilidade individual é então traduzida (de 

novo na prática, ainda que não na teoria) como a responsabilidade 

de seguir ou transgredir as normas ético-legais socialmente 

endossadas (BAUMAN 1997, p.37). 

 

O esforço da modernidade em conquistar um código ético que pudesse 

resolver as diferenças e ambiguidades, libertando os homens dos mitos, da religião e 

do despotismo, prendendo-o a uma universalidade heterônoma e legalista, acabaram 

tornando os códigos e leis a única "obrigação moral" dos indivíduos, esvaziando a 

moral individual.  

A pretensão do Estado de ser a única autoridade moral, negando a autoridade 

advinda dos costumes, acabou se tornando um obstáculo ao desenvolvimento da 

universalidade proposta inicialmente.  

 

[...  a exigência de só reconhecer como morais as normas que 

passam pelo teste de certos princípios universais, extratemporais e 

extraterritoriais, significava primeiro e sobretudo a rejeição das 



pretensões ligadas a tempo e território, de fazer julgamentos morais 

com autoridade” (BAUMAN, 1997, p.50). 

 

Bauman (1997) dizia que a universalidade dos princípios morais postulados 

pelo  stado acabou por se tornar uma negação de sua própria autoridade.  ostumes 

locais, temporais e territoriais dentro dos limites do  stado tornaram-se obstáculos ao 

desenvolvimento da universalidade. Era preciso incentivar o desprendimento de 

comportamentos ligados aos costumes e tradições para promover a universalidade.  

No entanto, o universalismo parou nas fronteiras do Estado, principalmente, 

quando a colonização deparou-se com outros Estados, com regras e normas diversas. 

O Estado colonizador apresentava-se como mais avançado e melhor, devendo 

implantar suas práticas e costumes aos povos colonizados. Segundo Bauman: 

 

[...] esta visão ajusta-se bem tanto   necessidade de legitimar a 

conquista e a subordinação de diversos países e culturas, como a de 

apresentar o crescimento e a difusão do conhecimento como o 

principal mecanismo não só de mudança, mas também de mudança 

para melhor – de melhoria (BAUMAN, 1997, p.49). 

 

A ética moderna é a ética dos códigos, da legalidade.  mbora a razão e sua 

proclamação da autonomia tenham sido traços característicos do período, na prática 

isso não ocorreu.  auman, então, recorre a uma crítica sociológica que contempla a 

não realização dos ideais modernos na vida real dos sujeitos. Mesmo que o interesse 

da teoria de grandes pensadores como Kant e os iluministas franceses visasse, a 

princípio, libertar o sujeito do peso de uma legislação (medieval e monárquica) e vida 

social baseadas no autoritarismo e na obediência, a aplicação de tais teorias não 

aconteceu realmente. Afirma ainda Bauman que a teoria universalista que pretende ser 

um conjunto ético (conjunto de valores) de referência a moralidade, fundamentou a 

criação do  stado, que aos poucos tornou-se a nova autoridade moral e, por fim, 

atendeu aos interesses da classe dominante.  oram substituídos os atores, mas os 

papéis e a atuação, em termos gerais, continuaram os mesmos: a plebe, na 

modernidade chamada de massa, viu sua vida referenciada nas prescrições legalistas 

emanadas do Estado-nação. 

Na pós-modernidade, de acordo com Bauman (1997), houve um recuo do 

Estado em relação à tutela moral dos indivíduos, em face do fracasso em promover a 

universalização dos princípios éticos. Esse vazio provocado pelo ausência do Estado 



foi preenchido pela individualização da autonomia moral, traduzida nos direitos 

humanos. Os direitos humanos são, na verdade, a resposta dos indivíduos contra a 

moral postulada pelo Estado, mas que não atende às necessidades de todos, ou seja, 

falha no universalismo. Lê-se que: 

 

 s “direitos humanos”, que, de um lado, são efeito da abdicação do 

Estado de certas prerrogativas de seus poderes legislativos e de sua 

passada ambição difundida e meticulosa de regulação da vida 

individual – do  stado que se reconcilia com a permanência da 

diversidade do seu seio – torna-se, de outro lado, grito de guerra e 

arma de chantagem nas mãos de indivíduos aspirantes a “líderes da 

comunidade” que desejam apossar-se dos poderes que o Estado 

deixa cair (BAUMAN, 1997, p.56). 

 

As minorias, por meio de seus líderes, se apossam do pouco que o Estado 

oferece e transformam esse pouco em princípios éticos, que posteriormente terão 

forma de leis. As comunidades lutam pelo espaço negado pelo Estado, mas também 

não criam um ambiente propício à autonomia. Ao contrário, acabam impondo uma 

ética igualmente heterônoma, mas baseada nos direitos humanos. Acabam exercendo 

um tipo de dominação, pela imposição de seus valores, excluindo a autonomia dos 

indivíduos. Essa dominação acaba gerando uma multiplicidade de posicionamentos e 

comunidades, cada uma com seus valores morais, ao que Bauman chamou de 

"relativismo da moral". Essa multiplicidade de vozes, cada uma querendo ser ouvida e 

desejando ser a "voz da moral", acaba transformando a moralidade em sinônimo de 

leis e códigos, cada um atendendo a um grupo social. O que é "certo" acaba se 

fragmentando em uma multiplicidade de "certos", tornando cada vez mais difícil 

definir o que é moral. As ações podem ser certas em um sentido, ao mesmo tempo que 

são erradas em outro. Como medir a ética de uma ação, se existem múltiplos critérios 

a serem utilizados? (BAUMAN, 1997, p. 9) 

Para Bauman, o agir com moralidade não segue uma única realidade 

fundamental. Não há moralidade universal possível, pois a moralidade está associada 

ao indivíduo. Esse é o caráter fundamental da moralidade pós-moderna: a 

ambiguidade. 

O momento atual é de crise das verdades absolutas herdadas da modernidade. 

Não se trata de uma crise de valores humanos, mas uma crise dos valores defendidos 

pelos modernos e que perderam seu espaço na pós-modernidade.  



Ainda temos a liberdade individual como o maior valor, referência para outros 

valores. A busca do prazer, da satisfação pessoal, do sucesso, passou a ser a medida 

pela qual todos os outros valores são moldados. A ética como valor não escapa a essa 

medida, estando sujeita a ela. A liberdade acaba sendo um valor superior à ética. 

Como esclarece Bauman, qualquer valor só é valor à medida em que perdemos outros 

valores. A insatisfação continua pois para atender ao valor supremo da liberdade, 

outros valores são colocados em xeque. É o que acontece com a liberdade de 

expressão, por exemplo, onde o direito de expressar-se pode extrapolar a moral e a 

ética, rendendo os famosos processos por "difamação e danos morais". 

 

1.2 ÉTICA E POLÍTICA 

 

Não há como se falar de ética e política sem trazer Maquiavel (1469-1527) 

para esta pesquisa. O pensador italiano, no início da era moderna (período entre os 

séculos XV e XVIII), elaborou uma teoria política inovadora em termos filosóficos, 

que recebeu duras e pesadas críticas, por ser considerada desprovida de qualquer 

ética. Maquiavel defendia que princípios morais universais, ou ética, não podem 

determinar (ou restringir) o agir político. Isso quer dizer que, segundo o autor, não se 

pode permitir que o Estado seja ameaçado em nome de um bem, que pode gerar um 

mal. A máxima “os fins justificam os meios” tão controversa na  iência Política, 

refere-se na verdade ao fato de que o Estado não pode ser prejudicado por uma moral 

privada moldada pelo cristianismo. É uma afirmação que tem sentido em um contexto 

específico, ou seja, a definição da política no princípio da era moderna, quando o 

Estado deveria separar-se da religião.  

Portanto, para Maquiavel, a ética proposta até então não serviria para a política 

moderna. A política teria seus próprios caminhos éticos, que não se coadunavam com 

a ética convencional. 

Há uma importante separação entre as esferas pública e privada que sustenta a 

teoria política de Maquiavel. Na política se permitem atos que não seriam aceitos no 

âmbito privado, mas que são essenciais no âmbito público, porque o que determina 

esses atos na política é a sua finalidade para o estado, e não para o indivíduo. Nesse 

sentido, o governante tem um compromisso público e seu objetivo é o bem da 

coletividade. Segundo Maquiavel: 

 



Não basta, portanto, para a felicidade de uma república ou de um 

reino, ter um príncipe que governe com sabedoria durante sua vida; 

é necessário que o soberano organize o Estado de modo que, mesmo 

após sua morte o governo se mantenha cheio de vida 

(MAQUIAVEL, 2011 p.36).   

 

Maquiavel sugere que o político deve buscar criar instituições sólidas e que se 

sustentem a partir das leis, revelando sua predileção ao modelo republicano.  

O autor chama a atenção para as ações e comportamentos que podem abalar os 

fundamentos da república, as paixões humanas. Maquiavel sugere que as paixões 

devem ser controladas e reprimidas por meio da violência, se necessário, para garantir 

a paz e a ordem. Também defende que no regime republicano, a corrupção deve ser 

combatida ferozmente, pois considera que o potencial de uma nação-Estado não pode 

se realizar onde a corrupção sufoca a liberdade. Portanto, podemos inferir que há sim 

uma ética na política para Maquiavel. Há até mesmo uma declaração e valores morais, 

quando denuncia as misérias de seu tempo: 

 

Nada pode compensar a profunda miséria, a infâmia e a vergonha 

em que mergulhamos: uma época desastrosa em que se pisoteia a 

religião, as leis e a disciplina; onde tudo se contamina de fealdade 

de toda espécie. Vícios estes ainda piores quando aparecem 

naqueles que presidem os tribunais, comandam os homens e se 

impõem à adoração pública (MAQUIAVEL, 2011 p. 47). 

 

Para o autor, a política não é simplesmente uma técnica fria e calculista, mas é 

portadora de valores que estão implícitos no agir político. A política tem um 

compromisso com o bem de um povo, que deve ser atingido mesmo que se imponha a 

necessidade de utilização de meios que não estão de acordo com as normas morais 

tradicionais. Vemos, portanto, que Maquiavel apresenta uma teoria que não separa a 

ética da política, contrariando o que alguns estudiosos afirmam sobre a ausência, até 

mesmo a negação, da ética em sua obra. A ética está presente em Maquiavel; porém, 

trata-se de uma ética específica, diferente da ética tradicional, que serve à política e 

suas formas diversas formas de exercício. 

Outro pensador ao qual devemos recorrer para enumerar as principais teses 

sobre ética e política é o sociólogo alemão Max Weber (1864-1920). Para Weber, o 

núcleo do problema da ética está na questão religiosa, o que indicaria uma 

incompatibilidade entre a ação política e os preceitos morais religiosos. Essa 



incompatibilidade acaba gerando um confronto entre as duas éticas, a da 

responsabilidade e a da convicção.  

 

Onde se traduz a ética absoluta do Evangelho [...] a ética cósmica 

do amor diz: „não resistas ao mal pela força‟, o político, ao contrário 

dirá: „deves opor-te ao mal pela força, ou serás responsável pelo 

triunfo que ele alcance (WEBER, s/d, p. 11-112). 

 

Weber admite que, quem deseja a própria salvação, deve evitar os caminhos 

da política, pois a política não pode ser exercida sem violência. A política está 

relacionada diretamente com a conquista do poder do Estado, e este detém o 

monopólio do uso da força. Existe, portanto, um conflito latente entre a política, como 

forma de exercício de poder, e a religião, não havendo a possibilidade de conciliação. 

Apesar de reconhecer esse conflito, Weber consegue delimitar um tipo de ética 

própria do campo político.  le denominou de “ética da responsabilidade”, que 

representa a responsabilidade que o político deve ter sobre suas ações. A “ética da 

convicção” é a ética do “moralista”, ou seja, daquele que está convencido de agir 

corretamente no cumprimento do seu dever.  

De acordo com a interpretação de Carlos Nunes Guimarães (2015), a ética da 

responsabilidade é a ética dos fins, aquela que leva em consideração a consequência 

das ações não somente para si, mas para o grupo, sem prender-se aos meios ou às 

convicções morais. É, portanto, a ética mais apropriada a atividade política. Já a ética 

da convicção, é a ética de uma moral privada que atende somente à consciência de seu 

próprio agente. Propõe uma moral sem ação, longe da política, para não macular seus 

princípios. Essa moral não nega o conhecimento das consequências dos seus atos, mas 

nega a responsabilidade sobre eles, pois é mais importante os princípios do que os 

resultados. Inversamente, a ética da responsabilidade não se subordina a valores 

constituídos, mas se submete ao julgamento dos resultados obtidos na ação, já que a 

política se destina a obter resultados. 

Essa oposição parece não apresentar solução, pois se na religião o bem só 

pode gerar o bem e o mal somente gera o mal, na política tal afirmação não é possível.  

Bobbio fala do dualismo entre ética e política, apresentando-o como um dos 

aspectos do contraste entre Igreja e Estado. Para ele, o contraste entre ética e política é 

na verdade a oposição entre a moral cristã e a práxis dos homens que desenvolvem a 



ação política. O contraste se torna mais evidente quando da formação dos grandes 

Estados, nos quais a vontade de poder é destacada, sobretudo quando essa vontade de 

poder se coloca a serviço de uma confissão religiosa. Quando ações moralmente 

condenáveis são executadas pelo Estado, em nome da própria fonte originária da 

ordem moral do mundo, que é Deus (ou a religião), vemos quão opostas podem ser a 

ética e a política. 

Bobbio recorre ao Capítulo XVIII de O Príncipe (2000), obra consagrada de 

Maquiavel, para desvendar a moral que a política encerra. É na frase “Quanto seja 

louvável num príncipe manter a fé, e viver com integridade e não com astúcia todos 

entendem: não é sem mais que se vê pela experiência, nos nossos tempos, aqueles 

príncipes que da fé tiveram pouca conta terem feito grandes coisas” – mais 

precisamente na expressão “grandes coisas” que está a chave do problema. Quando 

tratamos a questão da ação humana sob o ponto de vista das “grandes coisas”, isto é, 

dos resultados obtidos pela ação política, e não pelo ponto de vista dos princípios, a 

questão moral muda completamente de aspecto. Na ação política não importam os 

princípios, mas sim as grandes coisas (BOBBIO, 1992). 

Na análise de Bobbio, as doutrinas sobre ética e política podem ser divididas 

em quatro categorias, de acordo com os tipos de solução que oferecem ao problema. 

Seguindo essa tipologia, as doutrinas podem ter valor prescritivo, isto é, não 

pretendem justificar o contraste, mas sim dar uma solução prática; podem também ter 

valor basicamente analítico, sem apresentar quaisquer elucidações para a relação entre 

ética e política, valorizando a razão da existência do contraste. As categorias são o 

monismo rígido e o monismo flexível, o dualismo aparente e o dualismo verdadeiro. 

O monismo rígido e o dualismo aparente são tipicamente prescritivos. Já as doutrinas 

do monismo flexível e dualismo verdadeiro são analíticas.  

No monismo rígido, Bobbio coloca todas as doutrinas que não admitem o 

contraste entre moral e política, porque reconhecem a existência de um sistema 

normativo único. Nesse esquema, existem duas variações: a redução da política à 

moral e a redução da moral à política.  

No monismo flexível, estão as teorias que também só admitem um único 

sistema normativo, porém admitem exceções em determinadas circunstâncias de 

tempo, lugar, pessoa ou natureza. A importância da exceção é capital, pois nenhuma 

lei é capaz de abranger todos os casos. O que pode motivar a exceção é a necessidade. 



O estado de emergência é um exemplo da aplicação da exceção à regra, no direito 

público.  

Além do estado de necessidade, são adotados argumentos referentes a pessoas 

específicas na especificidade de sua ação, como os sistemas normativos da ética 

profissional, que levam em consideração a relação entre moral geral e morais 

profissionais. 

O dualismo real ou verdadeiro, por sua vez, corresponde à distinção entre duas 

éticas, que são irredutivelmente diferentes. Essa distinção corresponde à já 

mencionada distinção weberiana entre ética de responsabilidade e ética de convicção. 

Segundo a explicação de Bobbio, quem age segundo princípios não se preocupa com 

o resultado de suas ações: age pelo simples cumprimento de um dever. Quem se 

preocupa exclusivamente com os resultados não atende a nenhum imperativo moral, 

mas faz o que é necessário para obter o que deseja. 

Bobbio conclui que, de fato, o problema entre a ética e a política é insolúvel. E 

comenta:  

Haveria uma solução se se pudesse demonstrar que sempre, 

digo sempre, o melhor resultado é aquele que se obtém respeitando 

princípios. Uma demonstração desse gênero é possível somente no 

âmbito de uma ética extra-mundana, para o qual o único fim bom 

que conta é a salvação da própria alma, obtido o respeito às leis 

morais sustentadas por quem está em posição de dar um juízo 

definitivo, de premiar o justo e de punir o injusto. Neste mundo, 

porém, a glória do justo e a condenação do injusto não estão de 

modo algum asseguradas. O justo deve fazer-se injusto para fazer 

justiça, o pacífico deve fazer-se violento para estabelecer a paz, o 

amante da verdade deve mentir para não se deixar enganar pela 

mentira de outros, o honesto deve violar pactos impostos pela força, 

o bom deve manchar-se das mesmas culpas do malvado para fazer 

triunfar o bem (BOBBIO, 1992, p.62). 

     

1.3 ÉTICA DO TRABALHO 

 

Bauman nos apresenta uma teoria sobre a ética do trabalho que vai ao 

encontro dos interesses desta pesquisa no esclarecimento do comportamento ético na 

atividade jornalística. É necessário deixar claro que Bauman recebeu influências 

marxistas, e utiliza em grande parte de sua obra conceitos primeiramente 

desenvolvidos por Marx. Assim, temos que o trabalho é o modo de satisfazer as 



necessidades do indivíduo, transformando o meio ambiente. Dessa forma, o trabalho 

constituiu a história e é a fonte dos valores expressos nas relações sociais.  

Para Bauman, a ética do trabalho é na verdade uma batalha para impor o 

controle e a subordinação, uma luta pelo poder total. A justificativa para esse 

pensamento pode estar na ideia de nobreza do trabalho, em que a prioridade é o que se 

pode fazer, acima do que se deve fazer. O trabalho é uma exigência moral, que 

dignifica o homem. Porém, o que está implícito nesse conceito é a valorização do 

crescimento econômico acima do que é necessário para a satisfação das necessidades. 

Para Bauman, então: 

 

[...  a ética do trabalho era um dos eixos nesse amplíssimo programa 

moral e educativo, e as tarefas designadas, tanto aos homens de 

pensamento como aos de ação, formavam o núcleo do que mais 

tarde se chamou, entre os panegiristas das novas mudanças, o 

“processo civilizador” (BAUMAN, 1999, p.25). 

 

O homem para sobreviver às condições de trabalho deveria se adaptar às 

mudanças. A ética do trabalho definiu uma moralidade que exige que o homem se 

sustente com seu próprio salário, objetivo que deve ser buscado por toda a sua vida. 

Esses valores acabam favorecendo a exploração e a manipulação, pois elimina a 

possibilidade de o indivíduo de optar por caminhos livres (o trabalho não 

convencional ou o ócio, por exemplo). A esse respeito diz Bauman; 

 

A crueldade das medidas propostas e adotadas era sinceramente 

vista como um aspecto indispensável dessa cruzada moral, um po- 

deroso agente moralizador em si mesmo e, consequentemente, um 

elevado ato moral (BAUMAN, 1999, p.32). 

 

 O trabalho duro e pesado acaba sendo louvado como uma experiência 

enriquecedora do espírito elevado, mesmo quando prejudica a saúde ou quando 

oferece poucas respostas materiais e financeiras. Trabalhar, conseguir emprego, seguir 

uma carreira, transforma os indivíduos em pessoas decentes - homem honesto, 

trabalhador - e passa a ser um itinerário de vida. A carreira é referência para  o êxito 

ou o fracasso de uma pessoa; é fonte de confiança ou de desconfiança; satisfação 

pessoal ou autorreprovação; orgulho ou vergonha (BAUMAN, 1999). 

Uma carreira bem sucedida passa a ser o objetivo máximo a ser alcançado, um 

projeto de vida, em que o trabalho constitui a identidade do indivíduo. Dessa forma, 



toda a vida das pessoas é regida pelo que o trabalho pode oferecer. Estudo, 

constituição de família, lazer, propriedade, rotina, são valores que regem as relações 

sociais a partir do trabalho. É nesse contexto que a ética do trabalho desenvolve um 

papel decisivo na criação da sociedade moderna. A necessidade que os indivíduos têm 

de ser extremamente bem sucedidos na carreira pode comprometer a ética no trabalho.  

 

1.4 ÉTICA DO JORNALISMO 

 

Eugenio Bucci, em seu livro Sobre a ética no jornalismo, de 2000, escreve 

sobre a ética profissional na área, mencionando os pontos que ele considera como 

"pecados" na conduta do jornalista. Para ele, a distorção e o abuso de poder, no 

processo de construção da notícia são os maiores problemas éticos no jornalismo. 

Bucci evoca o jornalismo ideal, aquele que tem como compromisso transmitir 

o que é de interesse público. Antes dele, Walter Lippmann, na década de 20, já 

defendia que a conduta da sociedade é influenciada pelo que é veiculado pelo 

jornalismo (LIPPMANN, 1922). Daí a importância do agir ético do jornalista no 

exercício de sua profissão. O que é transmitido pelos meios de comunicação forma o 

que Lippmann chama de opinião pública. Dessa forma, o agendamento da mídia 

deveria partir dos anseios da opinião publica, e não o contrário. Argumenta o autor: 

 

Minha conclusão é que, para serem adequadas, as opiniões públicas 

precisam ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa, 

como é o caso hoje. Esta organização eu conheço e concebo como 

sendo em primeira instância a função da ciência política que ganhou 

seu próprio lugar como formuladora, previamente à real decisão, em 

vez de apologista, crítica, ou reportando após a decisão ter  sido 

tomada (LIPPMANN, 2008, p. 41). 

 

Bucci,  no entanto, afirma que o que deve ser discutido é exatamente o 

conceito de opinião pública, uma vez que hoje o jornalismo não representa mais a 

opinião pública e sim os interesses de particulares. A opinião pública está associada 

ao consumo, dando preferência aos desejos dos consumidores, e não a soberania 

popular. Dessa forma, Bucci defende que o jornalismo volte a ter sua agenda baseada 

no interesse público, sem levar a ela ideias fundadas nas demandas de consumo 

(BUCCI, 2000). 



Há porém o problema dos questionamentos sobre a legitimidade da opinião 

pública para julgar o que é certo e errado no agendamento da mídia. O jornalismo 

precisa encontrar suas balizas para informar e orientar, baseando-se numa ética 

profissional específica, um código.  

Um dos problemas apontados por Bucci como sendo o mais grave na má 

conduta jornalística é a distorção deliberada dos fatos, ou seja, a manipulação. Ela 

acontece, pois os donos dos meios de comunicação patrocinam mentiras para atingir 

objetivos particulares. Trata-se de um mecanismo envolvendo o sistema político e 

econômico para transformar o agendamento da mídia em algo homogêneo, que atenda 

a interesses escusos. Diz o autor:  

 

Para que não restem mal-entendidos, vale repetir: a 

manipulação acontece e precisa ser combatida. Há manchetes 

maliciosas, enfoques tendenciosos, além das omissões deliberadas. 

Mas, além da manipulação, há um processo industrial que 

promove a identificação entre editores e consumidores sob a égide 

de mecanismos de mercado que automatizam os efeitos 

ideológicos da imprensa. Ao contrário do que supõem as teorias da 

conspiração permanente, esses efeitos se produzem sem a 

necessidade de interferências diretas de supostos agentes das 

classes dominates infiltrados nas redações e sem que os jornalistas 

precisem investir no papel de agentes do patronato. Basta que 

sejam agentes do mercado. A ideologia é o negócio, como diriam 

Adorno e Horkheimer – e, hoje o negócio produz uma nova 

ideologia. De tal forma que, perseguindo as demandas de consumo 

de seus públicos, os próprios jornalistas se tornam promotores (os 

intelectuais orgânicos cibernéticos) não mais dos interesses dos 

patrões, tampouco do público entendido como opinião pública, 

mas da ideologia desse negócio, que é a ideologia que idolatra o 

consumidor (BUCCI, 2000, p. 184). 

 

No entanto, para o autor, o jornalista não é um mero serviçal de uma classe 

dominante, que atende cegamente ao que lhe é imposto (BUCCI, 2000, p. 182), mas 

advoga que o jornalismo deve promover a busca pela verdade de forma equilibrada e 

crítica, por meio da boa atuação de seus profissionais. A ética profissional seria então 

uma escolha do jornalista, uma questão de ideologia, no sentido de conjunto de ideias 

e valores que norteiam a conduta do indivíduo.  

O jornalismo é essencialmente ideológico, uma vez que é a partir da análise do 

jornalista que se julga o que é relevante ou não. Isso significa dizer que a forma pela 

qual uma notícia será dada e quais argumentos serão utilizados importa, quando se 



quer levar a verdade a público, e isso também passa pela escolha do profissional. 

Outro ponto a ser considerado é que o jornalismo é interpretação e, portanto, sujeito à 

subjetividade. A imparcialidade é um mito, pois dificilmente será conseguida. 

De acordo com Christofoletti, os limites da atuação dos profissionais do 

jornalismo passaram a ser observados a partir de um código constituído para evitar os 

comportamentos indesejáveis na profissão. Esse código é importante e necessário, 

segundo o autor, já que é feito a partir das demandas da própria categoria, validando 

assim, o que seria ético e o que não seria na prática profissional. Nesse ponto, há uma 

convergência com Bucci, pois ambos reconhecem a necessidae de um código de 

conduta que possa nortear os profissionais de jornalismo. Christofoletti vai um pouco 

mais além, no entanto, ao dizer que os códigos, apesar de necessários, não abrangem a 

complexidade ética da área, pois apenas apresenta regras de conduta e cobram o 

cumprimento de tais regras, não fomentando a reflexão sobre as normas estabelecidas.  

Christofoletti recorre a Aristóteles e seu conceito de virtude para enunciar que 

manifestar valores e repetir virtudes é uma forma positiva de expressar o Jornalismo 

(CHRISTOFOLETTI, 2012). 

A virtude seria uma tendência para o bem, um hábito, uma disposição racional 

que deve ser ensinada e torna o homem bom. Sendo a virtude um estado de caráter, 

ela deve ser praticada cotidianamente. Vemos que 

 

[...] a virtude relaciona-se com paixões e ações em que o excesso é 

uma forma de erro, tanto qaunto a carência, enquanto o meio-termo 

é uma forma de acerto digna de louvor; estar certa e ser louvada são 

características da virtude. Por conseguinte, a virtude é uma forma de 

mediania, já que, como vimos, o seu alvo é o meio-termo. [...] a 

virtude é, então, uma disposição de caráter relacionada com a 

escolha de ações e paixões, e consistente numa mediania [...] que é 

determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de 

sabedoria prática (ARISTÓTELES, 2000, p. 48-49). 

 

Conforme o pensamento de Comte-Sponville, melhor do que apontar os vícios 

é ensinar as virtudes. Esse pensamento sugere uma inversão do fluxo, reafirmando as 

virtudes antes das regras. 

A conclusão a que o autor chega é de que há a necessidade de um código 

universal de conduta no jornalismo, visto que vivemos num mundo globalizado, de 

um multiculturalismo exagerado e de intercâmbios diversos. Faz-se necessário 



entretanto, alterar a forma como o jornalismo é visto, para além dos deveres e das 

obrigações, para além das consequências das ações. Requer pensar os jornalistas 

como sujeitos inclinados a atuarem com excelência, preparados desde cedo para isso 

(CHRISTOFOLETTI, 2012). 

A resposta para a questão da ética no jornalismo está na qualidade da 

formação do jornalista. É preciso preparar jornalistas que não só sejam aptos 

tecnicamente, mas também eticamente, para a atuação profissional. Jornalistas 

virtuosos têm mais condições de fazer um jornalismo vituoso, segundo Christofoletti. 

O ensino de ética nas universidades não deve se restringir a apontar deveres, erros e 

abusos, mas também enaltecer as boas práticas e valores profissionais. Afirmar as 

virtudes no Jornalismo é mostrar o que há de melhor nele. Não se trata de ignorar 

equívocos e deslizes, mas de mostrar uma disposição para melhorá-lo. 

(CHRISTOFOLETTI, 2012). 

Nota-se que nos cursos de jornalismo que há uma preocupação em formar 

cidadãos, mas observa-se que há um olhar mais acentuado para o desenvolvimento de 

competências para atuação no mercado de trabalho. Essa inclinação pode mascarar 

uma falta de discernimento com o humanismo dentro da área de atuação. 

 

Historicamente, a universidade aponta para uma formação 

emancipatória e fomentadora da emergência de cidadãos de como a 

contribuir para uma evolução da sociedade e dos indivíduos. Apesar 

dessa sinalização, o ensino superior no Brasil tem um acento 

preponderante na profissionalização, e seus cursos que sempre 

enfatizam o desenvolvimento de competências e habilidades que 

atendam as demandas do mercado de trabalho e as expectativas da 

sociedade (CHRISTOFOLETTI- REBEJ, 2011, p. 130). 

 

O imediatismo, novas tecnologias que demandam uma inserção de conteúdo 

dentro de plataformas online, criam profissionais ainda mais ousados para publicações 

períodicas. Os professores com suas atribuições dentro de um prazo semestral e uma 

matriz curricular delimitada por datas pré-estipuladas no calendário acadêmico, 

precisam repensar a dimensão educacional pedagógica para ministrar a disciplina de 

ética e fazer com que ela seja absorvida e aplicada. 

 

Quando mercado e academia discutem a formação de jornalistas, 

uma ressalva se repete: não basta oferecer disciplinas que treinem os 

estudantes, desenvolvendo neles competências técnicas. É 

necessário ainda que a preocupação com a ética profissional seja 



reforçada nos futuros jornalistas. No caso específico dos cursos de 

Jornalismo, tópicos dessa natureza são abordados, mas vigora nas 

disciplinas uma diversidade que mais se parece com confusão 

(CHRISTOFOLETTI – REBEJ. 2001, p. 132). 

 

Se ao mesmo tempo há o pensar acadêmico que indica a fundamentação do 

raciocício, há um lado que a técnica parece ser mais imprescindível. O cuidado com 

“tecnismo” que mecaniza profissionais para a execução de tarefas, impregna e ilude o 

discente com laboratórios de última geração, e disciplinas que recebem novos nomes 

para atrair e reter o alunado dentro da instituição. Não há aqui uma intencionalidade 

acusatória de que uma formação técnica seja dispensável, mas alertar a necessidade de 

se repensar o ensino da ética para o futuro profissional de jornalismo, de modo que ele 

compreenda e utilize não apenas a disciplina de ética, mas todas as que fazem parte do 

chamado “ciclo básico” e entenda o enredamento resulta em uma formação senão 

completa, ao menos mais eficiente. 

No seminário nacional de ética no jornalismo em 2006, na cidade de Londrina, 

no Paraná, Christofoletti defendeu um apanhado de propostas de renovação da 

disciplina de ética nos cursos de Jornalismo. E destacou entre elas; o perfil e a 

capacitação dos docentes na disciplina de ética, a adoção de deontologia como eixo 

nos cursos, ampliação na carga horária da disciplina ética, legislação e temas do 

mercado de trabalho. Essas propostas urgem para que os discentes sejam movidos não 

pela emoção de uma publicação que possa trazer a princípio o regozígio de uma 

“primeira página”, mas o entendimento de um processo de trabalho árduo em que 

existe a necessidade de entender que o jornalista é uma espécie de extensão do 

cidadão. 

 

Às exigências de conhecimento e técnica somam-se a 

capacidade crítica e criativa daqueles que serão os 

produtores/pensadores ou pensadores/produtores do Jornalismo 

Cultural com formação acadêmica. Em mais de 20 anos de prática 

imersa no mundo do Jornalismo Cultural, tenho percebido as 

transformações no processo de aproximação, compreensão, difusão 

e apreensão dos produtos derivados desta prática especializada. E a 

questão repete-se, independentemente do suporte no qual esteja 

amparada (SANTUARIO, 2011, p. 89). 

 

O profissional crítico que aprofunda seu pensamento necessita de um 

conhecimento técnico, seu desempenho atual não pode mais estar vinculado a também 

uma época “rom ntica” do jornalismo como profissão não há nenhuma 



intencionalidade de afirmar que outrora o profissional era mais eficiente, os equívocos 

ocorreram, mas o intuito é uma uniformidade entre a tecnologia, produção, técnica, 

humanista, reponsável e apurativa para que, embora não haja a eficiência em sua 

totalidade, ao menos, o profissional não cometa tais equívocos que possam causar 

danos gravíssimos a cidadãos tão iguais quanto ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O CONSUMO MIDIÁTICO  

 

2.l A MERCANTILIZAÇÃO DA CULTURA 

 

Para Horkheimer, a Teoria Tradicional da cultura é uma teoria parcial, pois 

apresenta uma neutralidade ao descrever a sociedade, justificando o que já existe. 

Dessa forma, numa sociedade marcada pela divisão de classes, a teoria tradicional 

apresenta essa divisão como natural, não como um processo histórico comum ao 

modo de produção capitalista. 

A Teoria Crítica esboçada por Horkheimer (1895-1973) teria, então, a missão 

de questionar a realidade existente, mostrando o mundo como ele poderia ser, e não 

como ele era, como fazia a Teoria Tradicional. Faria isso sem abdicar do 

conhecimento da realidade atual, porém apontando para a realização de melhorias 

potenciais. 

A publicação de Horkheimer de 1937, Teoria tradicional e teoria crítica, foi 

responsável por estabelecer a expressão Teoria Crítica pela primeira vez. A Teoria 

Crítica é basicamente regida por dois conceitos de Marx: a orientação para a 

emancipação do homem, como a conquista da liberdade e da igualdade e a 

necessidade de manter um pensamento crítico em relação à realidade.  

Horkheimer, então, inaugura a prática de uma teoria social que passa a 

direcionar o trabalho de outros pesquisadores do Instituto de Pesquisa Social da 

Universidade de Frankfurt.   grupo passou a ser designado como “ scola de 

 rankfurt” e seus expoentes mais célebres foram, além do próprio Horkeimer, o 

filósofo, sociólogo e musicólogo, Theodor Adorno; o filósofo Herbert Marcuse; o 

filósofo, ensaísta e crítico de arte, Walter Benjamin e o filósofo e sociólogo Jürgen 

Habermas.  

Freitag (1986) destaca três períodos importantes na atividade do Instituto de 

Pesquisa Social: a criação do Instituto (1922-1932); o período de imigração para os 

Estados Unidos (1933-1950), motivado pela ascensão nazista na Alemanha; e o 

regresso do Instituto para Frankfut (1950-1970), no pós-guerra, sob o comando de 

Adorno e Horkheimer. 

Dentro dessa periodização, ressaltamos a obra de Adorno e Horkheimer escrita 

em 1947, Dialética do Esclarecimento, produzida durante o “exílio” nos  stados 

Unidos. Nessa obra, os autores abandonam o materialismo interdisciplinar - no qual a 



transformação da sociedade seria possível pela reflexão de pensadores de áreas 

diversas sobre o conjunto da sociedade capitalista, apontando potenciais superações 

em relação à dominação do capital - para uma abordagem mais pessimista, em que o 

potencial para a transformação estaria bloqueado, já que o mundo se apresentava em 

um “sistema que se fecha em si mesmo, que bloqueia estruturalmente qualquer 

possibilidade de superação virtuosa da injustiça vigente e paralisa, portanto, a ação 

genuinamente transformadora” (NOBRE, 2011, P. 63). Para tentar compreender a 

ação humana e a possibilidade de transformação emancipatória, Adorno e Horkheimer 

introduzem o estudo da cultura em suas análises. 

Esta abordagem inicial da Teoria Crítica se faz necessária para o entendimento 

da indústria cultural, e o papel da mídia como principal mediadora das novas relações 

de consumo.   

Para se compreender a indústria cultural, é fundamental iniciarmos com o 

trabalho de Walter Benjamin, pioneiro no uso do referido termo. 

O texto “A obra de arte na época de  ua reprodutibi idade técnica” foi 

publicado em 1936, ou seja, antes mesmo de Adorno e Horhkeimer iniciarem seus 

escritos sobre cultura. Kothe (1978) aponta que Benjamin, em certa medida, foi o 

responsável pela formação do pensamento de Adorno, durante os trabalhos no 

Instituto de Pesquisa Social. 

No texto, Horkheimer levanta a questão da reprodutibilidade da obra de arte 

chamando atenção para um processo que ganhou agilidade a partir das novas técnicas 

industriais, e estabelece que a reprodução técnica é uma contraposição à 

autenticidade. Para o autor, toda obra de arte é única e sua cópia nada mais é do que 

um desejo pelo original. A questão sobre a autenticidade é fundamental para o autor, 

já que “a autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo aquilo que é 

transmissível desde a origem, de sua duração material até seu testemunho histórico” 

(BENJAMIN, 2011, P.26). Dessa concepção surge o conceito de aura da arte. 

Benjamin descreve a definição de “aura” de maneira subjetiva:   

    

O que é aura? Um estranho tecido fino de espaço e tempo: a 

aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja. Em 

uma tarde de verão, repousando, seguir os contornos de uma 

cordilheira no horizonte ou um ramo, que lança sua sombra sobre 



aquele que descansa – isso significa respirar a aura dessas 

montanhas, desse ramo (BENJAMIN, 2012, p. 27-28). 

É possível, portanto, perceber que a aura tem um aspecto intocável, sua 

existência é singular e se perde na reprodução. A reprodutibilidade faz desaparecer a 

aura da obra de arte. Decorrente desta constatação, Benjamin concebe uma subversão 

na função social da arte, e o confronto entre dois polos distintos: o valor de culto da 

obra de arte e seu valor de exposição. Lê-se que 

Com os diversos métodos de reprodução técnica da obra de arte, sua 

exponibilidade cresceu em escala tão poderosa que, de modo 

parecido ao ocorrido no tempo primevo, o deslocamento 

quantitativo entre seus dois polos reverteu-se em uma mudança 

qualitativa de sua natureza. Assim como no seu tempo primevo, a 

obra de arte, por meio do peso absoluto depositado sobre seu valor 

de culto, tornou-se em primeira linha um instrumento de magia, 

que, de certa forma, somente mais tarde foi reconhecido como obra 

de arte. Do mesmo modo, hoje, por meio do peso absoluto 

depositado sobre seu valor de exposição, a obra de arte torna-se uma 

figuração com funções totalmente novas, entre as quais se destaca 

aquele de que temos consciência, a função artística, que no futuro 

possivelmente será reconhecida como secundária. Certo é que 

atualmente o cinema oferece os elementos mais úteis para esse 

conhecimento. É certo ainda que o alcance histórico dessa mudança 

de função da arte, que no cinema se manifesta do modo mais 

avançado, permite seu confronto com o tempo primevo da arte, não 

só do ponto de vista metodológico, mas do material também  

(BENJAMIN, 2012, p. 39). 

 

O cinema ganha notoriedade na análise benjaminiana, mais do que o teatro, 

por exemplo, pois no cinema o ator não interpreta diante de um público, mas sim 

diante de um aparato tecnológico, que leva a obra a uma massa de espectadores. 

Benjamin reconhece características do cinema comuns a uma linha de produção, em 

que o resultado é uma montagem de várias partes, tendo uma tendência materialista. 

Sua difusão se torna obrigatória para compensar os custos de sua produção, portanto, 

a questão é o retorno financeiro que a obra deve ter.  

Não passou despercebido por Benjamin que a indústria cinematográfica estava 

nas mãos do grande capital, e que por isso, uma transformação emancipatória e 

revolucionária, seria bastante improvável (DUARTE, 2011). 

O cinema é uma experiência de recepção coletiva, que atinge diretamente as 

massas, com o poder de disseminar e ampliar o culto à arte. A relação entre a arte e a 



massa foi alterada, através das inovações, ganhou uma nova dinâmica. Todo esse 

mecanismo retira das massas a capacidade de uma visão mais crítica sobre a recepção 

da arte, principalmente em de uma sociedade dividida em classes. Dessa forma, é 

possível compreender que nessas condições, em que poucos detém os meios de 

produção, o perigo ideológico às massas é evidente.  

Benjamin dá início à problemática da reprodução da arte e seu uso como 

elemento de dominação, tema que será tratado de forma mais aprofundada por 

Adorno e Horkheimer. 

Conforme mencionado, na obra Dialética do Esclarecimento, obra de 1947, 

Adorno e Horkheimer procuravam compreender por que a humanidade se 

aprofundava cada vez mais em um estado de barbárie, ao invés de tornar-se mais 

humana. Fazendo uma crítica à razão iluminista, cuja crença no saber e na razão 

permitiriam a emancipação do homem, mas que na verdade contribuiu para uma 

racionalidade absoluta, sem a capacidade de autocrítica, os autores se mostram 

verdadeiramente pessimistas em relação à salvação da humanidade. Muito desse 

pessimismo encontrava sua motivação no período histórico, num mundo 

profundamente modificado pela experiência do nazismo, pelo macarthismo nos 

Estados Unidos e suas consequências, e pelo stalinismo da União Soviética. Nesse 

contexto, a massa oprimida, que já não era mais somente os trabalhadores, mas 

também produtores oprimidos pelos totalitarismos, não teria mais condições de 

emancipar-se, uma vez que estaria presa à alienação e a exploração. Em decorrência 

dessa análise, Adorno e Horkheimer deslocam a ênfase da classe operária para as 

classes oprimidas em geral, e focam suas observações na cultura e na indústria 

cultural. 

Adorno juntamente com Horkheimer inauguram o termo indústria cultural 

num artigo intitulado “A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das 

ma  a ”, parte da obra A Dialética do Esclarecimento. Nesse texto, os autores 

constatam que o declínio da religião não levou ao caos cultural, como se pensava, pois 

uma nova produção cultural tomou-lhe o lugar (NOBRE, 2011). 

A dualidade existente entre a cultura material e imaterial (espiritual), a 

primeira que atende aos anseios da sociedade civilizada e a segunda, que denotava os 

anseios mais humanísticos, tende a desaparecer com a mercantilização da cultura. A 

produção cultural passou a atender aos imperativos da produção de bens materiais, 

reestruturando as formas de consumo de cultura. Por conseguinte, a necessidade de 



transformar tudo em mercadoria encontrou na produção de bens culturais o que era 

indispensável para o embrutecimento das massas, através da indústria cultural.  

A despeito da sua postura aparentemente democrática e liberal, a 

cultura massificada realiza impiedosamente os ditames de um 

sistema de dominação econômica que necessita, entretanto, de uma 

concordância – pelo menos tácita, das pessoas para a legitimação de 

sua existência (NOBRE, 2012, p. 48). 

 

A definição de indústria cultural, portanto, pode estar centrada na produção de 

bens culturais (televisão, rádio, cinema, jornais, revistas, etc.), para consumo e para a 

obtenção de lucro. Com isso, os bens culturais são moldados para que assumam 

padrões comerciais, num processo de reificação comum para a comercialização 

massificada. Os consumidores desses bens não são sujeitos dessa indústria, mas 

objetos de uma manobra que transforma cultura em mercadoria. 

Nesse sentido, podemos destacar um papel importante da indústria cultural, a 

alienação. As obras de arte deixam de ter um caráter crítico, próprio do processo de 

criação, para ser meramente uma mercadoria que serve apenas para diversão e 

entretenimento. Essa alienação torna o consumidor passivo, retirando-lhe a 

possibilidade de reflexão.  

A diversão é o prolongamento do trabalho no capitalismo tardio. Ela 

é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho 

mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, 

ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a 

pessoa em seu lazer e sobre sua felicidade, ela determina tão 

profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, 

que esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias 

que reproduzem o próprio processo de trabalho. O pretenso 

conteúdo não passa de uma fachada desbotada; o que fica gravado é 

a sequência automatizada de operações padronizadas. Ao processo 

de trabalho na fábrica e no escritório só se pode escapar adaptando-

se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de toda diversão. O 

prazer acaba por se congelar no aborrecimento, porquanto, para 

continuar a ser um prazer, não deve mais exigir esforço e, por isso, 

tem de se mover rigorosamente nos trilhos gastos das associações 

habituais. O espectador não deve ter necessidade de nenhum 

pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: não por sua 

estrutura temática – desmorona na medida em que exige o 

pensamento – mas através de sinais (ADORNO, HORKHEIMER, 

2006, p. 113). 

 



O resultado desse processo de alienação, que o trabalhador já sofre em seu 

trabalho, e passa também a sofrer em seu momento de descanso e lazer, é a ocupação 

de todo o seu tempo com uma arte banal, destinada a manter a ordem vigente. Nesse 

sentido,  necessário destacar ainda outro aspecto de fundamental importância para se 

compreender os mecanismos de funcionamento da indústria cultural, que é a sua 

ligação com os propósitos de ideologia. 

Gramsci concebe a ideologia como uma concepção de mundo presente em 

todas as esferas da atividade humana, tendo um caráter histórico. As ideologias 

“organizam as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se 

movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, etc” (GRAMSCI, 1978, p. 

67) Dessa forma, as ideologias farão parte de um discurso que expressará o interesse 

de dominação e coerção social. Thompson (1995) define o caráter ideológico da 

indústria cultural: 

Diferentemente das formas anteriores de ideologia, cujo caráter 

ideológico consistia em sua pretensa, mas ilusória, independência da 

realidade social, essa nova ideologia da indústria cultural reside na 

própria ausência dessa independência. Os produtos da indústria 

cultural são criados com a finalidade de ajustarem-se e de refletirem 

a realidade social, que é reproduzida sem a necessidade de uma 

justificação ou defesa explícita e quase independente, pois o próprio 

processo de consumir os produtos da indústria cultural induz as 

pessoas a identificarem-se com as normas sociais e a continuarem 

sendo o que já são (Ibid. p 135-6). 

 

Adorno e Horkheimer mencionam a ideologia inúmeras vezes em A indústria 

cultural: o esclarecimento como mistificação das massas, sempre mostrando um 

parecer crítico, forçando os indivíduos a atenderem aos imperativos da indústria 

cultural. No entanto, Thompson não concorda inteiramente com a teoria dos filósofos 

alemães, pois não considera que a recepção dos produtos culturais pelas massas seja 

sempre negativa. “ u seja, não é totalmente evidente que, ao receber e consumir esses 

produtos, os indivíduos sejam levados a aderir à ordem social, a identificar-se com as 

imagens projetadas e aceitar, acriticamente, a sabedoria proverbial que é veiculada.” 

(Thompson, 1995). 

Assim, seria no mínimo negligente concluir que todos os indivíduos reajam da 

mesma forma ao consumir tais produtos. Há elementos particulares de cada indivíduo, 

adquiridos pela experiência, que orientam a recepção das ideologias propostas pela 



indústria cultural. Além disso, Thompson enfatiza que não existe uma situação 

imutável que seja capaz de prender os indivíduos numa determinada realidade social. 

Negar o aspecto individual de cada ser no que concerne à recepção das ideologias, é 

simplista e limitado, segundo Thompson.  

A ideologia não é o único fator implicado na reprodução das 

relações de dominação, e unificação e reificação não são os únicos 

modos presentes na operação da ideologia. Ao retratar a nova forma 

de ideologia como um tipo de cimento social, Horkheimer e 

Adorno, oferecem uma visão abertamente restrita das maneiras 

como a ideologia opera, uma visão que está ligada à sua concepção 

totalizante e muitas vezes pessimista das sociedades modernas e ao 

destino dos indivíduos dentro dela (Thompson, 1995, p. 140). 

 

Dentre as Teorias da Comunicação, há uma que trata especificamente da 

situação criticada por Thompson quanto ao recebimento da mensagem ideológica, na 

sociedade de massa. É chamada Teoria Hipodérmica, segundo a qual os indivíduos, 

por estarem em um estado de alienação e isolamento, são atingidos da mesma forma, 

pessoal e diretamente, respondendo da maneira esperada sem qualquer interferência 

ou resistência. Ou seja, para a Teoria Hipodérmica os meios de comunicação de 

massa possuem a poderosa capacidade de manipulação. Toda pessoa atingida pela 

propaganda pode ser controlada e manipulada.  

Exatamente como as proposições de Adorno e Horkheimer, a referida teoria 

não se preocupava em estudar os efeitos individuais provocados pelos meios de 

comunicação de massa, afirmando que esse efeito seria uniforme, pois a massa era 

composta por indivíduos alienados e indefesos diante das estratégias utilizadas pelos 

meios de comunicação, ou seja, os efeitos não são estudados porque são dados como 

previstos (BAUER, 1964).  

Vale lembrar que a Teoria Hipodérmica floresceu num determinado tempo 

histórico – início do século XX -  e era perfeitamente compatível com as teorias 

sociais e psicológicas vigentes, que colocavam o homem como um ser uniforme. Aos 

poucos a teoria foi ganhando novas nuances, a partir de um modelo criado por 

Lasswell, em 1948, que apontou para a superação da Teoria Hipodérmica.  

A superação da teoria, segundo Wolf (1994) veio por intermédio de três 

diretrizes, sendo: 1) A tendência a estudar os fenômenos psicológicos individuais que 

constituem a relação comunicativa; 2) A busca por mostrar os fatores de mediação 



existente entre o indivíduo e os meios de comunicação; 3) Elaborar hipóteses sobre 

relações entre o indivíduo, a sociedade e os meios de comunicação.  

Com os avanços da Comunication Research, modelo organizado por Lasswell, 

a persuasão das comunicações de massa, que antes era vista como um obstáculo, é 

exposta à resistência que os destinatários opõem de várias formas. Por volta dos 

anos 1940, a abordagem empírico-experimental desenvolveu teorias sobre os meios 

de comunicação que, até então, eram tidos como uma relação mecanicista imediata 

entre estímulo e reposta. Essas teorias mostram que persuadir a audiência é um 

objetivo possível, se - e somente se - o conteúdo e a forma da mensagem estiverem 

adequados aos fatores pessoais que a audiência ativa quando interpreta uma 

mensagem (Wolf, 1994).  

Os fatores referidos anteriormente podem ser resumidos em: 1) O interesse em 

obter informações – Quanto mais expostas às pessoas são a um determinado assunto, 

mais o seu interesse aumenta e, à medida que o interesse aumenta mais a pessoa se 

sente motivada a saber sobre o assunto; 2) Exposição seletiva - As pessoas tendem a 

se expor à comunicação de massa de acordo com as suas próprias atitudes e interesses 

evitando os outros conteúdos; 3) Percepção seletiva – As mensagens são aceitas e 

assimiladas quando o destinatário considera as opiniões expressas na mensagem como 

próximas as suas; 4) Memorização seletiva – À medida que o tempo passa o indivíduo 

seleciona os assuntos mais significativos, condizente com seu universo e se 

afasta/esquece dos mais discordantes.  

Ainda segundo Wolf (1994) há outros fatores específicos ligados à mensagem, 

que determinam o sucesso no processo persuasivo. São eles: 1) A credibilidade do 

comunicador – a credibilidade da fonte promove aceitação ou recusa do conteúdo da 

mensagem; 2) A ordem da argumentação – usada para mensagens com conteúdos 

bilaterais, possibilita analisar se a mensagem é mais eficaz quando traz os argumentos 

iniciais a favor de uma posição (efeito primacy) ou se sua eficácia é maior utilizando 

as argumentações finais de apoio à posição contraria (efeito recency); 3) A 

integralidade das argumentações – possibilita a análise do impacto das 

argumentações apresentadas sobre apenas um aspecto do conteúdo ou de ambos os 

aspectos de um tema controverso focando na modificação da opinião da audiência. 4) 

A explicação das conclusões – este fator permite esclarecer se é mais persuasiva a 

mensagem que apresenta conclusões claras/explícitas ou se é mais eficiente a 



mensagem que deixa a cargo do destinatário extrair as conclusões implícitas no 

conteúdo. 

Como vemos, as Teorias da Comunicação na atualidade superam a ideia do 

poder ilimitado da manipulação. Sobriamente admite que a audiência possa oferecer 

resistência ao conteúdo da mensagem, e a depender de fatores ligados à mensagem e à 

audiência, esta mensagem pode ser ou não eficiente em seus propósitos de persuasão.  

No entanto, a discussão sobre a influência dos meios de comunicação nos 

hábitos de consumo está longe de ser encerrada. As novas plataformas midiáticas que 

se apresentam como mediadoras das relações de consumo na atualidade, 

transformaram ainda mais essas relações, acrescentando elementos novos para a 

análise, além daqueles mencionados anteriormente.   

 

2.2 MÍDIAS DIGITAIS E AS NOVAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

  

As novas teorias da comunicação buscam compreender de que forma as 

inovações tecnológicas, que permitem a troca de informação entre os indivíduos, 

transformam os meios de se relacionar na pós-modernidade. Com o surgimento da 

internet, o universo relativo à comunicação transita agora entre os bits, bytes e pixels 

do mundo digital, que é a nova plataforma da comunicação.  

A questão da recepção de conteúdos é novamente levantada, devido à 

complexidade do processo que envolve as mídias digitais e os indivíduos. Trivinho 

(2011) menciona que a comunicação mediada pelo computador e o excesso de 

informação apontam para a possibilidade de o emissor, a mensagem e o receptor não 

serem personagens estanques, conforme a lógica linear das teorias da comunicação 

anteriores ao advento das mídias digitais. A multiplicação das fontes e a excessiva 

produção de signos e produtos traz uma era da confusão. 

Perante a comunicação mediada por computadores, tablets e celulares, o 

emissor e o receptor tornam-se, nas palavras de Trivinho (2001), “indivíduo 

teleinteragente ciberespacial”, indivíduo que não espera as mensagens chegarem, pois 

se encontra imerso num ambiente de busca compulsória, sendo, ao mesmo tempo, 

sujeito e objeto. Dessa forma, a transformação das antigas categorias dos meios de 

comunicação coloca em xeque a visão de que a comunicação seria, de fato, a 

transmissão humana de sentidos por meios tecnológicos, diante do protagonismo das 



máquinas e da importância de seu funcionamento nas relações humanas (FELINTO, 

2009).   

A dificuldade de pesquisadores de comunicação esbarra, entre outras coisas, 

na terminologia diversa utilizada. Ciberespaço, cibercultura, web, internet, redes 

sociais, mídias sociais, ambientes virtuais, são alguns exemplos da perplexidade de 

termos para definir a realidade desse campo (Martino, 2013). Os termos que mais 

interessam nos estudos de comunicação são ciberespaço e cibercultura, que são 

categorias importantes para a compreensão das novas tecnologias de comunicação e 

informação.  

A popularização da internet e dos computadores, a partir dos anos 1990, 

consagraram o termo cibercultura, para designar uma nova cultura nascida com o 

advento dessas novas tecnologias. Por sua vez, o termo ciberespaço passa a ser o novo 

campo no qual se desenrola a comunicação na sociedade. Dessa forma, justifica-se o 

trabalho de diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros no campo das mídias 

digitais, uma vez que há uma nova plataforma de comunicação. 

Como diz Lemos (2005), a cibercultura aponta para uma nova relação entre 

tecnologia e sociabilidade, e evidencia três princípios fundadores: a liberação do polo 

da emissão, o princípio de conexão em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos 

e práticas sociais. Francisco Rüdiger fornece contribuições valiosas ao estudo ao 

associar a cibercultura com a indústria cultural, unindo informática e comunicação.   

A união da informática com a comunicação é indispensável para se 

compreender um fenômeno que Henry Jenkins descreve como a propagabilidade da 

mídia. No entanto, na obra Cultura da Conexão, o autor esclarece que a questão da 

circulação e distribuição de conteúdo não está somente relacionada às tecnologias que 

permitem o compartilhamento de forma fácil e rápida. Está mais associada às 

conexões que os indivíduos fazem no ambiente digital e que sustentam as atividades 

nas quais se envolvem. 

Trata-se de um mix de forças que determina como um material é 

compartilhado através de ações participativas e desorganizadas, pois é de uma decisão 

individual sobre passar ou não adiante um texto de mídia, que se forma o movimento 

de distribuição e circulação. É um modelo mais participativo de cultura, em que o 

público não é somente um grupo de consumidores, mas propagadores de conteúdo. 

Jenkins (1992) criou o termo “cultura participativa” para descrever grupos que atuam 

na produção e na distribuição de mídia para atender a seus interesses. Os públicos 



estão se fazendo cada vez mais presentes ao modelarem os fluxos de mídia, e a 

necessidade de ouvi-los não passa despercebida pelos comunicadores corporativos. 

Juntamente com o crescimento dessas práticas populares de audiência, surge 

uma variedade de ferramentas de comunicação on-line, com o objetivo de 

compartilhar conteúdos de forma rápida e instantânea. Porém, o compartilhamento de 

histórias é algo presente no ser humano desde tempos imemoriais, seja numa conversa 

informal ao redor de uma fogueira, seja por um clique no computador. Ou seja, não é 

necessariamente um advento exclusivamente das novas tecnologias, apesar de ter sido 

transformado por elas. 

Ao explicar por que o compartilhar se tornou uma atividade tão comum diante 

das novas plataformas, Jenkins considera que esses meios são catalisadores para 

novas práticas sociais, e que estas devem ser repensadas.  

A questão da circulação que Jenkins trata como propagabilidade, “se refere ao 

potencial – técnico e cultural – de os públicos compartilharem conteúdos por motivos 

próprios” (JENKINS, 2014, p. 167). É o que torna mais fácil a circulação de algum 

tipo de conteúdo em comparação com outros, apoiado ou restringido por estruturas 

econômicas específicas, assim como os atributos desse conteúdo que são capazes de 

despertar o interesse de um grupo, e a motivação para compartilhá-lo nas redes 

sociais.  

Gladwell diz: “Há um modo simples de embalar a informação que, nas 

circunstâncias certas, pode torna-la irresistível. Você só tem de encontrá-la” (2000, p. 

38). O autor utiliza o termo aderência para designar o engajamento do público para 

compartilhar determinados textos de mídia.   “conteúdo que gruda” é aquele que o 

público deseja compartilhar. A aderência fornece a lógica predominante para a criação 

de modelos de negócio on-line, porém o conteúdo torna-se relevante para o público 

através da propagabilidade e esta é impulsionada por uma decisão do público. 

Voltamos novamente à situação em que as atuais Teorias da Comunicação 

colocam o consumidor da produção cultural como um protagonista, não mais como 

um agente passivo. Essa questão aborda a recepção da produção cultural atual não 

somente após o surgimento da internet, que coloca as mídias digitais como a mais 

nova plataforma de comunicação, mas motiva uma reflexão mais profunda sobro tema 

do consumo de bens culturais através dos mais diversos meios de comunicação.    

 



2.3 A RECEPÇÃO COMO FOCO CENTRAL NO CONSUMO MIDIÁTICO 

 

 Guillermo Orozco (2005) aponta no artigo O telespectador frente à televisão, 

que assumir o telespectador como sujeito é assumir que ele vai se constituindo, de 

muitas maneiras distintas, à medida em que vai interagindo com a TV, mas, 

principalmente, pelas mediações que estão em jogo no processo de recepção. “É nesse 

sentido que o público da TV; não nasce, mas se faz”,  (OROZCO, p. 29) diz o autor.  

Dentre as muitas variáveis que Orozco aborda, a mediação videotecnológica é 

aquela que apresenta os recursos técnicos da TV que provocam associações e efeitos 

específicos, que resulta em um discurso particular. A linguagem utilizada é a 

audiovisual, fundamentalmente denotativa, que permite a verossimilhança com a 

realidade. Para que o telespectador veja a realidade, basta ser colocado diante da TV. 

Outros recursos são utilizados para aumentar o poder de legitimação frente ao 

público, por exemplo, a produção e o apelo emotivo. A produção atende a todo um 

processo condicionado a uma forma particular de entender o mundo, uma visão de 

mundo determinada. A apelação emotiva é um recurso que combina o imediatismo, as 

imagens e o discurso, que se distanciam de uma narração escrita por não obedecer à 

mesma lógica. Ainda assim, apesar de termos a impressão de que a influência da TV 

sobre o telespectador seja crescente e importante, Orozco afirma que ela não é única, 

nem totalizadora (2005). 

 

[...] Em parte, porque toda tecnologia sempre dá lugar à criatividade 

de quem a utiliza. Em parte, também, porque o conteúdo da 

programação é polissêmico e pode ser percebido e interpretado pelo 

telespectador de diversas maneiras (OROZCO, 2005, p.30). 

 

 O autor também chama a atenção para o fato de que a televisão é uma 

instituição social e, portanto, não é a única influenciadora dos telespectadores. Ela 

existe juntamente com a família, a escola, o sindicato, a igreja, o partido político, os 

movimentos sociais, sendo apenas mais uma instituição a colaborar com a 

socialização dos indivíduos.  

 Quanto ao comportamento do telespectador frente à programação, Orozco 

aponta que este não assume necessariamente o papel de um receptor passivo, pois 

quando está em frente à TV, o telespectador pode se comportar de maneiras muito 



distintas, de acordo com o grau de envolvimento e processamento do conteúdo em 

uma sequência interativa. 

 

Essa sequência começa com a atenção, passa pela compreensão, 

seleção, valoração do que foi percebido, seu armazenamento e 

integração com informações anteriores, e finalmente se realiza uma 

apropriação e produção de sentido (OROZCO, 2005, p.31). 

 

 Esta sequência de interação do telespectador com a TV ocorre, como já 

mencionado anteriormente, pela multiplicidade de mediações às quais o telespectador 

está sujeito. Orozco indica, além da mediação videotecnológica, a mediação 

cognitiva, a situacional, a institucional, e a de referência, todas elas importantes para a 

conformação do público ao processo de recepção.  

 A mediação cognitiva é aquela baseada em scripts, que prescrevem para o 

indivíduo formas adequadas, culturalmente aceitas para a interação dele com os 

outros. Esse tipo de mediação  combina com a mediação institucional, na qual a 

família é o grupo natural para ver TV, na qual se aprende o que se deve ou não ver. 

São mediações primárias, às quais os telespectadores estão sujeitos desde muito cedo.  

 A mediação situacional refere-se à situação do telespectador enquanto está 

diante da TV. As atividades que se realizam ao mesmo tempo em que a TV está 

ligada, a solidão ou a companhia do telespectador durante a programação, o espaço 

físico onde se vê a TV são decisivos na recepção. Pode-se realizar diversas atividades 

como comer, conversar, ler, sem que isso o afaste do aparelho, pois, o telespectador 

recebe a influência da TV mesmo não tendo sua atenção fixa na tela.     

 Isso demonstra que o telespectador nem mesmo precisa estar com o aparelho 

ligado para receber sua influência, pois sua interação com a TV permanece, quando 

no trabalho ou na escola, por exemplo, ele comenta sobre o programa que viu no dia 

anterior.  

 Também corrobora no processo de recepção a mediação de referência. As 

referências do indivíduo influenciam a escolha do conteúdo. Idade, sexo, etnia, 

origem social ou geográfica são importantes para conformar a interação dos 

telespectadores com a TV, porque delimitam a escolha desses quanto ao que assistir 

na programação.  



 O estudo de Orozco demonstra que não é simples a análise da recepção 

televisiva, pois existem três premissas básicas que devem orientar os estudiosos: a 

primeira é a interação do indivíduo com a TV, a segunda é a multiplicidade de 

mediações dessa interação e a terceira é a não circunscrição da interação ao aparelho 

de TV.  

 Interessante é observar que nos novos cenários comunicacionais, a integração 

entre conteúdo televisivo e internet promovem o uso social da TV e a interação dos 

telespectadores, no fenômeno chamado de Social TV. Este fenômeno alia o sistema 

televisivo tradicional e as mídias sociais, proporcionado pelos recursos tecnológicos, 

como diz Dalmonte (2015), demonstrando que atualmente, com a convergência das 

mídias digitais, a comunicação adquire novos parâmetros que exigem, e exigirão 

muitos estudos. 

 Surge, porém, como contraponto aos autores citados, os críticos atuais da 

produção midiática e da questão do consumo, na área da Comunicação Social. Tais 

autores se aproximam dos estudos realizados pela Escola de Frankfurt, dando maior 

ênfase à crítica dos meios, sem no entanto negar os recentes estudos sobre a recepção 

do público.  

 

2.4 VALOR DE GOZO E O CONSUMO MIDIÁTICO 

 

 Eugênio Bucci é um dos autores que dedica grande parte de sua obra à questão 

da imagem como mercadoria, e à produção midiática como influenciadora dos hábitos 

e costumes dos indivíduos na sociedade. No artigo intitulado Valor de gozo: um 

conceito para a crítica do imaginário, escrito em parceria com Rafael Venâncio, é 

exposto como a imagem se tornou o centro da mercadoria. Os autores vão mais além, 

ao afirmarem que a imagem é a própria mercadoria. 

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual, 

pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer 

espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do 

estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. (MARX, 1985, p. 

45) 

 

 A fantasia de que Marx nos fala é o atual cerne da produção de valor. A 

imagem é o núcleo principal da mercadoria, pois é por meio dela que a mercadoria 



realiza o seu valor de troca. A publicidade demonstra este fato, uma vez que é a 

imagem de um determinado produto que faz com que ele tenha preço e valor mais 

alto, não em relação ao objeto, mas em relação à sua imagem. 

 A imagem da mercadoria torna-se mais importante do que a própria 

mercadoria, já que é por meio dessa imagem que o produto adquire preço e valor. A 

marca de um determinado produto é carregada de um forte componente de trabalho 

humano e, principalmente, de olhar socialmente investido. Está, portanto, revestida do 

valor que a sociedade lhe atribui, que vai além do valor de uso.  

 

A título de um exemplo mais recorrente, pensemos nos calçados 

esportivos da marca Nike. A Nike não produz calçados – ela, por 

sinal, não vê problemas em terceirizar a produção de tênis. A marca 

é o núcleo, o coração do seu negócio. A Nike fabrica a imagem 

associada aos calçados, ou seja, ela fabrica o significado das 

mercadorias associadas a determinado esporte para vender o 

produto no mercado. Muito mais do que pensar em um calçado que 

favoreça determinada atividade esportiva, ela pensa nos 

mecanismos de associação emotiva que pode desencadear no 

consumidor. Por exemplo, um sapato de basquete que promove 

ousadia. Por isso, e só por isso, ela precisa investir em 

desenvolvimento tecnológico, inovação e pesquisa: pois daí 

resultam novos e mais exclusivos atributos da imagem. (BUCCI; 

VENÂNCIO, 2014, p. 143) 

 

 As promessas das imagens nas peças publicitárias acionam o gatilho do 

consumo e se conectam diretamente com o desejo do indivíduo. Portanto, o valor de 

gozo, entendido como fruto de um processo de alienação do olhar social, não atende a 

uma necessidade, e sim a um desejo. 

 A expressão valor do gozo, originária da teoria psicanalítica de Jacques Lacan, 

tem sido utilizada, hoje, nos estudos críticos da produção midiática. 

 

A fabricação social da imagem – fabricação conduzida pelo olhar – 

e a fabricação do significado associado a essa imagem, que 

logicamente adquire o estatuto de significante, tem lugar em todas 

as esferas da cultura. O significado carregado pela imagem 

significante inclui também um valor – este produzido pelo trabalho 

e pelo olhar social. (BUCCI; VENÂNCIO, 2014, p. 144) 

 



 A pergunta que permanece no entanto é como o desejo por determinados 

produtos é despertado nos indivíduos. Cabe esclarecer que, nesse ponto, a publicidade 

tem um papel fundamental na constituição da mercadoria.  

  dward  ernays, conhecido como pai o “Pai do Spin” – o pai dos 

propagandistas – inaugurou um modelo de publicidade com aporte científico, que 

ajudaria a moldar a opinião pública a favor da venda dos produtos anunciados. Seu 

livro, Propaganda, de 1928, foi considerado o primeiro manual de manipulação de 

massa. 

 Bernays (2005) dizia: “A propaganda nunca morrerá”.  o pensamento do 

autor, a propaganda poderia trazer a organização das massas, e a manipulação 

exercida de forma coerente, promoveria a sociedade democrática. Ele prossegue 

dizendo: “Aqueles que manipulam esse mecanismo não-visto da sociedade constituem 

um governo invisível que é o verdadeiro governo desse país (Ibid). 

 Foi a partir do trabalho desses primeiros publicitários que vimos surgir a 

indústria cultural, tema analisado por Adorno e Horkheimer, já visto no início deste 

capítulo, que ensejou a Teoria Crítica. Foi também baseado no trabalho dos Spin 

Doctors – propagandistas de renome do início do século XX – que vimos os 

totalitarismos avançarem por toda a Europa, ocasionando um dos maiores e mais 

violentos conflitos da Era Contemporânea. Bernays não podia estar mais errado ao 

mencionar que a manipulação dos indivíduos poderia levar à consolidação da 

sociedade democrática. O que se viu foi justamente o contrário. A propaganda tornou-

se o pilar central do nazismo, na Alemanha, devido ao seu papel fundamental na 

aceitação e legitimação do regime totalitário, que estava sendo implantado naquele 

momento. 

 Portanto, torna-se extremamente relevante considerar a Teoria Crítica de 

Adorno e Horkheimer, quando o tema é produção e consumo midiático. Apesar de 

que os estudos atuais mostraram que a recepção do público depende de inúmeros 

fatores e que o indivíduo não é totalmente passivo nas relações de consumo, vale 

realizar uma reflexão sobre o quanto a produção midiática realmente influencia o 

consumo, ou o quanto esse consumidor tem de escolha, sendo bombardeado 

diariamente pela indústria cultural. 

 

 

 



3 HOUSE OF CARDS, NETFLIX E O CONSUMO DE SÉRIES 

 

3.1 O SERIADO HOUSE OF CARDS 

 

House of Cards é um produto ficcional e foi justamente sua verossimilhança, 

sua aparência de real que a transformaram num sucesso global. Mais do que isso. A 

série nasceu a partir de dados e cruzamentos algorítmicos que sugeriam seu sucesso. 

Ted Sarandos, CCO (Chief Content Officer), o diretor de conteúdo do Netflix, numa 

entrevista publicada em março de 2015 pelo jornal inglês The Guardian; explica a 

esse respeito: 

House of Cards was generated by algorithm. (...) Big data is a very 

important resource to allow us to see how much to invest in a project 

but we don‟t try to reverse-engineer. The decisions are more like 70% 

science and 30% art”.
4
 ( m tradução livre: “House of Cards foi 

gerada por algoritmo. Big data é um recurso muito importante para 

nos permitir ver quanto investir num projeto, mas nós não tentamos 

fazer engenharia reversa. As decisões estão mais para 70% ciência e 

30% arte). 

 

Para o Netflix, House of Cards pode ter sido uma escolha feita a partir da 

gestão de dados, mas o crédito de sua verossimilhança com eventos da alta esfera 

política – de qualquer país do mundo – tem outra origem: uma história de ascensão e 

queda; ou, mais precisamente, de queda e ascensão.  

Despencar de um prestigioso cargo no comando do britânico Conservative 

Party (Partido Conservador) foi o salto decisivo na carreira de Michael Dobbs. Pelo 

menos na atual carreira de Dobbs, a de escritor. Há três décadas ele estava na linha de 

frente da candidatura de Margareth Thatcher, que tentava o terceiro mandato 

consecutivo como primeira-ministra na Inglaterra. Às vésperas das eleições, de junho 

de 1987, Dobbs envolveu-se numa intriga com a candidata, conhecida por seu 

temperamento irascível e posições rígidas, que lhe valeram o apelido de Dama de 

Ferro. O autor narrou parte do que aconteceu em uma entrevista ao site da Tufts 

University, de Massachusetts, universidade americana em que se graduou e fez 

doutorado, em Defesa Nuclear. 

 

                                                             
4 Acesso em: 30.jan.2017. https://www.theguardian.com/media/2015/mar/15/netflix-

ted-sarandos-house-of-cards 



“During the course of the campaign, Margaret came to 

believe that I was plotting against her. Totally untrue – 

absolutely untrue. What was happening was that people were 

plotting against me and my boss, the chairman of the party. 

They spread rumors, and dare I say they played the game of 

rumor mongering far better than we did. (...) My relationship 

with Margaret became absolutely fractured. There was one 

meeting just a few days before the election when she 

exploded – became hysterical.”
5
 ( m tradução livre: “Durante 

a campanha, Margareth chegou a acreditar que eu estava 

tramando contra ela. Totalmente falso – absolutamente falso. 

O que aconteceu foi que havia pessoas tramando contra mim 

e meu chefe, o presidente do partido. Eles espalharam 

rumores, e ouso dizer que jogaram o jogo de espalhar 

rumores muito melhor que nós. (...) Meu relacionamento com 

Margareth tornou-se totalmente fraturado. Houve uma 

reunião apenas alguns dias antes das eleições em que ela 

explodiu – ficou histérica”). 

 

Uma semana depois Thatcher chegaria a seu terceiro mandato consecutivo, 

como ocupante do mais alto posto da política nacional, feito que havia mais de 160 

anos não acontecia na Inglaterra
6
. Mas naquele dia, naquela reunião, o estrago estava 

feito. Dobbs chegou a casa, pegou um bloco de anotações, uma caneta, uma taça de 

vinho e escreveu duas letras: as iniciais F.U. Começava a nascer Francis Urquhart, 

personagem central do livro que seria lançado no começo de 1989, menos de dois 

anos depois: House of Cards. 

O livro ganhou uma versão em série na BBC, iniciou uma trilogia de sucesso e 

tornou-se base também para o primeiro produto original do canal global de conteúdo 

streaming Netflix. Assim, só há como falar da criatura, House of Cards, neste e nos 

próximos capítulos, ao se olhar antes para o criador, Dobbs.  

Este inglês de 68 anos (14/11/1948) iniciou o livro de ficção política que se 

tornaria base de um produto de consumo global – num formato que não existia 

quando o livro foi escrito, o de vídeos on demand distribuídos por streaming – ao ver 

sua carreira na política sucumbir diante do episódio com Thatcher. Dobbs parece ter 

se recuperado após o sucesso de House of Cards. Abusando de humor em seu site 

                                                             
5 Acesso em: 23.jan.2017. http://fletcher.tufts.edu/News-and-Media/2014/06/13/Baby- 
Faced-Hit-Man-Michael-Dobbs 
5 Acesso em: 23.jan.2017 hhttp://News.bbc.co.uk/omthisday/hi/dates/stories/june/11 
/newsid_2511000/2511095.stm 
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oficial
7
 disse que ele se afastará da ficção política: “My career is over! Political fiction 

is dead”.   narra eventos que ter sido o autor de House of Cards o fez viver. 

 

House of Cards has transformed my life. Throughout all the creative 

and political excitement that has filled my life over the past decades 

my most loyal companion has been FU – you'll know him as Francis 

Urquhart or Frank Underwood, depending on your accent. He's 

recognised throughout the world. Not so long ago I met 

with President Xi of China. I decided to mark the occasion by giving 

him a hardback copy of the original book, now almost thirty years 

old. They're not so easy to find, but I signed and dedicated it. He 

shook my hand as I passed it to him. Then his brow clouded. 'What?' 

he said. 'You have House of Cards in this country, too?'. (Em 

tradução livre: House of Cards transformou minha vida. Ao longo de 

toda a excitação criativa e política que encheu minha vida nas últimas 

décadas, meu companheiro mais fiel foi FU – você deve conhecê-lo 

como Francis Urquhart ou Frank Underwood, dependendo do seu 

sotaque. Ele é reconhecido em todo o mundo. Não há muito tempo eu 

me encontrei com o presidente Xi da China. Eu decidi marcar a 

ocasião dando-lhe uma cópia em capa dura do livro original, agora 

com quase 30 anos de idade. Eles não são tão fáceis de encontrar, mas 

eu havia autografado e dedicado a ele. Ele apertou minha mão quando 

o passei para ele. Então sua testa se enrugou. 'O que?', ele disse. – 

Você tem House of Cards em seu país também? 

 

Pode-se perguntar se a história é verídica, no entanto, sabe-se que Dobbs é um 

especialista em fazer ficção parecer realidade;  ou o inverso, fazer realidade, parecer 

ficção. Dobbs gosta do jogo.   encerra sua página inicial dizendo “OK, I know I said 

that my career is over. I lied. I'm busier than ever. Series 5 will be out sometime next 

year and there are plenty more projects under way. Thanks for joining in” (em 

tradução livre: “ k, sei que eu disse que minha carreira acabou. Eu menti. Estou mais 

ocupado do que nunca. A quinta temporada será lançada em algum momento de 2017 

e há mais projetos em andamento.  brigado por participar”). 

House of Cards é um drama político norte-americano, criado por Beau 

Willimon, que tem como protagonista o ator norte-americano, Kevin Spacey,  

interpretando o político Francis Underwood, que cobiça com a sua esposa Claire 

Underwood, interpretada pela atriz Robin Wright, um cargo de importância em 

Washington D.C.  

A versão americana de House of Cards consiste na adaptação da minissérie 

britânica criada por Andrew Davies e da série de TV britânica House of Cards, 

                                                             
7 Acesso em: 25.jan.2017. http://michaeldobbs.com/home 



produzida e distribuída pela BBC (British Broadcasting Corporation) em 1990 de 

Michael Dobbs. É a primeira série transmitida em resolução 4K pelo Netflix. 

Nas primeiras versões, a história é sobre Francis Urquhart, um primeiro-

ministro do Reino Unido que busca incansavelmente pelo poder. A série foi lançada 

dez dias antes da renúncia da primeira-ministra Margaret Thatcher, que aconteceu em 

22 de novembro de 1990, em um período de crise do governo britânico. 

A primeira temporada de treze episódios foi disponibilizada na íntegra no dia 

1º de fevereiro de 2013. Nela Frank é apresentado como um congressista democrata 

da Carolina do Sul, que auxilia o presidente Garret Walker em sua eleição, no intuito 

de ser nomeado secretário de Estado, porém é surpreendido com o não cumprimento 

do acordo. A partir daí, Frank se apresenta como um fiel aliado do presidente e a sua 

agenda, mas suas reais intenções têm como objetivo final ganhar poder para si 

mesmo. Sem medir esforços e sem escrúpulos, Frank se envolve com a jornalista Zoe 

Barnes, que publica fatos do congresso, divulgados pelo próprio Frank. Tanto um 

quanto o outro se sentem beneficiados com esse acordo: ela por se tornar famosa e ele 

por prejudicar os seus rivais. 

Na segunda temporada, lançada em 14 de fevereiro de 2014, Frank, agora 

vice-presidente, continua elaborando estratégias na busca por mais poder. Ele age 

para se certificar de que nenhum dos seus esquemas anteriores seja descoberto, o que 

inclui a eliminação da jornalista Zoe Barnes, que começa a investigar o político, 

desconfiando que ela tenha contribuído para que o protagonista tivesse ferramentas 

para matar um dos congressistas. 

 Depois, Frank elabora um escândalo para prejudicar o presidente, descobrindo 

e expondo um esquema de lavagem de dinheiro para influenciar as eleições 

estadunidenses. O conflito cresce e leva os EUA a uma crise, diminuindo a 

popularidade do presidente, que fica sem aliados e acaba renunciando ao cargo, sendo 

substituído por Frank, que se torna o novo presidente dos EUA.  

Todos os episódios da terceira temporada foram lançados em 27 de fevereiro 

de 2015. Essa temporada narra os primeiros meses da presidência de Frank 

Underwood que, movido pelo desejo de deixar um espólio, faz movimentos 

ambiciosos para disputar as eleições presidenciais de 2016 e acaba sendo o escolhido 

para concorrer. Simultaneamente, seu casamento enfraquece e Claire, sua esposa,  seu 

grande álibi, quem o ajudou a conquistar a Presidência, abandona-o e consolida o 

suspense para a próxima temporada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_4K
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_do_Sul


A quarta temporada estreou em 4 de março de 2016 e foi exibida no mesmo 

momento em que os EUA passavam pela sua corrida presidencial. O Netflix usou 

como estratégia de marketing, para divulgar o retorno da série, campanhas falsas que 

simulavam notícias sobre a candidatura de Frank Underwood, no Brasil. Estas 

notícias foram divulgadas nas capas das revistas Veja e Carta Capital. 

 Nessa temporada, Claire inicia sua carreira política, prejudicando ainda mais o 

seu casamento e a vida política de Frank, que está à procura de um possível futuro 

vice-presidente, caso seja eleito. 

Um acontecimento inesperado une os Underwood novamente, que percebem 

que podem ter mais poder estando juntos do que separados e dessa forma, Frank 

declara em público que, se for eleito, a sua futura vice-presidente será sua esposa 

Claire.  

A quinta temporada de House of Cards estreiou no dia 30 de maio de 2017. 

House of Cards teve uma recepção bastante favorável por parte da crítica 

especializada em séries. A primeira temporada teve 25 avaliações profissionais e 

alcançou uma pontuação de 76% no Metacritic.
8
 De acordo com as pesquisas feitas 

com usuários do site, a ficção atingiu uma nota de 9.0 pontos, usada para avaliar a 

recepção do público. 

 

3.2 A TRAJETÓRIA E O PERFIL DE ZOE BARNES NA SÉRIE HOUSE OF 

CARDS 

 

Como as séries estão fundamentadas na suposição de que cada episódio 

atinge um final particular, não necessariamente há um fim definitivo, com exceção da 

minissérie, que consiste em um número específico de episódios. (ALLRATH, 2005).  

As séries têm um formato que permite que o desenvolvimento de narrativas 

seja apresentado aos poucos durante diversos episódios e, à medida que a narrativa se 

desenrola, forma-se uma composição entre os personagens. Algumas mudanças 

podem acontecer e colaboram para que as personagens possam amadurecer enquanto 

enfrentam novos desafios.  

 

                                                             
8 Website americano que reúne críticas de álbuns, videogames, filmes, programas de 

televisão, DVDs e livros.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/DVD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro


Assim, as séries permitem focar na profundidade dos personagens, que têm um 

papel fundamental na organização das histórias, pois são elas que “determinam as 

ações, vivenciam-nas, religam-nas e dão sentido a elas” (R UT R, 1996, p. 54). 

Zoe Barnes, a personagem central referencial para este estudo, é interpretada 

pela atriz Kate Mara, que iniciou sua carreira em 1997 no seriado Law & Order, mas 

ganhou notoriedade na série House of Cards (2013-2017) e posteriormente atuou em 

algumas produções, entre elas de maior destaque foram; Transcendence (2014) como 

Bree e a nova versão do filme Quarteto Fantástico (2015) como Sue Storm.  

Suas participações na série ocorreram nos 13 episódios da 1
a
 temporada e no 

1
o
 episódio da 2

a
 temporada, quando se dá a morte trágica da personagem no metrô, 

ao ser empurrada para os trilhos, pelo congressista Frank Underwood, que decidiu 

exterminá-la por sentir-se ameaçado pela possibilidade das investigações de Zoe 

arruinarem seus planos de galgar a presidência dos Estados Unidos da América. 

 

Episódio 01 

 

A apresentação da personagem na série ocorre nos 5 primeiros minutos do 

primeiro capítulo, ela caminha com passos miúdos, mas ligeiros e firmes, exibe um 

visual casual e jovial: calça jeans escura, cabelos presos  levemente desarrumados, um 

blusão com capuz na cor verde escuro e uma camiseta em tom azul marinho. Ao ver 

seu editor-chefe, Tom Hammerschmidt (Boris McGiver) e o jornalista Lucas 

Goodwin (Sebastian Arcelus) conversando na cozinha do Washington Herald, 

tradicional jornal da capital americana, Zoe fica à espreita, tentando ouvir a conversa 

e prestando atenção ao movimento dos dois. Nesse momento, o trabalho de 

construção da personagem deixa um tanto evidente que ela anseia por saber o que se 

passa no jornal. Quando Hammerschmidt sai da cozinha, ela finge que chegou 

naquele momento e simula esbarrar nele, para se fazer notar, pede desculpas e se 

apresenta. Ele diz apenas “sim”, como quem diz que já a conhece. Zoe exibe um olhar 

para  ucas e diz: “ le levou um ano para saber seu nome também? ”  ucas responde 

“Mais que isso”.  

Notadamente ela quer uma melhor oportunidade no jornal, fazer-se notar na 

área jornalística, pois se diz cansada de trabalhar no Conselho Municipal de Fairfax e 

que deseja ser transferida para a internet, ter seu próprio blog e escrever em primeira 

pessoa. Lucas diz veementemente que não lhe dará essa oportunidade e ela insiste 



dizendo que quer conquistar funcionários do Congresso, mostrando o que realmente 

acontece nos bastidores da política.  

O Washington Herald é retratado na série como um jornal impresso, 

tradicional e a princípio mais conservador. Zoe diz a Lucas que esse conservadorismo 

é uma das causas da extinção dos jornais. Lucas, por sua vez, entende a linha de 

trabalho do jornal como uma forma de ser manter a dignidade. Entre Zoe e Lucas, 

pode-se perceber um “choque de gerações”; embora,  ucas não seja um jornalista 

velho, ele tem mais experiência e está adaptado à cultura do Washington Herald. Zoe 

se apresenta como um contraponto do que pode ser uma nova maneira de inserir o 

jornal na internet com uma linguagem mais informal. 

Lucas solicita que Zoe escreva uma matéria e ela vai ao encontro de Janine 

Skorsky (Constance Zimmer), uma experiente jornalista que faz as matérias sobre 

política na Casa Branca, Zoe se oferece para fazer pesquisas ou levantamentos de 

arquivo e Janine retruca; “para você colocar em algum blog que esteve com os 

grandões? e diz que não tem tempo de treiná-la. Este momento do roteiro nos 

encaminha ao fato de que existem casos em que jovens jornalistas têm dificuldades 

para encontrar um espaço de trabalho, mesmo que tenham competência e pró-

atividade são tolhidos pelos mais experientes, talvez, por um possível receio destes 

em perder seus lugares para alguém mais jovem.  

O encontro de Zoe Barnes e Frank Underwood (Kevin Spacey) foi 

proporcionado por Doug Stamper (Michael Kelly), assessor de Frank, após o 

congressista dizer a Doug que precisa de alguém que seja uma espécie de “garoto de 

recados”, alguém que ele possa controlar totalmente.  

As cenas que mostram Zoe em sua vida particular denotam uma vida 

desorganizada e anárquica desde os cuidados da jornalista com seu apartamento, até 

as roupas que ela exibe durante os capítulos. Estas cenas vão aos poucos revelando 

mais de sua personalidade, ou seja, a única real preocupação de Zoe é com sua 

carreira. Sua vida pessoal é tão desorganizada quanto o ambiente em que vive. Sua 

vida sexual que pode ser analisada pelo sutiã que várias vezes aparece para fora de 

suas roupas, mostrando que a jovem mulher anseia por revelar-se, porém ainda existe 

uma menina escondida nela. 

 

Em seu primeiro encontro com o congressista, Zoe se mostra ousada por 

aparecer na casa de um membro do congresso sem prévio aviso e pode-se notar a 



intenção sedutora da jornalista durante sua conversa com Frank. Determinada em 

estabelecer um contato na Casa Branca, ela se utiliza de apelos sexuais, promessas de 

confiança e sigilo de informações. Há nessa cena, um diálogo que, em alguns 

momentos, parece um enfrentamento e, em outros, um jogo de sedução. Quando ela 

supõe que vai perder a oportunidade, seu corpo faz alguns gestos de ansiedade. Ele a 

sabatina e ela assemelha-se aquela aluna que quer acertar as respostas. Mais uma vez 

a inexperiência entra em confronto com o mundo real e fica evidente a vontade de 

destacar-se na carreira a qualquer custo, mesmo que para isso se tenha que infringir a 

ética da profissão. 

No decorrer do episódio, Zoe se encontra novamente com Frank e finalmente 

consegue sua tão almejada matéria. Na cena em que ela a escreve, a jornalista é 

retratada em seu apartamento, sentada no chão, em frente ao computador, com os pés 

sujos, um indício que nos remete ao desenvolvimento da história e a exposição de 

assuntos internos e obscuros. 

 

Episódio 02 

 

No segundo capítulo, Zoe recebe um jornal universitário. Esse jornal 

universitário tinha como chefe de editorial, o atual Secretário da Casa Branca, e havia 

uma matéria com posicionamentos comprometedores para alguém que ocupa o posto 

de Secretário de Estado da Casa Branca, cargo esse que Frank tanto almejou e perdeu.  

Zoe leva o jornal para a redação, e Lucas diz que pode ser apenas uma 

distorção de fatos. Durante o diálogo, Zoe está sentada sobre a mesa, deixando 

evidente que ela quer cada vez mais notoriedade e espaço dentro do jornal. O ato de 

sentar-se sobre a mesa diante de um profissional de hierarquia superior exibe um lado 

transgressor, alguém que não se encaixa nos padrões estabelecidos pela própria 

empresa e que também quer quebrar regras, ainda que estas fujam das questões éticas. 

Há na jovem algo que pode ser observado também em alguns jovens, em 

início de carreira, que é o desejo de conquistar cargos de importância, sem medir 

consequências, desrespeitando a filosofia da empresa, assim como os preceitos éticos 

jornalísticos.  

 

Ao se encontrar novamente com Frank em uma estação de trem, ele lhe dá 

novos comandos, para que ela escreva uma matéria sobre uma possível indicação de 



uma mulher para ser Chefe de Estado, ele sugere que quanto mais ela escrever o nome 

de Catherine Durant, mais vezes haverá uma “pressão” para que ela seja indicada.  

Mais uma vez há um confronto entre o que é a veracidade da notícia e boatos 

criados para induzir a nomeação de alguém. Esse movimento de Zoe fere uma 

conduta do jornalismo; ela se vale de repercussão e sensacionalismo de uma matéria 

produzida para elucubrar algo que talvez não fosse possível. 

 

Episódio 03 

 

A matéria de Zoe é aprovada pela proprietária do jornal e ganha a primeira 

página, o que a leva a uma entrevista na CNN. Em outro momento do capítulo, Zoe 

está ao telefone com Frank, contando-lhe que a emissora que a convidou para 

trabalhar e durante o diálogo  mais facetas de sua personalidade são definidas. Ela se 

mostra muito parecida com seu interlocutor, ambos desejam o topo do sucesso, a 

notoriedade. Ela o vê como um alicerce, o tom de sua voz para com ele, agora, é mais 

suave, não tão ansioso como o dos primeiros encontros, é o momento que se pode 

pensar em um relacionamento afetivo. O diálogo também expressa que tanto ela como 

ele não gostam de ser pressionados, querem ser livres para fazer o que desejam, o que 

acreditam, sem ética, sem moral, sem receio de prejudicar alguém. O que importa 

para Zoe é sua conquista. 

 

Episódio 04 

 

Zoe recebe a oferta do jornal em que trabalha para fazer a cobertura da Casa 

Branca, porém informa a Lucas que não tem interesse nisso.  Este diz a ela que 

mataria por essa oportunidade. Talvez aqui esteja um grande salto na narrativa, 

quando a jovem jornalista se depara com um trabalho árduo, repleto de áreas nubladas 

e definitivamente não aceita, é o rompimento. Cabe aqui uma reflexão sobre o jovem 

que quer notoriedade, mas não a responsabilidade que é exigida em sua profissão. Sua 

indecisão é notória, fala com Frank, com Janine, é como se ela quisesse que alguém 

desse uma resposta a ela. Talvez se veja nesse momento o desejo de fuga que alguns 

jovens têm quando são colocados frente a grandes desafios. 

Neste episódio, Zoe é demitida e ofendida por Hammerschmidt, ela ameaça 

colocar a ofensa em seu twitter e diz: “lembre-se de que, atualmente, quando você 



conversa com alguém, conversa com um milhão”. Ao sair do prédio do jornal, ela 

caminha com a expressão facial que é uma mistura de determinação e vingança. O 

capítulo termina com Zoe e Frank no apartamento dela e a última cena nos leva a crer 

que os dois terão sua primeira relação sexual. 

 

Episódio 05 

 

Zoe recebe uma proposta para trabalhar no jornal online Slugline. A 

responsável lhe diz que agora o momento da jornalista chegou; mas, que ela é uma 

pessoa que se entedia facilmente, e se em um momento gostou de Zoe, no outro pode 

não gostar mais. Há a impressão de imediatismo nessa cena. Por sua condução, nota-

se um suposto “descarte”. A responsável é clara e sugere a Zoe que envie um e-mail 

com uma proposta, ela responderá com uma contraproposta.  

Margareth, a dona do “The Herald”, diz que não se pode perder alguém 

como Zoe; já Hammerschmidt, sabendo que há perda de assinantes, perda de 

circulação, necessidade de redução nos gastos, insiste em investir em leitores que 

querem notícias sérias, e diz: “é para essas pessoas que eu trabalho 80 horas por 

semana.  ão deixarei modas passageiras me distraírem. ” Por fim, Margareth demite 

Hammerschmidt. 

  confronto entre o “antigo” e o “novo” deixa mais evidente que há uma 

dificuldade do jovem em adaptar-se a empresas tradicionais, assim como há 

profissionais que têm dificuldades em compreender que o digital não é mais algo 

passageiro. Os polos antagônicos entre Zoe e Hammerschmidt ficam claros se 

comparados ao tipo de profissionais que se encontram no jornal. 

Enquanto isso, Zoe, para ganhar a confiança de Frank solicita que ele tire 

fotos comprometedoras dela nua. Ele o faz. 

Em seu novo trabalho, Zoe tem mais liberdade de expressão, não precisa de 

aprovação para tudo escreve. Sua nova chefe a encoraja a ter opiniões e deixar para 

trás as restrições do antigo jornal; ela se sente em segurança, não apenas em seu 

trabalho, mas em seu relacionamento com Frank, já que ela não apenas tem um 

relacionamento sexual com ele, mas também há um diálogo como antes ela nunca 

teve com seus próximos.  

 

Episódio 06 



 

Conversando com sua chefe, Zoe é questionada sobre seus planos para o 

futuro, mas a jornalista diz não ter nenhum, demonstrando uma certa imaturidade 

característica de alguns jovens que almejam sucesso, mas ao mesmo tempo não sabem 

exatamente o que desejam. 

Frank continua a pedir que Zoe publique em seu twitter informações 

sigilosas. Destacam-se neste ponto as questões relacionadas à ética e o conflito de 

interesses entre os dois. 

 

Episódio 07 

 

O conflito de interesses e a falta de ética permeiam a narrativa entre Zoe e 

Frank; ela troca informações por sexo, sedução e perspectiva de obter poder e 

notoriedade; enquanto ele se beneficia por meio de publicações que a estimula a 

escrever. 

Lucas procura Zoe, quer ter uma noite com ela, mas ela recusa, diz não 

pensar em romances.  Frank observa ao longe. O que se vê na narrativa, é que Zoe 

tornando-se uma garota transgressora aos olhos dos colegas de profissão mais velhos, 

uma igual.  

Frank orienta Zoe a ter sempre pessoas que lhes devam favores e mais uma 

vez o jogo de interesses permeia sua vida. 

 

Episódio 08 

 

A jornalista não aparece neste episódio. 

 

Episódio 09 

 

Zoe faz as pazes com a colega Janine e a indica para trabalhar no Slugline. 

Esta a questiona sobre conhecer alguém do gabinete de Underwood, Zoe afirma que 

não. 

Janine insiste em diversos momentos em sondar Zoe sobre suas fontes de 

informação e acaba dizendo que todas as correspondentes da Casa Branca já fizeram 

sexo em troca de informações. De forma direta, Janine descreve os favores sexuais 



que trocava com pessoas da Casa Branca para conseguir suas matérias. Zoe decide 

entrar na brincadeira e pergunta com quem ela se relacionava. Janine diz que entrega 

o seu se Zoe entregar o dela. Zoe nada revela. Ao fim da conversa, Janine aconselha 

Zoe dizendo que não vale a pena tentar o sucesso com esse tipo de atitude, pois se ela 

for descoberta, ninguém mais a levará a sério. 

Frank liga para Zoe e ela não atende. Decide jantar com Janine. Frank a 

espera na porta e ao ver que ela não está decide ir para casa e fica nervoso. Teria Zoe 

aceitado o conselho de Janine? E a dúvida lançada neste momento. 

Zoe está sentada em frente a uma pintura de uma jovem que está na mesma 

posição que ela, mas com as pernas abertas. Embora não se trate de uma pintura com 

apelo sexual, é possível vê-la como um índice de que Zoe está aberta” para  rank. 

Embora, neste momento, Zoe decide romper sexualmente com ele, mais uma vez o 

quadro ratifica a situação em que ela se colocou em relação a Frank. Zoe e a jovem da 

pintura permanecerão estáticas na posição vulnerável, metaforicamente “de pernas 

abertas” para Frank  que termina dizendo: “Vamos ver como ela se sai fora do ninho”. 

Para ele, Zoe ainda é uma criança, alguém que não caminha com as próprias pernas. 

De fato, a imaturidade da personagem é clara em várias situações anteriores. 

Ao procurar Frank posteriormente, Zoe fica surpresa ele não ter nenhuma 

informação para lhe dar; ela  questiona se a atitude dele está relacionada ao fato de ela 

não mais se dispor a ter relações sexuais com ele, Frank diz que está sendo apenas 

profissional. 

Naquela noite, os dois se encontram e Zoe volta atrás em sua decisão, os dois 

fazem sexo e ela cobra informações sobre a contagem dos votos do projeto de Peter 

Russo. Ele diz que a lei passará, pois eles têm uma vantagem de dois votos e que Zoe 

pode repassar a informação. 

Quando Zoe sai de cena,  rank quebra a quarta parede dizendo: “Se ela 

precisa dizer essas coisas para conseguir dormir, que seja. A lealdade dela não me 

custa nada além da migalha de notícias. O ódio dela não me causa nenhum dano. 

Você não paga uma prostituta para depois acariciá-la. ” 

A personagem deixa clara sua obstinação pelo sucesso profissional, mesmo 

que esteja em uma condição de prostituição: vender algo em troca da notoriedade. 

Episódio 10 

A votação da lei não passa, Frank fica furioso. Zoe está escondida na esquina 

de um corredor do Capitólio, ela chama Frank quando ele passa por ela. Diz ele saber 



que sabe que a votação não passou, porque a esposa dele foi quem o traiu ao negociar 

dois votos importantes. Zoe completa dizendo que tem informantes dos dois lados e 

que seria muito ruim se soubessem que a esposa do congressista o traiu. E diz: “ u o 

alimentei Frank, agora alimente-me”.  laramente uma ameaça a ele em caso de ela 

não receber mais informações para a sua escalada profissional. 

Zoe recebe, em sua casa, a visita de Claire Underwood (esposa de Frank). 

Durante a conversa, Claire diz que sabe do envolvimento da jornalista com seu 

esposo. Horas depois, ao se encontrar com Frank, Zoe lhe diz que se sua mulher sabe 

da relação deles e que ele, certamente, deveria saber que ela estivera lá. Zoe está 

disposta a apostar todas as suas estratégias em prol de suas conquistas. 

Zoe chega a casa após o trabalho e ao abrir sua geladeira se deparar com 

restos estragados de comida. Ela percebe que tudo ao seu redor está sujo e 

desarrumado, na verdade, ela percebe que está vivendo “na sujeira”, tanto em sua vida 

pessoal, como na profissional. 

Zoe deixa sua casa e procura por Lucas, seu ex-chefe, passa a noite em sua 

casa e na manhã seguinte os dois fazem sexo. Ela parece estar repleta de dúvidas e 

incertezas quanto a sua vida. Ao retornar para casa, ela decide limpar o lugar, mas no 

meio da arrumação, recebe uma ligação de Frank e vai até a casa do congressista. 

Aparentemente ela está indecisa e confusa porque parece que sua identidade 

se perdeu e parece se questionar sobre qual “vida” é a melhor,  rank percebendo a 

situação diz que é melhor simplificar as coisas e eles mantêm o acordo profissional. 

De volta à casa de Lucas, ela confessa-lhe que estava envolvida com alguém 

e que estava se sentindo mal com o fim do relacionamento. 

 

Episódio 11 

 

Peter Russo é assassinado e em uma conversa com Zoe, Janine diz que tem 

um palpite de que Frank tem algum envolvimento. A jornalista confessa que conhece 

Frank e reforça à colega que não vai revelar sua fonte. 

Em uma mudança de comportamento e objetivos, Zoe volta ao jornalismo 

investigativo movida pela necessidade de descobrir quem matou Peter Russo. 

De certa forma, Janine foi decisiva para que Zoe desse início a uma mudança 

em sua vida, repensando suas atitudes, sua carreira e seu relacionamento com Frank, 

procurando por alguém como Lucas e reavaliando suas decisões e estratégias. 



Zoe vai até o Congresso e pressiona Frank para que ele lhe dê informações, 

Frank sabe que Janine está por trás da mudança repentina de comportamento e dos 

questionamentos de Zoe. Ela decide se mudar para casa de Lucas e fica sabendo por 

Janine que Frank a estava usando o tempo todo com um objetivo maior, chocada com 

o que descobriu, ela se empenha,  investigando itens importantes para o desfecho do 

assassinato de Russo, o caso do Chefe de Estado destituído e o Projeto de Educação. 

Zoe cada vez tem mais certeza de que Frank está envolvido em todos os 

casos e que ela foi o instrumento de manipulação de tudo. Janine está nervosa e com 

medo. 

 

Episódio 12 

 

Janine e Zoe trabalham arduamente nas investigações. Janine acredita em 

abuso de poder, manipulação, corrupção e um possível assassinato disfarçado de 

suicídio. 

 

Episódio 13 

 

Zoe e Lucas ainda estão se acertando. Lucas conhece o perigo do 

envolvimento de alguém do Congresso e a ajuda na investigação. Novos fatos são 

revelados a cada momento e a pergunta que fica é ainda sobre ética. Os chamados off 

records podem ser utilizados? 

 

Temporada 2 – Episódio 01 

 

Zoe já não sente mais prazer em estar com Lucas e exibe um lado emocional 

ainda muito confuso, porém em suas investigações profissionais continua inclinada no 

caso Underwood. Inúmeras investigações são feitas e a cada uma eles chegam à 

conclusão do envolvimento de Frank em todas. 

Frank e Zoe se encontram, ele pede a Zoe que apague todos os registros de 

ligações dele no intuito de que ambos se protejam. Na conversa, Frank pergunta se ela 

acha que ele está envolvido e Zoe diz que há uma conexão entre os dois. Ele 

desconversa e diz que ela está “saindo da luz do sol”, ele refere-se ao fato de ter sido 

nomeado para a vice-presidência dos Estados Unidos da América e que ela terá acesso 



ao salão oval, o que nada mais é que uma clara tentativa de ter novamente Zoe perto e 

começar uma nova história. Ela fica pensativa. 

Posteriormente, em outro momento, Zoe recebe uma mensagem de Frank 

perguntando se ela aceita uma nova “tela em branco”.  s dois se encontram em uma 

estação do metrô, Frank está escondido, ela o vê, caminha até ele lentamente, encosta-

se próximo a e ele, Frank pergunta se ela pensou na proposta, ela diz que aceitará. 

Frank pede a Zoe que apague tudo do celular e ela o faz, ele questiona se um 

deve confiar no outro e continuar a ajuda mútua. Ela disse que gostaria e ele diz; 

“então considere a tela em branco”. Zoe pergunta os detalhes sobre o ocorrido, 

mostrando a Frank que sabe muito sobre o assunto e este percebe que ela está muito 

perto de obter todas as provas para incriminá-lo.  

Ela pede para saber de tudo para assim poder protegê-lo, não se sabe se ela 

realmente queria manter algum relacionamento com Frank ou se ela estava “jogando” 

com ele. Zoe fala que se jogou aos pés dele, que passou dos limites éticos, 

profissionais e físicos, mas admite que tudo foi decisão dela mesma. 

Zoe diz a Frank que quer seguir em frente, mas que para isso precisa saber 

exatamente tudo o que aconteceu e se ele tem algum envolvimento no assassinato de 

Russo ou de qualquer outra pessoa, Frank ameaça ir embora como se estivesse 

ofendido, ela vai atrás dele, o trem está próximo da estação, ela diz que quer acreditar 

nele. Ele se vira e a joga nos trilhos, encerrando a trajetória de Zoe Barnes na série. 

 

3.3 NETFLIX COMO NOVA FORMA CONSUMO E  ENTRETENIMENTO 

 

               Devido à popularização dos computadores, as tecnologias de informação e 

as ferramentas de comunicação tornaram-se meios interacionais e têm revolucionado 

o entretenimento contemporâneo, estando cada vez mais presentes no ciberespaço e 

na cibercultura. 

Essa cultura cibernética é sustentada e propagada por uma nova estrutura 

tecnológica de conexão, o ciberespaço que fomenta a inteligência coletiva e a 

tecnologia intelectual e forma um novo espaço de organização social na era digital. 

Como excelente representação, temos o Netflix. Ciberespaço, nas palavras de Pierre 

Lèvy: 

 



 [...] É o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores. O termo ciberespaço, especifica não 

apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 

(LÉVY, 1999. p. 17).  

 

 

De acordo com o teórico, professor da Universidade Federal da Bahia, André 

Lemos, “a cultura contempor nea, associada às tecnologias digitais (...), cria uma 

nova relação entre a técnica e a vida social que chamamos de cibercultura”. 

O Netflix
9
 nasceu em 1997, na cidade de Scotts Valley, Califórnia, Estados 

Unidos, pelas mãos de Marc Randolph e Reed Hastings, como uma empresa que 

oferecia um serviço de aluguel de filmes online. Sua história começou como um 

fenômeno essencialmente ocidental, considerando que os produtos distribuídos, 

inicialmente, eram reproduzidos em toda a América, com exceção de Cuba, e em uma 

parte do Oeste Europeu. 

O Netflix é a empresa líder mundial em serviço de streaming (distribuição de 

conteúdo multimídia através da internet) de filmes e séries, com mais de cem milhões 

de assinantes em cento e noventa países.  

Ao assinar o serviço, os clientes podem acessar todo o seu conteúdo de 

qualquer dispositivo como TV‟s, P ‟s, consoles, players de DVD/ lu-ray, iPod‟s, 

smartphones, tablets, e qualquer outro aparelho com tela conectado à internet. O 

conteúdo audiovisual disponível no Netflix é composto por séries, filmes, 

documentários e shows negociados pela empresa com grandes estúdios e 

distribuidoras através de contratos de uso por tempo determinado e por conteúdos 

originais produzidos pelo Netflix, como é o caso de House of Cards, que trouxe um 

tema pouco explorado nesse tipo de programação, a política e suas artimanhas, para o 

centro do entretenimento. 

O Netflix foi pioneira e chegou mudando muito a maneira como assistimos a 

séries e filmes. É parte da cultura de convergência, através do fluxo intenso de 

conteúdos pela mídia, os usuários, assistem a todos os episódios, buscam nas redes 

sociais por mais informações e interação com outros internautas, além de terem a 

possibilidade de acessar um grande número de informações simultaneamente, 

interagindo, modificando, reagindo e comentando o que ocorre com um simples clique. 

                                                             
9 A empresa se auto declarou como mulher após ser questionada sobre o assunto 

por seus assinantes. 



O modelo do Netflix é classificado como um negócio disruptivo. O termo foi 

utilizado pela primeira vez em 1995, pelo professor da Harvard Business School 

Clayton M. Christensen, no artigo Disrupting Technologies: Catching the Waves, de 

acordo com Christensen, uma inovação disruptiva é o processo em que um produto ou 

serviço se organiza como uma alternativa de baixo custo para um mercado que não 

possui acesso às inovações e que, em seguida, se move para o topo do mercado, 

atingindo um grande número de consumidores e deslocando concorrentes.   

O Netflix é citado como um dos maiores negócios disruptivos atuais, pois a 

ele se atribui a extinção das videolocadoras e a redução considerável do número de 

assinantes de TV por assinatura. 

A empresa trabalha para que os dados gerados pelos assinantes tornem a 

experiência cada vez mais indispensável a eles e para atrair novos clientes. Quando 

um membro inicia uma sessão, a plataforma o auxilia a encontrar algo de seu 

interesse, evita-se o abandono do serviço para uma opção de entretenimento 

alternativo e essa é um dos grandes diferenciais do Netflix: acompanhar a mudança de 

comportamento de seus usuários,  comunicar-se com eles de forma inovadora e lhes 

entregar aquilo que  pedem. 

No artigo The Netflix Recommender System: Agorithms, Business Value 

and Innovation, de Carlos A. Gomez Uribe e Neil Hunt, pode-se encontrar a 

explicação relacionada ao funcionamento dos algoritmos utilizados pela empresa, que 

coleta e processa as informações sobre a navegação dos usuários, como os gêneros 

preferidos, e com base nestas informações oferecer sugestões de séries e filmes 

personalizadas para cada assinante. 

 

...as experiências realizadas para melhorar o produto Netflix nos 

ensinaram que há formas muito melhores de ajudar as pessoas 

encontrarem vídeos para assistir do que focando somente em 

classificações previsíveis de estrelas. Agora, nosso sistema de 

recomendações consiste em uma variedade de algoritmos que 

definem em conjunto a experiência Netflix, os quais se mostram, em 

sua maioria, em nossa homepage. Essa é a primeira página que os 

membros da Netflix veem ao se conectarem aos seus perfis Netflix 

em qualquer dispositivo (TV, tablet, telefone ou browser) – e é onde 

se dá a principal apresentação de nossas recomendações, onde duas 

de cada três horas de conteúdo exibidas na Netflix é descoberta 

(GOMEZ-URIBE; HUNT, 2016, p.2.). 

 



O sucesso do Netflix se deve ao entendimento da empresa de que o público 

não é simplesmente um grupo de consumidores de mensagens pré-construídas. A 

sociedade está se formando com a presença de pessoas que estão moldando, 

compartilhando, reconfigurando e renovando conteúdos de mídia de forma nunca 

antes vistas. E ganham cada vez mais força quando fazem isso, não como indivíduos 

isolados, mas como integrantes de comunidades mais amplas e de redes que lhes 

permitem propagar conteúdos com alcance global. 

Uma outra mudança no perfil do consumidor de séries, que podemos perceber, 

foi o hábito de se consumir não mais um episódio por semana, como é o modelo que a 

televisão convencional utiliza para aumentar seus lucros (juntamente com o excesso 

de publicidade). O público das empresas como Netflix, Amazon e Hulu recebem todo 

o pacote de uma vez, temporadas inteiras das suas séries são disponibilizadas ao 

mesmo tempo, apostando-se no “binge watching”
10

, e há quem diga que o prazer de 

devorar temporadas inteiras de uma só vez é irresistível. 

Esta forma de exibição foi muito criticada por diversos especialistas do 

mercado midiático e de entretenimento, mas Reed Hastings continua acreditando na 

mesma ideologia desde o início: tudo o que você puder consumir, quando e onde 

quiser. 

Em uma entrevista de Reed Hastings, ao jornal Folha de São Paulo, o CEO
11

 

da empresa conta que o Netflix está sempre atento ao interesse do público e ao que as 

emissoras não conseguem suprir. Ele revela que a pirataria (circulação virtual de 

objetos culturais que não estejam sob a guarda dos direitos autorais) é um dos 

principais indicadores para adquirir séries para o seu catálogo e para a produção dos 

conteúdos originais. De acordo com Hastings, a partir daquilo que é mais baixado em 

serviços de troca de arquivos, a empresa se dedica para comprar os direitos de 

transmissão, não só para os Estados Unidos, mas para os demais países em que o 

serviço é oferecido. 

 

3.4 O CONSUMO DE TELESSERIADOS 

 

                                                             
10 Ato de consumir episódios de seriados em grandes quantidades, em pouco tempo. Também  

  conhecido como maratonas. 
 

11 Sigla em inglês para a Chief Executive Officer, ou em português, Diretor Executivo. 



Tanto as séries, quanto os filmes exibidos na TV e no cinema sempre foram 

formas dos EUA exportarem sua cultura para outros países. No Brasil, esta prática 

ocorre desde a década de 1960, quando os seriados eram transmitidos para preencher 

os espaços livres dentro da programação, principalmente, pela Rede Globo, que exibia 

esse tipo de programação sem horários definidos e sem nenhuma sequência de 

episódios. 

Com a chegada da TV a cabo no país, na década de 1990, muitas emissoras 

passaram a exibir seriados em grande parte de sua grade de programação, respeitando 

a ordem cronológica dos episódios, com legendas em Português e áudio original, 

possibilitando aos telespectadores acompanhar de forma fiel as histórias do começo 

ao fim. 

Em 1999 estreou na HBO, a que, na opinião dos fanáticos por seriados, ficou 

conhecida como a série que mudou tudo: Os Sopranos. Esta produção se tornou uma 

marca registrada para as mais ovacionadas produções desde então. Seu protagonista, 

Tony Soprano, foi o primeiro de uma série de protagonistas inesquecíveis que se 

tornaram sucesso de público e crítica pelo fato de serem pouco convencionais, 

homens perturbados, de moral duvidosa, que instigam interpretações mais profundas e 

convidam o espectador a se envolver emocionalmente com tramas enigmáticas e 

obscuras.  

O roteirista e um dos criadores de House of Cards, Beau Willimon
12

, 

complementa que The Sopranos motivou produtoras estadunidenses a perceberem que 

havia uma grande demanda por realizações que, geralmente, não seriam distribuídas 

pela maioria dessas produtoras, por terem contratos baseados na repercussão de 

episódios de estreia. 

Naquele ano, os canais a cabo norte-americanos estrearam 23 novas séries.   

Nos anos 2000, entra em cena o compartilhamento de vídeos pela internet e 

aqueles que queriam assistir às suas séries favoritas pouco tempo depois de serem 

exibidas nos Estados Unidos, não dispunham de tempo ou julgavam os horários de 

exibição inadequados, passaram a fazer o download
13  

dos arquivos para não 

precisarem se ajustar aos horários definidos pelos diversos canais, nem ao ritmo que 
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 WILLIMON, Beau. In conversationn with House of Cards creator Beau Willimon. 
Entrevista concedida a Michael Eisner em 28 jun. 2014. Aspen Ideas Festival, Washington. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uK2xX5VpzZ0> . Acesso em: 25 maio. 
2017. 

13
 Copiar ou transferir um arquivo, que se encontra num computador remoto para um 

computador local. 



eles impunham e essa se tornou a nova forma alternativa de acesso ao conteúdo 

exibido. 

Em 2014, 180 seriados estrearam nos canais a cabo dos Estados Unidos; 

atualmente, a indústria da produção de séries vive seu auge e é responsável pelo que 

vem sendo chamado de terceira idade dourada da televisão. 

Para Henry Jenkins (2009) - um dos principais pesquisadores do impacto das 

novas tecnologias na sociedade - a internet é o meio de comunicação que se 

estabeleceu mais rápido por satisfazer várias demandas humanas essenciais no mundo 

atual.  

As séries passam a fazer extremo sucesso entre o público e podem ser 

apontadas como as responsáveis pela mudança no modelo de consumo desse veículo. 

Tais mudanças não são vistas apenas em como se assiste à televisão, mas afetam, 

também, as próprias séries, do ponto de vista de sua criação; sendo assim, de acordo 

com algumas pesquisas, é questão de tempo para as transmissões ao vivo se 

democratizarem para outras telas e formatos. 

O aumento da quantidade de oferta de série provocou um desmembramento da 

audiência, existem séries para todos os gostos e o fato de existirem tantas séries 

significa que existe demanda para elas, diferentemente da TV aberta que não 

direciona sua programação a um público específico. Por conta disso, é mais difícil um 

programa com um conteúdo mais ousado ser apresentado na TV aberta do que em um 

seriado, que se dirige a públicos selecionados. 

Vemos, então, a formação de uma geração de espectadores interessados em 

assistir a séries pela internet e, junto a esse processo, o desenvolvimento de muitas 

estratégias para estimular o espectador a comentar nas redes sociais durante a exibição 

dos episódios, hashtags
14

 e a participação de membros da equipe e dos atores fazendo 

comentários nas redes sociais, garantindo a enorme circulação das séries na internet e 

a constante troca desses arquivos pelos usuários. Para cada série bem sucedida, há 

uma infinidade de comunidades virtuais que agregam os fãs, em torno da troca de 

informações, experiências e várias outras práticas participativas. 

O consumo intenso de séries levou pesquisadores a estes questionamentos: é 

possível que estejamos vivendo dentro de uma espécie de bolha que acabará 
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 Palavra – chave antecedida pelo símbolo #, utilizados para categorizar os 
conteúdos publicados nas redes sociais. 



estourando com uma interrupção na produção; ou, se a quantidade de ficção televisiva 

pode ser consumida pelos espectadores. 

O público tem mais liberdade de escolha, são mais fanáticos e melhor 

informados sobres seus programas. E cada vez mais o vício nas séries aumenta e 

como qualquer vício, existem riscos: alguns seguidores se tornam tão co-dependentes 

e aficionados que consomem os episódios de modo compulsivo somente para chegar 

antes dos demais ao final e assim, evitar spoilers
15

. Podemos perceber uma certa 

tirania das produções midiáticas e suas maratonas e a perda do prazer de comentar, 

semana após semana, com os demais aficionados da série, o que acontece em cada 

episódio, pois de uma forma ou de outra é muito difícil ser um fanático por seriados e 

não precisar discutir, ler uma matéria qualquer sobre o assunto ou reclamar numa rede 

social qualquer depois de devorar uma temporada inteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  PESQUISA E RESULTADOS 

 

                                                             
15 Palavra de origem inglesa, derivada de “spoil”, que significa estragar. No contexto 

midiático, o spoiler é aquele que revela fatos importantes de uma determinada história. 



4.1 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é definida por Severino (2007) como a ferramenta essencial para a 

produção do conhecimento, construção dos objetos e busca pela relevância dos 

conteúdos. 

Esta dissertação foi construída por meio de um questionário exploratório 

quantitativo, a fim de criar reflexões, e possibilidades de estudos futuros se não 

encontrar respostas, a respeito da ética no jornalismo, em especial no jornalismo 

político, a partir da linguagem utilizada na série ficcional House of Cards e sua 

recepção por estudantes de jornalismo do último ano. 

 

4.2 ESTRATÉGIA E COLETA DE DADOS 

 

 Para tanto, serão adotadas pesquisas de natureza quantitativa focada em  

estudantes de jornalismo do último ano, em função de que obtiveram um aprendizado 

acadêmico mais robusto. Alunos de três IES de grande porte da cidade de São Paulo, 

Centro Universitários e/ou Universidades, com equivalência em: infraestrutura, corpo 

docente, de classificação no IGC (Indice Geral de Cursos – MEC) matriz curricular, 

faixa etária de até 25 anos, ambos os sexos, e  que tenham assistido a pelo menos a 

primeira temporada da série norte-americana House of Cards, em que a personagem 

Zoe Barnes, a jornalista iniciante interpretada pela atriz Kate Mara, apareça até seu 

assassinato. A pesquisa quantitativa, cujo questionário foi  definido e direcionado para 

estes alunos utilizou a plataforma online SurveyMonkey.  

Após a tabulação dos resultados e a partir das respostas mais recorrentes ou de 

outras evidências que fujam dos desvios considerados padrão,  serão confrontadas 

com a literatura nos eixos da ética e do jornalismo, para que que permitam uma 

compreensão mais refinada dos dados quantitativos prévios. 

 Com base na pesquisa e na literatura disponível será realizada uma reflexão 

do que estes futuros jornalistas pensam sobre a relação de House of Cards com a 

atividade jornalística praticada no Brasil, principalmente, nos conflitos éticos, e como 

enxergam os conceitos aprendidos ao longo do curso de jornalismo comparados aos 

vistos na produção norte-americana.  

Esta pesquisa foi delineada por um levantamento de campo baseado na 

pesquisa quantitativa, revisão da literatura, mas também utilizará uma extensa 



abordagem documental, com o detalhamento dos 14 episódios – em suas quatro 

primeiras temporadas (2013-2016) – com participação da personagem Zoe Barnes. 

Tal procedimento ajudará a compor um mapeamento narrativo para se verificar qual a 

linguagem utilizada pelos autores da série para retratar a personagem jornalista de 

política, assim como tabular os conflitos éticos apresentados na série. Esse viés de 

delineamento teórico discutirá a formação ética dos futuros jornalistas. 

 

4.3 PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Seguindo o plano metodológico, após a extração dos dados, estes serão 

organizados e contrapostos com o referencial teórico a fim de apurar o s resultados 

quantitativos referente a ética. 

Primeiramente foi investigado o perfil dos respondentes, em sequência a sua 

postura ética, e seu entendimento das matérias e autores relacionados, e por fim o seu 

posicionamento comportamental, que pode ser similar ou diferenciado da personagem 

Zoe Barnes. 

 Após esta análise revista, o objetivo é realizar uma discussão aprofundada do 

tema com base no referencial teórico. 

 

4.3.1 Formas de aplicação e coleta de dados dos respondentes  

 

 O questionário consiste em perguntas em sua maioria de múltipla escolha e 

outras abertas.  Elaborado em 21/02/2017 e inserido na plataforma SurveyMonkey no 

dia 22/02/2017. Após coleta de dados junto ao INEP, conforme explanado 

anteriormente, houve a escolha das Instituições para a aplicação da pesquisa. Vale 

ressaltar que essas serão mantidas em sigilo, em função de que uma delas não 

autorizou a divulgação de seu nome na pesquisa, porém todas forneceram dados reais 

e colaboraram para que a pesquisa chegasse aos alunos do último ano do curso de 

Jornalismo. As I S serão então denominadas por “ aculdade A”, “ aculdade  ” e 

“ aculdade  ”. 

 O período de aplicação da pesquisa deu-se, então, no período de três meses, 

março a maio de 2017, período em que os alunos, embora estivessem em suas tarefas 

acadêmicas finais de conclusão de curso, tiveram a oportunidade de participar, sem 



que pudessem ser influenciados pelo lançamento da nova temporada que teve estreia 

no dia 30 de maio de 2017. 

 O número de respondentes final foi de 254 sendo que destes houve o descarte 

de 159, uma vez que houve a pergunta inicial, que tinha caráter eliminatório de 

filtragem, para que o aluno continuasse a responder ao questionário: “Você assistiu 

toda a primeira temporada da série Hou e of Card ?” com apenas a possibilidade de 

resposta; “Sim” ou “ ão”.  m caso de resposta negativa, não havia mais a 

possibilidade de o aluno responder às demais perguntas. 

 

4.3.2 Coleta de dados dos respondentes 

 

 A Coleta de dados foi realizada por meio da plataforma Survey Monkey, 

ficando disponível do dia 22 de Fevereiro de 2017 até 30 de Maio de 2017, conforme 

metodologia estabelecida e se apresentaram as questões abaixo, que serão comentadas 

uma a uma, buscando-se analisar motivações e outros dados. 

A seguir as perguntas: 

 

PERGUNTA 1 – ELIMINATÓRIA 

 

Você assistiu à primeira e à segunda temporada da série House of Cards? 

Sim: 95 

Não: 159 

Total: 254 

 

 Nesta primeira pergunta foi estabelecido um filtro para podermos 

homogenizar a amostra dentro do foco da pesquisa em torno da temática do seriado 

House of Cards. Foram descartados todos aqueles que não assistiram à série, em 

função de não haver ligação com esta pesquisa, já que a temática central está baseada 

nesta série e, principalmente, na personagem Zoe Barnes, cuja participação na série 

dá-se em total ênfase na primeira temporada e em dois capítulos da segunda 

temporada, quando ocorre seu trágico fim. 

 

 

PERGUNTA 2 



Qual o seu sexo? 

 

Gráfico 1 – Sexo dos respondentes 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Homem: 48,42% 

Mulher: 51,58% 

 

Este recorte da questão demonstra que a amostra está equilibrada e de acordo 

com a proporcionalidade no levantamento do INEP(2015), há um equilíbrio entre 

homens e mulheres que frequentam o curso superior de Jornalismo e que assistiram 

aos capítulos que fundamentam a pesquisa deste trabalho. 

 

PERGUNTA 3 

Qual sua idade? 

Gráfico 2 – Idade dos respondentes 

 

Fonte: Autora 
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Resultados obtidos: 

18 anos:  6,32% 

19 anos: 31,58% 

20 anos:  1,05% 

21 anos:  4,21% 

22 anos: 17,89% 

23 anos: 12,63% 

24 anos: 12,63% 

25 anos: 13,68% 

 

 O gráfico demonstra a faixa etária dos respondentes,  em sua maioria entre 18 

e 25 anos, corroborando com os dados do INEP e com a metodologia estipulada para 

esta pesquisa,  assim permitindo uma margem em relação aos alunos que ingressarão 

definitivamente na profissão de jornalista. 

 

PERGUNTA 4 

Qual a cidade que você vive? 

 

Gráfico 3 – Cidade em que residem os respondentes. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

São Paulo – 69 

Santo André – 01 

Guarulhos  - 10  

Diadema – 02 

São Paulo

Santo André

Guarulhos

Diadema



Osasco – 02 

Carapicuíba  - 01 

Socorro – 01 

Barueri – 02 

Taboão da Serra – 01 

Jundiaí – 01 

Cotia – 01 

Mairiporã – 01 

São Bernardo do Campo  - 03 

Total: 95 

 

 A maioria dos alunos pesquisados reside na cidade de São Paulo. De um total 

de 95 de respondentes, 69 residem na capital do Estado de São Paulo e nas demais 

regiões denominadas como “Grande São Paulo”.   número é menor em relação à 

capital, porém aponta que as três instituições escolhidas para a pesquisa, que estão 

localizadas na cidade de São Paulo, recebem um número significativo de estudantes 

que residem em outras regiões. Guarulhos foi a cidade que obteve um maior número 

depois de São Paulo, com um total de 10 respondentes, seguido de São Bernardo de 

Campo com 03 alunos. 

 

PERGUNTA 5 

Qual o nome da instituição de ensino em que você estuda? 

 

Gráfico 4- Instituição de Ensino dos respondentes 

 

Fonte: Autora 
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Resultados obtidos: 

Faculdade A – 37 

Faculdade B – 35 

Faculdade C – 22 

Abstenção – 01 

Total: 95 

 

 Em função da solicitação de uma instituição de ensino superior em não ter seu 

nome divulgado nesta pesquisa, todos foram ocultados e denominados por letras do 

alfabeto. Nessa amostra, percebe-se um equilíbrio de respondentes entre as três 

instituições escolhidas, conforme recorte da pesquisa na cidade de São Paulo, que 

assistiram à série dentro do parâmetro estabelecido de 14 episódios. 

 

PERGUNTA 6 

Em qual semestre do curso de Jornalismo você está? 

 

Gráfico 5 – Semestre que os respondentes estão cursando 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Alunos no 7º semestre do curso: 56 

Alunos no 8º semestre do curso: 36 

Abstenção: 03 

 

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

ABSTENÇÃO



Somente 03 alunos não responderam em qual semestre do curso de jornalismo 

estavam matriculados. A pesquisa está dentro do número significativo estipulado de 

respondentes; destes 92 respondentes, 56  afirmaram estar no 7º e 36 no 8º semestre.  

 

PERGUNTA 7 

Em qual semestre você teve a disciplina de Ética? 

 

Gráfico 6 - Semestre em que a disciplina Ética foi  

ministrada no curso. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados Obtidos: 

1º semestre – 57 

2º semestre – 36 

Abstenção – 02 

 

Nesta questão, os alunos respondem que tiveram a disciplina de ética entre o 

1º e 2º semestre. Houve duas abstenções, 57 alunos responderam ter tido a disciplina 

no primeiro semestre e 36, no segundo semestre. 

 

PERGUNTA 8 

Proporcionalmente o conteúdo estava mais para qual opção abaixo? 

 

 

 

 

 

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

ABSTENÇÃO



Gráfico 7 – Porcentagem de conteúdos da disciplina 

 Ética cursada pelos alunos. 

.  

Fonte: Autora 

 

Resultados Obtidos: 

25%  ética 75%  legislação 5,38% 

50%  ética 50%  legislação 54,76% 

75% ética 25% legislação 35,48% 

100% ética 0% legislação  5,38% 

0% ética 100% legislação  0,00% 

 

 Em relação à ênfase do conteúdo da disciplina, o item que abrange 50% ética e 

50% legislação obteve o maior número de respostas, num total de 54,76. O item de 

75% de ética e 25% de legislação registrou um total de 35,48% das respostas. 

Empatados com 5,38% estão os itens 25% ética e 75% legislação e 100% ética e 0% 

legislação. 

 

PERGUNTA 9 

 

O conteúdo da disciplina era apresentado em aulas expositivas, seminários, 

estudo de caso, presença de palestrantes, trabalho de campo? Foi solicitado aos alunos 

que, em uma escala de 0= nunca e 5= sempre, respondessem à pergunta. 

 

 

 

 

 

25% Ética 75%
Legislação

50% Ética 50%
Legislação

75% Ética 25%
Legislação

100% Ética 0%
Legislação



Gráfico 8 – Metodologia das aulas de Ética 

 

Fonte: Autora 

 

Respostas obtidas: 

Aulas expositivas:  69,33% 

Seminários:     4,55% 

Estudo de caso:    9,52% 

Presença de palestrantes:   0,00% 

Trabalho de campo:    3,57% 

 As respostas acima evidenciam o traço básico das ferramentas de ensino da 

matéria Ética, há um número maior de aulas expositivas:  um total de 75 respondentes 

e em porcentagem  69,33% aulas expositivas. Segundo os respondentes o curso tem 

um viés mais teórico que prático.  

 

PERGUNTA 10 

Você se recorda dos principais eixos da ementa da disciplina de ética? 

 

Gráfico 9 – Alunos respondem se recordam dos principais eixos  

da ementa da disciplina de ética. 

 

Fonte: Autora 

Aulas
expositivas

Seminários

Estudo  de caso

Presença de
palestrantes

SIM

NÃO



Resultados obtidos: 

Sim:  9,68% 

Não: 90,32% 

 

 Com 90,32% de resultado, os alunos de jornalismo não se recordam dos 

principais eixos da disciplina de ética, corroborando com a hipótese de que o ensino 

sobre ética não tem gerado resíduos para o aluno. 

 

PERGUNTA 11 

Se sim, quais? 

 

Seguem as respostas literais dos respondentes: 

 

A conduta do jornalista em prol da sociedade. Princípios do jornalismo; 

Não sei o que é eixo; 

Não recordo agora; 

Focava bastante no código de ética jornalístico e em alguns trechos da 

constituição; 

Como era junto com filosofia, vimos praticamente só filosofia. Ética foi 

ignorada; 

Ler e entender os códigos de ética dos jornalistas, a questão de ética dentro de 

histórias como Antígona, discussões sobre a ética no dia a dia; 

A questão da principal diferença entre a moral e ética; 

O professor falava mais de política e da tendência das mídias; 

Não sei; 

Não sei responder essa pergunta; 

O professor não explicou o que é eixo. 

 

 Neste item foram considerados todos os conteúdos, por se tratar de uma 

pergunta aberta. As respostas foram classificadas pela autora em um eixo comum de 

respostas e afinidades de conteúdos. Elas apontam que o conceito de eixo e princípios 

éticos no jornalismo não geraram resíduos relevantes na lembrança dos respondentes. 

Embora em 5 respostas tenha havido a intenção de demonstrar entendimento do 



conteúdo, ainda que aquém do objetivo da pergunta, demonstrou-se que o alunado 

desconhece o que significa o eixo da disciplina. 

 

PERGUNTA 12 

Você se recorda de um autor relacionado ao tema que tenha sido estudado em 

aula? 

 

Gráfico 10 – Respostas dos Alunos quando perguntados 

 se lembram autores estudados na disciplina ética. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Sim:  9,78% 

Não: 90,22% 

 

Um total de 90,22% dos alunos diz que não há lembrança de autores estudados 

em sala de aula. Apenas 9,78% disseram se lembrar de autores abordados pelos 

professores, o que corrobora que autores não são foco de retenção de conteúdo por 

parte do alunado. 

 

PERGUNTA 13 

Se sim, quais? 

 

Seguem as respostas literais dos pesquisados: 

 

Habermas, Costa e Herrero; 

Eugênio Bucci e um sobre Filosofia e ética; 

Felipe Pena; 

SIM

NÃO



Eugênio Bucci - A Imprensa e o dever da liberdade | Marilena Chaui - 

Simulacro e poder: uma análise da mídia; 

Marilena Chauí; 

Theodor W. Adorno e Walter Benjamim; 

Mário Sérgio Cortella; 

Maxwell; 

Não me recordo de um autor em questão; 

 

Eugênio Bucci. 

 

 

 Egênio Bucci e Marilena Chaui são os autores mais citados pelos estudantes 

utilizados em sala de aula na disciplina de ética. Eugênio Bucci, jornalista e escritor 

com foco na temática da ética e Marilena Chaui, filósofa com diversas publicações 

importantes sobre o pensamento filosófico.  

 

PERGUNTA 14 

Quão útil você considera a disciplina de ética? 

 

Gráfico 11 – Utilidade da disciplina Ética 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Nada útil:   9,57% 

Pouco útil: 23,40% 

Muito útil: 23,40% 

Extremamente útil: 22,34% 

Indispensável: 21,28% 

NADA ÚTIL

POUCO ÚTIL

MUITO ÚTIL

EXTREMAMEN
TE ÚTIL



 

 Em porcentagem  relativamente equilibrada, os respondentes acreditam que o 

conteúdo é pouco útil (23,40%);  muito útil (23,40%);  extremamente útil (22,34%) e  

indispensável (21,28%). 9,57% das respostas classificaram o conteúdo como nada 

útil.  

 

PERGUNTA 15 

Você estagia ou já estagiou? Se sim, por quanto tempo? 

 

Respondentes:  91 

Ignoradas 04 

Sim: 72 

Não: 19 

Total: 95 

 

  Nota-se na amostra que a maioria dos entrevistados já estagiaram , ou 

seja, tiveram seu contato com o mercado e a realidade da ética nele aplicada. 

 

PERGUNTA 16 

Você atua ou atuou profissionalmente na área? Se sim, por quanto tempo? 

 

Gráfico 12 – Atuação profissional dos alunos na área 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Respondidas: 91 

SIM

NÃO



Ignoradas: 04 

Sim: 60 

Não: 31 

Total: 95  

Tempo médio de atuação na área: 1 ano e meio. 

 

 A maioria dos respondentes estagiou profissionalmente. De 95 respondentes, 

60 dizem ter estagiado na área, mais da metade tem contato com o ambiente 

profissional. 

 

PERGUNTA 17 

Você assistiu a quantas temporadas de House of Cards? 

 

Gráfico 13 – Número de temporadas assistidas  

de House of Cards pelos respondentes. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Uma: 19 

Duas: 14 

Três: 18 

Quatro: 44 

Total: 95 

 

 O foco da pesquisa limita-se na temporada em que a jovem jornalista Zoe 

Barnes está na série, ou seja, na primeira temporada e dois capítulos na segunda. A 

UMA

DUAS

TRÊS

QUATRO



maioria dos respondentes alega ter assistido às quatro temporadas da série, que até o 

fechamento da pesquisa ainda não havia estreado a quinta. 

 

PERGUNTA 18 

Você descreveria a personagem Zoe Barnes com qual ou quais características 

abaixo? 

Gráfico 14 – Descrição psicológica de Zoe  

Barnes conforme vista pelos respondentes 

 

Fonte: Autora 

 

Os resultados obtidos por essa pergunta: 

Determinada:  85,00% 

Experiente:  20,00% 

Ousada:  72,50% 

Indecisa:  10,00% 

Ingênua:  41,25% 

Tímida:   1,25% 

Gananciosa:  73,75% 

DETERMINADA

EXPERIENTE

OUSADA

INDECISA

INGÊNUA
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GANACIOSA

PROFISSIONAL

INVESTIGATIVA

INDEPENDENTE

ANTIÉTICA



Profissional:  51,25% 

Investigativa:  75,00% 

Independente:  36,25% 

Antiética:  73,75% 

 

 As principais características apontadas pelos respondentes em relação à 

personagem Zoe Barnes correspondem exatamente ao perfil da personagem. São elas: 

Determinada, Ousada, Gananciosa, Investigativa, Antiética e profissional. Essas 

características são expressivas na maioria das cenas da série. 

 

PERGUNTA 19 

Você se identifica com a personagem Zoe Barnes em quais características 

abaixo? 

Gráfico 15 – Características psicológicas de Zoe Barnes  

com as quais os respondentes se identificam. 

 

 

Seguem os resultados obtidos: 

Determinada:  87,18% 

DETERMINADA

EXPERIENTE
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Experiente:    5,13% 

Ousada:  28,21% 

Indecisa:    5,13% 

Ingênua:    5,13% 

Tímida:     3,85% 

Gananciosa:  11,54% 

Profissional:  53,85% 

Investigativa:  52,56% 

Independente:  23,08% 

Antiética:  12,82% 

 

 Os respondentes acreditam identificar-se com a jornalista Zoe em alguns 

aspectos, conforme se verifica nas respostas, no que se refere ao perfil determinado, 

investigativo e profissional. Destaca-se que  12,82% dos respondentes consideram-se 

antiéticos. 

 

PERGUNTA 20 

 

Você aceitaria publicar uma matéria em um grande veículo de comunicação, 

mesmo que isso implicasse a quebra da ética, embora não comprometesse a empresa 

jornalística nem sua carreira? Lembrando que isso lhe daria destaque nacional.  

 

 

Gráfico 16 –  referente às respostas dadas à 

 pergunta 20 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

SIM

NÃO



Sim:  68,09% 

Não:  31,91% 

 

68,09% dos respondentes dizem que publicariam uma matéria, em um grande 

veículo de comunicação, mesmo implicando a quebra da ética, desde que isso não 

prejudicasse a empresa em que trabalham e tampouco sua carreira. Nota-se que já 

aparece uma distorção entre o que realmente é praticar a ética e quebrá-la em função 

de destaque profissional. Neste momento, essa porcentagem de respondentes  

demonstra maior identificação com a personagem Zoe. 

 

PERGUNTA 21 

 

Você aceitaria publicar uma matéria em um grande veículo de comunicação, 

mesmo que isso implicasse a quebra da ética, e pudesse comprometer a empresa 

jornalística, mas não sua carreira? Lembrando que isso lhe daria destaque nacional. 

 

Gráfico 17 –  referente às respostas dadas à 

 pergunta 21 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Sim:  31,91% 

Não:  68,09% 

 

 A maioria dos respondentes, 68,09% acreditam que não seria ético 

comprometer a empresa em que trabalham em função de destaque nacional em sua 
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carreira. Já 31,91% acreditam que poderiam fazê-lo, mesmo que isso comprometesse 

a empresa. 

 

PERGUNTA 22 

 

Você publicaria uma matéria que pudesse comprometer alguém em função de 

uma promoção na empresa jornalística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 –  referente às respostas dadas à 

 pergunta 22 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados Obtidos: 

Sim: 37,89% 

Não: 62,11% 

 

 Os respondentes afirmam em 62,11% que não comprometeriam alguém em 

função de uma promoção na empresa na qual trabalhassem. Percebe-se que há uma 

distorção do que é ético para esses estudantes de jornalismo, que pode ser percebida 

nas respostas à pergunta número 20 deste questionário. 

 

SIM

NÃO



PERGUNTA 23 

 

Você manteria um relacionamento afetivo/sexual com um membro da política 

de seu país, que seja solteiro, para obter informações sigilosas e publicá-las na 

empresa jornalística a qual você pertence? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 –  referente às respostas dadas à 

 pergunta 23 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados Obtidos: 

Sim:  43,62% 

Não:  56,38% 

 

 Quando o relacionamento é afetivo e sexual, o número ficou de, certa forma, 

equilibrado. Com 94 respondentes e 1 ignorado, a resposta de que não manteriam um 

relacionamento afetivo/sexual com um membro da política foi de 56,38%, enquanto 

43,62% dizem que manteriam um relacionamento afetivo/sexual. Nota-se que há mais 

uma identificação com a personagem da série e, portanto, mais uma quebra ética. 

SIM
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PERGUNTA 24 

 

Você acredita que trabalhar em um grande grupo de comunicação estará mais 

sujeito à pressão de ordem ética, assédio sexual e/ou moral do que se estivesse 

trabalhando em uma nova mídia, por exemplo, em uma star up? 

 

Gráfico 20 –  referente às respostas dadas à pergunta  

24 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Sim= 69,15% 

Não= 30,85% 

  

Os respondentes acreditam que, em grandes empresas, a pressão ética, moral e 

sexual são mais constantes do que em empresas menores. O número de respondentes 

que acreditam nisso atinge a porcentagem de 69,15%. 

 

PERGUNTA 25 

 

Supondo que você tenha um relacionamento afetivo/sexual com uma fonte de 

informação do mundo da política e desconfie do envolvimento dessa pessoa com um 

fato relevante, tomaria qual atitude? 

 

 

 

SIM

NÃO



 

Gráfico 21 –  referente às respostas dadas à pergunta 25 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados Obtidos: 

A) Perguntaria a ela e se a resposta fosse negativa acreditaria: 

5,26% 

 

B) Perguntaria a ela e independentemente da resposta, deixaria claro  

que investigaria: 

21,05% 

 

C) Não faria nada porque ela é minha maior fonte de informação: 

20,00% 

 

D) Investigaria sigilosamente e publicaria uma reportagem: 

17,89% 

 

E) Investigaria e se concluísse culpa da parte dessa pessoa, faria uma  

denúncia formal: 

35,79% 

 

A

B

C

D

E



 Nesta pergunta, 35,79% dos respondentes dizem que fariam uma denúncia 

formal dessa pessoa com quem mantém um relacionamento com o jornalista, após 

uma investigação de algum fato relevante.  o item; “Perguntaria a ela e 

independentemente da resposta deixaria claro que investigaria” foram 21,05% dos 

respondentes. Já 20,00% dizem que não fariam nada por essa ser sua maior fonte de 

informação. 

 

PERGUNTA 26 

 

Em seu entendimento, qual destes quesitos tem maior importância na carreira 

de um jornalista?  

 

Gráfico 22 – Quesitos de maior importância na carreira  

de um jornalista. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

A) Notoriedade profissional:  

8,42% 

 

B) Financeiro: 

4,21% 

 

C) Financeiro e notoriedade profissional: 

31,58% 

 

D) Idealismo: 

A

B

C

D

E

F



5,26% 

 

E) Idealismo e financeiro: 

25,26% 

 

F) Idealismo e notoriedade profissional: 

25,26% 

 

 A parte financeira e notoriedade profissional ficaram com 31,58% das 

respostas; empatados em 24% o item idealismo e financeiro e o item idealismo e 

notoriedade profissional. Em último lugar ficou o item idealismo com 5,26% dos 

respondentes. 

 

PERGUNTA 27 

 

Você manteria um relacionamento afetivo/sexual com um membro da política 

de seu país, que seja casado, para obter informações sigilosas e publicá-las na 

empresa jornalística a qual você pertence? 

 

Gráfico 23 –  referente às respostas dadas à 

 pergunta 27 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

SIM
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Resultados obtidos: 

Sim: 26,00% 

Não: 73,40% 

 

 Quando se trata de alguém casado, o número de respondentes aumenta para 

73,40% que dizem que não manteriam um relacionamento afetivo/sexual com um 

membro da política para obter informações. No entanto, frisa-se que, manter um 

relacionamento para obter informações, seja com alguém solteiro ou casado, já 

implica a quebra ética. 

 

PERGUNTA 28 

 

Você acredita que acompanhar situações como a de Zoe Barnes ajudam na 

reflexão sobre ética jornalística? (use de 0 a 10 sendo 0 = nada e 10 = totalmente) 

 

Gráfico 24 – referente às respostas dadas à pergunta  

28 da pesquisa. 

 
Fonte: Autora 

       Resultados obtidos: 

1)  2,41% 

2) 0,00% 

3) 3,61% 

4) 2,41% 

5) 1,20% 
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6) 1,20% 

7) 4,82% 

8) 8,43% 

9) 21,69% 

10) 54,22% 

 

 A maioria dos respondentes acredita que, acompanhar a situação de 

personagem de séries de TV, como a de Zoe Barnes, contribui para as reflexões éticas 

na profissão do jornalista. Os números mais expressivos foram de 54,22% e 21,69% 

em que apontam “ajudam totalmente”. 

 

PERGUNTA 29 

 

Você acredita que utilizar ferramentas como séries, por exemplo, melhoraria o 

entendimento ético no curso de jornalismo (use de 0 a 10 sendo 0 = nada e 10 = 

totalmente) 

 

Gráfico 25 –  referente às respostas dadas à pergunta  

29 da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 
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Resultados obtidos: 

1)  2,13% 

2)  0,00% 

3)  0,00% 

4)  1,06% 

5)  1,06% 

6)  2,13% 

7)  5,32% 

8)  5,32% 

9)  19,15% 

10)  63,83% 

 

 Novamente se nota uma forte inclinação dos estudantes de jornalismo que 

acreditam que as séries de TV contribuem para um melhor o entendimento ético de 

sua profissão.  s números percentuais de 63,83% e 19,15% que apontam “ajudam 

totalmente” estão na maioria das respostas. 

 

PERGUNTA 30 

 

Você acredita que aprende e reflete mais sobre ética com séries como House of 

Cards do que com as aulas de ética no curso de jornalismo (use de 0 a 10 sendo 0 = 

discordo totalmente e 10 = concordo totalmente) 

 

Gráfico 26 –  referente às respostas dadas à pergunta 30  

da pesquisa. 



 

Fonte: Autora 

Resultados obtidos: 

1)  4,44% 

2)  3,33% 

3)  0,00% 

4)  1,11% 

5)  10,00% 

6)  0,00% 

7)  6,67% 

8)  7,78% 

9)  18,89% 

10)  47,78% 

 

 Com 47,78% e 18,89% na totalidade apontando que séries como House of 

Cards que permeiam o universo jornalístico e político contribuem para a reflexão e 

consequente aprendizado acerca das questões éticas em sua profissão.  

 

PERGUNTA 31 

 

Você acredita que cenas vividas em House of Cards se assemelham ao mundo 

real da política? 

 

Gráfico 27 – referente às respostas dadas à pergunta  

31 da pesquisa. 
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Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

1) 2,30% 

2) 1,15% 

3) 1,15% 

4) 0,00% 

5) 4,60% 

6) 0,00% 

7) 3,45% 

8) 8,05% 

9) 12,64% 

10) 66,67% 

 

 A maioria dos respondentes acredita que a série House of Cards tem 

semelhança com a política no mundo real. Os percentuais de 66,67% e 12,64% em 

que expressam “totalmente” deixam evidente que o estudante de jornalismo faz essa 

comparação com o real. 

 

PERGUNTA 32 

 

Acompanhar a série House of Cards e, em especial, os conflitos éticos 

profissionais vividos pela personagem Zoe Barnes, fizeram-no revisitar textos e 

autores estudados nas aulas de ética do curso de jornalismo? 
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Gráfico 28 –  referente às respostas dadas à pergunta 32  

da pesquisa. 

 

Fonte: Autora 

 

Resultados obtidos: 

Sim: 31,40% 

Não: 68,60% 

 

 Apesar de a série House of Cards tratar de assuntos éticos; 68,60% dos 

estudantes de jornalismo que responderam a esta pesquisa não revisitaram textos e/ou 

autores, que abordavam a ética na disciplina cursada nas instituições às quais eles 

pertencem. 31,40% responderam que revisitaram textos e autores sobre o assunto, 

vistos na disciplina de ética. 

 

4.3.4 Resultados 

 

 A pesquisa teve um equilíbrio entre homens e mulheres na faixa de 18 a 25 

anos, de 7º e 8º semestres do curso de Jornalismo, de três instituições de ensino da 

cidade de São Paulo, com o mesmo perfil socioeconômico, que cursaram a disciplina 

de ética no curso, sendo essa paridade de respondentes de 51,58% de mulheres e 

48,42% de homens.  

 Os respondentes afirmaram que cursaram a disciplina de ética no 1º ou 2º 

semestre do curso e sobre a proporcionalidade da disciplina ter seu conteúdo mais 

SIM

NÃO



inclinado para a ética ou para a legislação, percebeu-se um equilíbrio de 53,76% de 

respondentes que afirmam que o conteúdo tinha a proporcionalidade de 50% para a 

ética e 50% para a legislação. O conteúdo estava mais inclinado para a ética em 75% 

e 25% para a legislação em 35,48% dos respondentes o que se pode notar, segundo os 

dados, é que os alunos pesquisados, em sua maioria, tiveram uma maior abrangência 

da parte ética em seu conteúdo. 

 A presença de palestrantes e trabalhos de campo para os discentes teve um 

número menor em relação às aulas expositivas. 90,32%  disseram não se recordar dos 

eixos da ementa da disciplina ética e a mesma porcentagem de alunos informou  não 

se lembrar de um autor utilizado em sala de aula.  

 Existe um equilíbrio em relação ao quão útil é o conteúdo da ética entre o 

“muito útil – 23,40%”, extremamente útil – 22,34%” e “Indispensável – 21,28”. 

Embora haja uma consciência do respondente em apontar a necessidade desse 

conteúdo aplicado em sala, há uma discrepância em respostas posteriores. Mais da 

metade dos respondentes afirmam ter atuado na área pelo tempo médio de um ano e 

meio. 

 Nos itens que se referem à personagem Zoe Barnes da série House of Cards, 

os alunos a classificam como: determinada, ousada, gananciosa, investigativa e 

antiética em porcentagem acima de 70%. A classificação de ingênua e profissional 

também tem um índice acima de 40%. Quando a pergunta se refere ao próprio aluno, 

ao se solicitar que ele tente identificar-se com a personagem, as características, 

ganancioso (a) e antiético (a) caem na porcentagem de resposta, chegando a uma 

média de apenas 10% de identificação com a personagem.  

 Embora ele não se identifique como antiético, ele afirma que publicaria uma 

matéria em um grande veículo de comunicação, desde que não comprometesse sua 

carreira e a empresa, mesmo que se tenha de quebrar a ética. Esse número é de 

68,09%, metade dos respondentes teria essa prática no mercado de trabalho. É neste 

ponto que se pode perceber que há uma contradição: ele se identifica como ético em 

relação à personagem Zoe Barnes e sua prática. Seu discurso muda quando existe a 

possibilidade de comprometer a empresa, o índice reflete em 68,09% de alunos que 

não publicaria uma matéria, porém a porcentagem de 31,91% que diz  publicar a 

matéria pode ser considerado relevante. Quando o item engloba uma promoção na 

empresa, em que ele é questionado se publicaria uma matéria que pudesse 



comprometer alguém, o número de alunos que diz não publicar é de 62,11% . 37,89% 

disseram que publicariam, uma porcentagem de considerada relevância. 

 Quando o assunto aborda o item sexo e ele deve responder se manteria um 

relacionamento com um membro da política- solteiro - para obter informações, a 

porcentagem tem uma diferença de apenas 12,76% entre os que disseram sim, teriam 

o relacionamento e os que responderam que não teriam. Outra quebra ética que pode 

ser comparada à personagem da série e que os alunos pesquisados não assimilaram.  

Se a pergunta muda apenas o status de “solteiro” para “casado” a resposta negativa 

sobe para 73,40%. Eles também acreditam que, em uma empresa de grande porte, 

sofreriam mais pressão ética, assédio sexual e/ou moral em relação a empresas de 

menor porte.  

 Outro ponto a respeito da compreensão ética dos pesquisados refere-se à 

conduta deles em relação à desconfiança com sua fonte de informação, que 

supostamente mantém um relacionamento afetivo/sexual. Apenas 5,26% dos alunos 

dizem que acreditariam na resposta dessa pessoa. 

 Outro dado relevante é em relação ao grau de importância no entendimento de 

sua profissão.   item “financeiro e notoriedade profissional” obteve 31,58% , assim 

como idealismo e notoriedade profissional” com 25,26%.  ota-se que, quando os 

itens estão isolados como apenas “notoriedade profissional”, “ inanceiro”, 

“Idealismo”, a escolha dessa opção tem uma porcentagem de respostas bem menor do 

que quando combinadas com outra possibilidade.  

 Sobre acompanhar séries para obter uma maior reflexão sobre ética na 

profissão de jornalista, o número afirmando que ajudaria é superior a 70%, assim 

como a utilização de séries em sala de aula, como uma ferramenta na ajuda do 

entendimento ético no Jornalismo, tem um índice acima de 84%. Isso implica dizer 

que existe um indício de que a atual geração de estudantes acredita que refletiria mais 

sobre a ética se essas ferramentas fossem utilizadas em sala de aula nos cursos de 

Jornalismo. 

 A pesquisa aplicada trouxe material para algumas reflexões referente ao tema 

da ética abordada neste trabalho, que está apoiada na personagem Zoe Barnes do 

seriado House of Cards.  O questionário aplicado para esta pesquisa traz indícios de 

que existem alguns pontos a serem estudados para corroborar com o processo de 

formação do jornalista. O resultado exibe que há possibilidades para outras pesquisas 

com o intuito de refinar em que ponto a área educacional, que consiste na formação 



do profissional de jornalismo, pode aprofundar mais os estudos em como abordar a 

ética nos cursos e como o estudante pode absorver mais o conteúdo e sua aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO  

 

 Revisitar o jornalismo e a formação do jornalista é condição sine qua non num 

mundo em constante e acelerada transformação como a Era Digital. Esta dissertação, 

a partir de sua pesquisa quantitativa, deixa evidente que os estudantes de jornalismo 

não se reaproximam de conteúdos ministrados, mesmo em disciplinas tão 

fundamentais quanto a de ética. Para mais de 68% deles não ocorre uma revisitada aos 

autores e conceitos nem mesmo quando provocados por um acontecimento que 

remeta ao tema. Em contrapartida, para dois terços deles uma série ficcional, como 

House of Cards, pode expor sim problemas que seriam naturalmente vividos no 

cotidiano de um jornalista contemporâneo.  

 O caminho percorrido para responder a esse questionamento teve início com 

um levantamento histórico sobre a ética e sua relevância em diversas áreas da vida, 

inclusive a área do trabalho. No que se refere à ética no Jornalismo, valiosas 

contribuições de autores renomados trouxeram a reflexão sobre como o consumo 

midiático pode influenciar a conduta ética do jornalista (BUCCI, 2000). A aposta para 

os desvios éticos no Jornalismo estaria na qualidade da formação dos jornalistas 

(CHRISTOFOLETTI, 2012).  

 A pesquisa quantitativa que foi utilizada como ferramenta de apoio a este 

trabalho, mostrou resultados significativos, que poderão elucidar a questão inicial 

sobre a ética profissional do jornalista. Primeiramente, os estudantes que participaram 

da pesquisa, respondendo ao questionário, são alunos que estão cursando os últimos 

semestres do curso de Jornalismo, em suas instituições. Os estudantes relataram que 

tiveram a disciplina Ética no início do curso, nos dois primeiros semestres, e que a 

metodologia utilizada envolvia palestras sobre o tema e pesquisa de campo. 

Invariavelmente, os estudantes pesquisados não se recordavam dos autores utilizados 

na disciplina, e muito pouco da teoria foi absorvido por eles, chegando ao ponto de 

relatarem que o conteúdo não foi útil em sua atuação profissional.  

 Nesse ponto faz-se necessário retomar o apontamento de Christofoletti sobre a 

qualidade da formação do estudante de jornalismo, com a preocupação de que no 

futuro estes alunos se tornem profissionais que prezem pela ética em suas áreas de 

atuação. Apesar de que a disciplina é oferecida nos cursos de Jornalismo, a forma 

como a ética é abordada torna-se confusa e ineficiente (CHRISTOFOLETTI – REBEJ 



– 2001). Dentre as propostas do autor está a renovação da disciplina nos cursos de 

Jornalismo, o que poderia promover um maior aproveitamento deste conhecimento 

por parte dos futuros jornalistas. 

 Quando foi introduzida a série House of Cards na pesquisa – e a personagem 

Zoe Barnes – os estudantes tiveram uma identificação com as características 

consideradas positivas da personagem, como a determinação, mas não se 

identificaram com o perfil antiético de Zoe, evidenciado na trama do seriado. De 

forma contraditória, a maioria dos estudantes responderam que aceitariam romper 

com os ditames éticos da profissão para obter destaque na profissão, desde que isso 

não prejudicasse a empresa onde trabalham ou a sua carreira, demonstrando uma 

inconformidade na sua conduta ética.  

 Quando mencionam que, juntamente com o retorno financeiro, a notoriedade 

na profissão é mais o importante, é possível relacionar essa questão com a própria 

ideologia inerente à carreira do jornalista. Como nos diz Eugênio Bucci, ao perseguir 

as demandas de consumo do seu público, o jornalista se compromete muito mais com 

o que será consumido – a notícia em si - do que com o que atenderia a opinião pública 

– a informação. 

 A influência que a série House of Cards e a personagem Zoe Barnes podem 

exercer sobre os futuros jornalistas ficou evidenciada, quando os estudantes 

responderam que o seriado contribuiu, de alguma forma, para as reflexões sobre a 

ética na profissão. Os estudantes também acreditam que as séries de TV podem 

melhorar seu entendimento sobre ética e servem como complemento do aprendizado 

sobre sua profissão. Curiosamente, os estudantes não se sentiram motivados a 

buscarem na teoria já aprendida no início de seus cursos, os autores e conteúdos sobre 

ética. O que nos leva a ponderar que uma reestruturação na metodologia de ensino 

seria desejável. Uma reestruturação em que os autores consagrados pudessem ser 

apresentados juntamente com elementos de âmbito digital, uma vez que esta geração e 

as outras que virão têm formas diferentes de compreender e assimilar conteúdos que 

outrora foram dirimidos de formas expositivas tradicionais. 

Fica evidente que as dinâmicas que compõe o ensino da ética precisam passar 

por profundas alterações. A dissertação acaba indo ao encontro do documento da 

Unesco para o ensino de jornalismo quando este afirma que “a ética do jornalismo não 

deve ser apenas outra matéria teórica. Ela pode ser desafiadora, criativa e 

experimental como as aulas práticas” (2010, p. 141). 



 

Propomos a criação de um Laboratório de Ética, espaço real ou 

virtual no qual os estudantes recriam e enfrentam dilemas éticos 

similares àqueles das redações. O principal objetivo desta disciplina é 

desenvolver as habilidades dos estudantes na identificação de 

questões éticas, por meio da observação e avaliação de estudos de 

casos locais, nacionais e internacionais. A disciplina não é baseada 

em erros e acertos, mas no pensamento crítico e na tomada de 

decisões supervisionadas. O curso também abordará a ética 

jornalística global como uma extensão do jornalismo. Deve enfatizar 

os aspectos éticos da prática jornalística, tanto no interior quanto no 

exterior das fronteiras nacionais, e preparar estudantes para serem 

críticos do jornalismo praticado no próprio país e em outros lugares 

(2010, p. 141-142). 

 

Fica latente que a disciplina precisa deixar seu campo mais teórico e migrar 

para um modelo laboratorial, não que isso signifique deixar de lado suas discussões 

conceituais, pelo contrário, mas sim que existe uma necessidade consistente de 

incorporar  s aulas “dilemas éticos similares aos vividos na prática das redações”, 

entendendo-se aqui qualquer produtor de conteúdo como uma redação. Da mesma 

forma que pilotos de aviões e de Fórmula 1 treinam em simuladores nascidos nos 

videogames os estudantes de jornalismo podem encontrar no campo ficcional das 

séries bons simuladores de questões éticas. Ao menos é o resultado que esta 

dissertação aponta. 
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