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Resumo 

 

O artigo em questão faz uma análise crítica das relações entre jornalismo e poder no 

contexto político da fabulação criada pela série dramática de ficção House of Cards. A 

reflexão sobre a construção dramática da série tendo em vista o jornalismo como guia se 

dá através de recortes narrativos a partir dos arcos dramáticos de personagens que na 

narrativa exercem a profissão de jornalistas. Como apoio teórico, o trabalho recorre a 

Pierre Bordieu, Nelson Traquina e Felipe Pena, no sentido de pensar algumas ideias 

históricas de jornalismo em relação às ideias produzidas pela narrativa, que concluímos 

serem semelhantes. 
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1 Introdução  

Na série transmitida online House of Cards - premiado drama político que está 

entre as mais populares produções originais da empresa de streaming Netflix - é certo 

que o protagonismo pertence indiscutivelmente ao casal Frank e Claire Underwood. Ele, 

um congressista da Carolina do Sul esperançoso de se tornar o Secretário de Estado do 

novo presidente que ajudou a eleger, logo se descobre descartado e pronto para trilhar o 

caminho da vingança e da conquista do poder. Ela, inicialmente uma ambiciosa 

filantropa, surpreende o espectador ao longo do seriado por ser desenvolvida como forte 

figura política, capaz da mesma frieza do marido quando se trata de alcançar seus 

objetivos, que se mostram comuns ao casal. Os protagonistas são calculistas, 

inescrupulosos, criminosos, e dessa forma alcançam a presidência dos Estados Unidos.  

Ainda que o foco dramático da série esteja na trajetória política de Frank e 

Claire, House of Cards confere ao jornalismo - principalmente através de personagens 

que se mostram na trama quase como “representações” da profissão - importância 

extrema no que diz respeito a seu papel político. O jornalismo como representado em 
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House of Cards nos ajuda a entender as ideias que o seriado constrói sobre poder, 

democracia, mídia e opinião pública. Este trabalho busca pensar, através de alguns 

desses personagens, sobre os sentidos produzidos pela narrativa no tocante a tais temas. 

Zoe Barnes - uma das personagens-chave para a análise - é uma jornalista 

jovem, perspicaz e ambiciosa. Na sua primeira aparição em House of Cards, a repórter 

que então trabalha para o Washington Herald - respeitado jornal que preserva o modo 

hard news de fazer jornalismo - aparece tentando ouvir uma discussão informal de pauta 

entre seu editor e o editor-chefe do jornal, que acontece na copa. Sobre o que eles 

conversam não fica claro para o espectador nesse momento, mas o restante do episódio 

explica: a discussão é sobre o que será o tema mais importante do discurso de posse do 

novo presidente, Garrett Walker, e, consequentemente, em que assunto ele concentrará 

esforços no início do mandato, qual é a sua agenda legislativa. 

Tom Hammerschmidt, o editor-chefe do jornal, sai da sala e Zoe Barnes entra 

para falar com seu editor, Lucas Goodwin. Esse primeiro diálogo é curto mas certeiro 

no estabelecimento dos dois personagens. Zoe quer um blog, um espaço “subjetivo”, 

como ela chama, no qual poderia falar daquilo que está encoberto em Washington. Ela 

está disposta a frequentar os banheiros do Capitólio, oferecer um ombro amigo aos 

políticos para obter informações, transitar nesses locais à espreita, esperando 

acontecimentos “intrigantes”, até mesmo disfarçada, tudo para saber “o que realmente 

está acontecendo”. Mas Lucas nega o pedido e combate a ideia lembrando que ela está 

em um jornal “sério” e que ali não é o TMZ (programa televisivo de fofocas sobre 

celebridades). O diálogo segue com a pergunta de Zoe:  

 

Zoe: “Você sabe quantas pessoas assistem ao TMZ?” 
Lucas: “Não me importo nem um pouco” 
Zoe: “E é por isso que o jornalismo impresso está morrendo”. 
Lucas: “Então que morra com dignidade, ao menos neste jornal”.

3 
 

Em poucos segundos de diálogo - que acontece dentro dos primeiros 10 minutos 

da série -, House of Cards consolida algumas ideias sobre jornalismo. Fica claro que ali 

existe um espaço de disputa quanto ao que constitui essa atividade. A fala de Lucas 

expressa um pensamento ligado historicamente ao estabelecimento do jornalismo como 

profissão, no século XIX. Por causa de uma série de fatores, o jornalismo passou a ser a 

atividade que lida com a informação, com a notícia e cabe ao jornalista o monopólio da 
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decisão sobre o que constitui ou não uma notícia. O paradigma da informação em vez da 

propaganda partidária, estabelecido também no século XIX, como nos fala Nelson 

Traquina (2004), contribui para a formação de um grupo social dos jornalistas, daqueles 

que estão autorizados a manejar o material que gera a informação. 

Como veremos mais adiante, desse mesmo período data o desenvolvimento do 

jornalismo como indústria, com a comercialização da informação e a transformação dos 

jornais em negócios, empresas. Naturalmente, nesse sentido, o que a sociedade gostaria 

de ler passou a interessar mais e mais aos donos de jornais. A ideia de que o jornal 

deveria ir atrás da notícia, em vez de “esperá-la acontecer” tornou-se cada vez mais 

forte, do século XIX até os dias de hoje. 

Pierre Bourdieu enxerga o jornalismo como um campo e, portanto, um “espaço 

social estruturado, um campo de forças” (BOURDIEU apud TRAQUINA. 2004: p. 27). 

Para o teórico francês, o campo jornalístico contemporâneo abriga justamente esses dois 

pólos que mencionamos acima: o econômico e o ideológico, que disputam entre si 

constantemente, cada um tentando puxar para si mais forças. 

Em House of Cards, com a presença de novas mídias, redes sociais, versões 

online dos jornais, as disputas (também entre esses dois pólos) envolvendo o que é 

notícia e as questões éticas relacionadas ao fazer jornalístico são encarnadas em Zoe 

Barnes e Lucas Goodwin, por exemplo. Ou na divergência entre a dona do Washington 

Herald, Margaret Tilden - que por estar atenta aos aspectos econômicos do jornal, quer 

atrair mais e mais leitores - e o editor-chefe Tom Hammerschmidt, que não tolera 

atitudes que considera desrespeitosas por parte de repórteres como Zoe, e não está 

disposto a se adaptar ao online, preferindo atender à demanda de leitores que segundo 

ele “têm sede por hard news”.  

Mais à frente na trama (episódio 4), Zoe Barnes se demite do Herald, durante 

uma discussão acalorada com Hammerschmidt (o que gerará também a demissão do 

editor), e passa a trabalhar para um site chamado Slugline, no qual tem liberdade para 

escrever sobre o que considerar interessante, sem nem mesmo precisar da aprovação de 

um editor. A existência dessa mídia alternativa, que no contexto da série está ainda mais 

preocupada com o número de cliques que recebe, com a quantidade de leitores, e, 

consequentemente, com o que poderá lhe dar destaque em meio a um mundo de 

informação e atrair mais leitores, é mais uma prova de que House of Cards reconhece 

tais disputas pelo monopólio do entendimento teórico e prático do jornalismo. 
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A inquietação inicial de Zoe Barnes com o que ela acredita ser um jornalismo 

que está morrendo - aquele que segue as regras e chega a ser “burocrático”, em sua 

visão, pelo que demonstra a personagem - é o que lhe move a buscar outras formas de se 

realizar e satisfazer suas ambições. Ela encontra esse caminho alternativo em Frank 

Underwood. O primeiro encontro dos dois acontece por iniciativa da repórter, que vai 

até a casa do congressista e faz uma proposta: em troca de acesso, influência e pautas 

“interessantes”, ela publicaria aquilo que ele quisesse. O acordo é firmado já no 

primeiro episódio.  

De cara, é estabelecida uma dinâmica que desafia a ideia de ethos jornalístico 

formulado no contexto da teoria democrática. Pensando com Bourdieu, em termos de 

pólos, Traquina afirma o seguinte: 

 

O “pólo ideológico” em que a ideologia profissional que se tem desenvolvido 

ao longo do tempo define o jornalismo como um serviço público que fornece 

cidadãos com a informação de que precisam para votar e participar na 

democracia e age como guardião que defende os cidadãos dos eventuais 

abusos de poder. (TRAQUINA. 2004: p. 27) 

Oferecer a um político espaço para a publicação de uma agenda específica, sem 

nenhum questionamento de suas intenções, não se configura como informar o cidadão 

com aquilo que precisa para votar, nem como defesa da sociedade democrática ou luta 

contra o abuso de poder, mas justamente o contrário. Como veremos adiante, o acordo 

entre Zoe e Frank proporciona a este um canal que não só promove sua agenda política 

mas lhe serve como instrumento de articulação e manipulação do poder político.  

No início da primeira temporada de House of Cards, quando surpreendido pelo 

presidente ao não receber a nomeação para Secretário de Estado, o protagonista Frank 

Underwood começa a maquinar os caminhos que deveria percorrer para concretizar sua 

vingança e alcançar a presidência. O acordo firmado com Zoe serve justamente a esse 

propósito. Suas pautas não são voltadas para qualquer benefício público e sim para a 

concretização de objetivos particulares, ligados ao abuso de poder e à sua usurpação.  

Ainda no primeiro episódio, a jornalista publica no Washington Herald a 

primeira matéria encomendada por Frank. A trama é a seguinte: a agenda legislativa do 

presidente, sobre a qual discutiam Lucas e Tom, é a educação; o nome para levar esse 

projeto de reforma ao congresso é Donald Blythe, que trabalhou com o tema durante 

toda a sua vida política. O presidente exige sua presença para dar legitimidade ao 
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projeto. O problema é que a identificação política de Blythe não casa com a do novo 

presidente, que é mais moderado (enquanto o congressista é um democrata liberal, de 

extrema direita), e cabe a Frank conseguir “domá-lo”. O caminho encontrado por ele é o 

jornalismo: Frank entrega o projeto de lei escrito por Blythe a Zoe e lhe dá não só o furo 

de reportagem, mas um material exclusivo, vindo diretamente do Capitólio. 

Zoe escreve uma análise completa do primeiro esboço do projeto, cuja 

publicação envolve até mesmo o editor-chefe do Herald, Tom Hammerschmidt. 

Inicialmente, o artigo é divulgado no site do jornal, mas gera um tráfego tão grande que 

ganha espaço na edição impressa. A questão repercute a ponto de chegar ao presidente - 

como Frank planejara. No segundo episódio, o espectador acompanha o desenrolar da 

questão: através da manobra de vazar o projeto - cuja autoria não foi divulgada no artigo 

de Zoe - Frank consegue manipular Donald Blythe a se afastar da legislação 

concernente à reforma educacional, que teria sido considerada radicalmente direitista 

pela jornalista e leitores. Usando a mídia, o protagonista Frank Underwood foi capaz de 

alterar questões de poder político de forma absolutamente anônima, sem gerar 

desconfianças, e tendo o jornal como palco de seu jogo político. 

Ainda no segundo episódio, Frank recorre a Zoe para ajudá-lo a descredibilizar a 

nomeação de Michael Kern, representante do Colorado, para Secretário de Estado - 

posição que havia sido prometida a ele pelo presidente. Um editorial publicado em um 

periódico de sua faculdade quando Kern era editor, defendia que uma ocupação da 

Palestina por Israel seria ilegal. Ora, os EUA são aliados políticos de Israel, portanto 

essa declaração não cai bem para um Secretário de Estado do país. Tudo o que Frank 

precisou fazer foi passar a informação a Zoe, que, por sua vez, transformou-a em um 

artigo de opinião, publicado na primeira página do Washington Herald. 

Algumas cenas depois, Frank e seu chefe de gabinete Doug Stamper assistem 

Michael Kern em entrevista a George Stephanopoulos - jornalista e ex-correspondente 

da Casa Branca que aparece como ele mesmo em House of Cards -, quando o 

entrevistador questiona Kern sobre o editorial (justamente a partir do artigo de Zoe 

Barnes, que ele cita no programa fictício). Daí em diante a forma de defesa e 

performance midiática de Kern se tornam ridículas, ele perde o controle da entrevista e 

se vê acuado, sem resposta.  

Para terminar de afundar a nomeação de Kern, Frank envia Peter Russo 

(congressista da Pensilvânia, livrado por ele da prisão por dirigir bêbado) para conversar 
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com o co-editor do periódico que motivou o escândalo, Roy Kapeniak, e convencê-lo a 

afirmar que Kern foi o autor do texto. A declaração chega às mãos de Zoe Barnes, que 

mais uma vez tem o furo de reportagem, o material exclusivo. Com a repercussão da 

matéria, Kern se vê obrigado a responder os repórteres, afirmando que não escreveu o 

editorial. Porém ao se mostrar defensor de Israel, faz comentários que o complicam com 

o povo da Jordânia. Tudo isso é televisionado na série, de forma que acompanhamos a 

repercussão midiática através de computadores e aparelhos de televisão de Frank e 

depois de Catherine Durant, sua aliada, a quem ele avisa para ligar a TV na CNN 

juntamente com o comentário: “Prepare-se. As coisas se moverão rapidamente”. 

Com isso, Frank Underwood arma o terreno para as “cenas do próximo capítulo” 

na política de Washington. Em um encontro com Zoe Barnes ele revela que Michael 

Kern está sendo descartado pelo presidente e que - relutantemente - renunciará ao cargo 

de Secretário de Estado. O motivo do encontro não é esse, porém. Frank diz a Zoe que 

Catherine Durant (sua aliada) será a substituta de Kern. Ela pergunta se isso é verdade, 

ao que ele responde: “Será verdade depois que você o escrever”. Segue o restante do 

diálogo: 

Zoe: “Roy Kapeniak foi obra sua”. 

Frank: “Você pode pensar isso. Eu jamais poderia comentar sobre o assunto” 

Zoe: “Você o encontrou. Você o fez ligar para mim”. 

Frank: “Kapeniak e Kern foram aperitivos, senhorita Barnes. Catherine 

Durant é o prato principal. Diga esse nome: Catherine Durant. Diga de novo e 

de novo. Amanhã à tarde, escreva-o e então veja esse nome sair dos lábios do 

presidente dos Estados Unidos. É aqui que nós passamos a criar”.
4 

 

A fala de Underwood no diálogo acima revela a “construção do acontecimento 

político” pelas estratégias de comunicação midiática. Depois da notícia publicada, os 

jornais a repercutem em magnitude tal (o espectador vê vários inserts televisivos e 

online da repercussão) que o presidente se vê forçado a fazer a nomeação. E mais uma 

vez, através de sua natureza ligada à formação de uma opinião pública, bem como de 

seu papel de termômetro dela, o jornalismo é utilizado por Frank Underwood para não 

só articular poderes mas de fato criar instâncias de poder político. A nomeação de Cathy 

não existia, mas passa a existir através da própria fabricação da notícia.  
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Esse recorte da trama de House of Cards já é suficiente para despertar 

questionamentos quanto às relações entre mídia e poder - dentro e fora da série. Que 

papel o jornalismo desempenha nas democracias contemporâneas? Como esse campo se 

posiciona dentro da construção midiática da sociedade, e que caminhos encontra o 

exercício do jornalismo dentro de sistemas democráticos que se mostram apodrecidos 

por dentro? Para responder a essas questões é preciso voltar à História. 

 

 2 Papéis do Jornalismo na Democracia 

Segundo Nelson Traquina (2004), a história global do jornalismo na democracia 

indica três aspectos que o autor considera essenciais para o desenvolvimento desse 

campo: sua expansão, que tem início no século XIX, confundindo-se com a própria 

expansão da imprensa, e que explode no século XX, graças aos novos meios de 

comunicação como rádio e televisão; seu desenvolvimento enquanto mercadoria, 

também no século XIX), com a comercialização da informação (especialmente no 

âmbito da notícia), que constitui o que o autor chama de pólo econômico do jornalismo 

(pensando com Bourdieu, como já vimos). 

E em terceiro lugar, simultâneo ao segundo, a emergência de um pólo intelectual 

dentro desse campo, com a profissionalização dos jornalistas e a “consequente definição 

das notícias em função de valores e normas que apontam para o papel social da 

informação numa democracia”, como dito por Traquina (2004: p. 33). Cada uma dessas 

vertentes de desenvolvimento do jornalismo significa o exercício de diferentes papéis 

sociais do jornalismo na sociedade. Para compreender esses diversos lugares ocupados 

pelo jornalismo na democracia em geral - e também dentro da fábula de House of Cards 

- é preciso retomar sua história e refletir criticamente sobre seu desdobramento. 

A imprensa foi o primeiro mass media, o primeiro meio de comunicação de 

massa, de fato. Ela permitiu que o jornalismo se desenvolvesse de forma acelerada no 

século XIX. A expansão dos jornais nesse período criou empregos e toda uma 

movimentação social em seu entorno, desembocando na criação de atividades 

específicas para o seu funcionamento. Grupos crescentes de pessoas se dedicaram a esse 

campo, acompanhando o também crescente número de tiragens dos jornais, coerente 

com a comercialização da imprensa. A superação do jornal como panfleto político e a 

criação de um novo jornalismo como o concretizado pela penny press coloca a 

possibilidade de encarar os jornais como negócios que rendem lucros, o que mudaria 
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consideravelmente os objetivos e finalidades das publicações Sobre esse novo objetivo, 

afirma Traquina: 

 

Este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda hoje são 

identificados com o jornalismo: a notícia, a procura da verdade, a 

independência, a objetividade, e uma noção de serviço ao público - uma 

constelação de ideias que dá forma a uma nova visão do “pólo intelectual” do 

campo jornalístico. (TRAQUINA, 2004: p. 34) 

 

Essa mudança configura uma importante consequência. Para O’Boyle, da 

mesma forma que o jornalismo passa a privilegiar fatos e não a opinião - por conseguir 

se financiar em si mesmo e gerar lucros - esses fatores foram em grande parte 

responsáveis pela consolidação do jornalismo como profissão e campo do saber. 

Segundo o autor, “o jornalismo como ocupação integral, com os seus próprios padrões 

de desempenho, e integridade moral, e com um grau mínimo de estatuto social, só 

poderia aparecer quando a imprensa se transformasse em uma empresa de negócios 

lucrativa” (O’BOYLE apud TRAQUINA. 2004: p. 36). Isso porque foi essa 

transformação que permitiu a independência econômica dos jornais com relação aos 

subsídios políticos.  

Ao final do século XIX, “a identificação do jornalismo com a atualidade seria 

irrepreensivelmente atingida e a obsessão dos jornalistas com a obrigação de fornecer as 

últimas notícias, de preferência em primeira mão e com exclusividade, tornar-se-á um 

marco fundamental da identidade jornalística”, afirma Traquina (2004: p. 38). Em 

House of Cards, a personagem que parece mais claramente retratar essa “obsessão” é 

Zoe Barnes, que troca os “padrões de ética e integridade moral” pela agenda de um 

político, em nome da possibilidade de estar sempre à frente de seus colegas no que diz 

respeito ao acesso à informação.  

Com o estabelecimento de um pólo ideológico do jornalismo, no século XIX, 

coube à formação de um ethos da profissão jornalística o abraço da defesa da liberdade, 

por ser ela própria indispensável ao exercício da atividade. Por causa do entendimento 

da necessidade da liberdade para o bom funcionamento da democracia, o jornalismo - 

“guardião” da liberdade - aparece como peça também fundamental para o sustento do 

sistema democrático. Escrevendo sobre o tema, Alexis de Tocqueville afirmou que “a 
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soberania do povo” - da qual depende a democracia - “e a liberdade de imprensa eram 

coisas absolutamente inseparáveis e que a censura não podia coexistir com o voto 

universal” (apud TRAQUINA, 2004: p. 131). Por isso é que os jornalistas estão sempre 

na linha de frente da batalha pela defesa da liberdade.  

Conforme o desenvolvimento da teoria democrática do estado e por 

consequência o crescente reconhecimento da importância da opinião pública para a 

governabilidade nesse sistema, os meios de comunicação aparecem no papel de 

“mercado de ideias” nas democracias, sistema em que as várias opiniões e visões da 

sociedade têm espaço para serem ouvidas e debatidas, como afirma Traquina. O autor 

explica que para a teoria democrática, o jornalismo “deve ser um veículo de informação 

para equipar os cidadãos com as ferramentas vitais ao exercício dos seus direitos e voz 

na expressão das suas preocupações” (TRAQUINA, 2004, p. 129), papel reconhecido 

como a liberdade positiva do jornalismo (como visto em Christians, Ferre e Fackler, 

1993).  

Na lógica do “poder que checa o poder” de Montesquieu, haveria também uma 

liberdade negativa a ser exercida pelo jornalismo dentro da democracia. A liberdade 

encarada como dever de salvaguardar os cidadãos e protegê-los dos abusos de poder. O 

jornalista assumiria um papel de “guardião” do poder constituído democraticamente, o 

que exige comprometimento com o serviço ao público e desinteresse no que diz respeito 

a si próprio e seus desejos particulares no exercício da atividade jornalística. Seu papel 

exige constante vigilância na defesa da liberdade e da própria democracia, segundo 

Traquina. 

 

3 Jornalismo é poder? 

 

Em House of Cards - apesar de encontrarmos uma jornalista que apresenta 

graves falhas éticas e fortes interesses pessoais -, o jornalismo é no geral apresentado 

nos termos descritos no ponto anterior, especialmente no que concerne à vigilância. A 

própria Zoe Barnes, que no início da série troca informações por matérias com Frank 

Underwood, envolvendo-se depois em uma relação sexual com ele, termina a primeira 

temporada investigando as ações do congressista, e finalmente se perguntando que 

intenções ele teve durante o processo, como usou a mídia para articular poderes 

políticos dentro do Capitólio, que crimes cometeu para isso. 
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Percebe-se através da evolução do arco dramático da personagem que a ideia de 

jornalista que prevalece na fábula sempre é a daquele que tem coragem de fazer as 

perguntas certas - e busca respondê-las, custe o que custar, características próprias do 

repórter investigativo. Sobre essa vertente do jornalismo, afirma Felipe Pena: 

 

O jornalismo investigativo busca a informação primária. Não se contenta com 

as versões ou com as fontes secundárias. Seu objetivo é transitar pelos 

bastidores das notícias, arrancando o véu opaco de acontecimentos obscuros, 

cujos protagonistas fazem de tudo para escondê-los. Investigar significa 

pesquisar, confrontar, verificar, analisar, insistir. Todos esses verbos no 

mesmo processo de produção jornalística. (PENA, 2015: p. 201) 

 

De início, Zoe Barnes parece se encaixar nessa definição - pela sua obstinação e 

curiosidade -, mas como já vimos, seu objetivo é o ganho pessoal de influência a partir 

de suas descobertas. O jornalismo investigativo, ao contrário, deve “promover 

questionamentos e debates sobre as consequências das matérias produzidas e, assim, 

contribuir para o aperfeiçoamento da democracia”, segundo Pena (2015: p. 201). As 

perspectivas e objetivos da personagem começam a mudar apenas a partir do episódio 9 

da primeira temporada, quando ela conversa com Janine Skorsky - ex correpondente-

chefe da Casa Branca no Washington Herald - sobre credibilidade e usar sexo para subir 

na carreira.  

Após refletir sobre as complicações trazidas por uma relação de envolvimento 

sexual com Frank Underwood, Zoe decide terminar esse arranjo, mantendo somente a 

troca de informações do início do acordo dos dois. Frank parece aceitar a decisão 

tranquilamente, mas na verdade o congressista imediatamente para de fornecer-lhe as 

informações que normalmente oferece. O fato de que Zoe precisa fazer sexo com Frank 

para dar continuidade à “relação profissional” vai lhe parecendo mais e mais repulsivo - 

o que configura uma mudança com relação aos episódios que introduzem e 

desenvolvem essa relação de amantes.  

A partir do episódio 9, conforme a história progride, Zoe demonstra cada vez 

menos subordinação ou admiração por Frank. No episódio 10, ela reencontra Lucas 

Goodwin e pede para passar alguns dias em seu apartamento. Os dois começam uma 

relação romântica e Zoe finalmente consegue dar um fim ao envolvimento sexual com 

Frank. Enquanto isso, Janine Skorsky, a repórter mais experiente que Zoe levou para o 
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Slugline, começa a investigar a morte do congressista Peter Russo (que na verdade foi 

um assassinato executado por Frank) e pressiona Zoe por informações. Ao conseguir 

uma declaração de que alguém estava forçando Peter Russo em seus caminhos políticos, 

e que esse alguém está “no alto da cadeia alimentar”, ela passa a acreditar que essa 

pessoa é Frank Underwood. Por esse motivo, Janine confronta Zoe dizendo que sabe 

que é ele que lhe fornece informações. No episódio 12, Janine consegue ligar todas as 

matérias feitas por Zoe - com informações de Frank - a ele.  

Ao falar com Zoe sobre isso, sua declaração é simples e instigante: “Ele está 

usando você. Não quer saber o porquê?”. Convencida por Janine, Zoe finalmente decide 

investigar e descobre que Peter Russo foi quem convenceu Roy Kapeniak a dizer que 

quem havia escrito o editorial polêmico envolvendo Israel e Palestina havia sido 

Michael Kern, para descredibilizá-lo. Junto com Janine, ela chega à conclusão de que 

Frank está mesmo por trás de tudo o que se seguiu a isso na vida de Peter, culminando 

em sua morte. Zoe confessa que está assustada por saber que Frank é um homem 

perigoso, que destrói pessoas. Mas Janine - retratada nesse momento da trama como a 

típica jornalista investigativa - responde: “Se você não estivesse com medo, não estaria 

fazendo seu trabalho. As únicas matérias que eu escrevi e que realmente eram 

importantes me deixaram apavorada”. 

A partir daí, Janine e Zoe trabalham juntas para conseguir entender a ligação 

entre Peter Russo e Frank Underwood. Elas descobrem, através de um contato de Lucas 

na polícia, que Peter Russo havia sido preso e que Underwood indiretamente o liberou 

(passando a chantageá-lo com essa informação durante o período seguinte até sua 

morte). Quando Lucas - agora seu namorado - compartilha a informação com ela, avisa 

que a pesquisa está se tornando perigosa. E que certa vez, investigando encobrimentos 

policiais, passou um ano sendo ameaçado de morte por isso. No episódio 12, ele 

pergunta: “Você está disposta a correr esse risco?”. Zoe responde que sim.  

A cada obstáculo que a personagem encontra na investigação, e conforme tudo 

vai se tornando mais obscuro e perigoso, Zoe vai amadurecendo, e sua imagem vai de 

repórter sem integridade ética a jornalista disposta a correr grandes riscos em busca da 

verdade. Janine, Lucas e Zoe colaboram na investigação e juntam as peças. A coragem 

de investigar e perseverar na busca por respostas leva os três a um caminho sem volta, 

com fim trágico. 
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No final do primeiro episódio da segunda temporada - já ciente de que ele será o 

novo vice-presidente - Zoe confronta Frank Underwood sobre seus atos, demonstrando 

saber muito, e ele a empurra em frente a um metrô, causando sua morte. Assustada com 

a notícia do falecimento da colega, e sabendo que ela estava com medo de Frank, Janine 

volta para a sua cidade natal e passa a dar aulas, deixando para trás a arriscada carreira 

de repórter investigativa em Washington. 

Lucas, devastado pela morte de Zoe, persevera na investigação. Durante a 

segunda temporada, ele aparece como editor-chefe do Washington Herald, perseguindo 

provas que possam incriminar Frank Underwood pela morte de Zoe, mas acaba em uma 

prisão federal por invadir servidores de uma companhia telefônica. Da prisão, faz uma 

tentativa de expor Frank pedindo a Tom Hammerschmidt - que à essa altura está 

aposentado - que escreva uma reportagem a partir de suas investigações. Tom acata o 

pedido, mas por não conseguir acreditar em Lucas, o retrata como alguém perturbado, 

cujo julgamento está prejudicado e por isso termina não publicando o artigo. Na quarta 

temporada, Lucas reaparece, consegue sair da prisão, e encontra a oportunidade de atirar 

em Frank - já como presidente - durante um evento público, sendo morto por um dos 

guarda-costas do político. 

Apesar de terem falhado na empreitada de desmascarar Frank Underwood, pode-

se argumentar - a partir da análise da narrativa de House of Cards - que Zoe, Lucas e 

Janine de fato tinham poder para fazê-lo. Seus fins trágicos se dão justamente porque 

era necessário impedi-los de encontrar as respostas certas, caso contrário, Frank 

Underwood enquanto político não se recuperaria, pois como cidadão, precisaria pagar 

por seus atos criminosos.  

A noção de poder associada a um jornalista “defensor” da sociedade, poder que 

seria usado para trazer à tona “os negócios sujos da política, do comércio, da 

administração”, como afirma Michael Kunczik (2001: p. 99), não é de hoje. A literatura 

registra essa ideia e a história comprova com personagens, como Joseph Pullitzer, por 

exemplo. House of Cards aposta nessa ideia de jornalismo como elemento de 

“redenção” da democracia. Exemplo disso é o próprio jornal fictício Washington Herald 

- cuja versão real existiu nos EUA, tendo sido comprado pelo Washington Post, 

publicação responsável por revelar o escândalo de Watergate. Com certeza a alusão não 

é obra do acaso. São os jornalistas originários do Herald - ainda que não trabalhando 

mais lá, como Zoe, Lucas e Janine, assim como Tom Hammerschmidt, mais tarde - que 
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levarão à frente as investigações concernentes a Frank Underwood, da primeira à quarta 

temporada.  

Na segunda temporada, o lugar de destaque do jornalismo investigativo que 

exerce poder fica em evidência através da personagem Ayla Sayyad, correspondente-

chefe da Casa Branca para o jornal Wall Street Telegraph. Ela é a responsável por 

denunciar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o empresário Raymond 

Tusk, seu parceiro de negócios Xander Feng e a Casa Branca e que, em último caso leva 

a uma tentativa de impeachment do presidente Garrett Walker. O presidente decide 

renunciar ao cargo - deixando o caminho livre para Frank Underwood assumir a 

presidência.  

A denúncia que deu início a todo o processo foi fruto dos esforços e pesquisa de 

Ayla Sayyad, que durante a temporada confrontou de forma destemida poderosos como 

o magnata Raymond Tusk, que a ameaçou. O processo judicial que seguiu seu dossiê 

desbancou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Tão ambiciosa quanto Zoe 

Barnes, mas amadurecida em seus princípios e objetivos como jornalista, Sayyad é o 

exemplo de jornalista “modelo” de House of Cards. Repórter investigativa, perspicaz, e 

implacável em seu caminho, essa personagem obtém sucesso no papel de vigilante da 

democracia. Através do jornalismo, exerceu o poder de derrubar um presidente. 

O papel de Ayla Sayyad na segunda temporada da série faz com que a narrativa 

de House of Cards produza um sentido específico sobre o jornalismo: o de que ele é sim 

uma forma de exercício do poder democrático, podendo interferir em questões políticas. 

Para Bourdieu, o poder do jornalismo enquanto campo está em sua “autonomia 

relativa”. Segundo ele, “a existência de um campo implica a existência de uma 

“autonomia relativa” dos profissionais do campo. [...] A existência de uma “autonomia 

relativa” do campo jornalístico implica que os jornalistas têm poder” (BOURDIEU 

apud TRAQUINA, 2004: p. 24).  

Mas que poder é esse? Um “quarto poder”, como apontariam alguns autores? 

Um “contra-poder”, de postura sempre opositora e desconfiada com relação ao estado? 

Ou simplesmente um poder a serviço de quem tiver os meios para controlá-lo? 

Primeiramente, é preciso estabelecer que, para os autores mencionados - e dentro da 

fábula de House of Cards - o jornalismo tem poder. Por causa de sua autonomia relativa 

na profissão, os jornalistas são participantes ativos na definição e construção de notícias, 

como diria Traquina, construindo também a própria realidade.  
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É da teoria democrática a ideia de uma postura de desconfiança em relação ao 

poder político por parte da imprensa, dentro de uma cultura de antagonismo entre 

jornalismo e poder. Nesse contexto e com a legitimação que precisavam na sociedade, 

os jornalistas estariam prontos a exercer seu duplo papel: o de dar voz à opinião pública 

e de atuar como instância de vigilância do poder contra abusos dos governantes. Por 

isso a necessidade da liberdade para o exercício desse poder. Segundo Traquina, “uma 

imprensa livre parecia ser uma parte necessária do governo representativo. Sem ela, o 

governo e o povo não se compreenderiam um ao outro” (2004: p. 48). 

A partir dessa ideia, é possível afirmar que mais do que o poder de mediar, o 

jornalismo de House of Cards funciona como instância de articulação do poder, a partir 

da sua vigilância. Isso pode ser exemplificado pela trajetória de Zoe Barnes e a forma 

como as matérias publicadas por ela foram capazes de mover caminhos políticos, graças 

à arquitetura de Frank Underwood, que lhe pautava. Percebemos que o jornalismo é 

nele mesmo um poder e ao mesmo tempo instrumento de articulação do poder político - 

nesse caso, servindo à corrupção e ao abuso do poder.  

O exemplo e supremo de que o jornalismo (não qualquer um, mas o político- 

investigativo) de House of Cards é um lugar de exercício e articulação do poder está em 

Tom Hammeschmidt, na quarta temporada. Por causa da morte de Lucas - que 

aconteceu por sua tentativa de assassinar Frank -, alguns investigadores vão à casa de 

Tom, levando uma carta de suicídio que Lucas havia deixado. Os escritos acusavam 

Frank Underwood, mais uma vez, de todos os crimes e esquemas que o levaram à 

presidência. Na tentativa de entender porque Lucas fez o que fez, Tom vai se encontrar 

com Janine Skorsky - que está paranóica e dependente de remédios. Ela afirma que tudo 

o que Lucas havia declarado na carta era verdade.  

A partir daí, Tom inicia uma jornada para tentar encontrar as peças chave para 

explicar o que Lucas havia afirmado - que Frank Underwood foi o responsável pelas 

mortes de Peter Russo e Zoe Barnes, e que ele conseguiu a vice-presidência e depois a 

presidência através de abusos de poder, coerção, mentiras, manipulação, envolvendo 

inclusive a mídia. Ele entra em contato com a família dela, vai até seu antigo endereço e 

descobre uma pista intrigante: alguém da vizinhança reconhece o guarda-costas de 

Frank, Edward Meechum, que morreu para proteger o presidente durante a tentativa de 

assassinato de Lucas.  
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Tom começa a estudar todos os registros de deslocamento de Meechum e 

conforme monta o quebra-cabeça, percebe que a possibilidade de Lucas estar certo é 

grande. Entrevista múltiplas fontes - Remy Danton, lobista que já havia trabalhado para 

Frank, e Garrett Walker, o ex-presidente que havia renunciado. As evidências são 

suficientes para montar uma equipe de reportagem no Washington Herald e publicar 

uma reportagem completa ligando os crimes a Frank, então presidente.  

No último episódio da quarta temporada, Tom se encontra com Frank para falar 

sobre a matéria e oferecer-lhe a chance de se defender. Frank nega suas intenções 

escusas, admitindo uma ou outra articulação política que não pudesse incriminá-lo. O 

embate entre os dois tem um significado oculto: a forma destemida e corajosa como 

Tom se dirige ao presidente é a de um “defensor”, de uma espécie de guardião - assim 

como pensaram os teóricos. É como se aquela discussão representasse a força do 

jornalismo político-investigativo como sentinela da democracia contra a tirania do 

antidemocrata disfarçado. Toda a quarta temporada de House of Cards é como uma ode 

ao jornalismo como protetor e guarda de nossas liberdades. 

Além de necessário ao sustento da democracia, portanto, o jornalismo 

investigativo é retratado como a única chance de renovação do fazer político em House 

of Cards. Sim, há somente uma forma de redenção para esse sistema degenerado, dentro 

da lógica da série: um jornalismo que defenda a liberdade, as instituições democráticas, 

que afronte a tirania, que se posicione contra o terror. Tal é o poder desse jornalismo na 

narrativa, que seu exercício foi capaz tanto de redimir Zoe Barnes, quanto de finalmente 

atingir a barreira de “proteção moral” quase que inabalável de Frank Underwood.  
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