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RESUMO 

 

A Netflix vende um serviço voltado para o entretenimento online disponível a qualquer 

hora e lugar, liberdade de escolha em sua grade e ausência de anúncios. Com isso, 

rapidamente conquistou diversos assinantes. Contudo, e se esses anúncios, ao invés de 

extintos, na verdade passaram a ser o próprio conteúdo veiculado? A teoria que esse 

artigo articulou partiu da percepção de que há muitas semelhanças entre o roteiro 

adaptado para a série House of Cards e a vida e campanha do casal Clinton, o que 

poderia dar origem à primeira propaganda política de tal magnitude em um serviço de 

streaming no mundo. O projeto visou analisar objetivamente, através da semiótica, todo 

o material recolhido em busca de possíveis linhas que sejam factíveis com essa hipótese. 

 

PALAVRAS-CHAVE: semiótica; arquétipo; House of Cards; Hillary Clinton. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A semiótica fomenta um universo de significados na comunicação que reconstroem ou 

ressignificam um arquétipo através de signos relevantes para uma comunidade de 

receptores. Ao considerar a sociedade contemporânea por receptor, em sua constituição 

multifacetada e fugaz, a complexidade do processo comunicacional amplia-se valendo-

se de uma estrutura arquetípica, abrangente o suficiente para sensibilizar um público 

vasto e diversificado. Esse arquétipo necessita de uma atualização diante do contexto da 

sociedade-alvo, evoluindo com ela e atingindo significados estratégicos para os fins de 

propaganda política. 

 

Dada à amplitude de campos como os da semiótica, da psicologia e da propaganda nos 

quais tangenciam os simulacros, arquétipos e figuras políticas, optou-se por afunilar o 
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tema em uma análise semiótica na série House of Cards, exibida no serviço de 

streaming Netflix, uma adaptação norte-americana de Beau Willimon do romance 

homônimo escrito pelo inglês Michael Dobbs. Trama que aborda o drama político 

estadunidense mostrando as consequências do poder e da corrupção. Juntos, os 

protagonistas Francis Underwood e sua esposa Claire ultrapassam limites éticos e 

morais para satisfazer os desejos de um homem que ambiciona governar o mundo. 

Realizou-se o estudo semiótico sobre as figuras elaboradas para construção da 

personagem Claire Hale Underwood em dois momentos distintos da narrativa de House 

of Cards, sendo o primeiro e o segundo recortes focados nas segunda e quarta 

temporada, respectivamente. Ao final da temporada de número dois, Claire e seu 

cônjuge – primeira dama e presidente dos Estados Unidos, nesta ordem –  representam o 

sonho americano, enquanto sua intimidade revela corrupção, negócios escusos e 

infidelidade. 

O antagonismo dramático entre persona e sombra atua como anticlímax do momento de 

virada de Claire Underwood, que ocorre no início da quarta temporada, quando ela 

evolui de esposa do presidente para candidata à vice-presidência. Para sustentar a 

transformação sofrida por Claire e realizar a sua investidura  no arquétipo do herói – 

necessário à sua campanha – signos foram compostos em torno da estrutura alegórica da 

personagem elaborando uma imagem única, inteligível por seu eleitorado, abrangente o 

suficiente para ressignificar a protagonista diante da audiência. 

Ao analisar o valor arquetípico da imagem em comunicação, onde House of Cards é 

objeto de estudo, amplia-se o olhar semiótico para os acontecimentos em campanhas 

políticas reais nos Estados Unidos, mais especificamente nas candidaturas de Hillary 

Clinton para o senado de New York em 1999 e presidência dos EUA em 2016. 

Analogias entre a figura de Claire e Hillary serão levantadas, tomando-se a propaganda 

política estadunidense por mecanismo midiático promotor de simulacros. 

O tema articulado parte da idealização da imagem do político no arquétipo de herói 

como estratégia comunicacional recorrente em campanhas de propaganda. Essa 

percepção extrapola os limites formais e da lógica, atingindo valores sígnicos 

transcendentes pela emoção, propostos por analogias. Nesse campo de analogias, Claire 
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Underwood e Hillary Clinton seriam uma só figura, reforçada pelo mesmo gênero e 

elaborada com fins didáticos para a doutrina das massas. 

A delimitação do tema dar-se-á na simultaneidade do momento em que ocorre a 

metamorfose vivida por Claire na ficção, com o momento em que ocorriam eleições 

reais norte-americanas para presidência de 2016. Levando à hipótese de que a 

personagem pode ter sido utilizada como peça da campanha eleitoral para Hillary 

Clinton, que a partir de uma legião de significados, passaria a influenciar o ideário do 

público da série. 

Segundo Backes, diferente do Brasil, não há horário eleitoral gratuito nos EUA, e em 

relação à duração de propagandas políticas em mídias tradicionais o formato padrão é 

de 15” ou de 30”. No geral, os candidatos não ultrapassam esse limite, pois, quanto mais 

tempo a mensagem tiver, mais caro será vinculá-la. Por outro lado filmes e séries, 

embora também demandem um grande custo e tempo de produção, abrem um leque de 

possibilidades em relação ao formato e manipulação da mensagem desejada, cabendo 

até mesmo uma propaganda política discreta, que poderia estar embutida no 

entretenimento se tornando menos inconveniente para o telespectador.  

Buscou-se compreender que mensagem os autores da série quiseram passar vinculando 

a ascensão do arco de Claire simultaneamente ao evento das eleições norte-americanas 

na qual Hillary concorria a um cargo presidencial pelo partido democrata. Originou-se 

nessa reflexão a percepção de que a semiótica pode ser urdida como mecanismo para a 

identificação das estratégias midiáticas elaboradas para campanhas de propaganda 

política. Aventou-se, então, o seguinte problema de pesquisa: O processo de semiose 

como mecanismo de identificação de estratégias midiáticas em campanhas de 

propaganda pode ser contextualizado no comportamento da sociedade contemporânea? 

 

Buscou-se metodologias que ajudassem a alcançar os objetivos específicos, para tal 

foram necessários três tipos de pesquisa: Sendo a primeira e principal bibliográfica, na 

qual procurou-se conhecimentos no que tange à Semiótica, política e arquétipos, 

correlacionando tais erudições com abordagens já trabalhadas por outros autores. 

Todavia, detectou-se o mister de uma segunda pesquisa: Análise de conteúdo visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
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mensagens, relativos à Semiótica. E por fim, um terceiro tipo: Análise de pesquisa 

documental, obtendo-se assim um paralelo real entre ficção e eleição, estabelecido 

através da relação entre os usuários da Netflix que assistem à série House of Cards, e 

que passaram a ter – após influência da propaganda subliminar contida na série – 

interesse no conteúdo publicado para as eleições presidenciais de 2016, na página 

oficial do Facebook de Hillary. 

 

A elaboração deste estudo se justifica devido à complexidade na construção dos 

arquétipos e às suas diversas releituras pautadas pela comunicação. A pesquisa buscou 

evidenciar tais complexidades, via análise de conteúdos voltados para semiótica, e sua 

importância dar-se-á na tentativa de demonstrar através da presente hipótese, alimentada 

pela mensagem veiculada na série, que, ao ressignificar Hillary, Claire pode ser um 

modelo figurativo a propor analogias e comparações – processo necessário à promoção 

de uma ação favorável. O artigo ajudará o leitor a elucidar sobre como a propaganda 

vem atuando na construção da imagem política contemporânea, em uma metamorfose 

fugaz necessária para acompanhar o ritmo da sociedade hodierna na qual está inserida, 

bem como a versatilidade e poder de influência de novas mídias no agenda-setting. Para 

decifrar a constituição desta alegoria complexa faz-se necessário delimitar os objetivos. 

 

O objetivo geral deste artigo foi estabelecer um paralelo entre as figuras de Claire 

Underwood e Hillary Clinton, pontuando similaridades e divergências partindo-se do 

quali-signo para a constituição de uma alegoria complexa, capaz de redesenhar o 

arquétipo de herói empregado de modo recorrente na construção da imagem de 

candidatos políticos. Como objetivos específicos, buscou-se: Estudar como a 

Comunicação fomenta um universo de significados capaz de reconstruir ou ressignificar 

um arquétipo conforme os valores vigentes de uma dada sociedade; Pesquisar como a 

propaganda tem atuado na construção da imagem pública (persona) do político – recorte 

para as eleições norte-americanas de 2016, na candidata Hillary Clinton –; Avaliar a 

construção da sociedade contemporânea e o comportamento dos públicos que a 

compõem, em pontos comuns explorados pela dramaturgia; E discernir a influência 

Semiótica no agenda-setting. 
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PERSPECTIVAS SEMIÓTICAS 

O que se pretende aqui, em comparação, é uma interpretação associada à dinâmica da 

estratégia de propaganda política norte-americana em um recorte que vai da ficção em 

Claire à realidade com Hillary. Onde ambas distonam das sombras de seus cônjuges 

para emergirem diante à luz do palco do teatro social, assumindo um novo papel, 

pautadas pelo crescimento do arquétipo de herói. Para fundamentar tal hipótese, faz-se 

necessário aprofundar-se na teoria da Jornada do Herói. 

 

Campbell (2015) elaborou um conceito de jornada cíclica conhecida como monomito, 

uma espécie de estrutura narrativa encontrada nas histórias mitológicas e de culturas 

antigas, que se transformou num guia para escritores e roteiristas da atualidade pois a 

universalidade dos arcos dos personagens facilita com que as pessoas se afeiçoem com a 

história. Dos arquétipos contidos na Jornada do Herói, o principal seria o do Herói em 

si, aquele que se sacrifica pelo bem coletivo. É com ele que o leitor se identifica. 

Entretanto, podem haver vários tipos de heróis com interesses distintos, como por 

exemplo o Anti-Herói, que sacrifica-se por motivações próprias, como os Underwoods. 

 

A história de Hillary e Claire coincide em diversas etapas da Jornada do Herói, como 

por exemplo, no Chamado para à Aventura, ou seja a vida política, que a princípio 

recusam, mas depois aceitam. Ambas passam pela Passagem do Limiar em escândalos 

sexuais de seus cônjuges, pelo Caminho das Provas, com a morte do suposto amante de 

Hillary e da mãe de Claire. Conquistam o Elixir, ao receberem empatia de seu 

eleitorado. E também pelo mesmo processo de Morte e Ressurreição, em matrimônios 

que devem ser mantidos mesmo com a morte da fidelidade. 

 

Partindo da semiótica peirceana na interface da comunicação e cognição, pretendesse 

averiguar a possibilidade do arco de Claire ter sido desenvolvido propositalmente 

durante a eleição dos EUA de 2016. Buscou-se entender se houve uma efetiva, ação dos 

signos na mente humana sem, é claro, desrespeitar a coerência do contexto. Posto que a 

intenção dessa dissertação não é supor hipóteses fantasiosas, mas sim embasar-se na 

semiótica para demonstrar a verossimilhança no simulacro contido entre as figuras nos 

níveis considerados pertinentes para a análise. Peirce (2005) esclarece sobre quando este 

conceito é utilizado de forma errônea: 
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É comum desrespeitar a coerência do contexto. Isto acontece quando uma 

leitura desrespeita a coerência do texto, os critérios públicos do mundo da 

obra e de seu sistema lexical, e torna-se incapaz de ser confrontada com as 

interpretações anteriores. (PEIRCE, 2005, p. 58) 

 

Recorre-se à opinião de Michael Dobbs – autor bestseller da trilogia House of Cards. 

Que reforçou o paralelo entre a personagem Claire Underwood e a política Hillary 

Clinton – em uma entrevista realizada com o repórter Jim Waterson, do portal BuzzFeed 

News
4
, em 2015. Dobbs respondeu à pergunta: “Considering which real-life individual 

is closest to Claire Underwood?” [Trad. nossa: Considerando a vida real qual é a pessoa 

mais parecida com Claire Underwood?]”. “Hillary Clinton”. “She is a political figure in 

her own right – behind the scenes, but now increasingly in front of the scenes. [Trad. 

nossa: Ela é uma figura política autêntica – age por trás das cenas, mas aparece em 

frente às câmeras nos momentos necessários]. 

 

O autor não apresentou em sua fala os motivos pelos quais associa Claire com Hillary, 

mas é possível encontrar argumentos da semelhança entre ambas em artigos como:  

Hillary’s “House of Cards”: What Claire and Frank Underwood tell us about 

marriage, gender and the White House
 5

 [Trad. nossa: A “Casa de Cartas” de Hillary: O 

que Claire e Frank Underwood nos dizem sobre matrimônio, gênero e a Casa Branca], 

escrito pela crítica televisiva Sônia Saraiya na revista estadunidense Salon.  

 

A repórter da revista Salon, nota que os dois casais são parceiros tanto na vida pessoal 

quanto na profissional, com frequentes demonstrações de ódio pelo seu parceiro, em um 

dos cônjuges. Ambos se estruturam da mesma maneira: um homem que teve sucesso em 

sua carreira política, ao lado de uma mulher ressentida de ter de escolher 

cuidadosamente seu caminho através de um campo minado político, para chegar ao 

mesmo lugar que seu marido. 

 

                                                 
4
 WATERSON, Jim. House Of Cards Creator: Hillary Clinton Is The Real Claire Underwood. 2015. 

Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/jimwaterson/you-might-think-that-but-we-couldnt-possibly-

comment?utm_term=.ce5EPDVOw#.sjJJReKGD>. Acesso em: 18 de out. de 2016. 
5
 SARAIYA, Sonia. Hillary’s “House of Cards”: What Claire and Frank Underwood tell us about 

marriage, gender and the White House. 2016. Disponível em: 

<http://www.salon.com/2016/03/06/hillarys_house_of_cards_what_claire_and_frank_underwood_tell_us

_about_marriage_gender_and_the_white_house/>. Acesso em: 18 de out. de 2016. 

https://www.buzzfeed.com/jimwaterson/you-might-think-that-but-we-couldnt-possibly-comment?utm_term=.ce5EPDVOw#.sjJJReKGD
https://www.buzzfeed.com/jimwaterson/you-might-think-that-but-we-couldnt-possibly-comment?utm_term=.ce5EPDVOw#.sjJJReKGD
http://www.salon.com/2016/03/06/hillarys_house_of_cards_what_claire_and_frank_underwood_tell_us_about_marriage_gender_and_the_white_house/
http://www.salon.com/2016/03/06/hillarys_house_of_cards_what_claire_and_frank_underwood_tell_us_about_marriage_gender_and_the_white_house/
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Na matéria, Saraiya também afirma que: “It’s impossible not to think of the Clintons 

when watching the Underwoods”. [Trad. nossa: É impossível não pensar nos Clintons 

ao se assistir aos Underwoods]. Ela aponta como argumentos o fato de Frank 

Underwood ser conterrâneo de Bill Clinton – ambos nasceram em famílias pouco 

abastadas no sul dos Estados Unidos, fato reiterado através do sotaque deles – e Claire 

Underwood ter nascido em uma casa de classe média, assim como Hillary. 

 

Greimas (1973, p. 123), chama-a essas semelhanças de actantes, o equivalente a 

personagem/função: “Essas relações inconscientes entre os actantes das estruturas 

profundas se tornam dinâmicas nas estruturas intermediárias e voltam a ser simultâneas 

nas estruturas superficiais”. Na verdade, ele considera a semiótica narrativa um grande 

avanço em relação, tanto porque procura explicar as narrativas concretas e suas 

configurações temporárias por estruturas profundas atemporais, o que enriquece a noção 

de intriga, como também porque, em relação ao próprio movimento estruturalista, a 

noção de narrativa como um processo que configura os textos, discursos e signos, 

retirando a análise linguística de um universo atomista sem intencionalidade. 

 

Heather Hunter
6
, escritora no website norte americano LifeZette, traça um paralelo entre 

as organizações sem fins lucrativos que cada casal encabeça no seu artigo Hillary and 

Claire: Our Modern Lady Macbeths [Trad. nossa: Hillary e Claire: Nossas Lady 

Macbeths
7
 modernas]. Tanto a Clean Water Initiative – organização fictícia em que 

Claire Underwood é presidente executiva – quanto a Clinton Foundation, organização 

real que Hillary Clinton administra, utilizaram-se dos projetos sociais – voltados para os 

próprios Underwoods na ficção e entre líderes globais, voltados para os Clinton – nos 

quais se propuseram atuar adquirindo influência política em uma rede de contatos na 

área legislativa. Pautando suas ações através de acordos de interesse mútuo.  

 

                                                 
6
 HUNTER, Heather. Hillary and Claire: Our Modern Lady Macbeths. 2016. Disponível em: 

<http://www.lifezette.com/popzette/hillary-and-claire-our-modern-lady-macbeths/>. Acesso em: 18 de 

out. de 2016. 
7
 Lady Macbeth é um dos principais personagens da tragédia Macbeth, escrita pelo dramaturgo inglês 

William Shakespeare c. 1603-1606.  Ela é a esposa do protagonista da obra, o nobre escocês Macbeth. 

Após convencê-lo a matar o rei Duncan, o casal Macbeth torna-se rei e rainha da Escócia, mas ela acaba 

severamente atormentada pela culpa. Morre na parte final da obra, aparentemente por suicídio. William 

Shakespeare. Macbeth. Introduction by Cedric Watts. Wordsworth Editions. 2005. ISBN 978 185326 

035 3. 
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As semelhanças entre Claire e Hillary abrangem os campos do histórico de vida, 

aparência física e até mesmo o comportamento pessoal. Em seus históricos, ambas 

conheceram seus futuros maridos na faculdade em que estudavam, ocuparam o cargo de 

primeira-dama e passaram por escândalos sexuais. Quanto à aparência física tanto 

Hillary quanto Claire mantêm um corte de cabelo curto, pouca maquiagem, jóias 

simples e um vestuário de cores neutras e cortes discretos. No que tange ao 

comportamento, a fala com voz lenta e clara e ações sem movimentos bruscos 

evidenciam em ambas uma figura feminina calma, controlada e solidária à causa do 

marido. Em outras palavras, Claire e Hillary apresentam a mesma persona.  

 

A forma pela qual o indivíduo apresenta-se ao mundo é denominada persona, o caráter 

que se assume perante à sociedade. Através dela pode-se relacionar com outros 

indivíduos. Inclui papéis sociais, tipo de roupa que se traja e o estilo de expressão 

pessoal. O termo persona é derivado da palavra latina equivalente a máscara, referente 

às máscaras usadas pelos atores no drama grego para dar significado aos papéis 

representados. As palavras pessoa e personalidade também estão relacionadas a este 

termo. Sobre a relação entre a arte e as máscaras sociais, Freitas (2012) esclarece que: 

 

A arte problematiza o olhar do outro, lança desafios que estão nas obras, nas 

imagens das obras. A polissemia está sempre presente. O significado emerge 

do público e do contexto em que ela existe, e que é um contexto 

simultaneamente político, social e cultural. A máscara está sempre presente, 

assim como as dissimulações e seus desdobramentos. (FREITAS, 2012) 

 

Aqueles que se identificam com sua persona tendem a ver-se apenas nos termos 

superficiais dos papéis sociais e de sua fachada. Quanto mais forte no indivíduo for  e 

quanto mais identificar-se com ela, mais repudiará outras partes de si. A persona é 

instrumento para a comunicação podendo desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento em aspectos tanto positivos quanto negativos. Quando dominante a 

persona pode abafar o indivíduo. Jung (1936) chamou-a de arquétipo da conformidade. 

 

A sombra, por outro lado, é o centro do inconsciente pessoal, o núcleo do material que 

foi reprimido da consciência. Inclui tendências, desejos, memórias e experiências que 

foram rejeitadas pelo indivíduo como incompatíveis, contrárias aos padrões e ideais 

sociais. É vivida em sonhos como uma figura escura, primitiva, hostil ou repelente, 

porque seus conteúdos foram violentamente retirados da consciência e aparecem como 
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antagônicos à perspectiva consciente. Representa o inferior na personalidade, aquilo que 

se negligencia e nunca desenvolve-se. 

 

Claire alega que [Trad. nossa: Nós não somos mais do que escolhemos revelar], e tanto 

a personagem como Hillary revelaram-se muito mais que apenas primeiras damas. Para 

entender essa ascensão do arquétipo faz-se necessário esclarecer sobre a sombra e 

persona. A sombra representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade, 

e também aquilo que negligenciamos e nunca desenvolvemos em nós mesmos, no caso 

de Claire e Hillary as traições dos maridos são relevadas prosseguindo o caminho em 

seus casamentos, mas deslizes como esses deixam cicatrizes na psique.  

 

Jung dividiu 12 arquétipos primários que simbolizam as motivações básicas humanas. 

Cada arquétipo tem seu próprio conjunto de valores, significados e características da 

persona. Atuantes na constituição da personalidade existem vários tipos de arquétipos, 

contudo, um deles tende à dominá-la. 

 

Nos políticos o arquétipo de herói é o mais recorrente pois cabe à figura política o papel 

social de salvador, ou seja, aquele que simula ser um indivíduo superior aos desejos 

individuais e sempre atuará em prol do bem coletivo. Não seria o papel desse político 

herói apenas uma simulação para acalentar o vazio que as injustiças inexoráveis geram 

no inconsciente coletivo? Ou seria essa uma ilusão de que há um poder de escolha na 

hora da votação? Quando na verdade há apenas candidatos previamente escolhidos por 

seus partidos disponíveis para que o povo votar. 

 

Na ficção elaborada para a série House of Cards por exemplo, são revelados os papéis 

exercidos publicamente por Claire e Frank como representantes do sonho americano: 

patriotas, honestos e fiéis. No entanto, a intimidade do casal revela ao telespectador 

corrupção, negócios escusos e infidelidade. Fora da ficção o casal Clinton não vivem 

um reality show, logo, não há uma quebra da quarta barreira para saber o que se passa 

na cabeça de Bill Clinton ou acesso à câmeras que mostrem sua vida cotidiana com 

Hillary. 
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Todavia, há uma lacuna na intimidade do casal em 1998, durante o envolvimento de Bill 

no escândalo Lewinsky, o que se tem são meras especulações midiáticas em busca de 

justificativas para a possível traíção. É notável que essa exposição culminou em uma 

mudança na representação da persona de Hillary Clinton enquanto primeira dama, ela 

abandonou a postura revolucionária, que mantia desde quando conheceu o marido, para 

adotar uma postura de esposa recatada evitando usar publicamente “saias ou vestidos”
8
. 

 

Seria essa mudança realizada por Hillary já pensada para um futuro político? Ou estaria 

ela apenas buscando simular a imagem de uma mulher comportada ao público, de modo 

que fosse pouco provável que seu marido procurasse uma amante tão diferente de sua 

aparência, tal qual Mônica era? A colunista Joice Hasselmann, tem uma opinião 

diferente a respeito do que causou tal mudança: 

 

A Hillary se desmontou completamente. Ela não é essa que se apresenta. 

Depois que o Clinton sofreu uma derrota lá atrás nas disputas dele, ela 

mudou. Porque ela era toda moderninha, anti-cristã. [...] Mas aí com a derrota 

do marido ela se travestiu daquela mocinha, essa senhora respeitável, toda 

arrumadinha, com o cabelo perfeito, maquiagem delicada. Essa senhora que 

se coloca como um arauto da salvação. Porque ou é ela, ou não é ninguém. E 

o Trump não, ele é só um grosseirão fanfarrão. (HASSELMANN, 2016) 

 

A dualidade de Hillary pode ser demonstrada em dois exemplos, enquanto trabalhava 

como advogada para a Rose Law Firm defendeu Thomas Alfred Taylor, estuprador e 

pedófilo no caso Kathy Shelton, mesmo sabendo de sua culpa e ainda riu do fato de 

conseguir inocentá-lo perante a corte.
9
 Durante a eleição a candidata levantou a 

bandeira do feminismo, declarando-se defensora das mulheres, colocando em xeque o 

papel do político moderno. Essa conduta evidencia o simulacro político onde preenche-

se o papel necessário na sociedade, sem se importar em ser, mas sim em parecer ser 

alguém. Ou, como diria Greimas (1973 p. 85) o que importa é “com-vencer” isto é, não 

só vencer o outro, mas obrigá-lo a partilhar de nossa vitória. 

 

                                                 
8
 MOONEY, Paula. Why Does Hillary Clinton Always Wear Pants? Here Are Photos Of Hillary In 

Skirts And Dresses. 2016. Disponível em: <http://www.inquisitr.com/3543919/why-does-hillary-clinton-

always-wear-pants-here-are-photos-of-hillary-in-skirts-and-dresses/>. Acesso em 10 de nov. de 2016. 
9
 LOPEZ, Daniel. Hillary Clinton defendeu estuprador sabendo de sua culpa, e depois riu disso. 

2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EQhwWaDQ0Zs>. Acesso dia 10 de nov. 

2016. 
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Partindo do pressuposto que o atual contexto político estadunidense na propaganda 

eleitoral, permeado por imagens de síntese, assemelha-se àquele proposto na série, o 

qual a ordem de representação e os conhecimentos hipoteticamente instituídos são 

ostensivamente questionados e por vezes refutados, considerou-se fundamental 

compreender este contexto, buscou-se conhecimento no domínio dos teóricos norte-

americanos, elementos que pudessem amplificar o entendimento acerca da questão 

proposta. A política externa norte americana e seus teóricos (2015), foi utilizado como 

elemento norteador sobre o funcionamento político norte-americano. 

 

Em um processo de manipulação política, como em qualquer outro de 

manipulação, o sujeito articula um fazer persuasivo, impondo sua vontade ao outro, de 

forma sugestiva ou subliminar. No trecho de Anderson (2015) é possível elucidar sobre 

a dualidade necessária por trás da persona incubida de governar o império 

estadunidense. 

 

Obama herdou esse sistema de poder e violência arbitrários e, como a maioria 

de seus antecessores, o expandiu. [...] Têm sido as invenções de seu mandato: 

guerras que nem sequer são consideradas hostilidades, agressões eletrônicas 

por meio de vírus enviados de longa distância, assassinato de cidadãos norte-

americanos acompanhado do assassinato de estrangeiros, vigilância por 

atacado das comunicações nacionais juntamente com a de países estrangeiros. 

(ANDERSON, 2015, p. 132) 

 

O presidente preenche as lacunas necessárias para se enquadrar em um papel no teatro 

social. Sem se preocupar em ser como a persona que apresenta ao seu eleitorado, mas 

em parecer ser. Anderson (2015 p. 132) chega até mesmo ao ponto de denominar 

Obama como o “executor chefe”, por ter capacidade para “ordenar assassinato sem 

julgamento de um americano em solo nativo.” Bem como relata a imparcialidade 

relativa à morte de crianças em diferentes locais: 

 

Afinal, ninguém acusaria esse incumbente de falta de sentimentos humano: 

lágrimas pela morte de crianças de uma escola na Nova Inglaterra 

emocionaram a nação, apelos pelo controle de armas converteram muitos. Se 

um grande de outras crianças, a maioria sem escolas para frequentar, morreu 

nas mãos do próprio presidente em Ghazni ou no Waziristão, isso não é 

motivo para a perda de sono presidencial. [...] o Pentágono sempre pode 

expressar um lamento ocasional. ” (ANDERSON, 2015, p. 132) 

 

Por este trecho do livro é possível observar que a ficção adaptada para House of Cards 

não se distona da realidade norte-americana. Onde tanto Obama quanto Frank podem 
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ser igualmente inescrupulosos e dissimulados para obter os fins desejados. A prática dos 

Underwoods desconstrói praticamente todas as categorias e conceitos da filosofia 

política, mas ao mesmo tempo expõe as vísceras da política realizada longe dos marcos 

civilizatórios. Segundo Aurélio (2014): “O certo é que princípios como a ética da 

responsabilidade weberiana, são pisoteados pelo casal no comando da Casa Branca cada 

episódio”. Entendê-los requer uma leitura da estratégia política de Maquiavel, quando 

este pensador recomenda doses equilibradas de violência e persuasão, talvez isto ajude a 

explicar o vale-tudo democrata na série. 

 

Na senda semiótica, partindo da citação feita por Santaella e Nöth (2004, p. 193): “Se o 

signo em si mesmo é uma qualidade, quali-signo, em relação ao objeto a que ele se 

assemelha, esse signo só pode funcionar como ícone que sugere em relação ao 

interpretante que ele está apto a produzir.” Claire estaria partindo do quali-signo de 

Hillary para a constituição de uma alegoria capaz de redesenhar o arquétipo de herói. A 

personagem sugere a relação com sua interpretante, em posturas, vestimentas e 

comportamentos que formam sua persona. Hillary pauta os comportamentos de seu 

simulacro, embora seja um simulacro do arquétipo de herói ela mesma. 

 

As semelhanças entre as figuras não ficam apenas no óbvio, como serem mulheres, 

loiras, membros do partido democrata e passarem pela Jornada do Herói, comum na 

construção da imagem política contemporânea. Estão em detalhes subliminares, por 

exemplo em relação ao homem que as projetou socialmente.  Beau Willimon, adaptador 

da versão norte-americana de House of Cards, trabalhou na campanha de Hillary 

Clinton
10

 para senadora de Nova Iorque em 2000 – apenas dois anos após o escândalo 

Lewinsky – ressignificando sua imagem perante ao público de apenas a esposa de um 

ex-presidente para a de um político profissional. Tal qual fizera com Claire na quarta 

temporada de House of Cards. Willimon pode ter roteirizado um ideograma
11

 de Hillary 

em Claire. Porém, cabe ao telespectador a decodificação dessa mensagem,  no caso da 

autora do trabalho por exemplo, só foi possível decodificar  através da semiótica. 

                                                 
10

 ERICKSON, Amanda. Beau Willimon ’99 Brings Politics Alive on Stage. 2008. Disponível em: 

<https://www.college.columbia.edu/cct/archive/may_jun09/alumni_profiles2>. Acesso em: 18 out. de 

2016. 
11

 Termo utilizado para um signo representar ideias por LANDOWSKI, Eric. Socio-sémiotique, in A. J. 

Greimas, J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, vol. II. Paris, Hachette, 

2003, p. 206. 

https://www.college.columbia.edu/cct/archive/may_jun09/alumni_profiles2
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pôde comprovar a efetividade real desse tipo de propaganda apenas com as 

metodologias utilizadas nesse artigo. Para estudos futuros sugere-se uma entrevista de 

profundidade nos EUA em norte-americanos telespectadores da série, visando coletar 

dados palpáveis que desacreditem ou comprovem o impacto dessa mensagem. Todavia, 

baseado no material coletado, não se pode ignorar a influência que a Netflix pode ter 

gerado no ideário de seu público, e ao ater-se-à análise semiótica é possível ponderar 

que juntas, Claire e Hillary são uma só figura, criada para instigar o ideário do público 

da série House of Cards. A intenção aqui foi evidenciar essa mensagem a todos, pois 

antes deste artigo somente o público que possuía repertório suficiente sobre as duas 

figuras poderia fazê-lo. 

 

Respondendo ao problema de pesquisa o processo de semiose como mecanismo de 

identificação de estratégias midiáticas em campanhas de propaganda pode ser 

contextualizado no comportamento da sociedade contemporânea através da semiose ou 

seja, da produção de significados. Esse processo é utilizado para elaborar estratégias 

midiáticas que ajudam a construir a imagem pública que o político quiser ter. No caso 

de Hillary, para as eleições presidenciais de 2016, coube ao seu eleitorado escolher. E, 

apesar de sua derrota, não se pode negar que 64,641,091 votos é um ótimo número de 

compradores para uma ideia. 

 

Sobre os quatro objetivos específicos, a comunicação fomenta sim um universo de 

significados capaz de reconstruir ou ressignificar um arquétipo conforme os valores 

vigentes de uma dada sociedade, e esse processo é feito através da semiose, que pode 

ser vista poeticamente como Pandora foi para a mitologia grega, uma deusa da 

ressurreição. Pois ela é responsável por pegar os cadáveres dos arquétipos, sem vida e 

pálidos, maquiá-los e trazê-los de volta à sociedade através de novos signos. 

 

Após pesquisar sobre como a propaganda tem atuado na construção da imagem pública 

(persona) do político – recorte para as eleições norte-americanas de 2016, na candidata 

Hillary Clinton – foi possível notar que esse processo pode ser feito de inúmeras 

maneiras, neste caso, por exemplo foi através do entretenimento, quando as pessoas 
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estão mais relaxadas e propensas a receber informações sem se questionarem tanto 

sobre seu embasamento. Contudo essa estratégia de introduzir um candidato no ideário 

do eleitorado durante o entretenimento em  produções para o cinema, não é vanguarda, 

já foi abordada no filme “De volta para o futuro” ajudando a reeleger Ronald Reagan. 

Mas não se pode negar que House of Cards elevou tudo isso a um novo nível. E nas 

campanhas de propaganda é sempre necessário inovar a apresentação de um candidato 

ao eleitorado. Para que continue com a mesma fórmula, porém com uma nova 

embalagem, aguçando a curiosidade do eleitorado sobre o conteúdo misterioso que há 

dentro da embalagem. 

 

Então, qual seria o comportamento da sociedade contemporânea? Há pontos em comuns 

explorados pela dramaturgia? A série aborda a liquidez dos sentimentos, nas relações 

entre Claire e Frank Underwood. Talvez, House of Cards receba sucesso porque o seu 

público está tão emergido na sociedade líquida que consegue identificar-se com o que 

ocorre no enredo. Modernidade líquida é um conceito de Bauman que propõe que os 

relacionamentos na contemporaneidade estão cada vez menos sólidos e duradouros, 

como líquidos. Esse conceito também está ligado ao patrimônio líquido que se têm para 

ostentar para outro alguém. 

 

No que tange o último objetivo específico, foi possível discernir a influência semiótica 

no agenda-setting através do clipping realizado para coletar as informações 

apresentadas neste estudo. Foram encontras nóticias sobre a relação entre Claire e 

Hillary em todos os lugares, principalmente no Facebook. Ora, se a maior rede social do 

mundo veicula notícias sobre isso, não seria um assunto recorrente sendo pautado, como 

propõe a teoria do agenda-setting? 

 

Para encerrar, segue uma frase de Arthur Schopenhauer, que resume do ponto de vista 

desse artigo como a Comunicação deve ser encarada sobre o olhar semiótico: [...] A 

tarefa não é ver o que ninguém viu ainda, mas pensar aquilo que ninguém pensou a 

respeito daquilo que todo mundo vê. 
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