
Imprensa é o quarto poder, 
para maioria
A pesquisa perguntou, ainda, se os 
jornalistas entrevistados concor-
davam com a frase “A imprensa é o 
quarto poder de uma nação”. A maio-
ria dos jornalistas afirmou que sim, 
somando 72% do total. Outros 25% 
discordam e 3% afirmaram não con-
cordam nem discordar. Avaliados de 
acordo com o cargo ocupado e a loca-
lização, essa frase gera algumas diver-
gências: a chefia entende que a afir-
mação de que a imprensa é o quar-
to poder é verdadeira mais que jor-

nalistas de outras funções. Entre os 
pesquisados, há aqueles que pensam 
que a imprensa não é o quarto po-
der, mas sim o primeiro e o segundo, 
visto seu poder de influência. Os que 
pensam dessa maneira somam 14% 
dos que discordam da afirmação. En-
tre os que discordam, ainda, há aque-
les que afirmaram ser a Promotoria 
o quarto poder, como se ela fosse um 
órgão desvinculado do poder Judici-
ário. Outros 4% pensam que o povo 
compõe o quarto poder. 

Coletiva do Lula 
desagradou jornalistas
Do total de jornalistas pesquisados, 
72% avaliaram a entrevista coleti-
va concedida pelo presidente Lula 
como negativa. Dos que acompanha-
ram totalmente a pesquisa, esse índi-
ce cai para 58% dos jornalistas. Aliás, 
somente 19% do total de jornalistas 
entrevistados acompanharam a pes-
quisa. Outros 53% acompanharam 
parcialmente e 19% deles não acom-
panharam. O formato da coletiva 

– com sorteio de jornalistas e sem di-
reito à réplica – desagradou a grande 
maioria dos pesquisados: 82% deles 
pensam que esse formato era inade-
quado para eventos daquele tipo.

Não foi somente o presidente 
Lula o elemento mal avaliado da co-
letiva. Segundo os próprios colegui-
nhas, os jornalistas não fizeram per-
guntas representativas ao presidente. 
Quase metade – ou seja, 47% do total 

– afirmaram que os jornalistas que 
participaram da coletiva não fizeram 
as perguntas que a população gosta-

ria de ter feito ao Lula. 
Entre os jornalistas de todas as 

mídias, a atuação da imprensa na co-
letiva ficou aquém do esperado. En-
tre os jornalistas que acompanharam 
a coletiva, os profissionais de televi-
são foram os mais críticos (57%), se-

guidos pelos jornalistas de rádio e 
de revistas (ambos, 52%) e de jornal 
(50%). Os editores de política foram 
mais críticos em relação aos jornalis-
tas em geral: 59% deles afirmaram 
insatisfeitos com as perguntas feitas 
pelos colegas.
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