
MÍDIA E OPINIÃO PÚBLICA:

QUARTO PODER?

São Paulo, 05 de Fevereiro de 2021

Iuri Pitta
iuripittajornalista@gmail.com



Origens do conceito ‘Quarto Poder’

Por que a mídia é chamada de 

‘Quarto Poder’?

 Frase atribuída a Edmund Burke 

por Thomas Carlyle:

“There were Three Estates in Parliament; but, 

in the Reporters’ Gallery yonder, there sat a 

Fourth Estate more important far than they all”

(Havia Três Estamentos no Parlamento; mas, 

na Galeria dos Repórteres, lá estava um Quarto 

Estamento mais importante do que todos eles)

Edmund Burke (1729-1797), 

filósofo e político irlandês

https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke


Origens do conceito ‘quarto poder’

Por que a mídia é chamada de 

‘Quarto Poder’?

 Outra versão seria uma descrição do 

jornalista William Cobbett (1763-1835):

“He is a kind of Fourth Estate in the politics 

of this country”

(Ele é uma espécie de Quarto Poder na 

política deste país”)

Reprodução 

The New York Times (1982)



O ‘Quarto Poder’ e os Três Poderes

Qual o papel da mídia na democracia?

 Carta de Thomas Jefferson a Charles Yancey

“If a nation expects to be ignorant & free, in a 

state of civilisation, it expects what never was & 

never will be. (…) Where the press is free and 

every man able to read, all is safe.”

(Se uma nação espera ser ignorante e livre, em 

um estado civilizatório, ela espera o que nunca 

existiu nem nunca existirá. (…) Quando a 

imprensa é livre e todo homem, capaz de ler, 

tudo estará a salvo.)Thomas Jefferson (1743-1826), 

terceiro presidente dos EUA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson


O ‘Quarto Poder’ e os Três Poderes

A imprensa livre e independente atua como vigilante (watchdog) dos 

Três Poderes, um complemento do sistema de freios e contrapesos

https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/


O ‘Quarto Poder’ e a sociedade

Estão no alvo da vigilância o exercício do poder pela classe política, o 

papel desempenhado pelas instituições e as condições de vida e dos 

direitos humanos de uma população

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/EsgotoCeuAbertoValterCampanatoAgenciaBrasil.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/EsgotoCeuAbertoValterCampanatoAgenciaBrasil.jpg


O ‘Quarto Poder’ e a sociedade

A importância da denúncia social

 Definição de Amartya Sen:

“In the terrible history of famines in the world, no 

substantial famine has ever occurred in any 

independent and democratic country with a 

relatively free press”

(Na terrível história da fome no mundo, 

nenhuma grave crise jamais ocorreu em países 

independentes e democráticos, com uma 

imprensa relativamente livre)

Amartya Sen (1933-), 

indiano, prêmio Nobel de Economia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen


Apuração Checagem Edição

Como a mídia funciona

A produção da notícia



A pirâmide invertida e os ‘Five Ws’

Mais 
importante

Menos 
importante

Perguntas:

 Quem (Who)

 O quê (What)

 Quando (When)

 Onde (Where)

 Por quê (Why)



Os meios de comunicação

A tecnologia e o fazer jornalístico

Impresso Rádio TV Online Redes 
sociais



Origens do conceito ‘Opinião Pública’

O que é Opinião Pública?

 Conceito varia em cada ramo do 

conhecimento (sociologia, ciência política, 

filosofia etc.)

 Termo começa a ser usado a partir do século 

XVIII, na França pré-Revolução Francesa, com 

Jean-Jacques Rousseau

 Rousseau inaugura a ideia de opinião pública 

universal ou democrática em defesa da 

liberdade e da igualdade entre os cidadãos

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 

filósofo iluminista

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen


Três visões sobre Opinião Pública

Pessimista

 A opinião pública e o

engajamento político dos

cidadãos são indesejáveis

e desnecessários

Pragmático

 A opinião pública é

relevante, mas o

engajamento político não

é desejável

Otimista

 O engajamento político e

a opinião sobre temas

públicos são desejáveis e

importantes

Fonte: FERGUSON, S. D., Researching the Public Opinion Environment: Theories and Methods (2000)



Pesquisa de Opinião Pública

Como medir a opinião pública?

Pesquisa Quantitativa

 Grande número de entrevistados

 Coleta de dados que podem ser

quantificados (respostas sim ou não,

escala de Likert etc.)

 Amostra aleatória

 Medição e coleta padronizadas

 Uso de cálculos estatísticos para

apresentação de resultados

Pesquisa Qualitativa

 Pequeno número de entrevistados

 Coleta de dados não numéricos,

como narrativas, entrevistas e

observações pessoais

 Amostra selecionada

 Medição e coleta flexíveis

 Uso de técnicas como análise de

discurso para elaboração de relatório



Mídia e Opinião Pública

Interesse público versus opinião pública

 Nem sempre o que é de interesse público converge com a opinião majoritária, 

seja em temas políticos ou econômicos, seja em questões de costumes

 É papel da imprensa dar voz à minoria em uma democracia, assim como identificar 

as opiniões predominantes em uma sociedade

 A busca por audiência em termos 

quantitativos e qualitativos é essencial 

ao jornalismo, assim como o rigoroso 

compromisso com padrões éticos e o 

cuidado com a veracidade das 

informações veiculadas



Mídia e Opinião Pública

 Momento atual é desafiador para a imprensa profissional em termos de:

 Manter relevância em um mundo hiperconectado;

 Buscar a sustentabilidade do negócio;

 Equilibrar agilidade e credibilidade;

 Mediar visões de mundo diferentes

sem estimular os radicalismos

 Enfrentar meios organizados de 

disseminação da desinformação 

(as chamadas fake News)



Para ler e ver sobre a imprensa

 Livros

 O Reino e o Poder, 

de Gay Talese

 Notícias do Planalto: a 

imprensa e Fernando 

Collor, de Mario Sergio 

Conti

 Série Millenium (ficção), 

de Stieg Larsson



Para ler e ver sobre a imprensa

 Filmes

 Todos os Homens do Presidente (1976)

 Boa Noite e Boa Sorte (2005)

 Spotlight (2015)



A Oficina Municipal agradece sua participação.

Missão

Cidadãos e gestores públicos constroem juntos cidades mais humanas.

Visão

Formar cidadãos e servidores públicos para a política e a gestão local.


