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“O que me causa preocupação não é apenas o fato do Poder Legislativo, do 
qual faço parte, ser mal avaliado pelos formadores de opinião. Preocu-
pa-me o fato dos Três Poderes da República, sem exceção, terem baixos 

índices de aprovação entre os jornalistas. 
O resultado da pesquisa me faz indagar se não há algo errado na relação entre a 

imprensa e o Poder Público. Ao mesmo tempo em que existem escândalos, denún-
cias de corrupção e falta de agilidade nas decisões, entre outras graves questões que 
devem chegar ao conhecimento da população; grandes reformas, projetos e ações 
de combate à corrupção e inclusão social são levados adiante pelas autoridades pú-
blicas em todos os níveis. 

Acredito que talvez falte prioridade a pautas positivas e propositivas em detri-
mento de outros assuntos certamente mais vendáveis. Fico satisfeito, porém, com o 
alto índice de acesso que os jornalistas têm a deputados e senadores” 

Jamil Murad  DEPUTADO FEDERAL PELO PCDOB-SP E MEMBRO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA TV PÚBLICA

“O resultado da pesquisa entre jornalistas reproduz, com nuances, a opi-
nião pública média corrente. O fato de a crítica mais dura dirigir-se ao 
legislativo não surpreende: 

1) são mais numerosos e, assim, têm mais contato com a imprensa;
2) é o poder mais aberto à atuação da imprensa (sua atuação é pública);
3) a natureza da atuação legislativa dificulta exemplificar o produto do seu tra-

balho.
No caso do Judiciário, há certa graça na crítica ao seu hermetismo e formalis-

mo – afinal, sua atuação é toda, e em tudo, dependente da tradição, da obediência a 
certos ritos. É assim em todo o mundo. Os jornalistas é que precisam se especializar.  
Ao criticar a falta de agilidade do Executivo, os jornalistas nada mais fazem do que 
dar voz à frustração popular, cujas urgências levam a julgar sempre morosa a atua-
ção dos governantes”.

Carlos N ovaes CIENTISTA POLÍTICO E EX-PRESIDENTE DO DATANEXUS

“Os jornalistas acreditam que o governo manifesta mais pendor para a ho-
nestidade que o Judiciário, mais respeito à opinião pública do que o Le-
gislativo e o Judiciário. De modo geral, o Executivo seria o poder “mais 

transparente”.  A percepção corresponde ao efetivo? Talvez. Um cruzamento entre 
os atos dos três poderes com as ações da chamada “sociedade civil”, poderia forne-
cer resultados menos  brilhantes para o Executivo

A idéia sobre o Judiciário também é das mais realistas. Aquele poder mantém 
uma posição corporativa que o afasta dos que pagam impostos e sustentam os po-
deres. Do ponto de vista ético, o juízo dos jornalistas sobre o judiciário manifesta 
um desastre cujos frutos imediatos são a descrença na Justiça e na democracia.”

Roberto Romano PROFESSOR DE ÉTICA E FILOSOFIA DA UNICAMP

P

“Não vejo a imprensa como o quarto poder. Ela pode muito, mas não pode 
tudo pois ela própria é muito fiscalizada. A imprensa é, sim, um poder 
da sociedade, seu poder está em fiscalizar os Três Poderes, mas trata-se 

de um poder limitado. Quanto à rejeição dos jornalistas ao Legislativo, eu já imagi-
nava isso. Ele é sempre avaliado negativamente porque é muito exposto. Não pode-
mos dizer que essa avaliação ruim se deva à eleição de Severino – isso seria dar a ele 
uma importância que não tem. Severino é resultado da Câmara. Foi eleito porque 
na Casa as coisas são muito ruins.”

Lúcia Hippolito CIENTISTA POLÍTICA E COMENTARISTA DA RÁDIO CBN
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