
Discurso de jornalista e Dr. Prof. Manuel Carlos Chaparro,  

em agradecimento ao Prêmio Averroes. 
 

“Protocolarmente tenho que começar agradecendo a presença 

e as homenagens de todos, além das emoções, que estou 

tentando controlar.  

Penso que posso acrescentar algumas coisas. Em primeiro 

lugar, quem tem alguns privilégios como eu tive, de poder 

estudar e poder trabalhar em bons veículos jornalísticos, tem a 

obrigação de encontrar o seu lugar na sociedade, ser útil e se 

integrar a ela tendo algo a fazer, não só a receber. É isto que 

tento fazer ao longo do tempo, talvez por ter tido minha 

iniciação política, jornalística e cultural no movimento 

militante operário.  

O que me levou a ser jornalista foi esta descoberta terrível de uma classe operária em Portugal, 

que por falta de informação não tinha consciência da sua dignidade e não entendida o mínimo 

dos problemas que a afetavam, portanto não tinha capacidade de luta. 

E eu imaginei certa vez que se eu fosse jornalista eu poderia ajudar a reduzir este problema, 

para manter informada a classe operária. Foi uma bela utopia, um belo sonho que 

rapidamente se demonstrou inviável. Mas de qualquerforma, o fato de eu ser militante 

operário me ajudou a encontrar os caminhos do jornalismo numa época que seria impensável 

ser jornalista. Um operário não estava nos quadros, nas hipóteses portuguesas, um jornalista 

que vinha da classe operária? Não existia. 

São várias coisas que se não são méritos meus são heranças, são anterioridades, tanto no que 

se refere a aspectos profissionais quanto pessoais. Nós somos de alguma forma a soma das 

heranças que recebemos. 

E eu penso que uma das raízes que me levou a procurar a universidade aos 45 anos teve a 

mesma razão que me movimenta hoje, que é o tentar entender as coisas, o não aceitar as 

verdades prontas. Das quais o jornalismo está cheio. 

Foi difícil encontrar respostas na universidade, às encontrei na pós-graduação. A busca por 

respostas é um desafio que tem que ser permanente. Tentar compreender o que está 

acontecendo. Os jornalistas tem muita dificuldade em fazer isto, porque a cultura jornalística é 

arrogante, e se assenta em verdades que tendem a se tornar inquestionáveis. E nós não 

podemos aceitar coisas inquestionáveis.  

Então veja, se a tecnologia mudou as relações sociais, a importância da notícia e a maneira de 

fazê-la, as lógicas do poder e tornou falantes os silenciosos, não tem mais sentido 

trabalharmos com as mesmas ideias de jornalismo que tínhamos nas décadas de 50 e 60. É 

preciso que as ideias mudem, e mudem a partir da observação da realidade. E esta talvez 

tenha sido a grande herança do movimento operário.  



Nós tínhamos um método de formação de militante, que era um método chamado VER, 

JULGAR E AGIR. A gente olhava mais para o mundo do que para os livros, embora seja 

importante também olharmos para eles. Então as nossas reuniões de formação, que eram 

regulares, começavam com relatos, pequenos recortes da realidade que cada um vivia no seu 

bairro, no seu trabalho, na família ou na sua diversão, por exemplo, as dificuldades que um 

aprendiz tinha em aprender a profissão, porque um velho operário tinha medo de passar os 

segredos para as novas gerações. 

Então estes recortes eram sempre o ponto de partida para reflexão e era preciso compreender 

isto. Parecem coisas simples, mas será que não existe uma complexidade que precisa ser 

descoberta e discutida? E no desenvolvimento da reunião a gente fazia esta discussão, 

tentando descobrir o que estes fatos poderiam significar sob o ponto de vista social, político, 

econômico, cultural, ecológico, etc. 

E depois destas discussões sempre nos colocávamos as perguntas: o que podemos fazer para 

mudar isto? Qual é o dever que devemos assumir para mudar isto? De alguma forma esta 

pedagogia, esta metodologia, que eu acabei levando para a universidade, também está 

descrita nas pragmáticas do jornalismo (Referenciando seu livro: Pragmática do Jornalismo, 

São Paulo, Summus, 1994). 

E isto foi um método que não apenas ensinou o cidadão, mas que educou também o futuro 

jornalista. Você tem que ir para a rua, você tem que observar, você tem que descobrir a 

verdade da vida, as linhas de pensamento que você tem que usar para compreender a 

realidade e as razões de ser para agir sobre elas, para transformar. 

O jornalismo tem um grande potencial transformador e ele é importante por causa disso, é 

uma linguagem que possui propriedades que dão a notícia um poder importante na 

transformação das cosias. O que não tem potencial transformador não é notícia. 

Eu não entendo o jornalismo que não tenha a perspectiva da transformação, e por causa disto 

vale a pena continuar a estudar, questionar, pesquisar, evoluir nas ideias e renunciar a 

algumas verdades em que a gente já acreditou. 

Eu acho que estas homenagens, que supostamente reverenciam a obra feita, elas são de 

alguma forma descabidas na medida em que a obra feita não tem importância. O que importa 

é a obra que é preciso fazer”. 

 

 

São Paulo, 14 de abril de 2012. 

 


