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Na sequência de uma comunicação minha, “Ética e Deontologia no Jornalismo Cabo-

verdiano”, apresentada no colóquio organizado pelo Núcleo de Estudantes Africanos, do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa, por 

ocasião do dia de África, 25 de Maio, têm surgido comentários estapafúrdios de um certo 

leitor, a querer, a todo o custo, sem qualquer legitimidade intelectual, pelo menos até 

prova em contrário, deitar abaixo o que temos vindo a reflectir sobre a problemática do 

jornalismo em Cabo Verde. 

Paira, algures nos céus de Cabo Verde, um certo César Palmiere, Rio de Janeiro, à 

procura de um espaço para protagonismo intelectual e quiçá junto da nossa anunciada 
                                                 
1 Resposta de Carlos Sá Nogueira a um conjunto de comentários feito, por um ciber-leitor que se dava a 
conhecer pelo nome de César Palmieri, aos seus artigos publicados no Liberal-Cabo Verde (www.liberal-
caboverde.com), entre os finais de Maio e princípios de Junho de 2007. 
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Universidade Pública. Como sabem, caros leitores, agora que o nosso País “está na 

moda”, regista-se uma azáfama do outro à procura do nosso arquipélago como El dorado. 

É o caso deste senhor César Palmiere, que nos últimos tempos tem ganho um apetite 

fervoroso para o nosso País, a ponto de pensar estar legitimado, para opinar sobre uma 

realidade que, tem demonstrado o seu total desconhecimento. 

Creio que não estaríamos a faltar a verdade se disséssemos que este senhor, doutor 

advogado, ganhou tanta simpatia para Cabo Verde, nos últimos tempos, que, 

seguramente, não lhe tem sobrado o tempo para dedicar a sua advocacia e a para reflectir 

sobre os grandes fenómenos sociais, nomeadamente a criminalidade de contornos 

hediondos que assola o seu País (Brasil). É só avaliar, pelos seus comentários arrogantes, 

maléficos, heréticos e absurdos, no Diário Digital Liberal, sobre vários artigos meus, 

publicados em Cabo Verde nos últimos tempos, sobre a questão da Ética e da 

Deontologia no Jornalismo cabo-verdiano. 

Mas o propósito deste nosso artigo é, justamente, desmontar as suas barbáries linguísticas 

e intelectuais, relativas às nossas reflexões, sobre uma realidade profissional, na qual 

estamos perfeitamente integrados: Ética e a Deontologia no Jornalismo Cabo-Verdiano. 

Ora, não fosse a profunda ignorância demonstrada pelo César Palmiere sobre esta 

matéria, ao longo dos seus vários comentários, relativos ao supracitado artigo e os 

manifestos equívocos ao tentar desconstruir o discurso, sobre os conceitos de “liberdade 

de informação”, “verdade”, “imperativo categórico de Kant”, “ética utilitarista e 

consequencialista de Jeremy Benthan e Stuart Mill”, não daríamos ao trabalho de ocupar 

o nosso precioso tempo para responder às suas vilanias delirantes.  

Assim e, porque, o que está em causa é a nossa credibilidade junto dos nossos leitores, 

mas também junto da academia onde nós nos encontramos, gostaríamos de dizer ao 

senhor César Palmiere o seguinte: 

1. Começaríamos então com o aforismo socrático, citado pelo próprio Palmiere, “só sei 

que nada sei”. Ora bem, diz este senhor que “se persistir em enfrentar os elevados temas 

que cita, por ora sem conhecê-los, sem se deixar esmorecer pelas dificuldades que 

derrotaram até os maiores filósofos, atingirá o estágio de conhecimento que o filosofo 

Nicolau de Cusa denominou de douta ignorância ou que levou Sócrates a dizer que ‘tudo 

que sei é que nada sei’”. Senhor Palmiere, o senhor foi, mais uma vez, profundamente 
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infeliz ao citar Sócrates, porque o que espelha esta máxima socrática é, justamente, a 

humildade, qualidade, aliás, que o senhor demonstrou não possuir, a avaliar pelo seu 

discurso arrogante e convencido ao longo dos seus comentários. O senhor mais uma vez, 

demonstrou não conhecer o pensamento socrático, ao tentar compará-lo com de Cusa. 

Depreendemos desta sua confusão que, o senhor está absolutamente, baralhado com as 

suas análises. Pois citou, de forma errónea o aforismo socrático. Aquilo que Sócrates quis 

demonstrar, com a sua máxima é que a humildade é a condição, indispensável, para o 

conhecimento. Eu tenho que me consciencializar e colocar o meu espírito aberto para que 

eu possa, de facto, conhecer. Enquanto Nicolau de Cusa, refere àqueles, como o senhor, 

que julga detentor de uma panóplia de conhecimento e que sistematicamente, anda 

perdido no labirinto da sua imaginação. A essência da filosofia assenta na 

problematização do mundo. Ou seja, se os “maiores filósofos” envergassem face às 

dificuldades que se lhes apresentassem, a história do pensamento filosófico não teria 

avançado tanto quanto avançou. Portanto, queremos dizer com isso que não vamos 

“esmorecer pelas dificuldades” que as grandes questões como a ética, a deontologia, a 

verdade e tantas outras, apresentam. Aliás, somos daqueles que acreditam que o caminho 

faz-se caminhando. No caso particular, com os temas que tratamos, na nossa 

comunicação, pensamos ter reflectido e contribuído para o enriquecimento do campo 

jornalístico em Cabo Verde. E, portanto, uma vez mais, somos obrigados a afirmar que 

não lhe reconhecemos qualquer legitimidade intelectual, nem pergaminhos para esta sua 

tentativa patológica de lições sobre a filosofia, deitando abaixo o que o outro, 

humildemente, construiu. 

2. Quanto ao empregue do conceito da verdade “totalmente impreciso”, tenho a dizer- lhe 

o seguinte: a questão da verdade em filosofia é, desde logo, um terreno muito pantanoso. 

Ou seja, há vários campos da filosofia que tratam a problemática da verdade: a metafísica 

(natureza da verdade); a lógica (preservação da verdade) e a epistemologia que se ocupa 

do conhecimento da verdade. Estar aqui a navegar neste terreno seria, de todo, arriscado, 

poderíamos até encalhar, como de resto foi o seu caso, com os seus comentários. Por isso, 

para efeito desta nossa reacção aos seus comentários, diríamos que a “verdade é a 

realidade como ela é”. Mas não vamos entrar no âmago da questão, porque não estamos 

aqui a escrever nenhum tratado sobre a verdade. Por isso, escusamos desta reflexão. 
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Porém, não deixaríamos de reafirmar que a liberdade no contexto jornalístico é, de facto, 

a condição sine qua non para alcançar a verdade. Entendemos que, as condições e as 

garantias da liberdade de imprensa criam o hábito de correcção das opiniões. Qualquer 

um, ao invocar a liberdade de pensamento e de imprensa poderá corrigir o outro. É isto 

que permite o triunfo da verdade sobre a falsidade. Impregnamos estas ideias às fontes, 

dos argumentos apresentados por Stuart Mill, na sua emblemática obra On Liberty 

publicado, em 1859. Aliás, é o próprio Mill que define a verdade, na linha deste 

pensamento, como tudo aquilo que está em conformidade com a natureza. Sobre esta 

matéria controvérsia, creio que estamos conversados. 

“A missão geral da imprensa é informar o cidadão, para que este seja capaz de formar a 

sua própria opinião. Esta missão não pode ser cumprida sem liberdade. Porque a 

liberdade é a condição de uma informação verdadeira e de uma informação justa” (Cornu, 

p.75, 1999). Creio que, Daniel Cornu é cristalino naquilo que diz, sobre a liberdade como 

condição da verdade jornalística, salvo às opiniões dos mais dogmáticos e ortodoxos, 

como é o caso do senhor Palmiere. 

3. Já no que se refere a ética utilitarista e consequencialista de Jeremy Benthan e Stuart 

Mill, não haverá muita coisa a dizer, pois a nossa reflexão é absolutamente axiomática, 

do ponto de vista jornalístico. É ou não, a verdade um bem comum, senhor Palmiere? 

Quando um facto é noticioso e é verdadeiro constitui ou não um “bem-estar” para as 

pessoas? Quando um jornalista livremente dá uma notícia estará ou não a “agir sempre de 

forma a produzir a maior quantidade de bem-estar”, para os seus leitores? E o contrário, 

qual seriam as consequências, no seio dos consumidores da informação? Por isso, senhor 

palmiere, lá está o senhor de novo, a mergulhar em terreno pantanoso. É que o senhor 

anda a confundir, por demais as questões do campo dos media, sobretudo no que tange a 

liberdade como condição da verdade jornalística. Sobre isso, enquanto jornalista, não 

tenhamos qualquer dúvida. Portanto, não nos comprometemos, de forma alguma, ao 

invocar ética utilitarista e consequencialista, para esgrimir a nossa tese sobre a liberdade e 

sua correlação com a verdade jornalística. 

4. Antes de concluir e quanto ao imperativo categórico de Kant que, o senhor apelidou 

monista e dogmático, queríamos só dizer-lhe umas coisas. Não pode haver mais 

imperativo ético do que aquele que Kant anunciou na sua máxima universalista: “age 
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como se a máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade em lei universal”. 

Ora, considerando a verdade, um imperativo que deve ser seguida pelos jornalistas (entes 

racionais), sendo para tal o respeito escrupuloso pelos valores jornalísticos assentes, na 

regulação externa e interna da profissão, qual é a contradição que existe entre o 

imperativo da verdade jornalística e o imperativo categórico de Kant? Ambos se referem 

a esta regra de ouro: “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torna lei universal”. Extrapolando para o campo jornalístico, a verdade é 

a nossa regra de ouro. Ou seja, devemos relatar os factos com base na verdade, de forma 

que eles possam ser aceites por todos. Embora, tenhamos a consciência que não exista a 

verdade absoluta, aliás o próprio Kant reconheceu a dificuldade em alcançar a plenitude 

do seu imperativo categórico. Mas em jornalismo a verdade, enquanto um imperativo 

profissional deve ser, pelo menos, um ideal. Aquilo que nós defendemos é que cada 

jornalista deve cultivar este imperativo, enquanto ideal. Creio que, deste modo, 

estaríamos a prestar um bom serviço aos cidadãos, ajudando-lhes a viver, decidir, dar 

sentido ao mundo, clarificar os assuntos públicos, educar, enriquecer cultural e 

materialmente, etc.  

5. Em jeito de conclusão, diríamos, que os comentários do senhor Palmiere têm tudo, 

menos substância. De modo que, desafiaríamos ao César Palmiere que dê a cara e nos 

diga quem é! O seu acervo bibliográfico publicado, enfim, o seu percurso académico, 

para que os leitores do Liberal em geral e, particularmente, os cabo-verdianos possam ter 

um panorama da sua sapiência. Sim, porque por aquilo que nos tem brindado até agora, 

somos obrigados a afirmar que é um daqueles intelectuais de que falava Nicolau de Cusa. 

Sugeríamos que o fizesse, para já, através do Jornal Liberal, da mesma forma com que 

tem feito os seus comentários. Senão o fizer, somos obrigados a chamar-lhe de um 

covarde intelectual e a concluir que, de facto, o senhor ainda não se libertou da fase de 

menor idade de que tanto falava Kant. 

 


