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PORTUGUÊS
NO PLURAL

A Faculdade foi pioneira na criação 
de um encontro entre países lusófonos

POR FELIPE SAKAMOTO

Em 1983, o jornalista português e 
docente da Faculdade Cásper Líbero, 
João Alves das Neves, e o presidente do 
Conselho Diretor da Escola Superior de 
Jornalismo do Porto, Pinto Garcia, re-
solveram cumprir a missão de Cásper e 
organizaram o I Encontro Afro-Luso-
-Brasileiro de Jornalismo e Literatura.

Sediado no Teatro do Museu de 
Arte de São Paulo em outubro de 
1984, o encontro teve como princi-
pal convidada Lygia Fagundes Telles, 
que contou aos espectadores como é 
ser escritora em uma sociedade que 
tentou convencê-la de que mulheres 
que pensam e estudam estão destina-
das à solidão. Apesar de ser aclamada 
intensamente pelo público, Fagundes 
também discutiu a insatisfação com 

as suas próprias obras. “A curiosidade 
me parece uma qualidade importan-
te. O escritor deve ser incontentável.” 
Em 1986, houve a segunda edição do 
encontro, em que os principais pontos  
do debate foram educação, mídia, li-
teratura e a atividade jornalística. 

O docente Welington Andrade, 
que participou da comissão acadêmi-
ca do III Encontro, em 2000, pontua 
a relação entre jornalismo e literatu-
ra: “É possível defender a ideia que 
o jornalismo é uma área de humani-
dades, que também tem relação com 
as letras. O jornalismo não pode ser 
considerado literatura, mas utiliza-se 
de recursos ficcionais”. O encontro 
também fez uma reflexão sobre outras 
áreas da comunicação, como publici-

Abertura do III Encontro Luso-Afro-
Brasileiro de Língua Portuguesa, 
Literatura e Comunicação  Social, 
em maio de 2000
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dade, preservação do idioma e mídia.
O discurso feito pelo então Côn-

sul-Geral de Portugal, Domingo Fezas 
Vital, atual Embaixador de Portugal 
nos Estados Unidos, ilustrou a impor-
tância dessa convergência cultural: “O 
português é uma língua viva. Ela nas-
ce, cresce e evolui todos os dias. Nós 
contribuímos todos, como nos é di-
ferente e particular, para que ela seja 
todos os dias uma língua mais rica. E 
é justo desses universalismos e desse 
acolhimento do que é particular, que 
se cria e se tece uma rede de cumpli-
cidades”. Mais uma vez, o pioneirismo 
da Faculdade Cásper Líbero permitiu 
que um importante encontro interna-
cional entre os países lusófonos tives-
se acontecido.
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