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Tomada de posse dos órgãos da Associação Académica 
Teatro Lethes, Faro 
6 de janeiro de 2014 
 

Quero começar por agradecer à Filipa Braz da Silva a honra que me deu o seu 
convite para intervir nesta sessão de tomada de posse dos órgãos da Associação 
Académica. Aceitei sem hesitações, porque considero a Associação Académica essencial 
na vida da instituição e porque me pareceu uma excelente oportunidade para retomar 
e desenvolver algumas das ideias que apresentei à comunidade académica no dia 18 de 
dezembro. Por isso, elegi três temas para esta breve intervenção: 

− a participação dos estudantes na vida democrática da Universidade; 

− a função da educação no combate à propaganda; 

− a questão da «empregabilidade». 
 

Um dos índices mais preocupantes da UAlg – e de que pouco se fala – é o 
pequeno número de estudantes envolvido na constituição de listas para os Conselhos 
Pedagógicos das unidades orgânicas e a muito reduzida percentagem daqueles que se 
exprimem através do voto, sempre que para isso são convidados. De facto, por um lado, 
é frequente serem os professores a organizar aquelas listas, muitas vezes pedindo a 
estudantes seus conhecidos o especial favor de aceitarem integrá-las; por outro lado, as 
taxas de abstenção nos atos eleitorais de que tenho tido conhecimento chegam a atingir 
os 90%. Nesse âmbito, lanço imediatamente um repto à Direção da Associação 
Académica para, com o apoio da Reitoria, tomarmos conjuntamente duas iniciativas: a 
primeira consiste em fazer-se uma análise mais detalhada desse fenómeno, a partir dos 
dados existentes nas atas produzidas nos últimos anos; a segunda será a da 
apresentação pública desses dados como ponto de partida de um fórum dedicado ao 
tema da participação dos estudantes na vida democrática da instituição, no formato que 
for considerado mais adequado. 

Por que motivo dou tanta importância a este assunto? Porque acredito que a 
qualidade de uma Democracia também depende muito do grau de envolvimento dos 
cidadãos na constituição de listas e no exercício do direito de votar, ainda que ela não 
se possa reduzir a essas duas dimensões. Ora, numa Democracia, a educação, desde o 
nível pré-escolar até ao ensino superior, tem de ter por finalidade primordial a inclusão 
das crianças e dos jovens na vida democrática da sociedade. Consequentemente, se os 
jovens universitários não participam ou participam pouco na vida democrática da 
instituição, então existe uma falha grave no nosso projeto educativo. Creio, assim, que 
é obrigação de todos os responsáveis da Universidade, desde o Reitor e da equipa 
reitoral, dos diretores das unidades orgânicas e dos Presidentes dos Conselho 
Pedagógico, até à Direção da Associação, fazer o diagnóstico dessa anomalia e atuar 
com determinação para inverter a situação. Não tenho soluções para o problema, mas 
confesso que me inquieta muito e que considero este um dos problemas mais relevantes 
do projeto educativo global da UAlg. 

Relaciono agora esta questão com a das literacias. Numa visão mais redutora, a 
literacia, conceito para o qual os investigadores brasileiros criaram a palavra 
«letramento», pode ser encarada como a habilidade de descodificar e utilizar o código 
da escrita, ou seja, saber ler e escrever. Mas eu prefiro a conceção mais ampla de 
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letramento, presente em duas definições de que gosto particularmente e que passo a 
citar. A primeira, de 1967, é do grande pedagogo social Paulo Freire, que escreveu: 

Ser-se letrado é ser-se capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar 
consciência da realidade e transformá-la.1 

A segunda, de 1979, é coletiva e foi produzida num simpósio organizado em 
Persépolis (no Irão), com o apoio da UNESCO, e diz assim: 

Letramento é não apenas o processo de aprendizagem de habilidades de leitura, 
escrita e cálculo, mas uma contribuição para a libertação do Homem e para o seu 
pleno desenvolvimento. Assim concebido, o letramento cria condições para a 
aquisição de uma consciência crítica das contradições da sociedade em que os 
homens vivem e dos seus objetivos; ele também estimula a iniciativa e a 
participação do Homem na criação de projetos capazes de atuar sobre o mundo, 
de o transformar e de definir os objetivos de um autêntico desenvolvimento 
humano. DECLARAÇÃO DE PERSÉPOLIS (1979) [Simpósio Internacional para a 
Literacia – c/ apoio da UNESCO]2 

O que nos dizem essas duas citações é que não basta ao cidadão passivamente 
saber ler, escrever e contar. Não: é necessário que ele consiga usar essas capacidades 
para intervir no mundo e para o transformar. E, acrescento eu, para não se deixar 
manipular pela propaganda. 

 
A propaganda dos tempos modernos foi criada nos Estados Unidos, a seguir à I 

Guerra Mundial, por Edward Louis Bernays, e foi posteriormente muito desenvolvida 
pelo ideólogo do regime Nazi, Joseph Goebbels. Uso aqui o termo no sentido definido 
por dois investigadores americanos, Garth Jowett e Victoria O'Donnell: 

Propaganda é a tentativa deliberada e sistemática de moldar perceções, manipular 
cognições e direcionar comportamentos para se conseguir uma reação que vá ao 
encontro da intenção desejada pelo propagandista.3 

A forma de propaganda mais conhecida é a publicidade, atividade em que os 
cidadãos são encarados como consumidores e que tem por objetivo levá-los a comprar 
um determinado produto. A mais perniciosa, contudo, é a propaganda política e 

ideológica, razão pela qual ela deveria ser considerada o Inimigo Número 1 da 
Academia. Essa forma de propaganda é aquela que molda mentalidades, instalando 
dissimuladamente em nós pensamentos e ideias de uns poucos que, sem nós darmos 
por isso, se transformam em verdades e realidades absolutas para todo o coletivo. E 
hoje vivemos tempos perigosos, não só por causa da grave crise económica e social, mas 
também porque essa forma de propaganda nunca foi tão sofisticada e poderosa em 
Portugal. Um dos instrumentos mais eficazes da propaganda em torno da crise da dívida 

                                                      
1 Paulo Freire (1967). Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
2 Citada em Magda Soares (2005). Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica. 
3 «Propaganda is the deliberate, systematic attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and 
direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of the propagandist.» (Garth S. 
Jowett e Victoria O’Donnell (1986). Propaganda and Persuasion. London: Sage. 
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soberana, como tão insistentemente tem alertado o historiador José Pacheco Pereira, 
tem sido o da desvalorização da Democracia e dos atos eleitorais, em consequência de 
sermos levados a pensar que, seja qual for o resultado dessas eleições, o caminho é só 
um, porque não existe alternativa para as políticas europeias e nacionais. 

No que respeita ao Ensino Superior, a propaganda tem incidido sobre alguns 
temas concretos, sendo um dos mais insidiosamente propagandísticos o da 
«empregabilidade» dos jovens por elas formados. Sejamos claros, então. Não nego a 
importância da formação superior para habilitar os jovens a exercerem com 
competência os empregos que vierem a ter, mas considero um erro estratégico grave 
do país que a missão principal das instituições de ensino superior seja essa vertente 
puramente profissionalizante, associada à ideia da aquisição rápida de capacidades e 
técnicas muito especializadas. Têm à vossa frente um cidadão que cujo percurso é um 
exemplo contrário daquela orientação: licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas; 
depois, fiz um doutoramento em Literatura Medieval que, aparentemente, não serve 
para nada a não ser para dar aulas de Literatura Medieval; em 2012, fiz a Agregação em 
Artes, que, também aparentemente, só serve para a investigação e o ensino em Artes. 
Hoje, sou Reitor da UAlg e, nessa função, tenho de supervisionar a gestão de um 
orçamento de cerca de 52 milhões de euros, numa instituição em que trabalham cerca 
de 1100 pessoas e estudam cerca de 9000; para isso, tenho de ser capaz de interpretar 
quadros orçamentais, estatísticas, leis e regulamentos, etc. Ou seja, tenho de possuir 
muitas capacidades e competências que não me foram fornecidas nem na licenciatura 
nem no doutoramento. Então, onde aprendi eu isso tudo e para que serviram a 
licenciatura e o doutoramento que fiz? 

Para responder a essas duas questões, volto ao conceito de letramento: o que a 
minha formação me deu, desde o ensino básico, foi a capacidade de ler criticamente, 
perceber o que posso fazer com os números e, sobretudo, onde posso encontrar e como 
posso usar, também criticamente, a informação de que necessito para continuar a 
crescer como indivíduo, nunca me contentando com o que já penso saber, nunca me 
confinando aos horizontes que já possuo. Por isso aprendi tantas coisas, na escola e na 
vida, que hoje me são úteis nesta função tão exigente. Com base nessa experiência, digo 
agora convictamente que é isso que os jovens devem reclamar da Universidade, hoje: 
que tudo o que se ensina e aprende cá tenha por base um programa de LETRAMENTO 
exigente que lhes permita, assim que concluírem o seu percurso formativo académico, 
usar os conhecimentos e as técnicas que aqui adquiriram, sim, mas, sobretudo, que lhes 
possibilite entrarem na vida ativa com a inteligência mais desenvolvida e os horizontes 
culturais mais alargados, para poderem continuar a aprender até ao fim da vida. Para, 
em vez de um mero emprego em que cumpram ordens ou executem procedimentos, 
poderem vir a ter um verdadeiro trabalho em que sejam ativos, críticos, criadores, em 
suma, para poderem ser cidadãos intervenientes em busca permanente da felicidade 
individual e coletiva. Este é o programa educativo em que acredito. E gostava que 
fossem estas as coordenadas principais do programa educativo e do plano estratégico 
da Universidade de que sou Reitor. 
 
Termino desejando aos órgãos sociais da Associação Académica as maiores felicidades 
e disponibilizando-me totalmente para com eles colaborar. 
 
Obrigado por me terem escutado. 


