
 

1 

Dia da Universidade 
Grande Auditório da Universidade do Algarve, 17/12/2014 

 
Num grande palco e perante uma assistência de mais de quatrocentas 

testemunhas, um homem presta um juramento solene, assina um documento, são-lhe 
impostas as insígnias. Assim se cumpre o ato oficial da tomada de posse do cargo de 
reitor de uma universidade pública. No final da cerimónia, usa da palavra e termina a 
sua intervenção afirmando a transitoriedade do cargo que acabou de assumir. 

Um ano depois, no mesmo palco, espera-se que apresente um balanço do que 
fez com o poder que lhe foi conferido naquele dia: que decisões tomou, como e porquê? 
Que ações desenvolveu e como foram recebidas? Como resolveu os problemas mais 
graves que encontrou? Como se comportou? Que uso fez da palavra nas suas 
intervenções públicas? Que desafios lançou à Universidade e à região? Que visão 
estratégica tem para a instituição? 

Na realidade, a todas essas perguntas subjaz o tema do entendimento que a 
sociedade tem do exercício do poder individual, assunto de que falamos pouco, apesar 
de ser determinante para a avaliação da qualidade da democracia. Na reflexão que 
antecedeu a escrita desta intervenção, percebi a utilidade de vos apresentar algumas 
reflexões sobre a aprendizagem que fiz relativamente a esse assunto e sobre o contexto 
muito complexo em que ele se desenvolve. 

 
Vivemos numa sociedade do espetáculo: os cada vez mais poderosos e velozes 

meios de comunicação colocam as instituições e os indivíduos que nelas exercem cargos 
dirigentes de grande relevo numa espécie de grande palco ou grande ecrã. No entanto, 
a única vantagem evidente desse elevado grau de exposição, que seria o de permitir um 
escrutínio mais rigoroso dos atos dessas instituições e desses indivíduos, acaba por não 
se concretizar num nível minimamente satisfatório. Porque, paradoxalmente, essa 
sociedade é também aquela em que é mais difícil comunicar com rigor e grande 
abrangência o que fazemos e o que pensamos. Dou-vos um exemplo: um dos meios que 
um reitor tem para comunicar com os cerca de 8000 estudantes, 600 professores e 400 
funcionários, nos momentos em que precisa de anunciar e explicar decisões ou medidas, 
é a escrita. Desde o início do mandato tenho usado abundantemente esse instrumento. 
Fico, no entanto, com a impressão de que, embora esses despachos e notas internas 
sejam amplamente divulgados, não são lidos por muitos, são treslidos por outros ou, 
pura e simplesmente, a mensagem que veiculam não é suficientemente eficaz. Para 
além disso, esse meio de comunicação tem a óbvia limitação de ser unilateral, 
impedindo os destinatários de intervir no processo de decisão ou de interpelar o reitor 
antes da decisão tomada. 

Do ponto de vista da comunicação oral e presencial, há a possibilidade de 
organizar reuniões com uma parte dos agentes da instituição, quase sempre com o 
estatuto de dirigente ou representante: diretores de unidades orgânicas, presidentes de 
outros órgãos de governo, coordenadores de centros de investigação, diretores de 
serviço, responsáveis de gabinetes, representantes dos estudantes, membros do 
Senado, etc. A verdade é que, quando se adotou o desígnio de exercer o poder em 
estreita ligação com a comunidade de que ele emerge, nenhum desses contextos 
resolve satisfatoriamente a necessidade de diálogo e participação, porque nada garante 
que o teor dessas reuniões e desses debates seja fielmente reproduzido nos vários níveis 
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sucessivos até produzir um debate mais amplo na comunidade. Uma forma de 
solucionar esta dificuldade seria a de criar o hábito de realização de grandes plenários, 
mas suspeito que o resultado não seria melhor, porque o nível de frequência desse tipo 
de assembleia é habitualmente baixo. Em suma, embora os indivíduos pertencentes a 
estruturas oficialmente envolvidas nas tomadas de decisão tenham a possibilidade de 
estar mais informados e de participar nas discussões mais importantes, a maior parte 
da comunidade académica mantém-se bastante distanciada desses fóruns e, 
consequentemente, dos assuntos e das decisões neles tratados. 

Um dos resultados do quadro comunicacional que acabo de descrever é o 
empobrecimento da democracia enquanto sistema organizativo em que a autoridade e 
o poder devem emanar do conjunto dos cidadãos – abrindo espaço a um exercício do 
poder mais individual, mais discricionário e menos inspirado no sentir da comunidade a 
que se dirige e sobre a qual produz efeitos. O outro é o de colocar os membros dessa 
comunidade na posição de espectadores passivos daquele exercício do poder, como se 
o reitor e a equipa reitoral fossem atores de um drama sobre os quais se espera ser 
natural emitir juízos de valor relativos à qualidade de um conjunto de atos que, assim, 
deixam de ser políticos para passarem a ser encarados como performativos. 

Dir-me-ão que este problema não é novo e não é específico da universidade. É 
verdade. Mas continuo a acreditar que um dos papéis essenciais das academias é o de 
produzirem reflexão essencial sobre os problemas mais relevantes da sociedade e o de 
tentarem encontrar respostas para esses problemas – e também constato que a 
universidade é um bom espelho do seu mundo envolvente, encontrando-se nela 
reflexos de todos os problemas mais graves que atingem a sociedade em geral. 

 
Outro contexto de exercício do poder que consegui identificar no ano que passou 

tem a ver com o tempo de tomada de decisão. A democracia exige, para ser 
honestamente desenvolvida, um tempo de execução compatível com a consulta e o 
debate muito abrangentes, um tempo necessariamente longo. Ora, a sociedade 
tecnológica e digital acelerou vertiginosamente a capacidade de contacto entre os vários 
agentes e organismos, diminuindo drasticamente a distância entre eles e originando 
uma nova exigência de um tempo de reação e de resposta cada vez mais curtos. Não é 
raro o reitor ou os membros da equipa reitoral serem consultados sobre uma matéria 
importante, mas terem um espaço de horas ou de escassos dias para responderem 
definitivamente à questão colocada. Por vezes, essa exigência impossibilita até que toda 
a equipa reitoral seja ouvida e tenha tempo para pensar e para formular a resposta mais 
adequada. Por isso, algumas das decisões dos vários membros da equipa reitoral são-no 
na base da confiança mútua e, inevitavelmente, exprimem apreciações puramente 
individuais ou interpretações individuais de um vago «sentir coletivo» a que chamamos, 
para algum conforto da consciência, «o interesse da instituição». 

Não sou adepto das «teorias da conspiração», mas isso não me coíbe de 
estabelecer uma relação entre a aceitação acrítica desse tempo muito curto de decisão 
e a crença nas virtudes da democracia. De facto, quanto mais essa máscara temporal 
puder ser utilizada para explicar a necessidade de decidir muito rapidamente mais 
legítima parece tornar-se a decisão tomada e mais justificáveis são os erros ou a falta de 
qualidade política e ética decorrente da velocidade em que ela foi tomada. E não se creia 
que esta questão é assim tão secundária: pelo contrário, vejo-a nitidamente como 
sintoma de uma enfermidade epidémica da democracia que urge tratar, embora eu não 
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seja capaz de propor nenhuma vacina eficaz. Porque, no plano da ação política, não 
existe garantia de uma decisão ser boa sem que seja antecedida de reflexão. E porque, 
ainda no plano da ação política, uma decisão tomada no contexto descrito torna o 
exercício do poder cada vez mais individual, acentuando ainda mais uma 
correspondência inexata entre agente decisor e protagonista de um espetáculo. 
Aproveito esta deixa para passar ao tema da representação. 

 
O reitor tem, por inerência das funções e segundo a lei, a competência de 

representar a Universidade. Significa isso que, ao assumir o cargo, ele passa a ter a 
capacidade de falar em nome da Universidade, responder em nome da Universidade, 
debater em nome da Universidade. E não se creia que a sociedade o poupa dessa 
incumbência. Pelo contrário, todos os organismos e responsáveis de organismos 
externos (e até internos) se dirigem ao reitor como se estivessem a dirigir-se a toda a 
instituição, auscultam o reitor como se estivessem a auscultar a academia, exigem ao 
reitor o que exigem à universidade. Ou seja, parece ter-se generalizado a convicção de 
que, tendo o reitor por interlocutor, se está a «interlocutar» (perdoem-me o 
neologismo) com a Universidade que ele representa. 

Aparentemente, esta convicção está em harmonia com o regime de democracia 
representativa em que vivemos. Efetivamente, um dos pressupostos desse regime é o 
facto de, através do voto, os cidadãos delegarem nos seus representantes o poder de 
decisão que lhes pertence originalmente (e que lhes será devolvido no ato eleitoral 
seguinte) e também o poder de se pronunciarem em nome da comunidade enquanto o 
mandato durar. No entanto, a não ser que o indivíduo a quem esse poder foi 
democraticamente confiado se julgue um iluminado, ele só será capaz de interpretar 
adequadamente a vontade do coletivo e os limites da sua delegação de poderes se não 
perder a ligação com quem representa, se promover debates sobre os assuntos mais 
prementes, se a participação dos cidadãos de cujo poder o seu emana não ficar limitada 
ao voto e ao dia do voto, aí se esgotando a capacidade de o coletivo intervir na 
governação. 

No que diz respeito à vivência democrática na Universidade – que deveria ser, 
volto a dizê-lo, o centro de uma profunda atividade reflexiva sobre a qualidade da 
democracia e um laboratório privilegiado da experimentação social e política a que 
aquela missão obriga –, não é satisfatório o exercício do poder do reitor baseado numa 
delegação que contribui para a confusão entre o plano da ação individual e os interesses 
do coletivo. Não é satisfatório e contém perigos: porque a delegação excessiva, não 
escrutinada ou pouco participada subverte o princípio da corresponsabilidade, 
acentuando ainda mais a confusão indesejável entre membro da comunidade e 
espectador, a que aludi anteriormente. É que quanto menos ativamente os membros da 
comunidade académica participarem nas tomadas de decisão mais importantes, mais 
espaço criam para que o reitor e a equipa reitoral se sintam legitimados para o fazer em 
seu nome. O estado da democracia, num país ou numa instituição desse país, não é o 
cenário de um enredo a que se assiste e sobre o qual se opina: todos nós somos 
corresponsáveis pela democracia em que vivemos e, consequentemente, toda a 
comunidade é corresponsável pelo reitor que tem e pelo desempenho para o qual o 
empurra, seja por inação, seja por desinteresse, seja por distração, seja por cansaço, 
seja por desistência, seja até por confiança na personalidade e nos valores desse reitor. 
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Diz-vos isto um reitor que tem tido a felicidade de sentir a maior parte da 
comunidade académica do seu lado nos momentos mais importantes; um reitor que 
tem tido o privilégio de trabalhar com uma equipa inabalavelmente leal e com um 
elevado sentido democrático; um reitor que tem podido contar com a colaboração e 
compreensão de todos os membros do Conselho Geral, do Senado Académico, dos 
diretores de unidades orgânicas e restantes órgãos de governo, do administrador, de 
todos os diretores de serviço, da direção da Associação Académica, do seu gabinete de 
apoio e de muitos outros membros da academia; um reitor que tem sido recebido de 
braços abertos nas várias instâncias da região; um reitor que até com a Comunicação 
Social tem podido contar. E por isso também vos peço a todos: em primeiro lugar, aos 
membros internos, que não se contentem passivamente com este reitor, com esta 
equipa reitoral – e sobretudo que não esperem que eles decidam, que eles pensem, que 
eles organizem, que eles mudem, que eles desenvolvam; e aos membros externos, que 
não tomem o reitor ou equipa reitoral como interpretação fiel e suficiente de uma 
instituição muito mais diversa e rica; ou como interlocutores bastantes do diálogo com 
a Universidade do Algarve; ou, ainda, como uma espécie de proprietários ou veículos 
privilegiados da opinião, dos saberes e do bem público universitário por cuja 
preservação e boa utilização somos todos chamados a responder perante a sociedade. 
Peço-vos a todos que não ajudem a inverter os termos da equação de pertença própria 
de uma instituição democrática: de facto, a Universidade do Algarve não é do reitor ou 
da equipa reitoral; pelo contrário, o reitor e a equipa reitoral é que são da Universidade 
do Algarve. 

 
Chegado a este ponto, tenho de reconhecer que o contexto de exercício do 

poder que acabei de descrever – e que dura há um ano, neste novo papel da minha vida 
na Universidade do Algarve – tem, por um lado, tornado mais fácil a minha ação 
enquanto reitor, mas, por outro, lhe imprimiu um elevado grau de dificuldade: é que, 
não tendo soluções políticas, institucionais e comunicativas eficazes para os problemas 
que enunciei, resta-me estar consciente deles, o que já de si não é tarefa simples, 
porque esse mesmo contexto diariamente me faz crer que tudo está bem, que a 
realidade interna e externa é esta, que são estes os valores dominantes e que é nessa 
realidade e com esses valores que tenho de fazer o meu melhor. A própria 
transitoriedade deste cargo, conceção individual com que fiz questão de encerrar a 
intervenção da tomada de posse, vacila constantemente se eu e aqueles que me 
acompanham de mais perto não estivermos muito atentos: é que a extensão do poder 
académico, social e simbólico com que a realidade envolvente nos acena vigorosamente 
pode prejudicar fortemente esse sentido de serviço público transitório. Por outras 
palavras, se um indivíduo se distrai, facilmente se convence (e a realidade vai 
confirmando essa falsa crença) de que o poder é mesmo seu. E tudo começa na 
designação do ato oficial a que me referi. Chamamos-lhe «tomada de posse»: 
literalmente significa «tomar o poder». 

Não havendo ainda, na dinâmica da sociedade em que vivemos e nos 
movimentos sociais que ela é capaz de gerar, mecanismos políticos de resposta eficaz à 
demanda de uma democracia em que todos reconheçamos os ideais fundadores «do 
governo do povo, pelo povo e para o povo», a outra possibilidade que vislumbro para 
alguma saúde democrática no exercício do poder que este cargo me trouxe é a da 
ativação permanente de instrumentos de vigilância ética, demasiado dependentes de 
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mim e das minhas predisposições, é certo, mas ainda assim ao alcance de qualquer ser 
pensante e sensível. É isso que tenho feito – e é isso que tenho visto fazer aos colegas 
da equipa reitoral com quem tenho tido o prazer e a honra de partilhar esta 
responsabilidade. 

 
No ano de mandato que agora se inicia, contudo, esta perspetiva ainda não nos 

satisfaz: gostaríamos de ver os membros da comunidade mais envolvidos na 
identificação de problemas e na procura de soluções adequadas aos meios de que 
dispomos; gostaríamos que a partir das orientações que propomos se multiplicassem as 
iniciativas que as melhorassem e ajudassem a concretizar. Finalmente, gostaríamos de 
vos comunicar que, apesar das dificuldades, do cansaço, do desalento de que somos 
testemunhas e que julgamos compreender bem, continuamos a acreditar nesta 
Universidade com trinta e cinco anos de idade, nos seus docentes e investigadores, nos 
seus estudantes, nos seus funcionários e na sua capacidade de resistir à dimensão mais 
violenta destes tempos. E que também continuamos a acreditar que a região tem um 
grande carinho pela Universidade do Algarve e está disposta a ajudar-nos a vencer os 
obstáculos que tivermos que enfrentar. Finalmente, gostaríamos que tanto os membros 
da Universidade como os da sociedade nos ajudassem a reivindicar que nos sejam dados 
mais meios para assegurarmos a nossa missão, que nos ajudem a fazer compreender 
que o contexto em que desenvolvemos a nossa atividade não é igual ao de outras 
grandes instituições de ensino superior. Que nos ajudem a fazer passar a mensagem de 
que não se pode tratar de forma igual o que é diferente. E que uma jovem universidade 
instalada numa região com cerca de 450.000 habitantes, com uma atividade económica 
vulnerável e com problemas sociais de grande monta não tem, à partida, os mesmos 
instrumentos para combater esta crise que parece nunca mais acabar. 

 
Nós, equipa reitoral, cá estaremos para, apoiando-nos nessa vossa energia 

suplementar, criarmos a nossa própria energia adicional tão necessária ao 
desenvolvimento das muitas tarefas que os cargos que ocupamos exige. 

 
Viva a Universidade do Algarve, neste dia em que celebramos os seus 35 anos! 


