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deltaKappa              Um bate papo descontraído antes de Férias 

                                          

Antes de partirem para férias os nossos amigos reuniram-se no Seagull Café, numa belíssima manhã de Julho.  

Iam, num debate livre, refletir sobre a experiência do passado recente e sobre os tempos que aí vêm. 
Embalados pelos sons com que as gaivotas atravessavam o ar e pelo marulhar das ondas junto à praia, 
encomendaram bolos, cervejas e laranjadas e a conversa começou: 

 

Alice: - Que ano! Para mim foi excelente, acho que comecei a perceber o que é a Matemática e, acima de 

tudo, ganhei interesse. 

Sara: - E é o interesse que nos move, que nos leva a procurar novos textos, que estimula reflexões, que nos 

faz ir mais longe.  

Leonardo: - E se pensarmos em quão mais aptos ficamos para entender e para funcionar neste nosso mundo 

tecnológico. 

Eduardo: - E estamos mais seguros quanto ao futuro, quem não vai querer contratar os serviços de alguém 

que sabe pensar bem, tomar iniciativa em face de um problema, sentir adrenalina na procura da solução.  

Caramba, ficamos mais capazes. 

Professor Antunes: - Sabes que acertaste na mouche?! Há anos ouvi, na televisão, o Dr. Fernando Ulrich, na 
altura administrador do BPI, dizer que, quando queria lançar um novo projeto, em Portugal, na China, onde 
quer que fosse, escolhia alunos do Técnico: é que sabem ciência, sabem boa matemática, sabem técnica e … 
sabem desenrascar-se para atingir um objetivo.  

Não fazem perguntas, resolvem. 
 
Professor Ernesto: - Mas não se esqueçam da dimensão mais profunda! Lembram-se da célebre frase de 
Galileu: “Universo é um livro escrito em Linguagem Matemática … Aquele que não a entende vagueia num 
labirinto escuro”.  
 
Professora Manuela: - E não queremos que os portugueses do século XXI andem às escuras. Até porque 
sabemos que o domínio dessa linguagem, que possibilitou a Revolução Industrial, abriu agora as portas à 
Revolução Digital. E queremos que os nossos jovens entrem nela com sucesso. 
 
Professor Antunes: - Temos de atuar rapidamente para promover a capacitação digital do nosso país. O 
ensino da arte da programação, e desde muito cedo, é uma urgência. Um país com baixa literacia digital é 
um país que vai ficar à margem das sociedades modernas do futuro. A sua produtividade e, por isso a sua 
competitividade vão ser inferiores, a sua qualidade de vida prejudicada. 
 
 



 
Professora Manuela: -Sem dúvida, iríamos ter uma situação económica diminuída e uma situação política 
turbulenta. 
 
Professor Ernesto: - O que poderia ser aproveitado por agentes estrangeiros, como está bem de ver. Sem 
dúvida, uma preparação matemática que inclua a componente computacional é crítica. Há que arregaçar as 
mangas! 
 
Sara: - Está bem, está! Não há professores. A Europa tem um déficit de dezenas de milhar de engenheiros 
eletrotécnicos e informáticos. Eles não querem dar aulas, ganham muito mais produzindo código de alta 
qualidade. 
 
Professor Ernesto: - Lembram-se dos três grandes desígnios da UE anunciados pela Presidente da Comissão 
Europeia, uma mulher extraordinária que temos a sorte de ter à frente da Comissão: Alterações Climáticas, 
Transição Energética e … Transição Digital. Há fundos para tudo … para a contratação e formação de mestres 
de programação é claro que deve haver.  
 
Professor Antunes: - Nem mais, usem-nos sem hesitação. E, entretanto, sigam a máxima do saudoso 
Professor Agostinho da Silva:  “Num país onde se sabe pouco, quem sabe mais qualquer coisa ensina qualquer 
coisa a quem sabe menos qualquer coisa”. 
 
Professora Manuela: - E deem liberdade às escolas para encontrarem por elas as melhores soluções. Fixem 
objetivos, controlem os resultados e deixem correr para as escolas o dinheiro proporcionalmente ao valor 
acrescentado na aprendizagem digital. Com liberdade, eventualmente envolvendo agentes locais, as escolas 
são capazes de ser muito criativas. 
 
Professor Ernesto: - Eu aposto nisso, e se introduzirem adequadamente o factor competição o resultado é 
bem capaz de ser espetacular. Não se esqueçam de que, havendo soluções diferentes, as melhores acabam 
por ser copiadas.  
 
Professor Antunes: - O darwinismo a funcionar para promoção do ensino digital. Muito bem! 
 
Leonardo: - Proponho um brinde ao Progresso da Formação Matemática em Portugal e … às Férias. 
 
Hurrrah!!! disseram todos em conjunto, cervejas e sumos de laranja ao alto! 
 
 
Foi então que a Professora Manuela se lembrou dos tempos difíceis por que tinham passado, da terrível 
pandemia que deixou amigos temendo ser contagiados amigos, uma atmosfera de medo e desconfiança 
pairando no ar.  
 
Sentiu necessidade de restaurar a amizade! … E foi senão quando lhe veio à cabeça a interjeição do Dr. Rieux 
numa das passagens d’ A Peste de Albert Camus,  
                                    
“O que podemos fazer pela amizade?”  
 
… e, seguindo a ideia do personagem do livro, … foram todos dar um mergulho no mar! 
 


