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Há algumas coisas que eu, devido à minha personalidade eminentemente
prática, não consigo entender... Deixem-me explicar. Sendo eu professor de In-
glês numa escola pública - facto do qual me orgulho, pois estudei e provei estar
habilitado para tal - não consigo perceber como é que o nosso Ministério da
Educação (ME), comete os erros que comete. Esta questão é particularmente
importante quando todos sabemos que os tempos que atravessamos são compli-
cados (muito por causa deste tipo de erros) e que o dinheiro que deixaram de
pagar aos professores para eles desempenharem as suas funções está a ser usado
para equipar escolas e fazer obras nas mesmas, muitas vezes desnecessárias e
optando por soluções que são, claramente, desrespeitadoras das práticas da boa
gestão dos dinheiros públicos. Não chego a saber se é culpa dos dirigentes, se são
estes que são mal assessorados ou se são os assessores que orientam os dirigentes
em função de determinados interesses ou vice-versa.

Permitam-me que exempli�que. Graças à abertura de espírito dum homem,
o meu avô materno, que me iniciou na utilização dos computadores pessoais
pouco tempo depois da sua chegada ao nosso país, já levo vinte e oito anos de
experiência e descoberta nesta área. Com ela aprendi uma coisa fundamental:
os conhecimentos que tenho de informática são muito limitados, tal como o são
os de todos aqueles que trabalham nesta área. Isto deve-se ao facto de a infor-
mática ser um mundo à parte dentro do nosso planeta, que tem �vida própria�
e que quando se pensa estar dominado, revela que, a�nal só estamos a alcançar
o conhecimento de 1% da sua vastidão... Perdoem-me o exagero na imprecisão
percentual, mas a ideia é transmitir a noção de que os especialistas em infor-
mática são, na realidade, pessoas que se especializaram numa área especí�ca,
restando uma vastidão delas que lhes escapa, quanto mais não seja porque o
tempo de que dispõem na sua vida útil não lhes permite ir tão além quanto
seria o seu objectivo... Por isso eu pergunto: Quem são os génios que traçam as
linhas orientadoras do ME em relação à área da informática nas nossas escolas?
É que, como eu disse, eu sei pouco da área, mas sei o su�ciente para saber que
se pode poupar muito nela, sem colocar a aprendizagem dos alunos em risco.

Mas, eu ia concretizar... E vou! Ora não é que, para catapultar o nosso
país para a frente, em termos tecnológicos, o nosso ME decidiu apostar nas
novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e muito bem! Não é
que decidiu apostar na inclusão de um sistema operativo Linux nos computa-
dores que colocou nas escolas?! MUITO BEM!!! E não é, também, que apostou
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numa distribuição nacional?! Melhor ainda! Então, porque é que eu estou aqui
a escrever e a criticar as decisões do ME neste aspecto? É simples. Eu não
percebo porque é que continuamos agarrados a todos os programas originários
da empresa Microsoft quando podemos, mesmo em ambiente Windows, usar pro-
gramas alternativos. Vejamos do que estou a falar. Todos os PCs instalados nas
salas de aula nacionais e em todos os computadores que os programas e.Escola e
e.Escolinha têm como programa de �o�ce� o conhecido (e caro) Microsoft O�ce.
E é aqui que reside a minha questão: Se existem programas alternativos, capazes
de proporcionar os mesmos resultados, com a mesma qualidade (alguns capazes
de produzirem resultados superiores) e a custo zero, porque carga de água é que
o ME continua a insistir em usar os programas da Microsoft?! Será porque os
outros não prestam, a sua qualidade é inferior, não produzem os mesmos resul-
tados? Quem é que comprovou isso? Quem é que comprovou que programas
como Abiword1 não são su�cientemente capazes de produzir os resultados �nais
que os nossos alunos necessitam? O LyX2 não é su�cientemente potente para a
realização de trabalhos escritos para os nossos alunos? Então qual é ou quais são
o(s) defeito(s) deste texto? Há teses de doutoramento escritas neste software...
As folhas de cálculo, apresentações e textos produzidos com o OpenO�ce3 não
são adequados às solicitações dos nossos exigentes professores? Provem-me isso,
por favor! É que eu uso essas ferramentas há muitos anos... Todas elas são
projectos que resultam da colaboração entre muitos programadores de todo o
mundo, em grande evolução e com base nos quais se podem desenvolver pro-
jectos pessoais, nacionais ou regionais que podem ser a base de lançamento de
projectos mais ambiciosos, como é o caso do Caixa Mágica, distribuição nacional
com base em software de código aberto4 e sistema operativo Linux5, fornecido
com os computadores instalados pelo ME.

Num país onde a pirataria informática atinge, ainda hoje, níveis altíssimos,
é de lamentar que seja o próprio ME a não ensinar os nossos jovens a serem pes-
soas equilibradas e inteligentes, a contribuir para o seu desenvolvimento pessoal
e para a evolução do nosso país sem estarmos eternamente dependentes de enti-
dades externas, ávidas de lucros chorudos, e não lhes mostre que há alternativas
a esses programas que só contribuem para o esvaziar dos cofres nacionais. Já
agora, podemos também começar todos a andar com veículos da mesma marca
e modelo e vestidos do mesmo modo... É como se andassem a colocar talas em
burros... Melhor seria se fossemos todos cegos!!!

1Programa de processamento de texto distribuído gratuitamente sob licença GPL.
2Programa de processamento de texto distribuído gratuitamente sob licença GPL.
3Programa de �o�ce� completo que inclui processador de texto, folha de cálculo, programa

para fazer apresentações, base de dados, programa de desenho e editor de fórmulas matemáti-
cas.

4Software de Código Aberto (Open Source Software) é um tipo de software que pode ser
distribuído, copiado e até mesmo vendido, debaixo de um licenciamento especial, permitindo
a sua adaptação perfeita às necessidades de cada utilizador.

5Sistema operativo de código aberto.
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http://www.abisource.com/
http://www.lyx.org/Home
http://www.openoffice.org/
http://www.caixamagica.pt/pag/a_index.php
http://www.linux.org/

