
 

Computadores ou folhas? 
 

 "...de repente, o despertador toca e acordo num pulo…”, “... o meu telemóvel toca no meu 

bolso, Leo estava a ligar-me…” entre várias outras situações, que vemos em livros, filmes, 

séries e até mesmo que vivemos, mostram como seria difícil  acordar sem as tecnologias 

que temos hoje em dia. 

Claro que não podemos dizer que sem os computadores tudo, ou quase tudo, seria ótimo, 

todos temos noção de que não seria. Mas será tão bom quanto isso? 

Na minha opinião, é muito mais fácil aprender e entender com os livros e cadernos. Gosto 

de manusear e sentir o cheiro dos livros. Para mim não há nada melhor que folhear um livro 

e virar cada página conforme vou lendo. Já escrever é bem mais fácil e rápido com os 

computadores, assim como comunicar, pois apenas com um dispositivo, eu posso enviar 

mensagens para o outro lado do mundo, rápida e facilmente. 

Optar por aparelhos eletrónicos, ao invés de livros físicos e cadernos, com certeza é a 

melhor opção, tendo em conta a desflorestação e que o nosso planeta necessita cada vez 

mais que sejamos cuidadosos com ele. Se podemos fazer essa troca, porque ainda não a 

fizemos? 

Claro que não podemos dizer que computadores e outros dispositivos eletrónicos são 100% 

mais ecológicos, devido às empresas e fábricas que os produzem e que estão a poluir cada 

vez mais o nosso planeta. 

Escrever letra a letra, com as folhas de papel na mão, facilita a memorização e auxilia na 

organização. No digital, há vários aplicativos e programas feitos exclusivamente para nos 

organizarmos através de cliques e não treinamos a escrita. 

Penso que, se optássemos pelo digital, poderíamos preservar mais a situação do nosso 

planeta, mas, por outro lado, nem todos têm acesso a um computador, tablet ou telemóvel. 

Temos que concordar que um lápis, caneta e caderno são bem mais baratos do que 

computadores e telemóveis. 

Se for para mudar para o digital, essa mudança deve ser a nível mundial e para todas as 

classes sociais, não só para os mais ricos. Devemos olhar para os países mais pobres e 

saciar-lhes a fome e outras necessidades essenciais; mas, quase tão importante como isso, é 

dotá-los de instrumentos tecnológicos. Só assim poderão evoluir. Só assim teremos um 

mundo diferente mas igual em oportunidades.  

Salvemos o planeta! 
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