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Resumo: O computador é uma ferramenta poderosa que mudou a vida humana em
vários aspectos. Dentre elas a forma de se comunicar globalmente e como o
conhecimento humano é gerido e repassado as pessoas. Mas não foram só esses itens
que sofreram grandes mudanças. A produção textual também sofreu impactos relevantes
dessa modernidade. Atualmente um número muito maior de pessoas tem acesso a
produzir e publicar para milhões de pessoas ao redor do mundo seus pensamentos.
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Não é novidade que o advento dos computadores revolucionou toda a vida
humana. Essas máquinas tornaram-se ferramentas de grande valia no ambiente escolar
assim como um bom livro, um pedaço de giz ou um retroprojetor por ser um grande
facilitador ao acesso a informação. O computador tornou-se num dos principais meios
de pesquisa, pois o volume e a simplicidade de aquisição de informação (pela internet,
CDs, DVDs, etc.) jamais poderiam ser conseguidos sem a sua utilização.
Antigamente o acesso às letras e ciência era algo apenas para as altas classes da
sociedade, uma vez que, não bastava aprender identificar e entender os códigos
formados pelos caracteres, era preciso comprar por fortunas livros manuscritos únicos
ou copiados a punho. Hoje não só o acesso se simplificou, mas também a agilidade para
criar textos e publicar globalmente, como se não houvesse fronteiras no globo. Por
exemplo:
Até cerca de 1940 ou 1950 a definição de um escritor era alguém que tinha
publicado profissionalmente, ou estava trabalhando em publicar seus escritos. O escritor
tinha que esboçar seu trabalho em caneta e papel, e então trazê-lo para várias editoras
para tentar publicá-lo. Agora com os novos avanços na tecnologia de um escritor tem
que ser, basicamente, uma pessoa que tenha um computador. A escrita tornou-se tão
fácil quanto digitar em um teclado e depois apertar uma tecla para publicar. Esta
tecnologia tornou mais fácil para as pessoas simples postar qualquer de suas idéias em
qualquer número de questões.
Todas as vantagens da modernidade computacional vêm acompanhadas de
algumas desvantagens também. Um exemplo comum é a linguagem largamente
empregada em conversas pela internet, onde os participantes abrem mão da forma culta
de escrever em prol da rapidez e agilidade na comunicação. Tal fato é bastante
prejudicial, pois a juventude que descobre essa tecnologia cada vez mais cedo, não se
dedica a aprender a linguagem formal e desse modo se depara com dificuldades quando
se vêm em situações nas quais se deve.

