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A linguagem perpassa por várias modificações, seja na língua falada 

quanto na escrita, seu processo de diferenciação estão nas formas digitais 

de comunicação. A digitação nos aplicativos de comunicação apresentam 

sinais e palavras diferentes dos dias que precederam a pandemia. A Pan-

demia de COVID-19 ressaltou maneiras diferentes de interação com o 

mundo, dentre elas a utilização ininterrupta das mídias digitais. O objeti-

vo do trabalho em pauta visou abordar a temática das múltiplas lingua-

gens tecnológicas na contemporaneidade em tempos pandêmicos, verifi-

cou-se também as suas potencialidades nas diferentes formas de intera-

ção por meio de diferentes linguagens. A linguagem com essa nova rea-

lidade precisou se adaptar a esse novo momento quanto às novas formas 

de comunicação como os computadores, os Tablets e os Smartphones. 

Pesquisadores como: Saussure (1970), Daroda (2012), Kenski (2010), 

Bybee (2016), Martelotta (2020), e Lagares (2020) entre outros foram 

consultados para a realização da pesquisa. A metodologia consiste na 

revisão bibliográfica com base nos estudos do Gil (2012), consultou-se 

também livros e artigos científicos a respeito do contexto histórico da 

linguística para descrever o processo de transformação da linguagem 

tecnológica. A discussão proposta buscou evidenciar os novos métodos 

de relacionar-se com o mundo. Seja na abreviação de palavras ou no 

distanciamento provocado pelos equipamentos que são utilizados na 

atualidade. Considera-se nesta pesquisa um estudo sobre o atual momen-

to pandêmico e a importância da linguagem enquanto estrutura de com-

partilhamento de conhecimento, informações e relacionamentos no mun-

do contemporâneo, concomitante à necessidade de trazer uma reflexão 

sobre as perspectivas para o futuro tecnológico. 
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