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O presente estudo constitui-se a partir da análise interdisciplinar acer-

ca da linguagem empregada nas relações de trabalho remoto durante o 

período pandêmico. Com o isolamento social decorrente da Pandemia da 

Covid-19, o teletrabalho foi difundido como meio de garantir a continui-

dade das prestações de serviços em diversas áreas, uma vez que possibili-

ta que o trabalhador exerça suas funções a partir de local diverso da sede 

das empresas, intermediado pelas tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TICs). Nesse contexto, a linguagem e a comunicação tam-

bém foram impactadas, pois, com o isolamento social, a interação entre 

os indivíduos passou a ser essencialmente mediada pelas mídias digitais. 

Essa mudança do trabalho presencial para o remoto, nos leva a pensar de 

que maneira esses sujeitos passam a estabelecer conexões de comunica-

ção. A partir daí, objetiva-se estudar a relação entre o teletrabalho e as 

novas formas de linguagem empregadas nessa modalidade de labor. A 

pesquisa será intermediada por uma metodologia de natureza qualitativa, 

com enfoque em pesquisas bibliográfica de autores como: Martelota 

(2020), Bagno (2002), Lagares (2018), Levi (2011). Conclui-se que a 

linguagem é dinâmica e passa por constantes adaptações acompanhando 

a evolução social. Desta forma, no cenário pandêmico atual, a tecnologia 

possibilitou a continuidade das prestações de trabalho através do modelo 

remoto, a comunicação entre os sujeitos dessa relação passou a ser medi-

ada pelas mídias digitais e aplicativos, e estes, por sua vez, tiveram que 

se adaptar a uma nova linguagem digital tecnológica. 

Palavras-chave: 

Linguagem. Tecnologia. Teletrabalho. 

mailto:alicetinoco@hotmail.com
mailto:viviclacerdadv@gmail.com
mailto:tinocoalinemelo@gmail.com
mailto:flaviatspires@gmail.com
mailto:rosaleeistoe@gmail.com

