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RESUMO: 

O presente projeto apresenta o discurso de indivíduos expostos às Tecnologias 

de Informação e da Comunicação nas organizações de Volta Redonda. Para 

isso, realizamos levantamento bibliográfico e estamos iniciando a pesquisa de 

campo. Com base no material disponibilizado podemos observar a importância 

das TIC para a sociedade. Dentro das empresas, por exemplo, foi possível 

observar os colaboradores tiveram que se adaptar ao avanço tecnológico. Além 

do esforço pessoal na busca por qualificação para se manterem capacitados e 

acompanharem o ritmo implementado pelas novas necessidades discursivas 

trazidas pela tecnologia da comunicação que impulsionariam a criação de 

novos gêneros. 

 

 INTRODUÇÃO 

As novas tecnologias representam uma mudança no ambiente social e 

organizacional. Além disso, é uma potente força, uma vez que pode estender a 

capacidade humana. A revolução da informática está estendendo a nossa 

capacidade de realizar trabalho e redistribuição de tempo que dedicamos à 

realização de nossas diversas atividades. (cf. Gonçalves, 1994, p. 66). 

Segundo Goodman (1990 apud Gonçalves, 1994), a tecnologia é dinâmica e 

evolui rapidamente. Para Paiva (2014), as novas necessidades discursivas 

trazidas pela tecnologia da comunicação impulsionariam a criação de novos 

gêneros. Assim, as TIC possibilitam o surgimento de novas formas de 

expressão como, por exemplo, a imprensa, a televisão e o mundo digital. As 

necessidades tecnológicas seriam geradoras, então, das novas  tecnologias de 

comunicação que por sua vez influenciam os discursos. Prova disso é o 

constante fluxo de novos gêneros que são criados, ou transformados, que 

ganham ou perdem prestígio. Com base nessa noção de inesgotabilidade da 

atividade humana, estamos postulando que os novos gêneros discursivos 

materializados a partir de situações de formações discursivas desenvolvidas 

por situações comunicativas condicionadas pelas TIC, resultantes de situações 

histórico-social da dinamicidade cultural no século XXI. 

 

 OBJETIVOS 



2 

 

 

 

Este projeto tem como objetivo geral identificar as vozes que compõem a 

formação de novos gêneros discursivos, materializados pela utilização cada 

vez mais acelerada das TIC nas práticas profissionais, em Volta Redonda. No 

específico, verificar de que maneira as novas tecnologias de informação e 

comunicação estariam afetando o discurso dos profissionais; observar junto à 

comunidade acadêmica e não acadêmica como percebem as TIC e a sua 

contribuição social e profissional; identificar os novos gêneros discursivos 

desenvolvidos a partir das formações discursivas materializadas pelas TIC nas 

empresas. 

 
METODOLOGIA 
 

Para a pesquisa, trabalhar-se-ão com 30 informantes, sendo 15 mulheres e 15 

homens.. No nosso caso específico, alunos que estejam trabalhando nas áreas 

dos cursos de Administração, Serviço Social, Gestão de Recursos Humanos e 

Direito, ainda, indivíduos da Sociedade escolhidos aleatoriamente que atuem 

nessas áreas. A pesquisa realizar-se-á também a partir de levantamento 

bibliográfico. 

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

O desenvolvimento tecnológico facilitou o processo comunicativo. A exposição 

às TIC estaria afetando a maneira e o tipo de comunicação dos indivíduos 

envolvidos no processo discursivo profissional, criando facilidades e entraves. 

A absorção desses novos gêneros  pode determinar, assim, graus de 

empregabilidade e representatividade do indivíduo no atual mundo globalizado. 

Segundo Peixoto e Araújo (2012),  poder-se-ia explicar o poder das “redes” a 

partir de um processo de dominação oculta. Baseando-se em postulações de 

Michel Foucault, os autores argumentam que existiria no processo de 

comunicação mediado pelo computador uma dominação, uma vez que quem  

domina as novas tecnologias teria maior poder de participação.  

 
OS DESAFIOS  NA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

A preocupação com políticas de inclusão digital tem sido intensa, no Ensino 

Superior, por exemplo, a LDB 9394, Art. 43º de dezembro de 1996, em seu 

inciso III determina que entre outras orientações a Educação Superior tenha 



3 

 

 

 

por finalidade “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem no meio em que vive. 

Essas orientações têm sido percebidas pelo mercado de trabalho. Prova disso 

estaria na implementação das tecnologias de comunicação – TIC em questões 

administrativas. Segundo Bulhões (sd.) essa representatividade tem um viés 

estratégico nas organizações, uma vez que possibilita economia de tempo e 

agilização dos fluxos informativos para atender às demandas dos cidadãos e 

facilitar a solução dos problemas cotidianos. Assim, haveria uma contribuição 

diferenciada das TIC para profissionais de cada área.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

O levantamento bibliográfico e de campo realizado para o desenvolvimento do 

presente trabalho revelou que  as novas TIC estão mais presentes no cotidiano 

da sociedade em geral. Dentro das empresas, por exemplo, é notável o 

desenvolvimento intelectual dos colaboradores, que por sua vez, tiveram que 

acompanhar tal desenvolvimento para conseguirem se adaptar ao avanço 

tecnológico. Foi possível, também, perceber o esforço dos colaboradores para 

se manterem capacitados para acompanharem o ritmo implementado pelas 

novas tecnologias que fazem parte do marketing da empresa, aplicativos, 

smartphones, celulares, tablets, notbooks, WhatsApp, e-mail, redes sociais, 

ferramentas essas que contribuem para a empresa dar suporte técnico aos 

seus clientes em tempo real. Saber quais são as facilidades, dificuldades e as 

novas formações discursivas desenvolvidas estimuladas pelo uso das TIC são 

as propostas do presente trabalho.  
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