
A DIVERSIDADE DE SUPORTES TEXTUAIS DE
NATUREZA INCIDENTAL NA MICRORREGIÃO DO

VALE DO AÇO

Thayane Borges  NOGUEIRA (UnilesteMG); GlÓria Dias Soares VITORINO (UnilesteMG)

Introdução: A compreensão de fatores determinantes no processo de constituição do
sentido,considerando-se a conjunção texto/suporte tem sido um ponto de destaque para
a compreensão das relações do sujeito com a significação com base em reflexões
que,fundamentalmente,têm o discurso como importante objeto de estudo.As reflexões
feitas estão relacionados à utilização da língua, que é organizada através dos gêneros
do discurso. Os gêneros são variados e, como cada texto só é passível de compreensão
através de um suporte,a noção conceitual sobre linguagem,gênero textual e suporte
textual é um dos pontos cruciais nessa discussão. Objetivo: Distinguir
conceitualmente, suporte, canal em si, contexto situacional, contexto
institucional.Analisar a correlação \\\" mesmo texto, diferentes suportes\\\" e sua
implicação na natureza do gênero suportado.Relacionar gêneros do discurso em
suportes incidentais, na microrregião do Vale do Aço, tais como roupas, corpo
humano,paredes, entre outros. Metodologia: Realização de revisão bibliográfica,
abrangendo os conceitos de linguagem, gênero do discurso, suporte e mídia.Estudo
teórico buscando a distinção conceitual de suporte, canal em si, contexto situacional,
contexto institucional.Coleta de exemplares de textos que circulam em suportes
incidentais, tais como para-choques de caminhão, paradas de ônibus, calçadas,
traseiros de ônibus, troncos de árvores, entre outros.Reuniões com o
professor-orientador durante todo o processo. Resultados: Embora parciais, os estudos
feitos até então evidenciaram várias dimensões da linguagem constitutivas do sentido.
Já foram conceituadas várias categorias propostas no projeto inicial, tais como a noção
de linguagem, gênero textual e suporte.Os registros feitos evidenciaram a importância
desses conceitos para a compreensão dos mecanismos de produção do sentido.
Referências a outras categorias também ocorreram, embora pouco significativas.
Observou-se também que é possível estabelecer uma correlação imediata suporte /
gênero. Já a oferta de informações teóricas mais pontuais a propósito da relação
suporte/contexto ainda não foi suficientemente discutida. Conclusão: Os estudos
realizados até então ressaltaram a necessidade de se atentar para uma reflexão mais
ampla sobre a constituição dos processos de significação, envolvendo a correlação
suporte/ gênero do discurso/sentido.Isso porque explicam a interdependência entre
gênero e suporte,e dão sentido atribuídos ao texto através da linguagem.
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