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Enquanto discurso constituinte, o Discurso Científico caracteriza-se por manter 

certas relações interdiscursivas nas quais ele tende a ser utilizado como fonte de 

argumentos por outros tipos de discursos. Nessa linha de raciocínio, podemos 

dizer que certos elementos estruturais (como teorias, hipóteses, métodos etc.) 

do Discurso Científico (doravante, DC) podem ser “testados” (como nos 

romances naturalistas) ou “reformulados” nos mais diversos discursos de 

popularização científica. Nessa “reformulação”, tais elementos assumem, por 

exemplo, papel de argumentos de autoridade (como nas publicidades de 

automóveis, cremes dentais etc.) ou mesmo de explicações científicas para 

relações de causa-efeito (como nas coberturas midiáticas de catástrofes), com 

uma particularidade: a materialização textual dessa reformulação podendo ser 

multimodal, transitando por diferentes sistemas semióticos. Partindo desse 

ponto de vista, o objetivo desse simpósio temático é reunir propostas de 

trabalho que girem em torno da temática que vai desde explicações das 

relações interdiscursivas assumidas por outros tipos de discurso (literário, 

publicitário, midiático, político, humorístico etc.) em relação ao DC até a 

utilização de elementos desse discurso como estratégia argumentativa em 

diferentes tipos e gêneros do discurso. Além disso, consideraremos trabalhos de 

pesquisa que tomam as relações interdiscursivas e a argumentação de modo 

amplo, contemplando, dessa forma, análises de diferentes sistemas semióticos 

como, por exemplo, a reconstrução dos elementos do DC em textos imagéticos 

(imagens - stricto sensu -, esquematizações, infográficos, pinturas etc.), 

considerando os modos semióticos não apenas como meios de realização do 

discurso, mas também como meios de articulação do discurso. Como 

pressuposto teórico, baseamo-nos na concepção de discurso multimodal de 



Kress e van Leeuwen (2001) para quem “todos os modos semióticos que estão 

disponíveis como meios de realização numa cultura particular são meios de 

articulação do discurso”. Portanto, ao utilizar cores, frames, desenhos, fotos, 

gráficos que exploram contiguidades de tempo e espaço, etc., um texto 

científico não só realiza o DC, como também esses modos semióticos o 

articulam, ou seja, sentidos são produzidos a partir deles, haja vista o valor de 

verdade (modalidade) que a comunidade científica atribui aos modos visuais de 

realização do discurso como os citados acima. Para Lemke (2007), assim como 

os elementos do modo verbal são fonte para produzirmos sentido, os 

elementos do visual também se prestam a esse objetivo. Ao visualizarmos uma 

informação, isto é, utilizar o modo visual para representar uma informação que 

foi produzida em outro modo, nós nos baseamos em convenções, tipos, de 

acordo com uma sistemática. 
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