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A Divulgação Científica (DC) tem a finalidade de democratizar o acesso ao 
conhecimento científico e também estabelecer condições para a promoção da 
alfabetização científica (BUENO, 2010). Dessa forma, ela não se restringe 
apenas a ambientes escolares, entremeios, seus canais de divulgação para 
tornar o conhecimento acessível, podem ser diversos, entre as mídias 
existentes no contexto da cibercultura.  Com o avanço das tecnologias de 
informação e comunicação, percebe-se a intensa circulação de informações e 
conteúdos e com isso surgem novas formas de mediação de conceitos 
científicos e de situações de ensino que anteriormente eram veiculadas 
somente no interior das instituições escolares. Este trabalho intenta-se em 
analisar as potencialidades de mediação de conceitos científicos em um vídeo 
de DC direcionados a alunos Surdos que apresenta-se em Língua brasileira de 
sinais (Libras).  A pesquisa apresenta-se como documental já que analisa o 
vídeo “Por que o ovo podre fede?” disponível no Youtube, com o objetivo de 
identificar as suas possibilidades semióticas de mediação. Nossos resultados 
indicam que o vídeo possui entes capazes de oportunizar situações de ensino 
e aprendizagem que desencadeiem em alfabetização científica no contexto 
Surdo. Ele é construído a partir de matrizes visuais e verbais e suas 
hidridizações. A linguagem científica, por meio de representações de estruturas 
químicas e nomes científicos são trianguladas com a língua de instrução- 
Libras e imagens que funcionam amplificadores de informações. Os recursos 
visuais são apresentados de forma a promover múltiplas semioses no contexto 
Surda devido a iconicidades dos signos e sua relação com os conceitos 
científicos. Logo, esses são explorados em suas relações entre imagem-
palavra em prol de uma educação bilíngue, como acontece na apresentação do 
conceito de geometria molecular do representados ali dialogam com os signos 
visuais que são apresentados na mesma tela. Levando-se em consideração 
esses aspectos, percebemos que o vídeo contém elementos que podem ser 
utilizados na mediação de conceitos científicos para a DC para Surdos e 
consequentemente, promover a alfabetização científica por meio de suas 
potencialidades semióticas.  
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