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Introdução 
Com a crescente disponibilidade e acessibilidade dos audiovisuais na escola cresceu o número de pesquisas e relatos 
sobre o seu uso. No entanto, encontramos poucos trabalhos publicados na área de ensino de Química voltados para o 
estudo dos modos de uso docente para incorporar as obras audiovisuais às aulas, que denominamos reendereçamento 
(REZENDE FILHO et al. 2019). Esta pesquisa propôs uma investigação dessa questão pouco estudada através da 
observação e análise de uma aula de um professor de Química sobre funções orgânicas por meio do uso de 
audiovisuais com o tema drogas.  

Metodologia 
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da observação de uma aula de Química com o uso de 4 vídeos para estudantes 
da 2ª série do ensino médio. As etapas do percurso metodológico foram: entrevista com o professor para ter acesso ao 
planejamento de aula e aos vídeos que seriam utilizados, identificação dos endereçamentos e dos significados 
preferenciais dos vídeos e descrição das atividades e dos modos de uso docente dos audiovisuais. Houve o registro 
no diário de campo e de gravação em áudio das etapas.  

Resultados e Discussão 
Os vídeos da temática drogas utilizados pelo professor não foram propriamente educativos, porém poderiam ser 
considerados muito próximos a situações didáticas. Ainda assim, o professor precisou realizar ações de 
reendereçamento como edições de recorte nos vídeos para o ajuste do tempo de aula e inserção de informações 
conceituais por meio de slides. O reendereçamento caracterizado pelas inserções conceituais complementares ao texto 
audiovisual fizeram com que fosse facilitada a identificação da associação dos vídeos de drogas com a Química pelos 
estudantes. Outras ações de reendereçamento notadas foram: a partilha de informações antes, durante e depois da 
exibição, a fala de preparação em relação a imagens com órgãos humanos e os chamados de atenção para assistir os 
vídeos. As ações de reendereçamento relacionadas a mediação dos vídeos acima mencionadas convergiram com a 
destinação e os sentidos conferidos pelos produtores das obras e foram feitas com a intenção de reduzir dificuldades 
de entendimento e minimizar resistências ao conteúdo do vídeo. 

Considerações Finais 
A construção de reendereçamentos audiovisuais pelo professor possibilitaram a aceitação da proposta de aula e a 
conexão dos vídeos de drogas com os conceitos químicos pelos estudantes. Esta pesquisa trouxe contribuições com 
novos conhecimentos para a compreensão da relação dos modos de ação docentes com os audiovisuais e o processo 
de ensino-aprendizagem. 
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