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Introdução 

O desinteresse dos alunos pela escola tem sido 

notado pela maioria dos professores, inclusive pelos 

professores de Química, infelizmente eles não se 

sentem atraídos pela escola do século XXI. 

Segundo Martins e Bellini (2019) as escolas atuais 

se assemelham muito as escolas do início do século 

XX, elas não foram capazes de incorporar as 

mudanças e tecnologias que foram desenvolvidas 

nesses mais de cem anos de diferença, podendo-se 

afirmar que temos escolas do início do século XX 

com alunos e professores do século XXI.  

A desmotivação e o baixo desempenho dos 

discentes na realização de tarefas e avaliações foi o 

principal motivo do desenvolvimento do presente 

trabalho. De acordo com o relato dos alunos o fator 

principal do desinteresse pela Química, seria não 

conseguir resolver as tarefas propostas pelo 

professor e, segundo eles, uma maneira de 

aumentar o interesse pela disciplina e melhorar o 

desempenho seria um aumento no tempo em sala 

de aula para sanar suas dúvidas com o professor, 

além de poder assistir uma mesma aula várias 

vezes. Segundo Bergmann e Sams (2019) a sala de 

aula invertida permite que os alunos possam assistir 

as mesmas aulas inúmeras vezes, se essas 

estiverem gravadas em vídeos, e permite que o 

tempo com a presença do professor seja utilizado 

para sanar possíveis dúvidas que foram geradas ao 

assistir os vídeos e a realização de tarefas mais 

complexas.  

Resultados e Discussão 

A presente pesquisa está sendo realizada com 
alunos do terceiro ano do ensino médio regular do 
Colégio Pedro Segundo, no Campus São Cristóvão 
III. Tal escola é uma instituição federal de ensino, 
possuindo o ensino básico regular, técnico e cursos 
de pós-graduação. Inicialmente foi aplicado um 
questionário online com cinco perguntas, tendo 58 
respostas dos alunos.  Entre as respostas, o que 
mais chamou atenção foi o motivo pelo qual os 
alunos não gostam de Química, segundo 73,5% dos 
alunos, eles não gostam de Química por não 
conseguirem realizar as tarefas propostas, por mais 
que entendam a explicação do professor. Outros 
dois dados importantes foram em relação a 
metodologia da sala de aula invertida. Segundo as 

repostas, 75,9% dos alunos acreditam que seja 
possível substituir as aulas presenciais por aulas 
online e 60,3% dos alunos acreditam que poder 
assistir a mesma aula várias vezes melhoria o 
desempenho deles. Esses dados não mostram que 
os alunos não gostam das aulas presenciais, porém 
eles acreditam que o tempo deles com a presença 
do professor pode ser utilizado de uma forma 
diferente das aulas expositivas, além disso o 
fracasso escolar estaria intrinsicamente ligado ao 
desinteresse deles pela disciplina. 
A sala de aula invertida foi implementada seguindo 
a seguinte metodologia: Primeiramente as aulas 
foram elaboradas e gravadas utilizando-se a 
ferramenta powerpoint, para cada tópico, duas aulas 
foram gravadas, uma de teoria e outra de 
exercícios. O assunto escolhido, equilíbrio iônico, foi 
dividido em três tópicos, totalizando, dessa forma, 
seis vídeos. Os vídeos foram disponibilizados 
através do site youtube e todo o material foi 
organizado na plataforma google classrom. Além 
dos vídeos, para cada um dos tópicos foram 
disponibilizados os slides em formato PDF e duas 
listas de exercícios, uma com exercícios mais 
básicos para serem feitos em casa e outra com 
exercícios mais complexos para a realização em 
sala de aula. Ao final desse ciclo uma avaliação 
presencial será aplicada.  

Conclusões 

O presente trabalho ainda está em 

desenvolvimento, mas pode ser observado uma 

maior participação dos alunos nas aulas, além de 

uma modificação comportamental dos discentes. 

Pode-se observar também um melhor desempenho 

na realização das tarefas propostas. 
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