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RESUMO 

 

O ensino de ciências no Brasil apresenta problemas muito sérios, pois não há 

preocupação em ensinar a importância das ciências no desenvolvimento social e 

tecnológico. O papel do professor, que é o mediador entre a química e o cidadão, é 

instruir e coordenar o ensino de forma que o educando possa vincular o estudo da 

química com o cotidiano. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

escola não acompanha os avanços sociais, desprendidos da realidade. O professor 

de química está encarregado de tentar mudar essa situação de ensino, com 

motivação e interesse, para melhorar a qualidade do ensino. O objetivo deste 

trabalho é relacionar o estudo da química com a sociedade e mostrar que através da 

fabricação de um destilador com materiais de custo baixo, é possível preparar o 

aluno de ensino médio para exercer a cidadania, isto é, é possível formar cidadãos 

conscientes e questionadores através de uma abordagem mais criativa. Conclui-se 

com o experimento apresentado que a preparação e montagem do destilador com 

materiais de custo baixo motiva o aluno a aprender ciências para formar cidadãos 

críticos, conscientes, questionadores e decididos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências no Brasil apresenta deficiências relevantes, pois não há 

preocupação em ensinar a importância da ciência no desenvolvimento tecnológico e 

social.  

A química tem um papel importante nesse avanço, ainda que muitos indivíduos 

considerem essa ciência como destruidora. O estudo da química contribui para o 

indivíduo compreender como os processos químicos influenciam no nosso dia a dia.  

A química não é somente um estudo com fim em si mesmo, ela abre caminhos para 

descobertas que podem mudar uma sociedade e o aprendizado dessa ciência se faz 

necessário para a tomada de decisões na vida social.  

O ensino da química é necessário na formação do cidadão, pois permite que a 

contextualização do conteúdo químico possa se vincular com o cotidiano. Através da 

compreensão dos processos químicos do dia a dia, cada cidadão pode avaliar as 



 

 

implicações sociais das aplicações da química e assim compreender a realidade 

pela qual estão sendo inseridos. 

Por exemplo, quando o indivíduo vai fazer um exame de radiografia ele não entende 

o porquê do colete de chumbo, se perguntam: “é necessário o uso disso?” Ou até 

mesmo uma reportagem no jornal sobre usinas nucleares, petróleo e etc. O ensino 

da química não é abordado na maioria das escolas como um conhecimento 

necessário, onde a química faz parte de toda a nossa vida. 

Na antiguidade fenômenos que atualmente são considerados naturais foram 

encarados como obra de um ser sublime, controlado por esse ser. Essas pessoas 

poderiam ser faraós ou reis, mesmo que por coincidência. Devido a inúmeras 

dúvidas que surgiram ao longo da história, muitas pessoas tentaram buscar uma 

resposta para explicar os fenômenos naturais na intenção de dar um sentindo lógico 

e racional. 

Os alquimistas surgiram na Idade Média e acreditavam que poderiam transformar 

meros metais em ouro com a “pedra filosofal”. Até hoje nunca foi encontrada a tal 

pedra. Mas os alquimistas foram muito úteis para os métodos laboratoriais, eles são 

os pioneiros na química, essa ciência que colabora com a humanidade até os dias 

atuais. (SILVA, 2005) 

Ao surgir a Química Moderna, muitos fenômenos começaram a ser investigados. Um 

dos primeiros estudos dessa fase foi o da combustão, quais eram a substâncias 

envolvidas, como ocorria esse fenômeno e o que se formava ao final. O método 

moderno baseava-se em testar as teorias através dos experimentos e não resumir o 

fenômeno como um fato sem explicação coerente. 

Segundo Aristóteles (304 - 322 a.C), o conceito de cidadão está relacionado com a 

forma de constituição do local onde ele vive (apud SANTOS, 2003). Pode se definir 

como a participação do cidadão nas funções públicas e judiciárias, de acordo com a 

constituição; portanto, o cidadão em uma democracia. 

A vida comunitária está relacionada com a participação de cada cidadão em 

assuntos voltado à tomada de decisões no meio social, está vinculada a questões 

culturais e de acordo com a localidade. Os direitos e deveres são assegurados. Os 

direitos garantidos pelo Estado Constitucional têm como fundamentação os direitos 



 

 

humanos. Os deveres estão vinculados com o compromisso da cooperação e 

responsabilidade da comunidade. 

A química é uma ciência que contrapõe o saber natural e espontâneo na produção 

da realidade humana, desenvolve-se como dominadora da natureza, com finalidade 

de responder questões que sejam levantadas mediante aos fenômenos. 

O conhecimento químico não é trabalho da pura observação de um cientista, é 

caracterizado pelo acúmulo e transmissão de acordo com a evolução humana. A 

sociedade em si é muito importante para investigar e utilizar todas as informações 

conhecidas pela humanidade. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a escola não acompanha os 

avanços sociais, desprendidas da realidade. O conhecimento químico pode se 

desenvolver em qualquer local, mas deve ser abordado principalmente nas escolas. 

O aprendizado deve ser executado por todos os alunos, para dar origem ao saber 

cientifico e cultural primordiais para a observação. O desafio é ter condições para 

um ensino de qualidade e o aluno ter acesso aos conteúdos de fácil compreensão e 

assimilação.  

Segundo Lopes (1990), o professor de química está encarregado de tentar mudar a 

atual situação da realidade de ensino (apud SILVA, 2005),  

 

 “Seguindo esse raciocínio o desafio do professor de química é 

desvelar as engrenagens asfixiantes das determinações histórico-

culturais que submetem o homem a lógica inexorável do capital 

monopolizador na sua dimensão manual e intelectual”. 

 

Construir o conhecimento químico no decorrer do tempo era visto como um poder 

especial, riqueza e, posteriormente, a solução de todos os problemas. Conforme os 

educadores utilizavam a informação, a química se tornava um dos pontos mais 

importantes a serem estudados e a sofrer intervenções. 

As ciências no geral possuem sua linguagem e na química não seria diferente, 

utilizam-se de símbolos e fórmulas.  



 

 

Na sociedade são exigidos que a ciência responda às questões que se dizem 

respeito ao social de forma clara e objetiva, as respostas químicas são baseadas na 

formação, propriedades e nas transformações das substâncias.  

Segundo SILVA, 2005: 

 

 “Só haverá uma mudança no meio educacional quando os 

educadores forem intelectualmente e emocionalmente maduros, 

motivados, curiosos, mais receptivos e que tenham a capacidade, 

principalmente de dialogar e motivar. Somente desta forma, a 

tecnologia educacional poderá ser efetivamente utilizada como meio 

ou instrumento mediador entre o homem e o mundo, entre o homem 

e a educação, ocorrendo á apropriação do saber pelo educando, ao 

construir e redescobrir o conhecimento”. 

 

Quando no meio educacional não se utiliza a exploração da realidade comunitária 

em que a escola está inserida, isto impede o desenvolvimento dos alunos na 

questão da participação popular. Ao surgirem novas propostas de ensino, se a 

escola não tiver condições de executar, está desvinculando a escola da realidade, 

isto é, está criando modelos que fogem da imaginação dos alunos, conforme Santos 

e Schnetzler (2000) apud Azevedo (2004): 

 

 “As propostas de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, ao 

trabalharem aspectos tecnológicos específicos e ao desenvolverem 

atitudes de participação popular, por meio de mecanismos que ainda 

não existem nas escolas do Brasil, estão descontextualizadas de 

sua realidade.” 

 

De acordo com o texto “Função social: o que significa o ensino da química para 

formar o cidadão?” (SANTOS e SCHNETZLER, 1996), os indivíduos devem dominar 

os conteúdos básicos da química. Assim eles poderão compreender e assimilar os 

processos químicos em sua vida cotidiana. 



 

 

Mas não é o que ocorre na maioria das escolas do nosso país, os professores vão 

ensinar desmotivados e não planejam suas aulas não se preocupam com a 

importância da química na formação desses cidadãos.  

Os livros didáticos procuram abordar temas do dia a dia, mas não são muito 

trabalhados em sala de aula. Alguns professores, não utilizam o livro didático como 

seu material de apoio e acabam abordando temas fundamentais e esquecendo-se 

de vincula-los ao cotidiano. 

Conforme SANTOS e SCHNETZLER (1996), a maioria dos professores pesquisados 

disseram que os conteúdos programáticos não seguem um padrão e a opinião deles 

é que devem ter liberdade para ensinar, desde que abordem temas fundamentais e 

que tenham um mínimo de conteúdo da programação. 

Esse profissional deve estar rigorosamente preparado para que tenha liberdade de 

propor o conteúdo que achar necessário, sempre colocando como foco principal o 

meio social em que o aluno vivencia diariamente. Dessa maneira, os alunos deverão 

ficar preparados para a tomada de decisão consciente nas implicações e aplicações 

da química na sociedade. 

As atividades propostas aos alunos devem envolvê-los de modo que, eles aprendam 

e relacione essa atividade a alguma prática da vida social, por exemplo, debate, 

desempenho de papéis e solução de problemas.  

A destilação é um processo muito conhecido na atualidade, porém tem uma história 

interessante ao longo dos anos. Considerado um dos processos mais utilizados 

pelos alquimistas, a destilação era conhecida como qualquer “coisa” que gotejasse 

água. Os alquimistas não definiam o que era solução ou misturas, para eles tudo se 

tratava de água.  

Os pioneiros no processo de destilação foram os alquimistas alexandrinos, seguidos 

pelos alquimistas árabes. Para estes, destilar era uma ferramenta na preparação de 

perfumes, onde se extraiam os aromas das rosas. As flores eram maceradas em 

água e depois essa mistura era destilada. 

Segundo BELTRAN, 1996: 

 



 

 

Na alquímica medieval, a destilação também teria um papel 

destacado e, estando envolvida particularmente na obtenção de 

águas medicinais, entre as quais se encontram a aqua vitae.  

 

Os alquimistas destilavam matérias na intenção de produzir medicamentos ou tentar 

chegar ao elixir, que se tratava do poder de transformar qualquer metal em ouro ou 

prata a partir do substrato amorfo, a matéria primordial do metal. Eram vistos como 

bruxos que precisavam de ajuda de espíritos para realizar tal experimento.  

A destilação era vista como um processo de extrair virtudes de diversos materiais e 

ainda hoje se tem a mesma ideia quando se usa a expressão “extração de 

essências”.  

O primeiro documento impresso que prova a aplicação do processo de destilação 

deve-se a Brunswig publicado em 1500, mesmo com os relatos históricos dos 

alquimistas alexandrinos e árabes como os pioneiros. (BELTRAN 1996) 

Desde a antiguidade até o momento a destilação é um método muito utilizado na 

purificação de compostos e separação de misturas líquidas ou líquidas e sólidas. É 

um processo caracterizado pelo fato da substância gasosa ser diferente da 

substância residual. Há muitas aplicações desse processo, o mais conhecido é a 

separação dos derivados do petróleo, na fabricação de bebidas etc. 

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo relacionar o estudo da química com a sociedade 

através da preparação de um destilador com materiais de custo baixo. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia desse trabalho teve como base a fabricação de um destilador 

doméstico com a finalidade de demonstrar que é possível abordar o ensino da 

química com materiais de custo baixo para vincular o estudo da química com o 

cotidiano do aluno. 

 



 

 

Garrafa de polietileno-tereftalato (PET), mangueira transparente de 

aproximadamente 0,5 metros, isolante (tipo durepoxi), lâmpadas incandescentes, 

bocal das lâmpadas, fio de metal maleável, madeira, lata de refrigerante de 250 mL, 

vela de parafina, três pregos pequenos, corante alimentício e água. 

Foram feitos dois furos na garrafa PET, um na parte inferior e outro na parte 

superior. Nos orifícios foi introduzida a mangueira e em seguida vedada com 

isolante.  

Remove-se, cuidadosamente, toda a parte central da lâmpada incandescente, para 

introduzir a solução problema. Retira-se a rosca de metal do bocal da lâmpada, 

introduz-se a rosca na ponta superior da mangueira, veda-se com isolante.  

Corta-se um pedaço de madeira de aproximadamente 10 cm para servir de base do 

suporte. O suporte foi preparado com 20 cm de fio de metal. Na ponta superior do fio 

de metal foi feito um gancho do tamanho do bocal da lâmpada, na parte de baixo 

faz-se um círculo do tamanho da madeira e pregua-se os pregos para sustentar o 

suporte.  

Para preparar o sistema de aquecimento, utiliza-se uma lata de refrigerante para 

servir de suporte para a vela de parafina. 

Para o funcionamento do destilador faz-se uma solução de corante alimentício e 

água, pois é mais fácil visualizar o funcionamento do destilador com o corante. 

 

RESULTADOS 

 

Na intenção de inovar o ensino da Química de maneira criativa, mesmo numa escola 

com poucos recursos, utilizaram-se materiais recicláveis com a intenção de 

demonstrar um processo químico de separação de misturas: a destilação.  

A Figura 1 apresenta o destilador pronto e em funcionamento, destilando uma 

solução de corante alimentício. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Solução de corante alimentício em aquecimento 

 

 

A Figura 2 apresenta a os vapores de água passando pela mangueira que funciona 

como condensador. 

 

 

 

Figura 2. Vapores de água arrastados para a mangueira 

 



 

 

A Figura 3 apresenta a saída da água destilada, separada totalmente do corante 

alimentício.  

 

 

Figura 3. Saída das gotas de água destilada 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com o experimento apresentado que a preparação e montagem do 

destilador com materiais de custo baixo motiva o aluno a aprender ciências para 

formar cidadãos críticos, conscientes, questionadores e decididos. 
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