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Resumo:  A didática utilizada com maior frequência em sala de

aula é o método tradicional, onde o professor se posiciona como o

centro do conhecimento e o repassa aos alunos, fazendo com que

eles  assimilem  o  assunto  através  de  técnicas  de  memorização,

imitação e repetição. No processo de ensino e aprendizagem de

Física é comum que os alunos decorem apenas as equações sem

que  haja  de  fato  um  entendimento  coerente  sobre  o  assunto

ensinado.  A prática experimental  pode proporcionar um melhor

rendimento quanto a compreensão da matéria, fugindo deste modo

da memorização desconexa e indo de encontro com a aliança ideal

entre teoria e prática. O estudo de termologia, abordado no 2º ano
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do ensino médio, converge para informações introdutórias no que

diz  respeito  ao  calor  e  seus  efeitos  sobre  a  matéria.  As

manifestações ligadas ao aquecimento e resfriamento podem ser

melhores  ensinadas  se aliadas  aos  experimentos,  neste  trabalho

escolhemos a construção e aplicação de um destilador de água

como ferramenta  experimental.  Desta  maneira,  conceitos  como

mudança de estado físico, energia térmica e dentre outros puderam

ser exemplificados, manipulados e assimilados pelo público alvo,

ou seja, discentes a educação básica.

Palavras-chave:  Física  Experimental.  Destilador  de  água.
Termologia.

INTRODUÇÃO

O processo histórico da educação no Brasil deve ser levado em

consideração  para  compreendermos  que  alguns  dos  problemas

enfrentados em sala  de aula  se dão devido a  outros  momentos

vividos da história, resultando no que se conhece de enraizamento

cultural,  processo  que  dificulta  a  mudança  se  não  houver  uma

participação ativa da sociedade como um todo (MELO, 2018). 
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Nos  dias  atuais  a  proposta  educacional  possui  amparo  na

Constituição Federal  de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases –

LDB  9394/1996  o  que  na  teoria  dispõe  de  uma  educação

democrática  e  eficiente.  Segundo  Menezes  (2012)  a  educação

básica  não  possui  um  bom  rendimento  escolar,  e  a  área  das

ciências exatas é a que mais sofre com esse resultado.

Na perspectiva de Libâneo (1990), o método mais conhecido e

usual  é  o  tradicional,  onde o  professor  é  o  detentor  de todo o

conhecimento,  e  o  aluno  é  o  indivíduo  que  apenas  recebe

informação e tem o papel de decorar a matéria, tornando o aluno

um ser passivo sem a capacidade de desenvolver o senso crítico. 

Destacando as atividades teóricas e práticas que no âmbito da

Física podem ser exploradas como método didático para agregar

no ensino, fazendo com que fuja da monotonia já conhecida pelos

alunos, onde o professor utiliza apenas o quadro como ferramenta

para ensinar. 

Segundo  a  BNCC  –  Base  Nacional  Comum  Curricular  que

norteia os currículos dos sistemas e das propostas pedagógicas das

escolas, a prática experimental possui um papel importante para o

desenvolvimento crítico científico do aluno contribuindo também

73



REVISTA AMAZONTECH
v. 3, n. 1 (2021)                                                                                                          ISSN 2675-701X
www.revistaamazontech.com

para que o olhar sobre a Física se expanda e vá além de decorar

fórmulas(BRASIL, 2016). 

O PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino

Médio em seu volume 2, voltado para as Ciências da Natureza,

Matemática e suas tecnologias no que diz respeito a Física, sugere

como um dos temas estruturadores que articulam competências e

conteúdo:

Tema 2: Calor, ambiente e usos de energia (unidades temáticas:
fontes e trocas de calor,  tecnologias que usam calor: motores e
refrigeradores, o calor na vida e no ambiente, energia: produção
para uso social) (BRASIL, 2006, p. 57)

Segundo  Gaspar  (2004),  a  Física  é  melhor  compreendida

quando o professor possui propriedade para ensinar de maneira

adequada  o  assunto  abordado,  através  do  seu  conhecimento  é

possível  realizar  um  procedimento  experimental  de  forma

significativa, tendo em vista que o professor orientará no decorrer

de toda a proposta experimental instigando os alunos a pensarem e

quando  necessário  explanar  os  modelos  teóricos  capazes  de

descrever as observações feitas.

Visando precisamente essa dificuldade no ensino de Física, o

presente artigo apresenta uma proposta viável a ser desenvolvida
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em  escolas  públicas  da  educação  básica:  a  construção,

manipulação  e  aplicação  de  um  destilador  para  a  fixação  de

fenômenos físicos pertinentes a termologia. 

Dentro da temática termologia,  estudada no segundo ano do

ensino  médio,  foi  possível  desenvolver  uma  intervenção

pedagógica  experimental  que  venha  a  contribuir  com  o

enfretamento  do  déficit de  aprendizagem  em  ciências  exatas,

especificamente em Física.

OBJETIVOS

Planejar  uma  proposta  educacional  de  aspecto  experimental

que  atenda  e  complemente  as  aulas  teóricas  de  termologia

destinadas ao segundo ano do ensino médio;

Construir um produto educacional, destilador de água, de baixo

custo que vise demonstrar as mudanças do estado físico da água,

choque térmico e os fenômenos físicos relacionados a destilação;

Estimar a aprendizagem dos discentes após a interação com o

produto educacional.

METODOLOGIA

Para  a  montagem  do  experimento  utilizou-se  os  seguintes
materiais:
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Tabela 1 - Materiais Utilizados.

Ordem Material Qt. Utilidade

1 Condensador bola 01
Condensar vapor gerado pelo 
aquecimento da água 

2 Cado de alumínio 01 Fonte de calor para aquecer a água

3 Suporte universal 02
Apoiar o recipiente com água e 
condensador

4
Bastão de vidro em 
L

01
Passagem do vapor do balão para 
o condensador

5 Tela de amianto 01 Proteger o recipiente com água

6 Balão volumétrico 01 Recipiente da água

7 Cortiça de borracha 01 Vedar o recipiente com água

8 Becker 250ml 01 Recepcionar a água “pura”

9 Mangueira 5m
Ligar a fonte de água ao conden-
sador

O experimento foi montado conforme demonstrado na Figura

1. Utilizou-se uma mistura estimada em 250 mL água com terra, a

qual  foi  posicionada  dentro  do  balão  volumétrico,  esse  seria  o

líquido que sofreria a condensação.

Visando  a  segurança  dos  discentes,  a  aplicação  do  produto

educacional, destilador, foi majoritariamente demonstrativa, tendo

em vista que se faz uso de produtos inflamáveis. Isso não tornou a

aula prática menos interativa já que a cada procedimento realizado
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no  destilador  era  acompanhado  de  fomento  ao  diálogo  e

indagações.

Figura 1 - Experimento montado

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a montagem do experimento, foi apresentado o aparato

aos alunos, nomeando e explicando a função de cada peça que o

compunha, no decorrer da explanação descreveu-se sobre como

ocorreria a demonstração experimental, a água passaria por dois

processos  diferentes,  no  primeiro  momento  iria  ser  aquecida  e

mudar seu estado físico, no segundo momento ocorreria o inverso

da primeira transformação que ela sofreu. 
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 Conforme  íamos  descrevendo  a  funcionalidade  do

experimento,  foram  levantados  alguns  questionamentos  sobre

cada  etapa  do  processo  de  destilação,  “Quando  a  água  for

aquecida ela mudará o estado em que se encontra? Para qual

estado  ela  irá  se  transformar?  Como  nomeia-se  esse  tipo  de

transformação? Após passar pelo condensador ocorrerá alguma

transformação? Qual o nome do processo que ela sofrerá depois

de passar pelo condensador?” 

Após  fazer  essas  indagações,  iniciou-se  o  processo  de

demonstração, pediu-se para os alunos observarem como ocorreria

o processo experimental. 

Acendeu-se o cado de alumínio, o líquido com as impurezas

iria ser aquecido, a mistura atingiria seu ponto de ebulição, sendo

assim  a  água  mudaria  do  estado  líquido  para  gasoso,  o  vapor

passaria pelo condensador tipo bola que seria resfriado através de

uma corrente de água, fazendo então a transição do estado gasoso

para o líquido novamente, pediu-se para os alunos observarem o

processo de transformação da água e o trajeto que ela percorreria.

Levantou-se  um  questionamento  sobre  o  funcionamento  do

condensador “o vapor iria ser resfriado através de uma corrente
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de água,  essa corrente entraria em contato diretamente com o

vapor?” 

Neste  momento,  despertamos  a  atenção  dos  alunos  para

observarem  mais  atentamente  a  estrutura  do  condensador,  foi

possível  verificar  que  a  peça  possui  uma abertura  para  a  água

corrente fluir, sem que ela entre em contato direto com o vapor,

fazendo  assim  o  processo  de  condensação  da  água,

transformando-a em líquido novamente,  contudo em vez de ser

um líquido com resíduos transforma-se em um líquido limpo.

A  participação  dos  alunos  no  decorrer  da  demonstração

experimental foi significativa, eles utilizaram termos que ficaram

claros  em seu entendimento, alguns tiveram que ser corrigidos,

contudo, foi perceptível que se obteve um conhecimento melhor

sobre o assunto. 

Após  a  demonstração,  alguns  alunos  foram  escolhidos  para

responder perguntas em relação ao processo de destilação e aos

materiais utilizados para construir o experimento, a participação

se estendeu quando um aluno se equivocava em relação ao nome

dos materiais ou ao termo correto quanto à mudança de estado da

água,  outro se  manifestava voluntariamente citando o vocábulo

adequado. 

79



REVISTA AMAZONTECH
v. 3, n. 1 (2021)                                                                                                          ISSN 2675-701X
www.revistaamazontech.com

CONCLUSÕES

A demonstração experimental pode contribuir no processo de

ensino-aprendizagem na matéria de Física, uma vez que é possível

verificar e experimentar na prática a teoria que é passada em sala

de aula, fazendo com que a assimilação do conteúdo seja melhor

fixada, fazendo com que o aluno obtenha de fato o conhecimento.

A prática  experimental  desperta  a  curiosidade  e  desenvolve  o

entusiasmo e a empolgação, tendo em vista que o ambiente e as

ferramentas  utilizadas  na  didática  variam  do  que  faz  parte  do

cotidiano do estudante de escola pública.
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