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As feiras de ciências podem dar oportunidade para que os alunos exponham o 
conhecimento científico em forma de realização e observação de experimentos, sendo 
uma estratégia alternativa para que os conteúdos teóricos de Botânica sejam postos 
em prática. Dessa forma, no intuito de tornar o Ensino menos abstrato, o presente 
trabalho teve como objetivo demonstrar o experimento de separação de pigmentos 
vegetais. A prática foi realizada no estande da II Feira de Ciências do Instituto Federal 
de Brasília, campus Planaltina. No evento, foram coletados dados por meio de 
pesquisa de opinião. A Feira faz parte do componente Prática de Ensino, da 
Licenciatura em Biologia, tendo como público alvo estudantes, professores e 
comunidade externa. A realização do experimento pode auxiliar na observação de 
diferentes pigmentos presentes nas plantas, sabendo da importância e frequência de 
cada um. Apesar de a clorofila geralmente ser o pigmento mais abundante, existem 
outros que podem ser mascarados pela coloração verde, como carotenoides, xantofila, 
e eritrofila. Assim, com o experimento é possível visualizá-los após a extração. Para 
desenvolver o experimento, foram usadas estruturas vegetativas e reprodutivas de 
diferentes plantas do próprio campus, tesoura, pistilo, almofariz, acetona comercial, 
funil, tubo de ensaio, placa de Petri e papel filtro. As amostras vegetais foram 
cortadas e maceradas em almofariz e pistilo juntamente com a acetona. A solução 
obtida foi passada em papel filtro com auxílio do tubo de ensaio e funil. O filtrado foi 
colocado numa placa de Petri e sobre ele foi disposta a folha de papel de filtro 
dobrada em V. Após alguns minutos, pela absorção da solução, formaram-se camadas 
de cores distintas no papel filtro, identificando os pigmentos presentes. Ao todo 72 
pessoas avaliaram a II Feira de Ciências por meio da pesquisa de opinião. O público 
que avaliou foi formado por 18 estudantes de cursos técnicos, 22 estudantes do curso 
de Licenciatura em Biologia, 09 professores e 23 que não informaram o vínculo com 
o campus. O público avaliou positivamente o experimento e reconheceu o caráter 
investigativo do evento. O estande dos pigmentos vegetais foi avaliado por 42 pessoas 
das quais 73,80% consideraram relevantes as estratégias alternativas de práticas para 
o Ensino de Botânica. Portanto, conclui-se que a estratégia de ensino que utiliza a 
experimentação pode aguçar a observação e a manipulação, possibilitando a 
construção de conhecimento pelo estudante. 
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