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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo utilizar a experimentação de forma didática e simples, com o 

intuito de auxiliar no aprendizado do aluno. Para isso, foram aplicados dois questionários, 

onde 66 alunos do Ensino Médio foram entrevistados. Primeiramente, uma aula expositiva-

dialogada foi ministrada. A mesma ocorreu de forma a introduzir o tema pigmentos vegetais e 

demonstrar suas principais classes. Posteriormente, um questionário foi repassado. Em 

seguida, uma atividade prática sobre o assunto foi realizada. Para a extração de pigmentos 

vegetais, amostras de beterraba, couve e cenoura foram utilizadas. Após a extração alcoólica 

destes materiais, a técnica de cromatografia em papel foi realizada para a separação destes 

compostos. Observou-se que a metodologia prática utilizada auxiliou os alunos na obtenção 

de uma compressão mais aprofundada sobre o tema. Portanto, a experimentação pode ser uma 

alternativa viável para o ensino de química. 
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INTRODUÇÃO  

 

O ensino de química possui extrema importância na formação intelectual do aluno. 

Entretanto, esse ensino sofre, muitas vezes, com meras abordagens teóricas. Neste enfoque o 

estudante é levado somente à memorização dos conteúdos, excluindo-o da compreensão de 

por exemplo, entender que a química está presente no dia a dia de qualquer pessoa. 

No intuito de promover uma melhor aprendizagem, a experimentação no ensino de 

ciências vem sendo apontada como um importante recurso no desenvolvimento intelectual dos 

discentes. Francisco Jr. (2008) ressaltou que essa atividade “parece ativar a curiosidade 

epistemológica dos estudantes”, o que possibilita um refinamento conceitual relativamente 

elevado. 

O que se espera é uma visão crítica do mundo que nos rodeia, buscando a utilização 

deste conhecimento no cotidiano. Por exemplo, a clorofila presente nos tecidos vegetais é 

responsável pela fotossíntese, onde o produto desta é o oxigênio, sendo impossível a 

sobrevivência na Terra sem o mesmo. Esse pigmento vegetal está amplamente presente no 

meio em que vivemos, além dele outros são responsáveis pelas cores das plantas, mas, será 

que os alunos associam a clorofila, que é um pigmento verde, à fotossíntese? Teriam mais 

pigmentos relacionados a essa respiração? 

Vários trabalhos salientam a fundamental importância das atividades experimentais 

no ensino de química, porém pode-se constatar que muitos professores não as oportunizam 

aos seus alunos, o principal relato é a falta de laboratórios ou reagentes. Contudo, é possível 

utilizar várias técnicas de forma simples e com materiais que podem ser encontrados em 

comércios locais ou em casa. Assim, alguns conceitos como os pigmentos vegetais e a 

cromatografia podem ser facilmente trabalhados em sala de aula, buscando um entendimento 

prático e claro do aluno. 

O objetivo do trabalho foi utilizar uma experimentação simples e didática, podendo 

ser realizada em sala de aula e com materiais acessíveis. Para isso, foram aplicados dois 

questionários com alunos do Ensino Médio, na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR, 

antes e após a prática sobre o assunto: Pigmentos vegetais e sua separação em cromatografia 

em papel. 



ARTIGO 

 
 

 

Com este intuito, buscou-se que os alunos associassem mais facilmente o tema, 

tornando-os capazes de perceber os acontecimentos que os rodeiam. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada com alunos do Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) de um colégio 

particular, localizado na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná, 

composto basicamente de alunos pertencentes à classe média. O colégio possui um 

laboratório, porém é carente de materiais e equipamentos. 

 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Para a elaboração deste trabalho foram realizadas uma aula teórica sobre pigmentos 

vegetais e em seguida uma aula prática com a utilização de cromatografia em papel para a 

extração dos pigmentos. A pesquisa foi descritiva quanto aos objetivos e intervencionista em 

relação aos procedimentos técnicos (GIL, 2010). 

A aula teórica consistiu-se na explanação dialogada do que são pigmentos vegetais, 

suas principais classes (clorofila, carotenoides, betalaínas e flavonoides) e exemplos das 

classes. Para tal, utilizou-se, no quadro negro, tópicos e desenhos que exemplificavam o que 

estava sendo repassado. Após, aplicou-se um questionário (APÊNDICE B) visando avaliar a 

aprendizagem adquirida. 

Em seguida, realizou-se o experimento, que se constitui basicamente da maceração 

de vegetais, com posterior diluição em álcool e imersão de uma tira de papel na solução 

(APÊNDICE A). Os materiais vegetais utilizados foram: couve, beterraba e cenoura. Como as 

tiras de papel precisavam ficar mergulhadas na solução extratora por duas horas, levou-se a 

cromatografia concluída e seca para a visualização dos alunos. Posteriormente, foi aplicado o 
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segundo questionário (APÊNDICE C), com o intuito de observar se a atividade prática 

auxiliou no aprendizado dos alunos. 

Para o desenvolvimento da aula prática (Figura 1), fez-se a opção de utilizar 

materiais e reagentes de baixo custo, fácil aquisição e presentes no cotidiano dos alunos, 

como: copos de plástico, papel filtro de café e álcool comercial 46,2%. 

 

 

Figura 1- Etapas para a obtenção da cromatografia em papel: a) couve, beterraba e cenoura picados; b) imersão 

das amostras em álcool; c) extratos obtidos; d) “corrida” cromatográfica. 

 

Os questionários foram respondidos por 66 alunos. 

Os dados foram tabulados obtendo-se as percentagens adquiridas das respostas. Sua 

representação deu-se por meio de gráficos, utilizando-se o Microsoft Excel. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 AULA TEÓRICA 
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A aula teórica consistiu-se em apresentar o conceito de pigmentos vegetais, suas 

principais classes (clorofila, carotenoides, betalaínas e flavonoides) e exemplos dessas. 

Após essa explanação um questionário foi repassado, onde as primeiras duas perguntas 

solicitavam aos alunos destacar as classes de pigmentos estudadas e dar exemplos das 

mesmas. Todos os alunos conseguiram descrever as classes de pigmentos abordadas, além de 

dar pelo menos um exemplo de cada. O êxito dessas respostas foi dado a forma de exposição 

do assunto abordado, utilizando-se para isso somente tópicos e desenhos que exemplificavam 

o que estava sendo repassado. Segundo Costa e colaboradores (2006) o desenho pode facilitar 

a compreensão de conceitos básicos, propiciando que o aluno formule suas próprias questões 

e compreenda sua temática. Apesar dessa metodologia não ser o objetivo especifico do 

trabalho, observou-se que ela auxiliou a visualização do conteúdo proposto. 

Quando perguntado se os alunos consideravam o assunto pigmentos vegetais 

importante, 94% dos entrevistados responderam que sim (Figura 2). Portanto, deve-se 

considerar a importância de abordagens que tenham significado para os alunos, levando-se em 

conta o contexto de inserção do aluno. 

 

 

Figura 2- Importância dos pigmentos vegetais segundo os alunos. 
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Quanto a forma de exposição da aula, foi revelado que 95% dos alunos (Figura 3) 

consideraram o assunto de fácil compreensão. Conforme descrito anteriormente, atribui-se 

este resultado a metodologia aplicada. 

 

 

Figura 3- Forma de exposição da aula teórica segundo os alunos. 

 

Sobre a possibilidade de realizar uma aula prática sobre o tema, 97% dos alunos 

responderam que era possível, sendo que 92% acreditavam que diante do exposto seria 

interessante participar de uma aula prática sobre pigmentos vegetais. Evidenciou-se ainda que 

os alunos nunca tinham abordado o tema diretamente em sala de aula, assim atividades 

práticas sobre pigmentos vegetais também não tinham sido realizadas. Melo e colaboradores 

(2015) destacaram que é fundamental apresentar a importância dos pigmentos aos alunos, 

sendo que cada pigmento possui uma função importante para as plantas, além da fotossíntese, 

que é crucial para a vida na terra. Conforme Penaforte e Santos (2014) a maioria dos 

estudantes prefere que as aulas de química sejam relacionadas com experimentos, o que 

corrobora com dados obtidos neste estudo, onde a maioria dos entrevistados demonstraram 

interesse em participar de uma aula prática sobre o tema.  
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2.2 AULA PRÁTICA 

 

 

Após a aplicação do questionário foi realizada a atividade prática. O principal intuito 

foi que os alunos pudessem visualizar o assunto abordado durante a aula teórica, observando 

os pigmentos característicos de alguns vegetais. As aulas práticas auxiliam no 

desenvolvimento de conceitos científicos, servindo como estratégia para construir uma nova 

visão de um mesmo tema, o que ainda: desperta e mantêm o interesse do aluno, envolve o 

aluno em investigações cientificas, desenvolve a capacidade de resolução de problemas, 

desenvolve habilidades e auxilia na compreensão de conceitos básicos (GUIMARÃES, 2009). 

A cenoura, couve e beterraba foram escolhidas para a extração, pois apresentam os 

principais pigmentos abordados na aula expositiva-dialogada. Ainda, esses vegetais são de 

baixo custo e fácil acesso em todo o país.  

A aula prática proporcionou respostas mais completas a questão “Quais os pigmentos 

vegetais? Dê exemplos”. Um exemplo é a resposta dada por um dos alunos: “clorofila: folhas 

de couve; carotenoides: cenoura; betalaínas: beterraba; flavonoides: cacau”, demonstrando 

que ele associou a classificação dos pigmentos com os vegetais utilizados para a extração. 

Bonafé e colaboradores (2013) também observaram que os alunos questionados sobre o tema 

pigmentos vegetais após prática de cromatografia em papel, citaram as classes e as 

relacionaram com os vegetais onde podem ser encontradas. 

Quando lhes perguntado: “A atividade prática foi correspondente ao estudado sobre 

pigmentação? ”, todos os alunos responderam que sim. Porém, observou-se que a associação 

dos alunos, em relação ao tema abordado, foi maior com a atividade prática, pois, na aula 

teórica ressaltou-se que a clorofila é responsável pelo pigmento verde e os carotenoides pelos 

pigmentos amarelos, alaranjados e vermelhos, entretanto os alunos não conseguiram associar 

naquele momento que um vegetal pode apresentar mais de um pigmento, o que foi mais 

evidente com a visualização do cromatograma. Um dos alunos relatou: “não imaginava que a 

couve apresentava um pigmento amarelo, porque ela é verde”. 

Sobre à aprendizagem do conteúdo abordado com a utilização da prática, 82% dos 

discentes (Figura 4) evidenciaram que contribui para que aprendessem mais, sendo que 17% 

responderam que contribui um pouco. Portanto, para a maioria dos entrevistados a atividade 
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prática foi importante para que ampliassem os conhecimentos adquiridos no momento anterior 

(teoria). Segundo Penaforte e Santos (2014) as aulas de química não são bem explicadas e 

relacionadas com o cotidiano dos alunos, causando desanimo e desinteresse. Assim, “quanto 

mais integrada a teoria e a prática, mais sólida se torna a aprendizagem de química” (Russel, 

1994). Neste contexto, a teoria associada à prática auxilia na assimilação do conteúdo, o que 

explica a maior percentagem obtida com a realização da atividade prática. 

Ainda, observou-se durante a realização da aula prática que os alunos estavam mais 

interessados e curiosos, o que contribuiu para sua aprendizagem. Bonafé e colaboradores 

(2013) observaram que a parte prática permite uma boa compreensão dos alunos, auxiliando 

no seu desenvolvimento. 

 

 

Figura 4- Aprendizagem do conteúdo abordado com a utilização da experimentação segundo os alunos. 

 

Uma das perguntas iniciais do estudo foi: “sabendo que os pigmentos vegetais estão 

amplamente distribuídos no meio em que vivemos, os alunos associam a clorofila, que é o 

pigmento verde, à fotossíntese e a respiração?”. Assim, 86% dos alunos (Figura 5) 

responderam que conseguem relacionar o que aprenderam na aula prática com o seu dia-dia, 

portanto, somente 14% dos alunos não conseguiram relacionar o exposto com o que veem no 

seu cotidiano. 
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Figura 5- Relação da aula prática com o dia a dia segundo os alunos. 

 

Os alunos puderam avaliar essa parceria aula teórico-prática (Figura 6), onde 41% 

destacaram como excelente e 54% como bom. Dados similares foram relatados por Ramos, 

Vieira e Teixeira (2011), onde 87,75% dos alunos avaliaram a atividade prática como boa ou 

muito boa, destacando a necessidade dessa complementação teórica, ainda está parceria foi 

mencionada pelos alunos como uma “vantagem”, possibilitando a aplicação do conteúdo 

aprendido. 

 

 

Figura 6- Avaliação da parceria aula teórico-prática segundo os alunos. 
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Apesar da maioria dos entrevistados (74%) terem participado de pelo menos uma aula 

prática durante seu percurso escolar, os demais (26%) responderam que nunca haviam 

participado (Figura 7). Essa minoria se deve aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, 

demonstrando que até então nunca haviam participado de uma visualização prática de algum 

conteúdo abordado em sala. 

  

 

Figura 7- Participação dos alunos em pelo menos uma aula prática ao longa da vida escolar. 

 

Embora os resultados apresentados não demonstrem uma novidade, eles reforçam a 

necessidade dos educadores utilizarem mais aulas práticas para o entendimento dos alunos. 

Ainda, a atividade proposta demonstrou que não são necessários laboratórios ou espaços 

específicos para a realização de diversas atividades práticas. Freitas e colaboradores (2012) 

utilizando materiais alternativos e de fácil acesso concluíram que métodos cromatográficos 

podem ser facilmente executados em sala de aula, sendo considerado um importante subsídio 

para as discussões teóricas. Segundo Gonçalves e Marques (2006) os materiais alternativos, 

além de fácil acesso, motivam os alunos, pois mostram que os temas das práticas fazem parte 

do cotidiano, o que pode tornar a aula mais interessante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia prática utilizada permitiu uma melhor compreensão dos alunos sobre o 

tema pigmentos vegetais. Seu desenvolvimento foi bem aceito pelos discentes, pois 

demonstraram interesse e participaram ativamente perguntando e buscando uma melhor 

interação do tema. Portanto, conclui-se que a mesma atingiu seu objetivo principal de aplicar 

a experimentação de forma simples e didática. Assim, em vista da facilidade de obtenção dos 

materiais utilizados e da simplicidade da metodologia realizada, a mesma é uma alternativa 

viável para o ensino de química. 

Sugere-se que os docentes adotem com mais periodicidade este tipo de atividade, afim 

de despertar o interesse e buscar uma aplicação pratica do conteúdo, demonstrando sua 

importância para o cotidiano do aluno. 

A parceria teórico-prática foi importante e interessante do ponto de vista didático, 

pois os alunos a avaliaram positivamente, demonstrando que a partir da prática seu 

aprendizado foi mais efetivo, consolidando-o. Pode-se destacar também que este trabalho 

contribui para o ensino de ciências, pois conseguiu despertar a atenção, curiosidade e interesse 

dos alunos, além da correlação do cotidiano do aluno ao conteúdo escolar. Observa-se diante 

dos resultados apresentados que a contribuição deste trabalho é válida e facilmente aplicável 

ao ensino médio. Reforça-se a necessidade dos educadores utilizarem mais aulas práticas na 

busca de um melhor entendimento dos alunos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Aula prática 

 

Tema: Separando os pigmentos dos vegetais com a utilização de cromatografia em papel 

Objetivos: extrair e diferenciar os pigmentos vegetais pela técnica de cromatografia em papel. 

Materiais: 

1 folha de couve; 

1 beterraba; 

1 cenoura; 

1 faca; 

1 socador; 

3 copos plásticos; 

20 mL de álcool; 

 3 papéis filtro. 

Procedimento: 

Coloque os materiais vegetais cortados em um copo; Com o socador, amasse-os; Acrescente 

20 mL de álcool; Aguarde 15 minutos; Retire os materiais decantados, deixando somente o 

caldo; Mergulhe uma das pontas do papel na mistura; Deixe as tiras em repouso por duas 

horas; Retire da mistura e deixe secar. 

 

 

APÊNDICE B – Questionário 1 

 

1- Quais os principais pigmentos vegetais? 

 

2- Onde são encontrados os pigmentos vegetais? Dê exemplos. 

3- Você considera o assunto estudado importante? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

4- O assunto pigmentos foi de fácil compreensão? 
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(  ) Sim          (  ) Não 

 

5- Você acha que é possível realizar uma aula prática sobre o assunto? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

6- Você acredita que diante do exposto seria interessante participar uma aula prática 

sobre pigmentos vegetais? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

APÊNDICE C – Questionário 2 

 

1- Quais os principais pigmentos vegetais? Dê exemplos. 

 

2- A atividade prática foi correspondente ao estudado sobre pigmentação? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

3- Em relação à aprendizagem do conteúdo abordado, contribuiu para que você: 

(  ) Aprendesse mais          (  ) Não contribuiu          (  ) Contribuiu um pouco 

 

4- Você consegue relacionar o que aprendeu com a prática aplicada no seu dia a dia? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

5- Avalie a parceria aula teórico-prática: 

(  ) Excelente          (  ) Bom          (  ) Satisfatório         (  ) Insatisfatório 

 

6- Você já havia participado de uma aula prática? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 


