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Os materiais e substâncias que estão presentes no nosso dia a dia podem ser 
diferenciados por meio de suas propriedades químicas e físicas. Por exemplo, 
podemos identificar a substância que está presente nos fogos de artifícios 
responsável pela coloração se soubermos que cada elemento metálico tem uma cor 
característica e que os elétrons desse elemento emitem energia na forma de luz 
quando voltam ao seu estado fundamental após uma excitação. Considerando as 
perspectivas para o ensino de Química presentes nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), a que considera a vivência individual dos 
alunos e a que considera a sociedade em sua interação com o mundo, visamos com 
este trabalho, aproximar o ensino de química de situações do cotidiano dos alunos 
para que o conteúdo químico apresentado fosse significativo para eles. Assim 
sendo, buscamos identificar no município de Estância, no Estado de Sergipe, algo 
que estivesse presente na cultura dos alunos e que pudesse ter estreita relação com 
um conteúdo químico. As batalhas de buscapé e a corrida de barco de fogo em 
épocas juninas são a maior tradição cultural do município. Proporcionar ao aluno a 
construção do conhecimento químico em consonância com questões relacionadas 
ao seu cotidiano, promovendo desta forma ações engajadas com o exercício da 
cidadania. Este estudo constitui-se como uma pesquisa qualitativa, na qual foi 
elaborada uma sequência didática sob o olhar da teoria da aprendizagem 
significativa de David Ausubel, com as seguintes etapas: tempestade de ideias; 
leitura interativa do texto; atividade experimental do teste de chama; aula expositiva 
e verificação da aprendizagem. Participaram da pesquisa 24 alunos da 1ª série do 
ensino médio de uma escola pública do município de Estância-SE, no período de 4 
semanas.  Ao serem questionados sobre como são produzidos os fogos de artifício, 
muitos alunos disseram: pólvora, limalha de ferro, bambu, mas não souberam 
responder o que causava a explosão e o porquê das diferentes cores. Outros 
atribuíram a cor produzida pelo buscapé, a limalha de ferro, mas com a noção de 
que era um simples material presente no fogo de artifício e não que o elemento 
químico metálico ferro era o responsável pela cor característica. Nenhum aluno fez 
menção à química, sobre sua relação com absorção e emissão de energia na forma 
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de luz colorida, a transição eletrônica, tampouco ao modelo atômico de Bohr. Após a 
realização das outras atividades, os alunos foram reconstruindo os conceitos, o que 
pôde ser verificado na atividade final, onde os mesmos puderam interagir entre si e 
com o professor. Ao escolher um tema que faz parte do cotidiano dos alunos e a 
partir dele desenvolver os conteúdos químicos foi possível perceber o quanto é 
significativo para os alunos compreender que o conhecimento químico tem sentido 
na vida sua vida. A forma como as aulas foram desenvolvidas despertou a atenção 
dos alunos, uma vez que não conheciam acerca da química presente nos fogos de 
artifício. 
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