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Introdução 
A indústria química segue em evolução, utilizando-se das mais diversas substâncias perigosas, contribuindo 

para produção de diversos produtos ao ser humano. O principal transporte utilizado para essa logística é o modal 
rodoviário. Contudo, sua circulação pelas rodovias traz riscos potencias à população. O acidente com transporte de 
produtos perigosos pode provocar diversos impactos para população local e inúmeras consequências aos cursos 
d’água, solo, qualidade do ar, incêndios, dentre outros problemas. 

A desinformação e a falta de repercussão sobre o tema são fatores preocupantes e precisam ser revistos numa 
perspectiva educacional. Assim, o objetivo é aproximar o conteúdo de química por meio da contextualização do tema, 
buscando informar os alunos, promover criticidade, reflexão sobre a importância dessa abordagem e do estudo da 
química para sua realidade, formando seres atuantes na sociedade. 

Metodologia 
A metodologia adotada foi a expositiva dialógica, buscando a interação e participação entre professor/aluno na 

construção do conhecimento. Os alunos participantes eram do 1º ano do ensino médio. Foi apresentado à turma o tema 
proposto para se trabalhar o conteúdo de ácidos e bases. Houve uma discussão sobre o conceito de produtos perigosos 
e a proximidade desses com o meio social dos alunos. Com isso, foi possível adentrar no conteúdo, utilizando-se alguns 
exemplos de produtos perigosos cotidianamente presentes, o que possibilitou discutir sobre as características de cada 
substância, toxicidade, riscos ao ser humano, além do conteúdo químico mais aprofundado. 

Resultados e Discussão 
 Após essa prática, ficou evidente o interesse e participação dos alunos em busca do conhecimento sobre o 
tema. Percebe-se que ao aproximarmos o conteúdo da realidade dos estudantes, há um despertar sobre a aplicação 
prática desse ensino em suas vidas, corroborando com o objetivo de construção do conhecimento e na formação cidadã 
e política desses seres, além de valorizar a química em sua trajetória estudantil. 

Considerações Finais 
 Destarte, o objetivo de utilizar o tema gerador para agregar na aplicação do conteúdo de química apresentou 
bastante êxito. Denota-se a importância da formação continuada do professor em conseguir buscar alternativas 
metodológicas que tornem a sala de aula atrativa e engrandecedora tanto para a trajetória estudantil quanto ao âmbito 
social, buscando a formação emancipadora e cidadã dos alunos. 
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