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Considerando que a Química deve ser desenvolvida a partir da realidade do sujeito, 
agregando saberes e conhecimentos que o mesmo traz de suas vivências históricas, 
sociais e culturais, a fim de que possa participar ativamente na construção de sua 
identidade ética e crítica para a cidadania, este trabalho tem como objetivo refletir 
teoricamente sobre como a metodologia Dicumba possibilita o desenvolvimento do 
Ensino de Química de forma contextualizada, problematizando esta ação por meio 
da vivência do aluno e a formação docente baseada em saberes intradisciplinares. A 
Dicumba (Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral da Aprendizagem) foi 
desenvolvida por Bedin e Del Pino “em uma perspectiva de conhecimento modelado 
a partir de uma teia construtivista-colaborativa, a qual permite, durante o processo 
de construção de saberes, a comunicação entre os alunos e entre estes e o 
professor” (BEDIN; DEL PINO, 2019, p. 4). Basicamente, a ideia da metodologia é 
que o aluno escolha um tema de interesse, advindo de suas vivências e 
curiosidades, para pesquisar e, após a explanação da pesquisa, o professor 
problematizar no viés da química, instigando-o a um ciclo dialético de pesquisa. Este 
desenho que potencializa a aprendizagem do aluno através da pesquisa centrada 
em seu contexto, possibilitando-lhe a revisão de saberes para a (re)construção de 
seus conhecimentos exige do professor saberes intradisciplinares e ações de 
contextualização; trata-se de inserir o conteúdo científico na vivência do aluno e não 
o contrário (BEDIN; DEL PINO, 2018). Assim, a contextualização, como um ato 
pedagógico e envolto de múltiplas dimensões, como social e cultural, pode ser 
entendida como ações de: a) desenvolver atitudes e valores em uma perspectiva 
humanística diante das questões sociais relativas à ciência e à tecnologia; b) auxiliar 
na aprendizagem de conceitos científicos e de aspectos relativos à natureza da 
ciência; e c) encorajar os alunos a relacionar suas experiências escolares em 
ciências com problemas do cotidiano (SANTOS, 2007, p. 5). Baseando-se nos 
princípios da contextualização, pode-se ajuizar que a inserção da Dicumba no 
Ensino de Química possibilita o desenvolvimento de ações que fundamentam e 
qualificam o ensino-aprendizagem, uma vez que a esta possibilita a abordagem de 
temas e situações reais que derivam do interesse dos estudantes, possibilitando-
lhes a discussão de forma transversal entre os saberes do contexto e os saberes 
científicos em diferentes aspectos. Este desenho, que exige do professor relações 
expressivas entre diferentes conceitos e conteúdos abordados na química, faz com 
que o estudante sinta-se coautor da própria formação, pois, ao articular conceitos 
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específicos da ciência em um tema de curiosidade por meio da pesquisa, 
aprendendo a partir do seu contexto sociocultural e sociohistórico, proporciona aos 
sujeitos à compreensão da ciência e a aplicabilidade desta no mundo social em que 
estão inseridos, atribuindo-lhes a capacidade de tomar decisões, argumentar 
criticamente e utilizar seus conhecimentos para modificar a realidade. Portanto, a 
Dicumba possibilita a contextualização no Ensino de Química, propiciando ao aluno 
“conhecer-se e transcender-se ao vivido imediato para tornar-se pessoa completa ao 
assumir-se e dar significado àquilo que é importante para sua própria vida” (BEDIN; 
DEL PINO, 2019, p. 4).  
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