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Um ensino de cunho interdisciplinar, visando à interação entre os sujeitos e a 
qualificação do ensino na Educação Básica, por meio da articulação entre as 
diferentes áreas do saber, é princípio de formação e objeto de estudo desde a 
década de 60. Afinal, a interdisciplinaridade, na visão de Bedin e Del Pino (2014, p. 
818), “emerge com o significado de dialogar e articular os conhecimentos 
disciplinares, enriquecendo cada disciplina que compõe o currículo, não as 
fragilizando”. Todavia, para ser desenvolvido um ensino de forma interdisciplinar, é 
preciso que os professores, por meio de ações, planejamentos e objetivos em 
comum, busquem desenvolver uma prática que, verdadeiramente, faça menção aos 
princípios pedagógicos: a inserção ativa do sujeito e o desenvolvimento do conteúdo 
de forma contextualizada. Neste aporte, emerge a metodologia Dicumba 
(Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral da Aprendizagem), a qual 
proporciona aos professores o desenvolvimento de conteúdos científicos a partir do 
interesse e do desejo do aluno, validando questões de contextualização, formação e 
emancipação (BEDIN; DEL PINO, 2018). Diante do exposto, este estudo visa refletir 
sobre uma atividade desenvolvida na Educação Básica com vistas ao trabalho 
interdisciplinar na área das Ciências da Natureza à luz da metodologia Dicumba, 
pois esta propõe a “aproximação entre os saberes científicos e do senso comum, o 
professor e o aluno, a escola e a sociedade, a teoria e a prática e, dentre outros 
aspectos, o fazer e o dizer pedagógico no campo da educação” (BEDIN; DEL PINO, 
2018, p. 341). Isto é, a Dicumba proporciona a inter-relação entre as áreas do 
conhecimento por instigar os professores a trabalharem o conteúdo a partir de um 
mesmo assunto, o qual deriva da curiosidade do aluno, construindo um currículo 
horizontal e não linear. Diante do exposto, uma atividade foi desenvolvida por três 
professores (química, física e biologia) da Educação Básica na região metropolitana 
de Porto Alegre/RS, considerando-se a participação de 27 alunos do 2º ano do 
Ensino Médio. Após a escolha de um tema de pesquisa pelos alunos, cada professor 
problematizou o assunto em sua área de concentração, instigando os estudantes a 
pesquisarem os conteúdos científicos das três disciplinas agregados ao tema. Após 
a atividade, que ocorreu por meio de cinco passos que denotam a Dicumba 
(pesquisa temática, problematização docente, pesquisa científica, socialização, 
ressignificação), um questionário foi entregue aos alunos e aos professores para que 
pudessem, a partir de assertivas, pontuar um grau de concordância em relação ao 
trabalho. Ao término, por meio da análise do grau de concordância dos sujeitos, 
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percebeu-se que a atividade desenvolvida enriqueceu o processo de ensinagem, 
pois por meio desta os sujeitos trabalharam de forma interdisciplinar, construíram 
saberes científicos e contextualizados, apresentando, além de uma interação 
cognitiva, interações entre os parceiros pensantes, trocas afetivas, investimento de 
interesse e valores (BEDIN; DEL PINO, 2016, p. 1417). Portanto, torna-se 
necessário pensar a formação docente no Ensino Superior à luz da inserção da 
metodologia Dicumba, a fim de que os futuros professores consigam entender o 
valor, as formas e os benefícios de trabalhar de forma interdisciplinar em diferentes 
dimensões. 
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