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Quem somos 
* Um subprojeto do 
PIBID UFRGS, criado 
em 2014, e atualmente 
composto pela seguinte 
equipe: 
 

- Seis estudantes de 
licenciatura: Matheus P., 
Matheus R., Michele, 
Ronald e Tamara; 
 

- Uma supervisora: 
Profª Ivete; 
 

-  Uma coordenadora: 
Profª Gisele (Dep. 
Filosofia da UFRGS). 
 
	  



O Que Fazemos  
* Acompanhamos algumas turmas, 
normalmente de Seminários Integrados, tendo 
em vista as potencialidades interdisciplinares 
das ações de pesquisa dos alunos;	  
* Procuramos contribuir com o aprimoramento 
das habilidades transversais de leitura e 
escrita; 
* Realizamos algumas atividades envolvendo 
conteúdos dos componentes curriculares 
(como “A Hora da Ciência” e a “Oficina de 
escrita criativa”). 

https://pibidintervale.wordpress.com  



O Que Propomos 
Hoje: 

* Alguns critérios, em forma de 
perguntas, para a construção de ações 
interdisciplinares; 
 
* O que vamos mostrar não pretende ser 
modelo, talvez inspiração; 
 
* Gostaríamos de ouvi-los para saber 
como avaliam a proposta e quais 
critérios utilizam para esta avaliação.	  



Um diagnóstico 
* “Interdisciplinaridade” é uma palavra que está 
se desgastando, principalmente porque não se 
sabe muito bem o que quer dizer – ou melhor, 
quais ações podemos ou não classificar como 
interdisciplinares; 
 

* Os documentos do MEC são bastante confusos 
a esse respeito (“desamparo conceitual”);  
 

* A proposta da BNCC fala bastante de 
interdisciplinaridade e articulação de saberes, 
mas cada componente parece ter elaborado sua 
proposta sem considerar os demais… 



Nossas leituras 
Ensino de Filosofia e Currículo –  
Ronai Pires da Rocha 
 
Artigos de Olga Pombo  
 
(“A Epistemologia 
Da Interdisciplinaridade”, por exemplo) 
 
Artigos de Michael Young  
(“Para que servem as escolas?” 
 
 “O argumento radical em defesa de um 
currículo centrado em disciplinas”) 



Algumas distinções 
importantes 

Interdisciplinaridade 
escolar 

Interdisciplinaridade 
de pesquisa 

Conexões entre temas, 
conceitos, problemas e 
métodos de diferentes 
componentes curriculares 
escolares.  

Conexões entre objetos e 
métodos de diferentes 

disciplinas em seu ambiente 
de investigação.  



Uma Imagem 
Auxiliar 

(POMBO, 2008) 



Interdisciplinaridade 
“pé no chão” 

* Se optarmos por trabalhar a partir do que já temos, 
sem “inventar moda”, então podemos simplesmente 
olhar para nossos planos de ensino e fazer como que 
um mapeamento de possibilidades de integração entre:  

• Conceitos 
• Temas 
• Problemas 
• Métodos/ 
Habilidades 
 
 
* Alguns deles são típicos de nossas disciplinas, 
próprios a elas; outros, embora apareçam nelas, ao 
mesmo tempo permitem alguma espécie de “diálogo”; 

-  de cada 
componente; 

-  de cada área;	  



Nossa proposta 
* Surgiu de uma conversa (de 2015) com 
alguns professores da área das Ciências da 
Natureza;  
* Na ocasião, quando perguntados sobre 
temas interessantes e importantes de serem 
trabalhados com os alunos, surgiu a questão 
do desenvolvimento da sexualidade dos 
adolescentes; 
* Pensamos, então, em parceira com 
coordenadoras de outros PIBID, em trabalhar 
o tema de modo indireto, através da ideia 
de atração. 
	  



Atração 

Matemática 

Ciências 
Humanas  

Ciências 
Naturais 

Linguagens 





Perguntas 
orientadoras 

* Como o tema atração é ou pode ser abordado por 
cada componente? (Quais são os conteúdos e 
habilidades de cada componente que se relacionam 
mais diretamente com este tema?) 
 

* Como tais conteúdos e habilidades podem ser 
articulados de maneira perspectivista (tanto entre 
componentes da mesma área como entre componentes 
de áreas distintas)? 
 

* Quais são as semelhanças e diferenças conceituais 
mais significativas que podemos mapear entre as 
diferentes perspectivas disciplinares? 
 

* Como relacionar esta abordagem perspectivista com o 
mundo vivido dos adolescentes?* 



Linguagens (I) 

Utilizando  
o recurso a um 
dicionário 
analógico online (o 
Aulete Digital), a 
proposta consiste 
em montar uma 
“rede semântica” em 
torno da palavra 
“atração”: 



Física 
* A Física estuda quatro 
“forças fundamentais” na 
natureza; 
 

* Propomos focar em 
apenas duas: a 
gravitacional (sempre 
atrativa) e eletrostática  
(que pode ser atrativa ou 
repulsiva); 
* Newton imaginou uma 
força que age a distância 
entre dois corpos de 
modo que um atrai o 
outro. 
 



Definições de atração 
Definição vetorial  

 
* Mesma direção  
* Sentidos opostos de 
modo que os vetores 
apontem para o ponto 
médio 
 

Par ação e reação 
 

* Mesmo módulo 
* Mesma direção  
* Sentidos opostos  
* Mesma origem  
* Em corpos diferentes 
 



Atração e Repulsão 

Força Eletrostática 



Matemática 
• “Que tipo de conhecimento matemático está 
em jogo nos cálculos das forças naturais?” 

• Pode-se explorar os estudos sobre padrões 
de atratividade de rostos e corpos entre 
primatas e entre humanos – pesquisas feitas 
com usuários de redes sociais e sites de 
busca de parceiros: 

• Como se calculam estes padrões? 
• (A noção de simetria e os padrões de 
beleza: quais relações?) 



Biologia 
- Em conexão com as pesquisas apresentadas  
 pelo viés da Matemática, pode-se abordar os  
 modos de atração sexual entre indivíduos de       
variadas espécies animas – especialmente  
através de fenômenos hormonais, abrindo-se o  
espqço para começar a falar de maneira “poderosa” 
sobre sexualidade… 
 
-  Há também os fenômenos de “corte” (espécies em 
que machos realizam “danças” e/ou “performances” 
para atrair parceiros) e outros fenômenos, 
morfológicos, como alteração das cores ou 
plumagem para atrair pareceiros; 

- Ainda, há comportamentos e alterações 
morfológicas com a finalidade de  

  espantar potenciais agressores.. 
 



- No caso específico do ser humano, pode-se perguntar, 
ainda: pelas especificidades das reações biológicas 
do corpo humano em “estado de paixão” (uma das 
mais fortes formas de atração);  

- O que abre espaço para falar sobre sobre os 
mecanismos de reprodução, doenças sexualmente 
transmissíveis, gestação e finalmente, questões 
gênero e sexualidade: 

 
 

“Qual a medida (se é possível medir) de determinação 
genética e social de nossas  

atrações sexuais?” 
 

 A Biologia pode,  
sozinha, responder se  

a sexualidade humana é uma  
questão de escolha? 

 

Biologia 



Ciências Sociais 
- As Ciências Socias podem contribuir com 
a resposta à pergunta anterior, uma vez 
que explora os conceitos de identidade 
de gênero e orientação sexual pela 
perspectiva das construções a que estão 
sujeitos tais conceitos em diferentes 
sociedades; discriminação; 

- Além disso, poderia ser trabalhada a 
questão dos fenômenos de massa: como 
se formam, quantos tipos de massa 
existem, como se dissipam, em que  

  diferem de organizações sociais não  
  massivas etc.. 
- O papel da amizade nas relações sociais; 
- Os ideiais de amor; 



Filosofia 
- Amor e amizade (exemplos de sentimentos “de 
atração”, bem como seus opostos, sempre foram temas 
de grande interesse filosófico; 

-  Há, portanto, muitos textos que poderiam ser 
utilizados para tratar do assunto; Algumas perguntas 
mais gerais sobre o tema: 

- O que é “estar atraído” por alguém ou alguma coisa? 
- Quais e quantos são os tipos de atração?  

- É diferente ser atraído por pessoas, coisas, lugares e 
ações (comportamentos)? 

- Podemos escolher por quem ou o que nos atrair? 



Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho 
de Prudência, Poros, o esperto. Enquanto se banqueteavam, aproximou-se Penia, a Penúria, para 
mendigar as sobras da festa, e sentou-se à porta. Embriagado pelo néctar, pois o vinho ainda não existia, 
Poros se encaminhou para os jardins de Zeus e lá adormeceu, dominado pela embriaguez. Foi então 
que Penia, em sua miséria, desejou ter um filho de Poros. Deitou-se a seu lado e concebeu a Eros, o 
amor. Por esse motivo é que Eros tornou-se mais tarde companheiro e servidor de Afrodite, pois foi 
concebido no dia em que esta nasceu. Além disso, Eros, devido à sua natureza, ama o que é belo e, 
como sabemos, Afrodite é bela. E por ser filho de Poros e Penia, Eros tem o seguinte fado: é pobre, e 
muito longe está de ser delicado e belo, como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, é rude, é 
sujo, anda descalço, não tem lar, dorme no chão duro, junto aos umbrais das portas, ou nas ruas, sem 
leito nem conforto. Segue nisso a natureza da mãe que vive na miséria.  

Por influência da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atenção para tudo que é belo e gracioso: é 
bravo, audaz, constante e grande caçador: está sempre a deliberar e urdir maquinações, a desejar e a 
adquirir conhecimentos, filosofa durante toda sua vida; é grande feiticeiro, mago e sofista.  
Não vive, propriamente, nem como imortal nem como mortal. No mesmo dia, ora floresce e vive, ora 
morre e renasce, se tem sorte, graças aos dons recebidos pela herança paterna. Rapidamente passam 
pelas suas mãos os proveitos que lhe trazem a sua esperteza. Assim, nunca se encontra em completo 
estado de miséria, nem, tampouco, na opulência.  
Oscila, igualmente, entre a sabedoria e a tolice: devido ao seguinte motivo: nenhum dos deuses, como é 
claro, exerce a filosofia, ou deseja ser sábio, pois que como deus já o é; quem é sábio não filosofa; não 
filosofa nem deseja ser sábio, também, quem é tolo, e aá reside o maior defeito da tolice: em considerar-
se como alguma coisa de perfeito, conquanto, na realidade, não seja nem justa nem inteligente. E quem 
não se considera incompleto e insuficiente, não deseja aquilo cuja falta não pode notar.  

(Platão, O Banquete) 



“Love is a romantic designation for a most 
ordinary biological — or, shall we say, 

chemical — process … a lot of nonsense is 
talked and written about it.” 

  
Ninotchka (1939) 



It’s a Chemical Reaction, That’s 
all 

When the electromagnetic of the he-
male 
Meets the electromagnetic of the 
female, 
If right away she should say, "This is the 
male!" 
It's a chemical reaction, that's all. 
  
And though your Fascists may answer 
with hisses, 
The same applies when your misters 
and misses 
Hey-diddle-diddle with middle-class 
kisses, 
It's a chemical reaction, that's all. 
  
 

Say in love with you I fall, 
And in love with me you also fall, 
Though the uninstructed faction 
Calls it mutual attraction, 
It's a chemical reaction, that's all. 
  
As in the case of invertebrates Cambrian, 
As in case of fishes Devonian, 
As in case of amphibians Permian, 
As in case of reptiles, Triassic or Jurassic, 
  
Merely read in the book by Kamichev 
Which has now become classic. 
 

Cole Porter	  
https://www.youtube.com/watch?
v=0xCrQ4kElBs&nohtml5=False	  

  
 



All Of You  

I love the look of you, the lure of you 
[I love to make a tour of you?] 
The sweet of you, the pure of you 
The eyes, the arms, the mouth of you 
The east, west, north and the south of 
you 
  
I'd love to gain complete control of you 
And handle even the heart and soul of 
you 
So love, at least, a small percent of me, 
do 
For I love all of you 
  
 

I'd love to gain complete control of you 
And handle even the heart and soul of you 
So love, at least, a small percent of me, do 
For I love all of you, for I love all of you 
  
After watching your appeal from ev'ry 
angle 
there's a big romantic deal I've got to 
wangle 
For I've fallen for a certain luscious lass 
And it's not a passing fancy or a fancy pass 
 

Cole Porter 



He loves and she 
loves  

by George & Ira Gershwin 
  
He loves and she loves and they love, 
So why can't you love and I love too? 
Birds love and bees love and whispering trees love, 
And that's what we both should do! 
  
I always knew some day you'd come along, 
We'll make a twosome that just can't go wrong! 
Darling,  
He loves and she loves and they love, won't you 
Love me as I love you? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oyJuH945H8k&nohtml5=False	   
 



Articulações 
-  O tema é riquíssimo, não pretendíamos esgotá-lo; 

-  Gostaríamos apenas de indicar um caminho possível para o 
planejamento de sequências de atividades envolvendo 
muitos componentes curriculares em torno de um tema 
“atrativo”; 

-  Este caminho começa com a constatacão de temas de 
interesse do alunado, seguido de um mapeamento ao estilo 
“princípio do presépio”; 

-  Como cada componente de área, e depois as áreas entre si, 
vão se articular para deixar as atividades orgânicas é algo 
que depende da situação de cada escola, mas sobretudo 
das relações entre colegas, da disposição para aprender 
coisas novas e para o trabalho em equipe. 



Como começar? 
• Os mapeamentos 
podem ser feitos 
com base nos 
próprios planos de 
ensino de cada área 
e depois das 
possíveis conexões 
entre componentes 
de cada área; 

 

• Instrumentos de 
sondagem servem para 
identificar temas e 
problemas do mundo 
adolescente que 
serviriam de base para 
impulsionar os 
mapeamentos e as 
atividades; 

• Mas também podem 
servir para saber, em 
cada turma, quais 
disciplinas articular.. 



Obrigada! 


