
É possível ousar para promover uma educação complexa 
A concepção de educação por meio de interações enfatiza o processo de aprendizagem 
 

Os estudantes que cursam a graduação no Setor Litoral da UFPR, em Matinhos, uma 
vez na semana, ao chegar à Universidade não encontram os mesmos colegas de curso. Eles se 
reúnem com outros alunos, de diferentes graduações e períodos, e também com pessoas da 
comunidade local. Isso porque, às quartas-feiras, são realizadas as Interações Culturais e 
Humanísticas (ICHs), atividades que compõem um dos eixos do currículo obrigatório de todos 
os cursos de graduação ofertados no Setor Litoral.  

O principal objetivo dessas atividades é promover a interação vertical – entre turmas 
em diferentes fases dos cursos; e horizontal – com estudantes de cursos diferentes no mesmo 
espaço; dando ênfase às construções coletivas, percepções, trocas de experiências e reflexões. 
Cada grupo pode ter de 20 a 55 participantes e ao menos um professor como mediador, sendo 
ele responsável pela gestão acadêmica dos encontros. Os temas propostos por qualquer 
membro da comunidade acadêmica são bastante diversificados: paisagismo agroecológico, 
introdução ao desenho artístico, tecnoich, tênis de praia, capoeira, libras, redação de trabalhos 
científicos, comunicação ‘sem vergonha’, entre diversos outros. Os espaços em que as ICHs 
acontecem também são diversos: salas de aulas, tendas, salas de reuniões, na praia, escolas, 
ao longo de um rio, até mesmo no mar.  
 Nos encontros das ICHs é possível abordar os temas de forma mais experiencial e 
complexa, fazendo conexões de conhecimentos, relacionamentos, experiências e emoções. 
Assim essas Interações atendem às necessidades de aprendizagem diante de um mundo 
complexo, tomado o conceito como abordado por Edgar Morin, “não só a parte está no todo, 
mas também o todo está na parte”.  

A pergunta onipresente, quando essas atividades fazem parte do currículo acadêmico 
de cursos de graduação, é: como essas interações podem contribuir de forma efetiva para a 
formação humanística e profissional? Se por um lado, o acesso aos conteúdos não é garantia 
de que o aprendizado aconteça, por outro não é toda e qualquer experiência que gera 
conhecimento. Marcos Masseto conceitua a aprendizagem como um processo de crescimento 
e desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, abrangendo minimamente quatro áreas: 
conhecimento, afetivo-emocional, habilidades e atitudes. A busca essencial deve ser  pelo 
significado do aprendizado ou da vivência, ou seja, os conteúdos estudados tenham significado 
para o estudante. Para como exemplifica Jorge Larrosa Bondia, essa é uma condição para a 
construção do conhecimento. Para ele, tal experiência deve ser algo “que nos passa”, “que nos 
toca”, “que nos move” e não algo “que se passa” ou “que se move”. 

Nas ICHs, aborda-se aspectos subjetivos da aprendizagem, aqueles supostamente 
deixados de lado pelo ensino tradicional-tecnicista. Nesse espaço curricular, possibilita-se que 
estudantes de diferentes cursos participam juntos de oficinas, debates, vivências e saídas de 
campo; práticas, que permitem a sensibilização, a interação e a interprofissionalidade. 
Maturana e Varela, criadores da Teoria da Autopoiese e da Biologia do Conhecer, propõem o 
pensamento sistêmico e o construtivismo radical, enfatizam a necessidade de processos de 
conhecimento construídos a partir das interações, visando o resgate das emoções, num 
processo de (re)valorização das mesmas. Assim, se a fragmentação existente em currículos 
tradicionais não estimula o diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento, atividades 
como as ICHs podem ser um caminho para o aprendizado significativo.  

 
Interações Culturais e Humanísticas (ICH) que são espaços de 
aprendizagem coletiva presentes em todas as fases do curso, 
cujo principal objetivo é proporcionar aos estudantes uma 
formação profissional técnica conectada com a visão 
humanista.  



Um dia de ICH 
Em cima da mesa diversos alimentos in natura que serão preparados no decorrer do 

encontro. Aos poucos os estudantes começam a chegar ao Laboratório de Alimentação (Leal). 
Lá acontece o ICH ‘Alimentação – Um laboratório para a Saúde’, a mediação da atividade é 
feita pela professora Ione Aschidamini e pela trofologista Maria de Lourdes Neves, que atua 
voluntariamente na atividade – a trofologia é o estudo sobre a manutenção da saúde por meio 
de uma dieta equilibrada. 

Antes de qualquer fala, algumas pessoas que chegam tomam postos ao redor do 
balcão e da pia, devidamente equipadas com toucas e aventais, começam a higienizar, 
descascar e cortar os alimentos, que farão parte do processo de aprendizagem daquele dia. O 
caldo resultado do cozimento daqueles alimentos tem a função de estimular o sistema 
imunológico. Tópico que foi tema da fala de Maria de Lourdes naquele dia. “Não colocamos 
qualquer combustível nos nossos carros, porque comemos qualquer coisa? O nosso 
organismo, nosso sistema imunológico, também cansa se ele for atacado a toda hora”, explica 
a trofologista. Ela explicou o papel das imunoglobulinas, também conhecidos como anticorpos, 
na defesa do organismo humano e a importância de uma alimentação para que esse sistema 
funcione bem. No caldo foram colocados os seguintes vegetais: couve-flor, inhame, abobora, 
tomate, berinjela, batata doce, batata salsa (mandioquinha), cenoura, beterraba (com as 
folhas), brócolis, alho, limão, além de outros temperos. Enquanto o aroma do caldo 
cozinhando no fogão tomava conta da sala, os participantes discutiam hábitos que podem 
ajudar ou prejudicar as defesas do organismo. Para encerrar a atividades, os participantes 
experimentaram e aprovaram o prato feito a muitas mãos.  
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