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Resumo: Essa apresentação analisa e comenta um trabalho destinado ao 
desenvolvimento pessoal de profissionais das áreas de Saúde e Educação e à 
sensibilização para a aceitação ética das diferenças – a Oficina de Criatividade. 
Profissionais desses segmentos são instruídos, nos programas de capacitação, sobre 
a necessidade de manter uma postura ética de aceitação da diversidade, de promover 
a criatividade e oferecer ambientes desafiadores, que favoreçam o crescimento das 
pessoas com as quais trabalham. Esses mesmos programas, no entanto, pouco 
contemplam esses aspectos no que se refere aos próprios formandos. A atividade 
aqui apresentada foi desenhada para promover o desenvolvimento pessoal e do 
potencial de transformação dos participantes, complementando a necessária 
abordagem informativa dos programas de capacitação. A utilização de recursos 
expressivos variados (plásticos, cênicos, corporais), ao longo de reuniões grupais 
semanais, constitui um espaço para experiências múltiplas, que tornam visíveis 
aspectos ligados à ideologia e valores dos formandos, permitindo seu 
reconhecimento e discussão de forma ampla. Experimentado com bons resultados 
com educadores e psicólogos, em formação ou em serviço, o trabalho com arte 
deflagra uma atitude de descentramento, que favorece a exploração de limites, 
estilos pessoais e preconceitos, aspectos importantes em qualquer processo 
formativo voltado para a aceitação ética das diferenças.   
 
 
Palavras chave: formação profissional; oficinas de criatividade; atenção à 
diversidade. 
 

 
A aceitação ética das diferenças é um exercício de descentramento, no qual 

suspendemos temporariamente aquilo que somos, abrindo-nos para outras formas possíveis 
de viver. É a consideração incondicional pelas diferenças de significados atribuídos pelas 
pessoas às experiências vividas por elas. Existências diversas desenrolam-se diante de nós 
cotidianamente, na vida e em nossos locais de trabalho, intimando-nos a responder a elas 
num encontro diário com a novidade, um confronto com o inesperado. 

                                        
1 Trabalho apresentado no 4º Congresso Iberoamericano de Psicologia – Santiago do Chile, 2004. 
2 Doutora em Psicologia pela PUC-SP; supervisora de estágio no curso de Psicologia da Universidade 
Paulista – UNIP. 
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O trabalho com gente, característico das áreas de Saúde e Educação, é marcado por 
uma variedade grande de abordagens possíveis, por uma multiplicidade de campos de 
atuação, pelo contato cotidiano com múltiplas formas de existir. O que nos unifica 
enquanto profissionais, entretanto, é a disponibilidade em irmos ao encontro de outros, de 
nos abrirmos para seus modos particulares de existir, de forma a poder auxiliá- los em seu 
processo educativo ou em seu sofrimento e/ou crescimento psíquico.  

Em cursos de formação ou programas de capacitação nessas áreas  temos garantido,  
primordialmente, o espaço para discursos de caráter teórico, informativo, que são, sem 
dúvida, imprescindíveis. O que apresentamos aos formandos são as aquisições do 
conhecimento acumulado, transmitidos por meio de textos, aulas expositivas, seminários, 
laboratórios. Nesse processo, os alunos aprendem sobre um objeto de estudo – os seres 
humanos com os quais trabalharão – de uma forma objetiva, abstrata, virtual. Os livros não 
falam de pessoas reais, e sim de conceitos e abstrações. As teorias não falam de cada um de 
nós, falam de sujeitos ideais, “desencarnados”.  

Em oposição a esse aprendizado encontram-se pessoas reais, que quase nunca se 
ajustam perfeitamente àquilo que aprendemos teoricamente sobre elas. Isso faz com que o 
exercício profissional dependa do modo como cada aprendiz elabora, a partir de sua própria 
história de vida, aquilo que aprende, e também da abertura que tenha para a história de vida 
das pessoas às quais seu trabalho se dirige, ao por em prática o que aprendeu. Da mesma 
forma como o trabalho em Saúde e Educação passa inexoravelmente pela pessoa que 
somos, o processamento e a internalização dos conhecimentos dependem da pessoa que 
cada aprendiz é, com suas experiências, valores e crenças. Esses são aspectos nebulosos e 
de difícil acesso e explicitação, raramente focalizados nos programas de capacitação. 

Falar em contato com a diferença e em apropriação do conhecimento através de 
crenças e valores oriundos dessas diferenças mesmas é falar de ética. Baseamo-nos na 
premissa de que uma existência ética é uma existência hospitaleira, de aceitação de um 
outro que faz parte, desde sempre, de nós mesmos. Gianni Vattimo (1990), filósofo 
contemporâneo, lembra que vivemos, em nossa época, um processo de evidenciação dessas 
diferenças. Nos diz ele que "...se professo meu sistema de valores – religiosos, estéticos, 
políticos, étnicos – nesse mundo de culturas plurais, terei também uma consciência aguda 
da historicidade, contingência e limitação de todos esses sistemas, a começar pelo meu" (p. 
17).  Assim, garantir o meu espaço para existir pressupõe legitimar o dos demais, diferentes 
de mim. 

Conhecer é estranhar. Sem um elemento de imprevisibilidade, sem um 
deslocamento diante do que já sabemos, não conhecemos nada. Apenas quando as 
expectativas que temos para uma determinada situação são frustradas, cria-se o 
desequilíbrio necessário à aprendizagem. Com o conhecido não há o que aprender. Se 
queremos conhecer um outro, que é sempre diferente de nós, respeitando-o nos sentidos 
particulares que dá à sua existência, o contato com ele tem que se dar na abertura para o 
encontro com essa diferença, tem que acontecer às vezes como surpresa, cujo risco é tornar 
instáveis nossas próprias crenças. Como nos diz Michel Serres (1993): "Partir. Sair. Deixar-
se um dia seduzir. Tornar-se vários, desbravar o exterior, bifurcar em algum lugar.(...) 
Porque não há aprendizado sem exposição, às vezes perigosa, ao outro." (p. 15) 

Para lidar eticamente com a diversidade, precisamos garantir, a partir daquilo que 
sabemos através da aquisição do conhecimento acumulado (e que é, sem dúvida, 
imprescindível), um espaço para a surpresa. Sobre isso nos diz Maffesoli (2003): “Não 
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existe nada pior do que alguém querendo fazer o bem, especialmente o bem aos outros. O 
mesmo se aplica aos que ‘pensam bem’, com sua irresistível tendência a pensar por e no 
lugar dos outros.” (p. 11) É só quando somos capazes de suspender julgamentos, de parar 
de impor padrões – pessoais, culturais, religiosos – que encontramos verdadeiramente os 
outros, diferentes de nós.  

Pela via contrária, o acolhimento ao outro, ao mesmo tempo que nos aponta os 
aspectos enigmáticos dele, nos apresenta aos nossos próprios. Essa possibilidade, 
fundamental para o conhecimento de si e para a abertura para outros, é ainda pouco 
oferecida nos processos de formação profissional, ao menos de forma sistemática.  

A atividade aqui apresentada tem como principal objetivo criar o espaço necessário 
para o aparecimento e discussão desses aspectos. Denominada Oficina de Criatividade, foi 
idealizada inicialmente como simples treinamento em criatividade, mas atualmente 
constitui-se como uma parte da formação dirigida à vivência de experiências múltiplas, que 
visam sensibilizar o formando para os aspectos pessoais que, entre outras coisas, 
caracterizam e afetam o seu fazer diário, onde quer que ele se realize. 

O trabalho acontece em reuniões semanais ou quinzenais, nas quais são propostas 
atividades que utilizam, para sua execução, recursos expressivos variados. São feitos 
trabalhos de colagem, desenho, pintura, argila, massa, expressão corporal, musical, etc., 
organizados em blocos de duas ou três aulas que giram em torno de temas eleitos pelos 
grupos. Além disso, são sugeridas atividades culturais, como teatro, cinema, vídeo, música, 
exposições de arte, dança, literatura, poesia, que posteriormente podem ser utilizadas como 
temas desencadeantes de reflexão e discussão.  

Apoiada no referencial da Fenomenologia de inclinação heideggeriana, a Oficina de 
Criatividade pretende, com suas atividades, oferecer a seus participantes a oportunidade de 
deixar-se surpreender - com o outro e consigo mesmo, e de aprender com a surpresa. O uso 
de linguagens pouco usuais, em atividades consideradas "impertinentes", no sentido de não 
pertencerem ao referencial de recursos da formação tradicional, permite interromper a fala 
racional e estabelecimento de contato mais profundo com sentimentos, emoções, valores e 
preconceitos. É favorecida, assim, a possibilidade de la nçar um novo olhar sobre o 
conhecido, permitindo o surgimento do que pode se mostrar como surpresa, como o que 
contraria as expectativas. A possibilidade de sair do habitual, de nos abrirmos para o que 
nos é estranho, para o encontro com outros diferentes de nós. Acrescentamos ao necessário 
aprendizado sobre outros abstratos, aqueles de quem nos falavam livros e teorias, um ético 
aprender com outros diferentes de nós.  

A partir da experiência de novas linguagens, podemos nos lançar para fora do 
habitual, para um desconhecido a conhecer, agora não mais pelo caminho do discurso 
teórico, mas pelo da ética, pela qual – relembrando Vattimo – o reconhecimento por parte 
do sujeito do seu direito à singularidade define, por princípio, a possibilidade da existência 
de outros que lhe sejam diversos e da convivência com eles. A aceitação da existência 
inexorável do outro, num contexto ético, nos submete a ele, numa relação de desigualdade 
que é a que permite que, ao invés de aprender sobre ele, possamos aprender com ele, 
naquilo em que ele é diferente de nós. 

Alguns dos fenômenos desencadeados na Oficina sugerem que a abertura para a 
diferença pode ser atingida e, mais ainda, produzida 'artificialmente'3, com base num 
                                        
3 Baseio-me, aqui, no conceito de "forma sintética (ou artificial) de experiência", concebido por W. Benjamin 
e descrito por Gagnebin (in Benjamin, 1994) como a recuperação de uma narrativa num contexto diferente. 
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pressuposto que nos diz que a aprendizagem com o inesperado não é completamente 
passiva, e que a surpresa pode ser cortejada. 

A Oficina de Criatividade pretende instituir um espaço para esse confronto com 
outros, com a surpresa, por meio da ruptura com o habitual, como um  tempo de parar o que 
se está fazendo, de interromper as rotinas, de olhar de uma outra forma para o familiar 
(Schmidt e Ostronoff, 1999). A própria Oficina, como campo para a vivência das 
diferenças, significa um campo constituído por ser diferente dos outros, que propicia, por 
vezes, sustos consigo mesmo e com os demais; o desafio de mobilizar-se em direção ao 
outro sem reduzi- lo a si mesmo; um campo para o trânsito das experiências. Aceitar o que 
se nos oferece como estranho mantém a possibilidade de infinitos desdobramentos de 
sentidos, a virtual possibilidade da diferença, além do caráter insistentemente misterioso, 
enigmático, de tudo que é. É aí que reside o encanto do existir humano, matéria prima do 
nosso ofício.  

Se o flerte iniciado em nossa Oficina se consolida como uma união duradoura, não 
podemos ter certeza. Sabemos que ela é necessária para que ele se inicie, e que o terreno da 
atuação profissional está pleno de oportunidades para que nos deixemos atravessar pelo 
inesperado. O que pretendemos é que, no processo de capacitação, os formandos encontrem 
um lugar para prová - la com o duplo sentido de experimentá- la e de submetê- la à prova. Na 
transformação pessoal situa-se o principal objetivo da Oficina de Criatividade. Sua 
principal função passa pela possibilidade de experimentar, a partir de atividades que se 
apresentam na forma de situações inesperadas, o que é diferente e desconhecido, 
introduzindo aí um espaço para vivenciarmos a impossibilidade de permanecermos, 
intocados, como 'iguais a nós mesmos' ao longo do tempo. 
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