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Resumo: Esse trabalho analisa algumas das 
especificidades da formação de profissionais envolvidos 
com o contato humano, defendendo a necessidade de 
criação de atividades complementares à formação 
tradicional, onde possam ser vividas experiências de 
caráter estético. Apresenta a importância do aprendizado 
sistemático, oferecido na sala de aula, contrapondo-o, no 
entanto, a outras possibilidades de aprender. O aprender 
sobre (o que já se fez, o que já se sabe) complementa-se 
pelo aprender com (outros diferentes de nós) e pelo 
aprender em (um estado de suspensão, de espera para 
que o emergente se mostre). Essa vivência de abertura 
pessoal para a diversidade mostra-se particularmente 
relevante diante da variedade cada vez maior de contextos 
aos quais os formandos podem dirigir-se, nas diferentes 
áreas. 
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Os pressupostos 

 

Qualquer processo de formação pressupõe, em maior ou menor 
grau, que o sujeito deixe-se afetar em dois níveis diferentes. Um é o 
                                                 
1 Publicado em SPINELLI, YOSHIURA, YAZIGI & YAZIGI. Criatividade, experiência 
estética e formação profissional, São Paulo: UNESP, 1999, 
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aprendizado de um conhecimento acumulado considerado objetivo, neutro, 
independente de contextos ou indivíduos. O outro é o aspecto humano, 
axiológico, mutante e variável. Dependendo da área a que essa formação se 
dirige, o peso atribuído a essas duas vertentes pode variar, mas elas estão 
sempre presentes. 

A formação tradicional ancora-se, maciçamente, na primeira delas. 
Baseia-se na transmissão do conhecimento acumulado, realizada da mesma 
forma que esse conhecimento foi produzido: a partir da exigência da 
neutralidade científica, na busca de uma verdade unívoca por meio da redução 
dos fenômenos a seus componentes mais essenciais. Por essa perspectiva. 
aprendemos sobre coisas, fatos, pessoas, que o processo redutivo torna 
distantes da experiência vivida, da vida real.  

Mas, principalmente em áreas como as Ciências Humanas, da Saúde 
e da Educação, o exercício profissional ancora-se, principalmente, nas relações 
interpessoais. Manter a confiança no que nos diz a experiência vivida nessas 
relações obriga-nos a constatar que ela transborda, por todos os lados, 
definições rígidas metodicamente estabelecidas. O sucesso na condução de 
processos, procedimentos e atividades, neste caso, depende da consideração 
por um outro diferente de nós mesmos, irredutível, diante do qual temos que 
estar disponíveis, para que trocas favoreçam a mútua compreensão. Nessas 
áreas, o desenvolvimento humano, pessoal e social, assume um caráter tão 
importante quanto o aprendizado teórico e técnico.  

Como profissionais encarregados da compreensão do humano, 
ressentimo-nos na era contemporânea, da ausência de critérios sólidos que 
norteiem aquilo que fazemos, em virtude da multiplicidade constitutiva dos 
diferentes domínios que abraçamos. Pessoas não se deixam submeter pelos 
rigores metodológicos, extravasando-os sempre. Modos de vida diferenciados 
demandam compreensão contextualizada, abertura para a contradição e 
mudança constante. O mundo atual - feliz ou infelizmente - é estimulante, 
variado, desconcertante: complexo, no sentido dado por Morin (1994), de 
alguma coisa sobre a qual não se impõe uma ordem absoluta nem a 
possibilidade da certeza completa.  

Insistentemente maravilhados com a profusão caleidoscópica pela 
qual o existir humano, matéria prima de nosso ofício, se mostra a nós, 
constatamos o (feliz) desapontamento diante da incapacidade de métodos e 
discursos lineares em aplainar nossas idiossincrasias, enquanto resistimos a 
todos os esforços empreendidos no sentido de fazer de todos nós um só: o 
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mesmo. Esta situação coloca-nos diante do desafio de desenvolver nossas 
atividades práticas sobre uma base sólida de conhecimento acumulado, mas 
lançando mão de outros recursos, dos quais o principal é a própria pessoa que 
nós somos.  

Sabemos que nem tudo que a teoria diz aparece na prática, e que 
nem tudo que vivenciamos na atuação é coberto por conceituações teóricas 
precisas. A compreensão do outro, ponto de partida para qualquer relação 
interpessoal, pressupõe a capacidade de descentramento frente a nossos 
próprios valores, para que se abra o espaço para a alteridade: para aquilo que, 
no outro, é diferente de nós. A partir desta relação de desigualdade podemos, 
então aprender uns com os outros, e não a partir de uma relação de submissão 
diante de conhecimentos e especialidades consideradas completas, já que 
neutras e objetivas.  

A formação e a iniciação na vida profissional significam para o 
aprendiz aperfeiçoar essas habilidades. Não se trata da mera aplicação linear do 
conhecimento adquirido, mas de abrir-se para a complexidade, mobilizar uma 
variedade de recursos pessoais a serem postos em ação diante da diversidade, 
nem sempre compatível com modelos estáticos, num processo por vezes 
angustiante, para que esse conhecimento adquirido torne-se encarnado. 

 

Espaços alternativos/atividades impertinentes 

 

Nesse sentido, é possível e necessária a criação de espaços na 
educação formal,  complementares às situações mais ‘objetivas’ da formação 
(aulas, trabalhos, provas, laboratórios), para que essa angústia possa ser 
acolhida e trabalhada, para que o aprendizado que dela deriva não se perca. 
Exemplos de situações como essas são grupos para o desenvolvimento 
pessoal e da criatividade em cursos de Ciências Humanas, da Educação e em 
comunidades3. O campo ali estruturado é desencadeante de experiências 

                                                 
3 Este trabalho é realizado desde 1988 dentro de uma área de estágio denominada “Oficina de 
Criatividade” oferecida a alunos de 5º ano de Psicologia na UNIP, em cursos da Pós Graduação 
Lato Sensu da mesma instituição e está descrito em CUPERTINO (1995) e FORGHIERI 
(1995). Foi feito, também, de 1996 a 1998, com um grupo de educadores do Centro de 
Juventude Pedra Branca, na Favela do Flamengo, na Zona Norte de São Paulo.  
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variadas, com um caráter mais estético4 que lógico-racional que permite ao 
aprendiz consolidar uma 'atitude experimentadora' como condição básica para 
o trabalho, presente ou futuro, a ser realizado profissionalmente.  

O saber pretendido, neste caso, circula por outras esferas que 
aquelas passíveis de apreensão sistemática. Impossível de ser descrita e 
compreendida apenas através da explicação e da argumentação, essa é a 
experiência que a vida, mais que qualquer contexto específico dela, nos 
proporciona, presente mas inatingível por ser de outra natureza que a dos 
eventos representáveis (Polanyi, [1958]1974). É o pano de fundo através do 
qual se metaboliza o que é formalmente aprendido, e que pode, aí, ser 
colocado em ação. Mais complexo que linear, esse saber se constitui na esfera 
do assistemático, do imaginário, da experiência estética da simples fruição. 

Nessas experiências com grupos são apresentadas atividades de 
sensibilização pouco usuais em ambientes acadêmicos, que utilizam recursos 
expressivos variados: colagem, desenho, pintura, argila, massa, expressão 
corporal, musical. São usados também textos literários, poesias, filmes e há 
atividades extra-classe: teatro, cinema, vídeo, música, exposições de arte, 
dança, ou outras coisas que se mostrem relevantes, selecionadas segundo os 
eventos culturais importantes da cidade. 

Por meio do trabalho com esses recursos pretendemos a abertura 
pessoal para a pluralidade, a consideração de que 'o que é pode ser 
diferente', que é o mais próximo de uma definição não redutiva da 
criatividade que podemos chegar. Em tais contatos, é possível desenvolver 
algumas atitudes, como a possibilidade de viver os vários ângulos de qualquer 
experiência, além da flexibilidade e da abertura pessoal para experimentar 
diferentes situações. Tais atitudes podem ser melhor compreendidas por 
expressões como descentramento, estranhamento, palavras que podem ser 
consideradas como atributos das pessoas criativas.  

 

Um aprender diferente 

 

                                                 
4 O termo 'estético', aqui, é usado com sentido dado por Vattimo (1991), de uma experiência 
que é acolhida em sua gratuidade, sem necessidade de explicações, argumentos ou 
razão-para-ser. 
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O uso da imaginação e a aceitação do que se manifesta em sua 
gratuidade abrem o caminho para o alargamento da experiência, para a 
penetração da diferença e da alteridade, numa vivência de suspensão, de 
'instabilidade planejada'. Nessas situações, aprendemos em (e não mais 
sobre). Aprendemos em suspensão  por meio das lacunas criadas pela 
contenção do impulso de nomeação precoce do que vivenciamos. 
Desenvolvemos uma condição fundamental para o trabalho com outros, que é 
a capacidade de assumir diferentes posições, olhares diante de fenômenos e 
existências, diante da diferença.  

Criar condições para o manejo da diversidade exige manter a 
alternância de dois movimentos: a busca deliberada  da possibilidade de 
deixar as coisas acontecerem, e a disponibilidade interna para 
experimentar. Essas alternativas se manifestam de modo complementar e 
anunciam a possibilidade de eleger como critérios organizadores da 
experiência referências que escapam ao exercício exclusivo do pensamento 
lógico-abstrato ao qual estamos condicionados. Constituímos, assim, um 
campo para a exposição ao incompleto, ao deixar-se afetar, no qual a 
gratuidade vivida em experiências impertinentes conduz ao aprendizado do 
múltiplo, do outro, do diferente. 

Se pela ótica do aprender sobre lidamos com outros (ou aquilo 
que é diferente de nós) como objetos concretos,  acessíveis e disponíveis para 
manipulação, entendidos como totalidades opostas a nós mesmos, e com 
quem estabelecemos uma relação de dominação (Lévinas, 1992), caminho 
alternativo é o de aceitar o que se nos oferece como estranho, através da 
capacidade de mantermo-nos suspensos diante da tentação de um nomear 
precipitado, criando condições para aprender com a diferença, com aquilo 
que é estrangeiro. Essa posição de abandono ao diverso para que dele 
emerjam os sentidos possíveis mantém a possibilidade de infinitos 
desdobramentos desses sentidos, a virtual possibilidade da diferença, da 
instituição da alteridade a partir de momentos específicos de ruptura com o 
habitual, com o tradicional. E mantém, também como virtualidade, o caráter 
insistentemente misterioso, enigmático, de tudo que é. É aí que reside o 
encanto do existir humano, matéria prima do nosso ofício. É o contato com 
esse enigma que está pressuposto nos outros modos de aprender, diferentes 
do saber sistemático. 

Considerando as limitações do conhecido como oportunidades 
para instalação do desconhecido, onde lacunas se evidenciam, diante das 
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quais temos que aguardar que os sentidos se direcionem, em atividades 
grupais para desenvolvimento pessoal e da criatividade dirigimo-nos para a 
possibilidade de engendramento conjunto de 'histórias sem fim', mais do 
que para scripts acabados, auto-contidos, explicados e esgotados.  

A introdução de atividades pouco habituais e o trabalho a partir 
delas realizado visa resgatar da marginalidade a idéia de um conhecimento 
questionável, tomando-se o sentido positivo da expressão, daquilo que 
desencadeia um questionamento saudável sobre certezas adquiridas. 
Normalmente encarada como uma deficiência, a expressão pode significar 
manter-se na incerteza de preferência, fora da ortodoxia, na posição de que 
qualquer bom discurso ou articulação só tem sentido enquanto se mantiver 
questionável. Um grupo conduzido numa perspectiva de aprender com a 
diferença, a alteridade, intima a uma abertura pessoal que insinua frestas no 
conhecimento adquirido, necessário sem dúvida, mas que desse modo não 
pode tornar-se dogmático e reducionista. Introduz um aprendizado da 
possibilidade de construção de modos válidos de conhecer, pela via da 
integração entre o saber acumulado e as práticas plurais, comprometidas não 
mais com um distanciamento neutro diante de objetos estáticos, mas com a 
apropriação, pela via da imaginação, da sensibilidade 'subjetiva' na apreensão 
do enigmático, considerada por alguns como desvio indesejável, processo 
marginal. 
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