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Introdução: Alteridade significa, de forma breve e direta, a natureza ou condição do que é 

outro, do que é distinto, da diferença constitutiva de cada ser humano; este, sempre único. 

Este outro, portanto, compreende o universo do diverso, o todo de que se ocupa tanto a 

medicina quanto a arte. Tais nuances colaboram com a formação médica porque o ato de 

ensinar a Arte de cuidar requer, para além do conhecimento biomédico, o desenvolvimento de 

aptidões que promovam o genuíno interesse pelo outro. É nesta direção que o processo de 

fazer cinema, tanto quanto a experiência da recepção do cinema, são bem sucedidos no ato 

que procura sensibilizar o olhar para a percepção do mundo, de si e do outro, do familiar e do 

estrangeiro; bem sucedido em desenvolver as capacidades interpretativas, reflexivas, críticas e 

criativas, em um encontro empático com a alteridade. Segundo Coutinho [1], a câmera é um 

instrumento de poder, pois através dela se deturpa a realidade e com isso se pode gerar um 

diálogo assimétrico entre o que se filma e quem filma. Por mais que as áreas da saúde e 

cinematográficas sejam assimétricas, seus objetivos não deixam de estar alinhados com uma 

necessária recusa de se negarem as diferenças, em franca valorização do particular para se 

chegar ao universal e vice-versa. E se o cinema é dinâmico no sentido, a partir do ponto de 

vista e experiências pregressas de cada um, um paralelo possível com a medicina é o 

reconhecimento de que o contato com as pessoas, suas histórias de vida, doenças, tratamentos 

e cuidados, sempre será único, experiência ímpar que se confirma no caso a caso. Isto não 

quer dizer que o encontro entre o eu e o outro esteja isento de possibilidades previsíveis, ou 

que prescindam de treino e exercício prévio para a sua melhor apropriação, de experiências 

que desenvolvam a habilidade de bem encontrar o diverso no mesmo. A experiência que será 

relatada neste resumo busca testemunhar o encontro destes alunos de medicina com a 

alteridade, ao realizarem o exercício de se colocarem em um outro ponto de vista e 

construírem de forma consolidada uma maneira diferente de enxergar o outro e a si mesmos, 

através da prática do cinema, do processo em si de construção de um filme de baixo custo, 

não-comercial, em uma oficina de cinema experimental. Objetivos: A presente narrativa visa 

testemunhar a vivência de dois estudantes de medicina de uma universidade pública do norte 

do país da experiência que para eles foi a oficina “cinema experimental como exercício de 

percepção do outro”, a partir deste relato, os autores desejam estabelecer correlações entre a 

dimensão clínica de cuidado integral e as ferramentas disponibilizadas pelo cinema 

experimental, enquanto metodologia inovadora de ensino, particularmente no ensino das 

habilidades humanísticas no campo médico. Descrição da Experiência: A oficina sobre 

cinema experimental foi uma iniciativa do Laboratório de Artes e Humanidades Médicas da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), promovida pela professora fundadora de tal projeto 

de extensão, com a colaboração de um cineasta e de um arte-educador. Ela ocorreu no 

contexto da programação cultural do 57° Congresso Brasileiro de Educação Médica 

(COBEM), em Belém-PA. A metodologia empregada na oficina compreendeu algumas 

etapas: inicialmente, houve uma breve fala acerca da cultura cinematográfica e sobre 

conceitos fundamentais no campo das Humanidades Médicas. Depois, a projeção de cenas 

paradigmáticas do cinema experimental e de filmes de curtíssima duração. A seguir, cada 
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participante foi convidado a pensar em um projeto de filme de baixo custo, em tema de caráter 

humanístico, com ou sem roteiro prévio, a ser executado nas adjacências da sala onde a 

oficina ocorria. O propósito era estimular os participantes a filmarem o que eles encontrassem 

em seus arredores, recolhendo cenas do inusitado, bem como tecendo os argumentos para a 

montagem fílmica, cuja edição contou com a colaboração do suporte técnico de um arte-

educador ligado à área do audiovisual. O resultado esperado era a criação de um produto 

audiovisual por cada participante da oficina ou construído em pequenas equipes, a ser 

compartilhado no grupo na finalização da oficina. Além da exibição do filme, os autores 

também eram convidados a falarem sobre os seus argumentos. Não só pontos de vista 

diferentes puderam ser notados, como complementariedades de observações feitas foram 

tecidas, e em cada nova etapa das atividades, mais ideias e conhecimentos novos puderam ser 

colocados em argumentação. De caráter prático, os participantes também puderam realizar a 

filmagem de seus próprios materiais experimentais, utilizando e jogando com a realidade em 

seu entorno e como cada um enxergaria as diferentes formas de realidade. Resultados: Na 

oficina, os alunos puderam ir a campo e refletir acerca de um recorte da realidade, vivendo a 

experiência chamada cinema. Assim, como resultado material, criaram-se vários produtos 

audiovisuais, de curta duração. Enquanto resultado imaterial, o projeto conseguiu despertar o 

sentimento de alteridade. Para a presente dupla de alunos que escreve este relato, foi possível 

construir o filme intitulado “Vidro”, dirigido, escrito e filmado pelos estudantes mencionados, 

cujas propostas visavam não apenas o exercício de um olhar com o outro, mas do olhar para o 

outro em sua realidade. Como acadêmicos de medicina, olhar para o outro pode parecer 

simples, no entanto, olhar para o outro com o único intuito de conhecer a sua realidade é o 

diferencial de uma boa prática médica. Nesse sentido, tanto a oficina quanto à construção do 

filme nos aproximou da medicina e da humanidade, confirmando ser esta uma excelente 

ferramenta pedagógica no ensino em saúde. A experiência de mudança de perspectiva de 

realidade sobre o que cada participante entendia sofreu uma antítese a partir da quebra de 

paradigmas de conceitos prévios, contando com o que cada um afere de sua realidade. Ao 

término das atividades, da exposição de todos os filmes experimentais e de suas respectivas 

discussões, sentimos a catarse de cada aluno frente ao papel do médico, capaz de ser mudado 

pelas vivências com seus pacientes, com os outros. Esta experiência transformadora também 

nos foi oferecida por cada membro da oficina. Cada novo contato com outras vivências 

mostra que Whitehead tinham razão em sua compreensão cosmológica dos eventos que 

possuem um valor para cada um [2]. O cinema cumpriu seu papel de formar o olhar dos 

futuros profissionais médicos e suas mudanças para com a profissão, quando estes estiverem 

exercendo-a, colocando-se para refletir e sendo profissionais que entendem a realidade e 

tentam mudá-la a partir do que elas conhecem, respeitando a todos. Conclusão: Com a 

experiência adquirida, os estudantes puderam compreender o Cinema Experimental como 

uma ferramenta real para a concretização prática das disciplinas que abarcam as humanidades 

médicas na teoria. Um médico que compreende seu espaço e consegue entender a sua inserção 

possui a capacidade de atender e promover melhorias no estilo de vida daqueles que atende, 

no entanto, colocar-se no lugar do outro e poder visualizar a realidade pelo que casa um 

entende amplia a capacidade do profissional, tornando-o humano, para promover uma relação 

médico-paciente adequada e sólida. O Cinema, por ser um modo de se inserir na realidade do 

outro, converge e permeia todas as práticas acadêmicas e profissionais na Medicina, na 

medida em que o fazer médico deve se debruçar sobre a compreensão do universo do outro e 

de suas cosmologias como ser único dentro de uma coletividade. 
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