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Direitos Humanos 

Aproveitando a Campanha Nacional dos Direitos Humanos 
do Conselho Federal de Psicologia, "O que é feito para 
excluir não pode incluir", o CRP SP convida você para 
discutir o tema dos "Direitos Humanos" neste Ciclo do 
Videoclube. A programação Inclui filmes que abordam 
aspectos que tratam dos processos de exclusão social e 
de situações concretas de desrespeito aos direitos 
humanos, que produzem algum tipo de sofrimento 
mental. 

O ciclo tem o propósito de abrir debates sobre o 
reconhecimento desses processos de exclusão e da 
necessidade de intervenção quando o assunto é violação 
dos direitos universais do ser humano. Pretende-se 
também reafirmar nossa luta pela garantia dos direitos 
humanos na sociedade brasileira e em torno da 
problemática dos direitos humanos, não como algo 
externo a ela, mas principalmente como um desafio 
permanente que faz parte e constitui nossa prática e 
nosso ensino. Participe! 

17 de março 
Rime 115 filhos {BRA-1996). De Maria Oliveira e Marta Nehring. 
Sinopse I Documentário que retrata a época da ditadura militar através da 
memória de infância dos filhos de militantes presos, mortos ou desapareci
dos. Esses depoimentos, dentre os quais incluem os das diretoras do vídeo, 
mostram um ângulo pouco conhecido da violência política no Brasil. Eleito o 
melhor vídeo no RioCine Festival (1996), no Cine Ceará (1997) e no Festival de 
Cinema de Curitiba (1998), recebeu o "Prémio Júri Popular" na XII Mostra de 
Vídeo de Santo André (1996) e também recebeu "Mensão Honrosa" no XI 
Vídeobrasil {1996). 
Debatedores | Marta Moraes Nehring - Mestre em Teoria Literária pela 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USR Atua nas áreas de 
jornalismo, roteiro e direção de documentários e vídeos institucionais. Como 
cineasta, realizou os documentários: (1996) 25 Filhos (2004) Vizinhos e (2004) 
A moda do centro. 
Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes - Psicóloga, psicanalista, 
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Mestre 
em Psicologia Clínica - PUC SR autora do livro: Pacto Re-Velado: Psicanálise e 
Clandestinidade Política. Integrante da Comissão de Direitos Humanos do CRP 
SP - Gestão 2004/2007. 

05 de maio 
Rime IO Prisioneiro da Grade de Feno (BRA - 2003). De Paulo Sacramento. 
Sinopse I Um ano antes da desativação da Casa de Detenção do Carandiru, 
detentos aprendem a utilizar câmeras de vídeo e documentam o cotidiano do 
maior presídio da América Latina. 
Debatedores | Paulo Fortes - Médico sanitarista pediatra, professor associado 
- Faculdade de Saúde Pública ÍÍSP, membro da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos (CONEP) do Ministério da Saúde - 1997 a 2003, 
presidente da Sociedade Bioética de São Paulo - 2005 -2008, membro da 
Câmara Técnica de Bioética do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. 
Jorge Rodrigo Morbeck Spínola - Educador e Diretor de teatro, responsável 
pela formação de grupos e direção de espetáculos teatrais dentro de prisões. 
Diretor do espetáculo "MUROS" do Núcleo Panóptico de Teatro. 
Marilene Proença - Professora do Instituto de Psicologia da USR Conselheira 
do CRP SP e Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do CRP SP -
Gestão 2004/2007. 

19 de maio 
filme I Hotel Ruanda (EUA/CAN/ITA/UK/AFR - 2004). De Jerry George, com Nick 
Noite, Don Cheadie, Joaquin Phoenix, Sophie Okonedo. 
Sinopse I Em 1994 um conflito político em Ruanda levou à morte de quase um 
milhão de pessoas em apenas cem dias. Sem apoio dos demais países, os 
ruandenses tiveram que buscar saídas em seu próprio cotidiano para sobreviver. 
Uma delas foi oferecida por Paul Rusesabagina (Don Cheadie), que era gerente 
do hotel Milles Collines, localizado na capital do país. Contando apenas com sua 
coragem. Paul abrigou no hotel mais de 1200 pessoas durante o conflito. 
Debatedores j Francisco França - Advogado, Membro da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB SP e do Grupo Tortura Nunca Mais SR 
Antônio Augusto Telles Machado - Psicólogo com Especialização na 
Abordagem Junguiana, experiência em Desenvolvimento e Gestão de Projetos 
Sociais nas áreas de: Reinserção Social de Pessoas em Situação de Rua, Arte-
educação de Adolescentes e Jovens, Trabalho Sócio-educativo com Famílias e 
Comunidades, Educação Infantil, Fomiação de Professores e Responsabilidade 
Social Empresarial. Atua como Psicoterapeuta de adolescentes e adultos. 

09 de junho 
Rime I Vlado - 30 anos depois (BRA 2005). De João Batista de Andrade, com 
Clarice Herzog, Ivo Herzog, José Mindlin, Ruy Othake. 
Sinopse IA história do jornalista Vladimir Herzog, assassinado na prisão em 
1975 durante o regime militar brasileiro, contada através de depoimentos de 
pessoas que conviveram com ele. 
Debatedores | Fátima Pacheco Jordão - Socióloga, Diretora de Pesquisas da TV 
Cultura, Pesquisadora de opinião pública. Especialista em comunicação política 
e membro do Conselho IBEC - Instituto da Defesa do Consumidor e do CONAR -
Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária. 
Rose Nogueira - Jornalista. 
Maria Aparecida Bento - Psicóloga, Doutora em Psicologia pelo Instituto de 
Psicologia da USP e Diretora do CEERT - Centro de Estudos das Relações do 
Trabalho e da Desigualdade. 

Auditório do CRP SP 
sempre às ighoo 
120 lugares 

no Departamento de Eventos do CRP SR 
tel. 3061-9494 ramal 151, fax 3061 0306 
E-mail: lnfoeventos@crpsp.org.br 
Sua reserva será garantida até iphoo dos dias de exibição. 

Nadipark, Rua Cardeal Arcoverde, 201 
Para obter o desconto, retire o selo na recepção do CRP SR 


