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29 de Julho de 2011 

Elsa e Fred 
(Argentina, 2005, dir. Marcos Carnevale) 

Sinopse: Fred (IVlanuel Alexandre) é um homem com mais 
de 80 anos, que leva uma aposentadoria tranquila até descobrir 
que está doente. O que parecia ser o fim de sua vida muda 
completamente quando ele conhece Elsa (China Zorrilla), sua 
vizinha, que tem quase a mesma idade. Juntos eles realizam 
novas experiências, redescobrindo o prazer de viver 

Debatedores: 
José Carlos Ferrigno: Psicólogo; mestre e doutor em Psicologia 
Social pela USP; especialista em Gerontologia pela Sociedade 
Brasileira de Geriatria e em Gerontologia pelo Instituto Sedes 
Sapientiae e pela Universidade de Barcelona; pesquisador da 
Gerência de Estudos e Programas da Terceira Idade do SESC 
São Paulo; editor da revista A terceira idade; coordenador do 
Programa Sesc Gerações e autor do livro Coeducação entre gerações. 
Henrique Salmazo da Silva: Gerontólogo; bacharel em 
Gerontologia e mostrando em Saúde Pública pela USP. Investiga 
temas relacionados ao envelhecimento cognitivo e velhice,, 
bem-sucedida; gestor da Instituição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) São Mateus e diretor de amparo profissional da 
Associação Brasileira de Gerontdogia (2011-2013). 

26 de agosto de 2011 

O outro lado da rua 
(Brasil, 2004, dir. Marcos Bernstein) 



09 de setembro de 2011 

O Fim e o princípio 
(Brasil, 2005, dir. Eduardo Coutinho) 

Sinopse: Sem pesquisa prévia, personagens, locações, nem temas 
definidos, uma equipe de dnema chega ao sertão da Paraíba em 
busca de pessoas com histórias para contar Em São João do Rio do 
Peixe, a equipe descobre o Sítio Araçás, comunidade rural onde vivem 
86 famílias, a mataria parentes entre si. Graças à mediação de uma 
jovem local, os moradores, na maioria idosos, contam sua vida, marcada 
pelo catolicismo popular, hierarquia, senso de família e de honra. 

Debatedores: 
Emi Kolde: Doutoranda no Instituto de Psicologia da USP e bolsista 
Fapesp (2007-2011); possui mestrado (2003) em Comunicação e 
Estética do Audiovisual peia Escola de Comunicações e Artes da 
USP; graduada em Artes Visuais pela Unicamp (bacharelado e 
licenciatura, 1999) e em Filosofia (2010) pela USP. 
Judith Mader Elazari: Graduada em História pela FFLCH da USP 
(1971), com mestrado em História Social pela mesma faculdade 
(1979); é educadora de museu (técnica de nível superior) do Museu 
de Arqueologia e Etnologia da USP; atua principalmente nos temas 
Lazer, História, Jogos, São Paulo e Memória; é professora do Curso 
Memória e Arqueologia - Oficinas para a Terceira Idade. 

07 de outubro de 2011 

Parente é serpente 
(Itália, 1992, dir. Mário Monicelli) 

Sinopse: Durante o Natal da femOia Cotepietro, a matriarca dedara que ela 
e seu marido estão muito vefrios para ficarem sozinhos naquela enorme 
casa. Comunica, então, uma decisão irrevogável: vai pôr a casa à venda e 
morar com um dos filhos. Nenhum deles, no entanto, quer dar abrigo aos 
pais, e a ceia de Natal acaba se tomando uma grande confijsão. 

Debatedores: 
Ruth Gelehrter da Costa Lopes: Psicóloga, doutora em Saúde Pública 
(USP); pesquisadora do Grupo de Estudos de Psicogerontologia 
"Saúde, Cultura e Envelhecimento" e do Núcleo de Estudo e 
Pesquisa do Envelhecimento", ambos do CNPq; membro da Rede 
Ibero-Americana de Psicogerontologia e do Centro de Pesquisas e 
Ações em Gerontologia; supen/isora do Atendimento em Gmpo a 
Idosos da Clínica de Atendimento Psicológico da PUC-SP. 
Sofia Cristina lost Pavarini: Enfermeira; doutora em Educação 
(Psicologia Educacional); docente do Departamento de Enfermagem 
da UFSCar desde 1986, coordena o Curso de Graduação em 
Gerontologia; líder do Grupo de Pesquisa Saúde e Envelhecimento e 
membro do Grupo de Pesquisa Saúde e Família; docente do 
Programa de Pós-Graduação em Enfemnagem e coorientadora no 
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar 



18 de novembro de 2011 

Dois Irmãos 
(Argentina, 2010, dir. Daniel Burman) 

Sinopse: O longa conta a história de um casal de innãos 
solteiros, ambos sexagenários. Questões que envolvem 
envelhecimento, solidão, sexualidade e afetividades dão o 
tom da narrativa. 

Debatedores: 
Mónica Sanches Yassuda: Bacharel em Psicologia pela 
USP; mestre (1994) e doutora (1999) em Psicologia do 
Desenvolvimento Humano pela Universidade da Flórida; 
professora livre-docente na Escola de Artes Ciências e 
Humanidades da USP Leste, onde coordena o curso de 
Bacharelado em Gerontologia. 
Ana Cristina Passarella Bretas: Enfermeira, sanitarista e 
socióloga; professora associada da Escola Paulista de 
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo-Unifesp, 
onde é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Saúde, Políticas Públicas e Sociais. 

InForinações e inscrições 

Entrada gratuita 
Local: Auditório do CRP SP 

Horário: 19h 
Lotação: 108 lugares 

Importante: Sua reserva será garantida até 
as 18li30 dos dias de exibição 

Inscrições antecipadas 
www.crpsp.org.br/videoclube 

Informações 
Departamento de Eventos do CRP SP 

Teí.: 3061.9494, ramais 111, 130, 137 e 317 
E-mail: eventos03(@crpsp.org.br 

Estacionamento Car Park 
Rua Cardeal Arcoverde, 201 

Para obter o desconto, retire o selo na 
recepção do C R P S P 




