
o cinema pela ótica da psicologia 

A rigor, não há cinema que não passe pela psicologia. Mesmo os mais triviais filmes 
de ação carregam em seus personagens estereótipos psicológicos de nossa cultura 
que poderiam render análises surpreendentes. O Videoclube CRP nasceu com essa 
vocação de observar o cinema como se deve olhar a própria vida, de forma 
abrangente e consequente. 
Em apenas um século, o cinema tornou-se uma arte ativa em nossa sociedade 
atingindo todas as camadas sociais, produzindo cultura e, ao mesmo tempo, 
proporcionando reflexões sobre ela. É exatamente isso que o Videoclube CRP está se 
propondo a fazer: usar o cinema como matéria prima para um debate sobre ele e, 
para além dele, sobre nossa sociedade. Claro, tudo pela ótica da psicologia. 
Para tornar essa aventura mais empolgante, estaremos agrupando semestralmente os 
filmes do período sob uma temática comum. O primeiro ciclo, da Subsede de Assis, 
tem como tema "O Psicólogo como Personagem" e apresenta filmes nos quais 
profissionais da psicologia são referências importantes das tramas. 
A proposta é explorar as várias imagens, quase sempre mitificadas, que a sociedade 
faz do profissional que atua como psicoterapeuta: manipuladores, diletantes, 
onipotentes, quase adivinhos, etc. Selecionamos um conjunto de filmes capaz de 
expressar esses diversos papeis dados aos personagens psicólogos. É uma 
oportunidade para refletirmos sobre como a sociedade nos vê e entender o papel que 
ela espera de nós. Será que é assim que gostaríamos de ser retratados? 

Ciclo O Psicólogo como Personagem 
12 de setembro 

Tema | Limites da Clínica 
Filme I Um Slcinhead no Divã, 
de Suzanne Osten, Etienne Glaser e Simon 
Northon 
Sinopse I Depois de ser espancado durante 
uma manifestação, um jovem neonazista é 
atendido por um psicanalista judeu, cujos 
pais foram mortos em Auschwits. O encontro 
dá início a uma longa jornada, cheia de 
contradições, entre os dois homens. 
Debatedor | Miguel Marques, Membro 
Associado da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de SP e Membro Efetivo do Grupo 
de Estudo de Psicanálise de Ribeirão Preto 

03 de outubro 

Tema | O Psicólogo e a Multiprofissionalidade 
Rime I Uma Janela para a Lua, de Alberto 
Simone, com Tcheky Karyo e Nino Manfredi 
Sinopse I Astrónomo volta à cidade natal para 
reformar e vender a casa onde cresceu. Faz 
amizade com Salvatore, capataz das obras, 
que trabalha com usuário de uma comunidade 
terapêutica da região. Acaba mudando seu 
modo de ver o mundo ao tomar consciência 
das coisas simples que os loucos valorizam. 
Debatedores | Sônia Aparecida Moreira 
França, Professora UNESP/Assis, Mestrado em 
Psicologia Social - PUC, Doutorado em 
Psicologia Clínica - PUC e Leonel Braga Neto, 
Psicólogo, Supervisor de Equipe de 
Acompanhantes Terapêuticos do Instituto " A 
Casa", Terapeuta no Hospital Dia " A Casa" e 
do Instituto Therapon Adolescência 

24 de outubro 

Tema | Desafios da Prática 
Rime I Génio Indomável, de Gus Van Sant, 
com Robin Willians, Matt Damom e Ben 
Affleck. 
Sinopse I Will Hunting é um jovem 
carismático, rebelde e ao mesmo tempo 
dono de uma incrível memória, capaz de 
resolver complicados problemas 
matemáticos. Para aplacar a ira que o leva a 
viver conflitos com a lei, ele recorre a um 
psicoterapeuta. 
Debatedor j José Antônio Sanches de Castro, 
Psicoterapeuta e Membro Agregado do 
Núcleo de Psicanálise de Marília e Região 

14 de novembro 

Tema | A Escuta Psicológica 
Filme IA Outra, de Woody Allen, com Gena 
Rowlands, Mia Farrow/ e Gene Hackman 
Sinopse I Professora de filosofia, 
aparentemente feliz, aluga escritório ao lado 
de um psicanalista. De sua sala, ouve as 
confidências de uma das pacientes de seu 
novo vizinho e descobre ter mais problemas 
do que imaginava. 
Debatedor | Celina Melo, Psicóloga e 
Psicanalista, Membro Associado da 
Sociedade Brasileira de Psicanálise, 
Presidente do Núcleo de Psicanálise de 
Marília e Região 

05 de dezembro 

Tema | O Envolvimento em Debate 
Rime I O Jogo de Emoções, de 
David Mamet, com Joe Mantegna e 
Lindsay Crouse 
Sinopse IA doutora Margareth 
Ford, psicoterapeuta de sucesso, é 
uma mulher movida a desafios. 
Obstinada em resolver o problema 
de um paciente envolvido com 
jogo, deixa--̂  envolver com o caso 
mais do que seria recomendável. 
Conhece então um vigarista que 
vai lhe apresentar o maior desafio 
de sua carreira. 
Debatedor | Maria Angela Camargo 
Virgili, Psicoterapeuta Grupo -
Analista 

VIDEOCLUBE CRP 
LOCAL 
Anfiteatro do CRP -
Subsede de Assis 
Rua Osvaldo Cruz, 47 - Assis - SP 

HORÁRIO 
2ohoo 

LOTAÇÃO 
64 lugares 

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS 
Fone: (018) 322-6224 

ENTRADA GRATUITA 


