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o cinema pela ótíca da psicologia 
j 

o Videoclube CRP SP agora é quinzenal. Em consequência, nossos ciclos 
passarão a ser trimestrais, reunindo seis filmes seguido de debates, sempre 
numa sexta-feira. O primeiro Ciclo dessa nova fase tem como tema "O Psicólogo 
como Personagem" e apresenta filmes nos quais profissionais da Psicologia são 
referências importantes das tramas. Uma temática particularmente adequada 
pelo fato de o Ciclo ocorrer durante o mês de agosto, quando comemoramos o 
Dia do Psicólogo, 27. 
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 

21 de julho 

Tema | A Escuta Psicológica 
Filme] A Outra (Another Human, EUA, 1988), 
de Woody Allen, com Gena Rowlands, Mia 
Farrow e Gene Hackman. 
Sinopse I Professora de filosofia, aparente
mente feliz, aluga escritório ao lado de um 
psicanalista. De sua sala, ouve as confidên
cias de uma das pacientes de seu novo 
vizinho e descobre ter mais problemas do 
que imaginava. 
Debatedores | Heloísa Szymansky, psicóloga, 
terapeuta de família e profa. do Dep. de 
Estudos Pós-Graduados em Psicologia da 
Educação da PUC SP, e Maria de Fátima 
Vicente, psicóloga, psicanalista e profa. do 
Inst. Sedes Sapientiae. 

11 de agosto 
Tema | Desafios da Prática 
Filme I Génio indomável (Good Will Hunting, 
EUA, 1997), 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 matemáti
cos. Para aplacar a ira que o leva a viver 
conflitos com a lei, ele recorre a um 
psicoterapeuta. 
Debatedora | Regina Vielinska, psicóloga 
comportamental, mestre e doutoranda em 
Psicologia Experimental pela USP, e Tales 
Ab'Sáber, psicólogo, psicanalista, membro 
do Depto. de Psicanálise do Inst. Sedes 
Sapientiae. 

25 de agosto 

Tema | O Psicólogo e a 
Multiprofissionalidade 
Filme I Uma Janela para a Lua (Moon 
Shadow, Itália, 1995), 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 
conunidade terapêutica da região. Acaba 
mudando seu modo de ver o mundo ao 
tomar consciência das coisas simples que os 
loucos valorizam. 
Debatedores | Renata Caiaffa, psicóloga, 
psicanalista, analista institucional e profa. 
do Inst. Sedes Sapientiae, e Ana Luíza 
Aranha e Silva, enfermeira do Centro de 
Atenção Psicossocial (Capes/ltapeva). 

15 de setembro 
Tema | O Envolvimento em Debate 
Filme IO Jogo de Emoções (House of Games, 
EUA, 1987), 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-se envolver com o caso mais do 
que seria recomendável. Conhece então um 
vigarista que vai lhe apresentar o maior 
desafio de sua carreira. 
Debatedora | Maria Paula Magalhães de 
Oliveira, psicóloga e coordenadora do Grupo 
de Jogo Patológico de Programa de Álcool e 
Drogas/Unifesp-ETM, e Márcia Bragante 
psicodramatista profa. PUC SP e doutoranda 
em Psicologia Clínica da PUC SR 

29 de setembro 
Tema | Limites da Clínica 
Filme I Um Sidniiead no Divã (Tala! Det Ar As 
Morkt; Speak Up - lt's So Dark, Suécia, 1992). 
De Suzanne Osten, com 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 Auschwitz. O encontro 
dá início a uma longa jornada, cheia de 
contradições, entre os dois homens. 
Debatedora | Sandra Arruda Grostein, 
psicóloga, psicanalista e membro da Escola 
Brasileira de Psicanálise, e Luiz Alberto 
Hanns, psicólogo, doutorem Psicologia 
Clínica, psicanalista e prof. da Pós 
Graduação da USP. 
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Inscrições antecipadas 
na Secretaria do CRP SP, por telefone, 
fax ou e-mail. 

Entrada gratuita 
envie sugestões de filmes e temas para os 
próximos ciclos e participe das sessões. 
Sua reserva será garantida até as iphoo 
dos dias de exibição. 


