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As Horas – filme sobre Depressão e Suicídio
Ao assistirmos um filme rimos, choramos, nos assustamos, e nos
identificamos com seus personagens e suas histórias. Dentro dos filmes vemos
"pedacinhos" da nossa vida, ou que possuímos, ou que já vivemos ou aquela que
achamos que seria a nossa vida ideal.
Tem filmes que depois de assisti-los podem mudar nossa visão do mundo,
parecem ser mágicos, e a explicação é bem simples.Para a psicologia Junguiana a
imagem representa uma ligação entre a circunstância psíquica inconsciente (o que
não conhecemos ainda de nós) e a momentânea consciente (que faz o link com o que
assistimos na tela).
A imagem possibilita a aproximação do nosso manancial interno( conteúdos
do inconsciente), e podem fazer brotar novas possibilidades e potencialidades para
o nosso amadurecimento psicológico, e que na maioria das vezes estão latentes
ainda em nós.
A arte é o espelho da vida, e neste filme especificamente, nada pode ser
desperdiçado, é uma história indicada para portadores de depressão, para os
familiares , amigos e também para os estudantes e profissionais que lidam com
saúde mental.
Toda a contextualização desta estrutura psíquica foi retratada com
seriedade e total comprometimento com a realidade.
Por esta razão a resenha deste filme está sendo feita em E-livro, porque
tudo dele , das cenas, dos personagens e sua complexidade e a riqueza do cenário e
dos símbolos serão importantes para uma análise mais consistente.
...
O filme As horas é surpreendente não apenas pelo seu enredo, mais pelos
detalhes que cada personagem transmite em determinadas situações, é belo pela
sua trilha sonora, marcante pelos seus diálogos arrebatadores, pelos seus
momentos de agonia absurda.
Todas estes ingredientes misturados conseguem dar a veracidade humana a essa
obra prima do cinema.
...
Julgo ser importante esta dissecação dos personagens para que se possa
comentar identificando as atitudes que demonstram sintomas depressivos nos
personagens, já que eles mostram como vivem e como se convive com pessoas em
estado de depressão em diferentes graus de (co)morbidade.
Comorbidade é quando há mais de um diagnóstico numa mesma pessoa.
Por exemplo:Uma pessoa poder ter sintomas de depressão e ao mesmo
tempo ter o diagnóstico de TOC(Transtorno Obsessivo Compulsivo)
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O filme traz evidências de variáveis nas manifestações comportamentais e
sintomáticas por meio da expressão pessoal de cada personagem, como também
recortes no cenário das histórias apresentadas e do movimento dos personagens
em torno de si, dos outros e do mundo que os cerca.
Todos os detalhes, desde onde moram, as atitudes triviais do cotidiano
podem ajudar a identificar os sintomas, os comportamentos que muitas vezes, até
um familiar nosso apresenta e que, como muitas vezes são “sintomas” dissimulados e
vão surgindo insidiosamente, passam despercebidos de quem com eles convive .
Este filme é um verdadeiro aprendizado sobre a depressão e o suicídio que pode
ocorrer em casos mais dramáticos.
Vou começar meu texto fazendo uma introdução antes, explicando um
pouco melhor a “construção”deste filme, já que reconheço nas cenas atemporais
entrecortadas em três histórias paralelas uma dificuldade na compreensão de
um enredo sobre um tema que poderia ser esclarecedor ,servindo de substrato de
entendimento , mas que acabam ficando obscuros pela maneira com que os dramas
são expostos.
...
Virginia Woolf foi uma das escritoras inglesas mais famosas de todos os
tempos e escreveu o livro Mrs. Dalloway.
Neste livro ela retrata a vida de Mrs.Dalloway num só dia, desde que ela acorda e o
quanto sua vida se transforma naquelas horas no decorrer deste dia retratado nas
cenas do filme.
Diz Virgínia sobre ela mesma como escritora:
“-As pessoas dizem que eu não consigo criar personagens que sobrevivam.
Eu não tenho o dom da realidade tradicional.Eu quero captar o momento como um
todo, não importa se inclui o desperdício, mortes, coisas que não pertençam a esse
mundo.A entendiante narrativa realista que se perpetua do almoço ao jantar, tornase falsa, meramente convencional.Eu quero enfatizar lugares que a primeira vista
não parecem ter a mínima importância e os olhos que habituando-se a penumbra ,vão
discernindo as formas do que está na sala veem se completar a história”.
O escritor Michael Cunningham fez uma reescritura do romance de Mrs..
Dalloway - escrevendo outro livro chamado As Horas – e incluiu Virginia Woolf
como personagem no período em que ela escrevia o seu romance – Mrs Dalloway - e
retratou os últimos momentos da vida desta escritora, que na vida real se suicidou,
aproveitando-se também do personagem fictício que Virginia havia criado no seu
livro (Mrs Dalloway), e que no filme As Horas é a Clarissa.
Então vejamos:
No filme As Horas:
- Virginia Woolf – ( Nikole Kidmann )– é a única história de vida real do
filme.
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Clarissa -(Meryl Streep) é Mr Dalloway – do livro que Virginia estava
escrevendo durante as cenas.
Laura Brown( Julianne Moore) é a personagem (fictícia) do filme As Horas
que está lendo o livro ( Mr Dalloway ) que Virginia já havia escrito (em 1923) e que
Cunningham eternizou no livro que originou o filme.
Richard (Ed Harris) é aquele menininho melancólico (o pequeno Richie) e
que “falava”com aquele olhar silencioso com sua mãe Laura .
O que pode confundir um pouco é o fato de que Laura se identifica com os
personagens do livro escrito por Virginia, quando também vive uma vida sem sentido
e pensa em suicídio.
...
O filme As Horas é um filme tristemente humano e profundamente
melancólico. Provoca silêncio, embasbacamento e identificação imediata com algum
dos personagens da história, além de ser de uma carga dramática profunda, densa,
porque mostra sem maquiagem a vida real – humana dos personagens .
A gente se pergunta por que algumas pessoas valorizam coisas tão grandiosas e que
não valem tanto, enquanto outras percebem pequenos detalhes e conseguem
enxergar neles o sentido de tudo?
Virginia diz que “A vida desperta pelos contrastes e diferenças, pela
dureza e coragem de viver.”
Tudo o que há e possa vir a existir de mais belo na temática a que se propõe
está sintetizado em As Horas. É um dos filmes mais adultos que Hollywood já fez.
Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore e Ed Harris brilharam nas suas
atuações.
Tecnicamente, também, o filme trata-se de uma obra sem precedentes. Do
belíssimo roteiro a incomensurável e competente edição das imagens e de tomadas
das cenas impactantes.Desde os olhares - e até mais - muitas vezes o espectador
consegue “sentir” o que o personagem está “pensando”.E o “mal do século” –
depressão – é tratado com a seriedade e com a responsabilidade,
que só quem é portador, convive com alguém depressivo ou é profissional pode
avaliar esta universalidade dos fenômenos das dores psíquicas, bem como as
implicações sociais nas atitudes depressivas e/ou suicidas.
A importância deste enredo, que pode abrir horizontes, e trazer novas
possibilidades, mas que também impõe o comprometimento no tratamento, e do
cuidado dos que cercam pessoas com este tipo de estrutura.
O filme é fracionado e a trama pula de um estágio a outro. São três
momentos (décadas) distintos de três mulheres desenrolados (no filme) de forma
paralela,numa junção de forma e conteúdo, e o encadeamento cênico, marcado pelo
entrelaçamento das histórias das três personagens é algo fantástico.
O filme mostra numa crueza ímpar que os anseios, as frustrações, os
arrostos psico-existenciais conservam-se os mesmos, apenas mudam de época e de
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local, e que o reflexo do meio social, da rotina e do tédio sobre nós – humanos continua nos oprimindo pelos séculos afora.
As três protagonistas do filme têm em comum o sentimento do não
pertenciamento ao mundo cotidiano, apesar de lhes reservar papéis bem definidos,
com suas quotas de sacrifícios e alegrias. ( Virginia, Clarissa e Laura) cujas vidas
vão se intercalando, e o espectador pode ir viajando nas cenas que apesar de
tristes, são lindamente verdadeiras, mas contextualizadas com metáforas que
ficam marcadas na mente para reflexão posterior.
Não é um filme pra se assistir uma vez só.
São temas complexos, e polêmicos que são abordados de maneira poética e
delicada.
Bissexualismo, morte, suicídio, depressão, amor, desamor, insanidade,
frustrações amorosas, angústia, medo, desespero, insatisfação, e a solidão.O que
muitas vezes impressiona é a impotência mórbida até, diante dos fatos dolorosos
da vida de cada personagem.
A gente pode se perguntar então?
Mas se a vida é tão dramática, e com tantos sofrimentos como “viver” assim
em meio a dor com poesia e com delicadeza?
É possível isto?
Sim...é possível.
Pode ser real?
Pode.
É difícil poetizar a vida mesmo sendo ela dramática e incomensuravelmente
sofrida?
SIM...com certeza é.
Construir nossa vida com poesia, mesmo que ela “grite” como gritavam
estes personagens deste filme é o que pode “nos salvar”.
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As circunstâncias e contingências decorrentes na vida, mesmo
desagradáveis podem ser acolhidas como oportunidades.Dificuldades sempre são
oportunidades.Sempre.São elas que nos testam, com elas vamos aprendendo sobre
nós, vamos exercitando como podemos nos expandir, compartilhar o melhor, mas
também o pior de nós.
Viver então não seria reconhecer no outro o meu duplo, fazendo o
acolhimento do seu ser ,mesmo na sua incompletude?
Lembrando que o outro é alguém que – também como nós- tem suas lutas
internas para ser melhor e mais feliz e poder gozar na sua jornada o seu prazer de
viver?
Aliás ,numa entrevista o psicanalista Contardo Calligaris diz que diante da
sua prática clínica de tantos anos escutando as pessoas, esta é a sua “receita” de
como a vida pode ficar mais leve, mesmo que o “fardo”que carregamos seja por
demais pesado.
-“Poetizar a vida”!
Porque nem todas as poesias são alegres, solidão, angústia, e sofrimentos
são as nascentes da arte, em qualquer tempo, em qualquer época.
...
O filme As Horas é daqueles filmes que é bom a gente ter um DVD em casa
para poder assistir quando a vida começa a pesar. Para que a gente pense, e tenha a
certeza que não sofremos sozinhos, e que para cada ser humano há um “quinhão” de
dor, e que em algum momento da vida vai aparecer.
Pois é disto que o filme fala, do “peso” da vida.
E nos faz refletir a nossa própria vida, como nós estamos vivendo?
O que é mais importante?
O peso ou a leveza?
O que nós queremos?
Só a leveza, sem dúvida.
Mas a vida não é como queremos.
Há muitos “pesos” na vida, mas que podem ficar mais leves, quando “agimos”.
Ação é a palavra chave.
Nada...nada se faz sozinho.
E quem tem que AGIR, somos nós.
...
Nesta seara e no emaranhado de cada um destes personagens percebe-se a
luta contra os seus fantasmas através das situações - as mais corriqueiras
possíveis.
Frustrações em conseqüência de suas próprias escolhas, a incompreensão
diante da vida e seus percalços, as decepções diante do inatingível, demonstrando
enfim, as reais limitações do ser humano perante os acontecimentos e o paradoxo
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entre “o querer” e o “dever ser”. Tais limitações geram uma espécie de rotina
sufocante, a qual os personagens não conseguem transpor. Simplesmente se
acomodam a um estilo de vida que não condiz com seus anseios e desejos, mas que
representam os mesmos anseios (ser felizes),apenas separados por três décadas
diferentes.
...
Primeiramente aparece a própria Virgínia em 1923, no momento em que se
joga nesse mergulho psicológico enquanto escreve seu livro Mrs. Dalloway.

Em Richmond, Virginia vivia com Leonard(Stephen Dillane ) – seu marido –
eles vivem em um antigo casarão, de espaços escuros e móveis de estilo clássico e
elegante, flores roxas no vasos.(roxo simboliza a cor do luto) .
Perceba os sinais aqui da estrutura psíquica da “dona”daquela casa.
Nossa casa nos revela.
Nossa casa mostra quem somos.
Como somos.
Quando entramos na casa de alguém pela primeira vez podemos ter a impressão de
como é aquela pessoa, algo já nos fala dela, na arrumação dos móveis, na limpeza,
nas cores, na decoração (ou não).
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E na casa de Virgínia o que vemos é a natureza humana numa instabilidade
escarrada.
Antonin Artaud-- um poeta, escritor e dramaturgo francês, diz que vivemos dentro
de um caldeirão tampado que está sobre uma chama acesa (vivemos conforme as
regras da sociedade), se tirarmos esta tampa, que aparentemente (muitas vezes)
nos protege, teremos três caminhos a seguir:
- a insanidade,
- o vício
ou a arte.
Virginia foi além, muito além – abriu a tampa do caldeirão e percorreu na sua
jornada de vida os três caminhos .
Virginia luta contra seus próprios problemas psíquicos, enquanto escreve
desesperadamente seu livro. No ato de escrever, cada vez mais ela penetra no seu
mundo criado, e se afasta do mundo “real”.
Sua irmã Vanessa ( Miranda Richardson)diz que ela tem é sorte, pois pode viver
concomitantemente duas mulheres- a real - e a personagem do seu livro.
A saudade de um passado – melhor do que fora o seu- (sim, todos nós temos
saudade do que nem vivemos não é?) e a necessidade de “viver a qualquer custo” vai
movendo a personagem que- não obstante aos problemas- demonstra uma força
incomum para lutar pelo que, talvez, seja o único bem que todo ser humano sonha
(pelo menos pensa que pode ter) : - a liberdade.
Esta liberdade vai desde viver como deseja, até partir da vida quando ela perde o
sentido.(O que ela o faz literalmente na cena final do filme.)

Percebe-se em Virginia os sintomas de depressão psicótica nas alucinações
auditivas, no seu isolamento e lentidão de seus movimentos, na falta de apetite, nos
seus cabelos despenteados ,roupas velhas e surradas. Vive sob a ameaça de si
mesma, e até por isto é vigiada, como o são – e devem ser- pessoas em depressão
profunda.
Uma das cenas mais impactantes do filme é quando Virginia se deita perto de
passarinho morto, identificando-se com sua inanição e fraqueza, exprimindo um dor
que parece irradiar por meio da tela, o intenso sofrimento e um desejo de morte
que emociona.
Paradoxalmente percebe-se que seu instinto de vida debilitado parece projetar-se
nos outros. Na cena em que beija com avidez a boca de Vanessa (sua irmã) por
exemplo, pode-se pensar no desejo de sugar pela sua boca a vida saudável da irmã,
que tinhas filhos, era alegre e aparentava uma leveza no seu viver.
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Virgínia teve perdas que foram traumáticas e significativas quando era jovem. Sua
mãe morreu quando tinha 13 anos –nesta idade ela teve o surto inicial, e, dois anos
depois, sua irmã Stella, ocupou o lugar da sua mãe, também morreu e na mesma
época, seu irmão Toby, com quem Virginia possuía um grande afeto, e também seu
pai morreram.
Virginia e Vanessa escutavam seu pai deambular pela casa falando :"Eu queria estar
morto”.
A perda constitui-se um fator desencadeante muito comum no estado depressivo e
Virgínia teve todos os ingredientes possíveis.
Na cena em que ela foge de casa e é encontrada pelo marido na estação de trem,
percebe-se nos diálogos densos e dramáticos, o quanto ela queria ser mais dona de
si mesma, que ela queria mais dos médicos, que não só a medicassem, mas que eles
a escutassem.
(Naquela época a psicoterapia ainda não era um dos recursos normalmente usados
na recuperação e tratamento de depressões).
Hoje podemos pensar que não resolve saber que a goteira da minha cozinha é devido
a um furo no telhado ou um cano furado ou a caixa d'água vazando; se eu não fizer
nada, a goteira vai continuar. Para haver mudança é preciso haver aceitação do
problema e comprometimento com ele. Se me comprometo posso saber o caminho
para mudar e o que precisa ser mudado. Existem coisas que precisam ser mudadas e
outras que são imutáveis e somente reflexão e comprometimento para aceitar e
saber o que fazer.
Por isso um período de depressão, esse perder as forças, esse ficar dormindo , esse
não fazer nada é justamente esse momento que a psique preecisa para possamos
saber o que fazer mas principalmente “como fazer” para “pertencer” de fato ao
mundo.Sentir-se parte integrante do meio circundante.
Mas se insistimos em ficar maníacos, (Virgínia escrevia muito nos períodos em que
ficava mais ativa como se fosse correr atrás do "prejuízo" e do "tempo perdido",)
então só estaremos novamente fugindo de um lado para o outro sem entendermos o
que fazer. E se só usarmos medicamentos ,vamos só mascarar os sintomas, as
manifestações do problema. É como passar eternamente tampando o buraco do
forro para que a goteira não apareça. E, dependendo do problema, se eu só fizer
isso (que é o efeito dos antidepressivos), uma hora o forro vai encher de água e
pode estourar tudo de tanto peso. O melhor a fazer é saber aceitar esse
momento para aprender sobre si mesmo.
A alma tem inúmeros recursos para se curar. Não precisamos trocar essa metáfora
por uma orgânica, já que essa só elimina os aspectos espirituais da alma. Talvez esse
seja o grande problema da nossa sociedade: a falta de espiritualidade. (não de
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religiosidade, que pode ou não agir concomitantemente) , e nisso vemos tudo como
sendo orgânico. Os fármacos indicam isso ao tratar somente o aspecto orgânico do
problema.
Mas temos outras formas de trabalhar tanto o orgânico quanto o espiritual, ou seja,
tratar a alma como um todo: e é isso que a psicoterapia faz, que nada mais é do que
um trabalho - da e para a alma. Nela podemos reconhecer o que está acontecendo e
oferecer um espaço para essa alma reprimida se manifestar ou ser resgatada.
Não precisamos embotar o sintoma, que nada mais é que a chance da psique de se
curar, que é aquilo que "cai junto" sintoma- (syn = cair, e ptome = queda), que usa o
movimento de queda de buscar “embaixo” o que a alma aponta e mostra algo que
precisa ser “olhado”: - Há algo de nós caindo, neste estado depressivo. Só que essa
queda é importante, pois é o caminho natural da alma. O espírito sobe enquanto a
alma desce. É nessa queda que vamos nos aprofundar nos vales e encontrar nossa
alma perdida. Foi nessa queda que Eros encontrou Psique no Hades.
É nesta cena na estação do trem que Virginia e Leonard travam um diálogo
comovente revelando toda a aflição de suas almas e a tristeza no olhar dos dois...é
de afligir o coração da gente.
Mais uma vez ele – Leonard- mudaria a si mesmo por ela. Mas não era isso que
Virgínia queria.
Virgínia precisava não apenas libertar-se, mas também desejar ninguém preso a ela.
..........................................................................................
A segunda história é vivida em 1949, em Los Angeles, quando Laura Brown reside
numa casa de estilo padrão, a decoração em tons pastéis e as flores brancas ou
amarelas apareciam nas cenas, notando-se a monotonia, apesar de tudo tão
certinho.
Laura é casada com Dan (John Reilly) , que foi um herói de guerra.
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A visão de perfeição de uma pessoa (do marido) pode muito bem ser o inferno de
outra, que acaba sendo negligenciada.(ela- Laura )
Uma dona de casa com um vida tediosamente perfeita. – é mãe de Richie (Jack
Rovello) – uma criança de 5(cinco) anos, e esperando seu segundo filho.Sua vida é
uma angústia crescente, não consegue construir sentido em nada e pensa em
cometer suicídio.
A gente tem a impressão de que a alma dela grita na cena em que o marido a espera
pra dormir e ela no banheiro pensando em sua vida,e ele nada percebia, era um
marido doce, fiel, completamente apaixonado e dedicado, portanto, ela teria tudo
que uma mulher “desejaria”.
No entanto, a vida real não é um conto de fadas. A “sociedade” nos fornece
“modelos” de felicidade (como famílias Dorianas), de vidas perfeitas que, ou não são
verossímeis ou pior, quando o são, simplesmente não garantem a tal “felicidade” até
porque, por mais que se venda os “modelos” de sucesso, o ser humano é um complexo
de indivíduos, e como tal, por mais que aparentemente “devesse” ser feliz, ele pode
simplesmente aspirar mais, ou apenas desejar algo diferente. Laura é uma dessas
mulheres que mesmo com “tudo” de “bom” é uma mulher infeliz e com desejo de por
um fim na própria vida já que não sente forças para enfrentar os padrões sociais
pré-estabelecidos e encontrar seu próprio caminho de felicidade.
Naquele dia seu marido está de aniversário, como mulher dele, embora não muito
animada Laura quer fazer um bolo como surpresa.
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O filho pede pra ajudá-la, pois aflito sente o sofrimento da mãe. Laura não
consegue pensar na vida, é a morte que se retrata em seu olhar, em sua
lentidão.Seu filho sensível, percebe sua infelicidade (ah...aqueles olhares daquele
menino na sua mãe....deixa o coração da gente em lágrimas...)e é ele que tenta
alegrá-la com seu amor e cuidado nas suas e demonstrações intensas de carinho.
Ela erra o bolo o joga no lixo.
Recebe uma visita da amiga Kitty (Toni Collette) que confidencia a ela a suspeita de
que seja portadora de câncer e lhe diz que só agora ela e o marido entendem porque
não tinham filhos.(E Laura tinha tudo o que amiga tanto queria - saúde e filhos)
Quando se despedem Laura a beija na boca e aqui a gente pode sentir nesta atitude
o desejo de morte de Laura –quem sabe beijando uma pessoa doente ela pudesse
ter uma possibilidade de morte, uma espécie de inveja da situação de morte
eminente da amiga.(São desejos inconscientes).
Laura tinha seu tempo doméstico conturbado, a presença plácida do seu filho a
cada dia mais introspectivo, os fracassos culinários,a visita inesperada da vizinha
doente, e todos esses elementos reunidos produzem uma incrível dramaticidade,
que se agrega à aflição da personagem, revelando que as horas vividas dentro de
uma casa podem ser tão densas quanto o tempo consumido em qualquer outra
atividade, por mais importante que seja.
Somos todos Laura Brown em algum momento de nossas vidas
Pois a vida, como a arte nasce e se abastece das nossas misérias cotidianas.
Laura vive num estado de constante distimia, nos seus sintomas de anedonia, falta
de apetite , apatia e fuga da realidade, (lembra quando ela lia o livro de Virginia
Woolf ?).
Laura disfarça sua tristeza quando o marido está presente e sente-se culpada por
não sentir-se feliz com tudo o que ele lhe oferece.
Ela tenta de novo fazer o bolo e acerta, como se esta atitude pudesse ser um último
cuidado reparador de sua culpa antes da escolha pelo suicídio.
Ela deixa o filho com uma babá e vai embora - ah ...aquela despedida do seu filho- o
sofrimento dele,como que pressentindo.É uma das cenas mais tristes do filme.
Ela vai para um quarto de hotel - tem pessoas que tomam este tipo de atitude num
hotel não é?
Ao entrar num hotel, a pessoa se despersonaliza e entra num espaço público em que
morrer não parece tão estranho.
Laura sente um conforto ao pensar em simplesmente partir. Como se falasse:

-“Não consegui administrar minha vida, vocês não fazem idéia do meu martírio
interior e eu ...eu não quero mais tentar”.
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Então Laura se sente satisfeita em saber (porque de alguma maneira, de repente,
ela sabe) que é possível parar de viver.
Ela está ali sentada na cama, alisando a barriga.
Há um bem estar em encarar toda a gama de opções e saber-se dona desta
situação em considerar todas escolhas, sem medo e sem censuras.
...ou ela morre ou abandona todos que ama para descobrir a própria vida?
.......................................................
Depressão é um estado resultante de não estar fazendo o que deve ser feito.
Ela dorme e sonha com uma invasão de águas no quarto onde estava , água em
sonhos simbolizam emoções,sentimentos e neste caso eram águas invadindo, que
iriam afogá-la.
Emoções que a estavam deixando descontrolada.
Ela decide não mais morrer depois do sonho.
Decide naquele momento abandonar a família assim que o bebê nascer.
............................................................................................
A terceira parte do filme relata o dia de uma dama inglesa Sra Clarissa Dalloway,
uma editora bem sucedida.
Clarissa mora num apartamento moderno, com espaços grandes e claros, enfeitados
com flores do campo.
Casas grandes e espaçosas denotam pessoas extrovertidas que gostam de festas,
de grandes concentrações de pessoas, de comemorações.
Tudo isto é sim saudável, mas como Richard,( Ed Harris ) mesmo pontua pra ela:
-"Ah, Mrs. Dalloway... Sempre proporcionando festas para disfarçar o silêncio..."
Aqui neste diálogo Richard compara Clarissa à Mrs. Dallaway –ele a denomiva
assim como Mrs. Dalloway, em virtude de que ela também possuir o mesmo nome e
modelo de vida da personagem do livro de Virginia Woolf).Clarissa desejava festas,
não para os outros,mas para si própria, como uma alternativa maníaca,(alegre
demais) na tratativa de esconder de si mesma, a futilidade que era sua vida. A
exceção era sua dedicação integral a ele- Richard.
Ela longe de Richard não vivia o que ela queria.
Richard é aquele menininho- o filho de Laura que já desde menino tinha o olhar
perdido nas atitudes de sua mãe , que mais parecia um zumbi(morta-viva)....e que no
filme é ele o ex amante de Clarissa mas que, na verdade, sempre foi seu grande
amor, e que após o término do romance cultivaram um forte amizade e em função de
uma premiação literária (ele era poeta) que ele receberia ela prepara um jantar
para homenageá-lo.
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Ela já havia incorporado em seu cotidiano o cuidado para com ele, já que ele estava
em estado terminal de saúde, sendo ele portador do vírus HIV
-(Um adendo – nunca fale que uma pessoa é aidética –é preconceituosa esta

“nomeação” parece não ter importância, mas quando estamos “sofrendo” com
alguma “doença” somos portadores dela, mas não somos a “doença”- nem o
diagnóstico dela- e se tiver necessidade fale, mas o nome correto , que “tal” pessoa
tem o diagnóstico de HIV- pois nem todos que tem o vírus manifestam a doença)
Clarissa sabia que Richard pensava em suicídio e ela se esmera ainda mais ficando
também dependente dele.
Quando se tem que cuidar de alguém “doente” é muitas vezes uma muleta pra não
pensar nos nossos próprios problemas.
Ele vivia por ela, sempre falava isto.(Tal qual o marido de Virginia- Leonard) – só
que esta situação também é deprimente para o portador.
Eles se sentem um “peso” na vida de quem convive com eles, mas ao mesmo tempo
não sentem forças para desejar a leveza da vida.
Ela é casada com Sally (Allison Janney).

Mas a relação das duas parece ser rotineira e monótona, já sem viço.
Num diálogo leve, nostálgico, porém profundo Clarissa conversa com Julia (Claire
Danes), sua filha falando do tempo .
De que quando jovem ela pensava no sentimento de possibilidade de quando de
verdade a felicidade iria começar.
E que só agora ela sabia que aquilo que ela pensava- lá naquela época- já era a
própria felicidade.
A gente não tem este pensamentos as vezes?
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Como se fosse uma promessa de felicidade ainda guardada, que a gente ainda não
viveu?
E em nome desta “expectativa” que talvez nunca se cumpra, não se vive o momento
presente com a valorização que ele de fato merece.
......................................
Ela prepara o prato preferido de Richard-(lembra que o filme é formatado por
metáforas?).
Caranguejos simbolizam a tendência de caminhar pra trás –ele vive mais do passado
do que o próprio presente e possuem conchas como armaduras – também como ele
que jamais conseguiu sair da “concha” do seu passado, do sofrimento que foi o
abandono de sua mãe.
...............................................
Nesta hora em que Clarissa prepara o jantar, chega uma visita do ex-parceiro de
Richard,- É Louis (Jeff Daniels) e com ele Clarissa relembra o passado, querendo
parecer ser forte e determinada, como se tudo estivesse bem e sob seu controle,
mas a verdade é que sua vida é feita de melancolia, cansaço da vida, desesperança e
muito sofrimento.
Ela era editora e muito bem sucedida e na sociedade não só naquela que ela vivia
mas na nossa também, é a aparência que importa- no FACEBOOK só há fotos de
felicidade.
Uma pessoa deprimida ficar zapeando nos perfis ,fica ainda pior, pois todos
parecem ser felizes ,- menos ela. Vivemos num mundo que nos obriga a ocultar
nossos sentimentos e guardá-los para nós mesmos.
Demonstrar sentimentos de tristeza e de melancolia, pode ser tornar sinal de
fraqueza .Ser sincero e verdadeiro tornou-se má educação .
Só que por detrás destas máscaras o que de verdade existe são desencontros
amorosos, conflitos, e o medo da vida.
Vivemos muitas vezes atormentados no silêncio dos nossos labirintos psíquicos, na
solidão , escondendo emoções e sentimentos. Como se a gente tivesse uma couraça
nos emoldurando.
Esta é uma realidade bastante comum para muitas pessoas.De alguma forma evita a
dor e tona a vida mais suportável e não deixa de ser uma estratégia de
sobrevivência válida como muitas outras, afinal inventamos a vida para caber
dentro dela, porém o isolamento acaba gerando com o tempo mais sofrimento e
menos possibilidades de soluções ao problemas.O repertório das relações estreita
a resolução de problemas e a tomada de decisões.
Todos nós desejamos –ou pelo menos tentamos - controlar nosso destino e nossas
reações buscando evitar o desprazer, mas como a vida é o que é e não como
gostaríamos que fosse, quando nos deparamos com o princípio da realidade sobre o
desespero.
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Urge construirmos maneiras de lidar com nossa impotência diante das
contingências da vida e encararmos que a impermanência e mutabilidade da vida são
o REAL.
Foi o que aconteceu no final do filme quando Clarissa consegue lidar de uma forma
nova com os fatos inesperados que surgem. É como se ela precisasse passar por
momentos tão tristes, para desapegar-se de desejar o controle de tudo sempre.
Com Louis ela se desmonta das suas dissimulações e tem um súbito "colapso"
emocional um momento catártico, quando ambos lembram sentimentos e emoções
não integralizadas, não terminadas ainda.
Tudo isto somado a percepção nítida que de que Richard estava muito mal, é quando
ela começa a se sentir impotente por não poder , -mesmo com tantos cuidadosevitar que isto acontecesse um dia.
O suicídio de Richard.
Ainda que Clarissa, das três personagens fosse a que possuia um ego mais
equilibrado para agüentar frustrações, ela sofre de uma depressão dissimulada,
ela é controladora, exigente e luta por conservar sua subjetividade
inconsciente.Mas diante de um passado sendo desenterrado e estando tão
“presente” nas horas daquele dia , ela vai se percebendo melhor dentro de seu
contexto vivido,de que ela tem um ideal do ego que ela simplesmente não
consegue sustentar, ela quer ser melhor e mais forte do é de verdade.
... pois nesse único dia toda a sua vida é exposta e tão desnudada que fica a par dos
pormenores mais reflexivos de seu interior.
Será que nós também não fizemos isto na vida?
.....................................................
Richard morava num ambiente pequeno, sombrio, sujo, janelas trancadas e
pregadas com tábuas para que ele ficasse mais protegido, pois ele tinha
alucinações auditivas e sua perturbação mental já demonstrava sinais de
insanidade.Sua aparência era decadente como também o era todo o ambiente que o
cercava. As flores ficavam murchas e mortas, pois era Clarissa quem as substituía

nos vasos quando ela o visitava.
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E naquele dia ela o visitou de manhã, para lhe dizer que a festa seria a noite...
E nesta visita ele a quis mais perto dele, se acarinharam, se tocaram,e ela o sentiu
mais fragilizado do que nunca.
..........................................
Já quase no final do dia, ele olha uma foto da mãe (Laura)vestida de noiva, e neste
momento aparece Clarissa para levá-lo à homenagem.Ele a recebe completamente
fora de si, retira as tábuas de proteção das janelas, e ela fica impassível.
Ele reconhece o quanto ela foi generosa para com ele, mas que agora nada mais
fazia sentido.
Ele se senta na soleira da janela, e diz pra Clarissa –
- “Eu fiquei vivo por você, agora tem que me deixar ir...

e se joga janela abaixo”
....................................
Lá quando Virgínia escrevia seu livro seu marido Leonard perguntou?
Porque alguém tem que morrer neste seu romance?
Ela responde:
- “Alguém precisa morrer para que o resto de nós, dê mais valor a vida”.
E ela decide “matar” o poeta (Richard)do seu livro para que Clarissa possa de fato
viver.
E esta vida que renasceu, se percebe no beijo que Clarissa dá em sua
companheira, parece que ela finalmente dá valor à sua parceira, já que vivia para seu
ex-amante. Só quando ele morre é que ela percebe que sua companheira está
sempre ao seu lado , que esta é a sua vida e decide valorizá-la.
............................................................

A depressão de Richard era uma raiva voltada pra dentro, do que ele não conseguia
ressignificar na vida, ele se sentia um completo fracassado, que seu livro havia sido
premiado apenas porque estava doente, e não porque havia algum valor literário.
Toda esta baixa auto estima foi minando a vida dele, e a própria doença foi uma
maneira de autodestruição.
A depressão deixa a pessoa atormentada com as conseqüências que os sintomas
causam a sua volta, por isto a tendência é ficar ruminando seu passado e a sentir
remorso, imaginando possíveis soluções para os seus problemas, não por alguma
atitude de sua parte, mas como se os conflitos fossem ser resolvidos por alguma
mágica.
A pessoa depressiva normalmente não lembra dos momentos felizes, como se estes
não tivessem mais valor.

17

Nos casos graves, como por exemplo na depressão psicótica – e melancólica -, há
uma perda de contato com o real da vida. Era o caso de Richard e de Virginia
também.
Uma pessoa que está deprimida precisa ser constantemente alimentada no seu
amor-próprio com o respeito e aprovação das pessoas importantes de sua vida, e,
por isso, na ruptura ou morte ela não consegue absorver o luto, pois estas perdas
significam uma ameaça à fonte de amor e gratificação, que ele se torna
dependente pra suprir seus sentimentos narcisistas, o que faz uma amputação do
próprio ego.
(Vive em função do outro como se permitisse ser sugado)
........................................................
Laura volta ao final do filme quando morre seu filho Richard.
Conversa com Clarissa e declara sentir-se excluída das normas da sociedade pelo
seu comportamento de ter deixado para trás a sua família.Richard tinha apenas 5
anos quando ela foi embora –parece não se arrepender -, nem demonstrar culpa pela
decisão tomada e as conseqüências que o ato dela gerou na vida do filho.
Ela sentiu a pressão da sociedade pelo seu ato de abandono.
Ela deve ter lido um pensamento de Virginia Woolf– que diz assim: - “...porque os

olhos dos outros são prisões, seus pensamentos são nossas celas...”
E deve ter decidido não se deixar acorrentar por estes olhares.
Lá naquele quarto de hotel , ela escolheu a vida que ela queria pra si, um destino
solitário, egocêntrico e livre de qualquer amarra.A família não a prendeu a vida, foi
por ela mesma que ela não quis morrer.
...................................................
A maneira que uma pessoa se suicida pode revelar características de sua
personalidade , como também as motivações inconscientes para a consumação do ato
em si.
Virginia escolheu o afogamento.
E com pedras nos bolsos.
Pois ela já havia tentado outras vezes.
Desta vez ela não queria mais errar.
Queria afundar rápido.
Quem sabe porque desta vez a convicção de que a morte era –para ela (na visão
dela)-a única solução, já que ela sentia não ser capaz de desta vez , entrar em novo
surto que ela sentia chegar pelas vozes que começava a escutar.
Ela foi determinada na sua intensão.
Deixou as cartas de despedida e espreitou a oportunidade, um descuido e ela
consegue seu intento.
Por isto muitas vezes nos períodos mais críticos, faz-se necessária a internação
hospitalar para alguém que está profundamente deprimido.
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Para a segurança do próprio portador.
A mensagem deixada por Virgínia denota toda a sua ambigüidade entre a culpa e a
revolta que normalmente está intrínsica no ato suicida.
"Querido: Tenho novamente a certeza de que eu estou enlouquecendo.
Sinto que não podemos passar outra vez por um desses períodos tão assustadores.
E desta vez não me recuperarei.
Comecei a ouvir vozes e não consigo me concentrar. Portanto, faço o que parece ser
melhor.
Quero lhe dizer que você me deu a mais completa felicidade. Em cada coisa, você
deu tudo o que alguém pode dar...Não posso mais lutar. Sei que estou arruinando sua
vida, sem mim você poderá trabalhar. E você vai entender.
Como vê, nem sequer consigo escrever corretamente... O que eu quero dizer, é que
lhe devo toda a felicidade da minha vida.
Você foi inteiramente paciente e bondoso comigo. Se alguém tivesse podido me
salvar, esse alguém teria sido você.
Tudo se desvaneceu de mim, exceto a certeza de sua bondade. Não posso continuar
arruinando sua vida por mais tempo.
Não creio que duas pessoas tenham podido ser mais felizes do que fomos nós”
Virgínia Woolf
(última carta que ela escreveu
ao marido)
.................................................................

O suicídio de Richard parece ser derivado de uma só questão.
O amor-ódio que ele sentia pela sua mãe.
E o suicídio foi apenas seu último gesto de uma vida inteira vivida com
autodestrutividade já que ao longo de sua história, Richard tinha atitudes de alto
risco com relacionamentos promíscuos, por exemplo.
E a maneira violenta que ele escolheu para se despedir da vida, é como se fosse uma
vingança,uma agressão passiva, demonstrada na impulsividade agravada pelo seu
estado físico e mental bem como a ingestão proposital de medicamentos, sentindo –
se totalmente desvalorizado por não ter sido amado e querido na infância.
Uma das características mais preocupantes do paciente suicida é conferir a outras
pessoas a responsabilidade por permanecer vivo.A construção de um sentido de
vida é nosso- jamais para o outro.
.......................................................
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Quando Laura tentou o suicídio naquele quarto de hotel ela queria morrer ingerindo
comprimidos, o que mostra um desejo de não agressão a si mesma, pois esta maneira
de suicídio não se dá com dor nem ferimentos Simplesmente a pessoa adormece sem
acordar mais.
Laura não consegue concretizar seu desejo e escolhe então abandonar sua família.
Muitas vezes também se percebe que o suicida precisa morrer para conseguir dizer
alguma coisa.
Mensagens, bilhetes e outras formas de manifestações deixadas por suicidas
podem ajudar a elucidar os diferentes e subjetivos significados do ato de se
suicidar.
Nós humanos temos um desejo de vida , mas ao mesmo tempo “namoramos”
com a morte ,mesmo inconscientemente. Quem escolhe o quer nutrir , enxergar e
filtrar somos nós.
Este “pensamento” com a morte deve ser sim uma oportunidade de valorização , mas
da vida.
Vida que é na maioria das vezes dura, sofrida e pesada, ou aquela que também pode
ser transformada em mais leveza, mais bela e rica de significados.
As duas faces são nossas, porque são dois lados e uma só moeda.
Eros (amor) e Tânatos (morte) são duas forças que comandam a vida humana.
Alguns caminham em direção de Tânatos e outros em direção de Eros.
Há pessoas que têm tendência a Tânatos e outras a Eros.
Por que motivo?
São vários .
De origem psicológicos ou psiquiátricos.
Os suicidas normalmente não procuram ajuda.
Por algum motivo acham que viver não vale a pena, não querem ter tal trabalho e
preferem morrer.
Há pessoas que colocam sua vida em risco constantemente, em várias situações que
poderiam ser evitadas: esportes radicais, consumo excessivo de drogas, vivem
sempre buscando o perigo. São suicidas em potencial. Tem tendência a Tânatos, mas
falta-lhes a coragem para o ato final.
Mas um dia, erram a pirueta e...morrem!
Outros há que vivem dramatizando sua morte, vivem falando nela e dizendo que
querem ou vão se matar. Fazem tentativas não sérias, mas que por um descuido
podem levar à morte! Todos estes precisam de ajuda psicoterapêutica e
psiquiátrica.
...........................................
Há também que respeitar a escolha que o ser humano faz. Há de se respeitar sua
liberdade e sua responsabilidade. Afinal de contas a Morte é apenas o capítulo final
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da nossa vida e que abre as portas ao desconhecido ao território do sagrado!
"Aragem do Sagrado, absolutas estrelas", como diz Guimarães Rosa.

....................................
A estarrecedora cena final do filme, o sol batendo naquele rio, o afundamento do
corpo, parecia que Virginia falava enquanto entrava no rio:
- “Eu que fui tantas e tantos outros
Mas que não consegui ser eu mesma
Agora só desejo a face da morte
Deixa-me agora oh vida – de mentiras – de solidão
De medo...
Deixe-me afundar nas águas de meu último capítulo.”
Enquanto ela afunda um poema dela é recitado:
“Enfrentar a vida de frente
Sempre enfrentar a vida de frente
E conhecê-la pelo que ela é..
Finalmente conhecê-la
Amá-la pelo que ela é...
E então
Deixar de lado....
Sempre os anos entre a gente
Sempre os anos
Sempre
O amor
Sempre as horas!”
Termino esta resenha com um pensamento de Antonin Artaud:
“Não quero que ninguém ignore meus gritos de dor e quero que eles sejam ouvidos”.
Ne.poesia 26.02.2010

Esta resenha tem como substrato a Psicologia Analítica Junguiana (de Carl Gustav
Jung )mas também usei alguns conceitos do mestre de Jung, Sigmund Freud.
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