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“Falta espiritualidade na terapia”, diz Hagai Levi

O criador da série que deu origem à “Sessão de Terapia” fala sobre seus novos projetos para a TV e critica a

psicanálise

TAGS: In Treatment, psicologia, Sessão de Terapia, Terapia

Hagai Levi, criador da série israelense BeTipul

HELDER FERREIRA

Uma mulher, de 35 anos, com problemas de relacionamento alimenta uma paixão obsessiva por

seu psicoterapeuta; um militar provoca a morte de várias crianças e entra em crise; uma ginasta de 15 anos

mantém um relacionamento com seu treinador, casado e 30 anos mais velho; um casal discute a possibilidade

de um aborto, após passar cinco anos se submetendo a tratamentos de fertilidade. Todos eles se consultam

com o mesmo analista, que, por sua vez, também busca orientação para lidar com os problemas de seus

pacientes e resolver os seus os seus próprios.

Assim é o enredo da premiada série israelense BeTipul (“tratamento”, em tradução livre), que já foi adaptada

para mais de 30 países, e, recentemente, teve sua versão brasileira – Sessão de Terapia – lançada pelo canal

de TV por assinatura GNT.

Criada e dirigida por Hagai Levi, a série, ambientada em um consultório de terapia, fez sucesso em todo o

mundo após ser adaptada pela HBO norte-americana em 2008. Diferente das outras produções do canal,

conhecidas por suas temporadas curtas e de episódios semanais, In Treatment (como foi intitulada) exibia

seus capítulos de segunda a sexta, sendo cada dia da semana ocupado por um paciente – emulando a rotina

vivida por um analista.

A versão brasileira, dirigida por Selton Mello, é protagonizada pelo ator Zécarlos Machado, no papel do

analista Theo Cecatto. Também estrelam Maria Fernanda Cândido, Sérgio Guizé, Bianca Müller, André

Frateschi, Mariana Lima, como pacientes; Selma Egrei, como analista sênior orientadora; e Maria Luisa

Mendonça, como a esposa de Theo.
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Zécarlos Machado protagoniza a série; ele interpreta o

Dr Theo Cecatto

Comente    Compartilhar Imprimir

Abaixo, você lê a entrevista que Hagai Levi concedeu à CULT. Ele fala sobre o processo de criação da série e

seus novos projetos, comenta as diferenças entre suas diversas versões e também critica a psicanálise.

Selton Mello assina a direção da versão brasileira da série - Sessão de Terapia, exibida

pelo GNT

CULT – Por que retratar o cotidiano de um terapeuta?

Hagai Levi – Eu fiz terapia durante uma boa parte da minha vida e sempre me incomodei com a forma como

ela era retratada pela televisão. Como paciente, eu sempre tive um monte de questões sobre a prática do

tratamento psicológico e eu queria mostrar essas perguntas na série, do tipo: a terapia funciona? Queria

também mostrar os bastidores de tudo isso; mostrar o terapeuta como pessoa.

Além disto, também estudei psicologia antes de me decidir por seguir carreira no audiovisual. Foi minha

primeira formação.

O que você quis privilegiar na composição dos personagens?

Para mim foi importante escolher personagens que, de algum modo, representassem arquétipos dos

problemas mais comuns entre as pessoas que procuram a terapia. Não retratamos casos especiais ou

particularmente interessantes, mas universais – como o processo de deixar de ser menina para virar mulher,

vivido pela ginasta.

Como isto foi feito?

Trabalhamos bem próximos a psicólogos e psiquiatras do mundo inteiro. Para mim, era muito importante

que a série fosse o mais perto possível da realidade.

Há versões da série em diversos países. Vê muitas diferenças entre elas?

O roteiro das versões é praticamente o mesmo em todas, já que os personagens apresentam problemas

universais. Só alguns elementos costumam mudar, para dar maior verossimilhança à realidade do país onde a

história se passa. Um personagem que sempre muda é o paciente de terça-feira: na versão original, ele era um

piloto das forças aéreas israelenses lutando no conflito da Faixa de Gaza; nos EUA, ele também era um piloto,

mas em serviço no Iraque; no Brasil, ele é um policial. Tive várias conversas com Selton Mello sobre qual seria

a história desse personagem no Brasil.

E quanto às diferenças culturais de país para

país? Na versão original, os personagens

moram em Israel, um país do Oriente

Médio; em In Treatment, eles vivem nos Estados Unidos. Como isso altera o enredo da série?

A versão original trata mais das barreiras entre as pessoas, é mais sobre limites. Acho que, talvez, por termos

problemas com limites territoriais aqui, isso acaba se refletindo nas relações interpessoais dos habitantes.  A

personagem de segunda-feira, por exemplo, quer ultrapassar esses limites; ela não os aceita, por isso quer um

relacionamento com seu terapeuta.

Já na versão norte-americana, o caso da personagem acaba mais parecido com uma história de amor

platônico.

BeTipul teve duas temporadas e In Treatment, três. Você tem planos de continuar a série?

Não, não. Sem mais temporadas aqui (Israel) ou nos Estados Unidos, acho que já foi o suficiente.

Criei a série há quase oito anos e, hoje, estou em um lugar completamente diferente, criativamente falando.

Além disso, as temporadas são muito longas e o roteiro é muito difícil de escrever, porque é totalmente

baseado em diálogo contínuo.  É realmente estafante.

Nos Estados Unidos, acabei produzindo uma temporada a mais, mas a fizemos coletivamente. E foi ótima,

talvez, a melhor.

Está trabalhando em novos projetos?

Sim. Aqui, em Israel, estou trabalhando em uma série sobre artistas que viveram em Israel durante os anos

1970 – ela trata do que é ser um artista, de pessoas que não tinha barreiras; nos EUA, filmarei no ano que

vem o episódio piloto de uma série sobre adultério.

Você acha que, hoje em dia, a terapia, que é baseada no diálogo, está sendo deixada de lado

devido à crescente popularidade de remédios antidepressivos e afins?

Não acho que o mundo esteja deixando a terapia, mas, sim, as drogas ficaram muito populares nos últimos

anos. Até dez anos atrás, não havia tanta gente tomando remédio, mas não acho isso ruim. Eu acredito em

remédios, acredito que ajudam muitas pessoas. Se eu fosse fazer a série hoje, certamente, daria maior ênfase

às drogas, porque é o que está acontecendo atualmente.

Por outro lado, também destacaria elementos espirituais, de orientação espiritual mesmo. Acho que isso é

algo que falta na terapia. Ela não se ocupa das “grandes questões” para as quais a religião traz respostas –

como o sentido da vida, o porquê de vivermos aqui e para onde estamos indo.

Mas isto seria difícil de retratar em BeTipul, não? Psicólogos não podem envolver religião no

tratamento de seus pacientes, certo?

Certo, mas isso não significa que questões morais não possam fazer parte da discussão. Acredito que a terapia

deva lidar com esses problemas e deixar de apenas ignorá-los para falar da infância do paciente. Às vezes, as

pessoas estão deprimidas por causa disso. É mais importante achar o sentido da vida do que falar da infância.
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