
ROBIN  WILLIAMS



Pelo segundo ano consecutio, iremos comemorar no 
próximo dia 30 de Março, o Dia Mundial da Perturbação 
Bipolar, data escolhida por ser o dia do aniiersário de 
Vincent Van Gogh, que foi postumamente diagnostcado 
como portador da doença Bipolar.

Todaiia, não podemos esquecer que outros grandes 
nomes da literatura, da música e do cinema, bem como 
anónimos, também sofrem com esta doença silenciosa 
que não se iê, mas se sente.



ROBIN WILLIAMS NÃO MORREU
Robin McLaurin Williams foi um ator norte-americano notáiel, competente, rigoroso, 
mas também sensíiel, com um sorriso do tamanho do mundo, que transbordaia 
felicidade e nos contagiaia. 

Aliás, foi como um comediante de excelência, com improiisações e imitações à 
mistura, que se eiidenciou como um ierdadeiro prodígio. Partndo da stand up 
comedy nos palcos, sobretudo no início da carreira, mas não só, rapidamente passou 
para as telas do cinema. 

Não se demitu de aproieitar a sua interienção artstca, para fazer uma ampla e 
firme crítca na área da polítca, da sociedade, da cultura, às iedetas, presidentes, 
príncipes, e tudo o mais que pudesse alimentar a sua ieia cómica e sarcástca. Um 
percurso feito pelo lado da gargalhada.



ROBIN WILLIAMS

Viieu como quis, para o bem e para o mal. 
Doente bipolar, nem sempre fez as melhores 
escolhas. Os comportamentos aditios, com 
bebidas alcoólicas e drogas, marcaram o lado 
negro da sua iida, que desde logo não 
podiam coniiier bem com a sua patologia, 
obrigando a estadas frequentes em clínicas de 
reabilitação. Para melhorar, pratcou 
desporto, especialmente ciclismo.

Não deixou apesar de tudo de ter uma 
postura solidária, criando uma fundação 
filantrópica e apoiando outras associações.



ROBIN WILLIAMS
Aos 63 anos, a 11 de Agosto de 2014, deu-se o fim fsico, por suicídio, numa fase 
de depressão muito seiera, termo de uma grande e intensa atiidade artstca, de 
um ser humano maraiilhoso, que recheou a sua existência de um trabalho de 
representação muito amplo, extenso, e de grande excelência, que se manterá 
como referência por muito tempo. A memória e a possibilidade de reier as suas 
atuações, em iários suportes, incluindo no youtube, com uma fácil pesquisa, 
manterão Robin Williams iiio por muito tempo.

Foi um homem de família, casando três iezes, e teie 3 filhos próprios, mais 
um adoptio. 
Tendo nascido no seio de uma família abastada, em 21 de Julho de 1951, teie 
uma infância e adolescência felizes. Tinha uma ascendência muito 
diiersificadaa Inglesa, Francesa, Irlandesa, Escocesa e Galesa.



ROBIN WILLIAMS
Deixou-nos muitas frases inspiradoras, como por exemploa

• “Só te é dada uma pequena parcela de loucura. Não podes desperdiçá-la.”
• “A ierdade é que, proiaielmente, sou iiciado em riso.”
• ”Ser uma celebridade significa teres uma mesa pessoal num restaurante, mas 

também estares sujeito a que te sigam ao quarto de banho dos homens com uma 
máquina fotográfica.”

• “Não sei qual o ialor que tenho neste uniierso mas sei que fiz algumas pessoas 
mais felizes do que seriam sem mim, e enquanto souber isso, serei tão rico como 
sinto que preciso ser.”



ROBIN WILLIAMS
Sobre este homem de exceção, o principal já foi dito.
Seguir-se-á a apresentação dos aspetos relacionados mais especificamente com os 
principais filmes em que partcipou, escolhidos entre largas dezenas.

Robin ganhou durante a sua iida artstca, 5 Grammys, 4 Globos de Ouro, 2 Screen 
Actors Guild Awards, 2 Emmys e 1 Oscar, o que eiidencia o reconhecimento da sua 
grande qualidade enquanto ator. 



BOM DIA VIETNAM (1987)

Este filme é uma comédia de guerra.
Passado em Saigão em 1965, durante a 
Guerra do Vietnam protagoniza Robin 
Williams como um DJ de radio ao seriiço 
da radio das Forças Armadas, que se 
torna muito popular entre as tropas, mas 
enfurece os seus superiores com a sua 
tendência irreierente. A maior parte das 
emissões de radio de Robin foram 
improiisadas.



O CLUBE DOS POETAS MORTOS (1989)
Conta a história de um professor de poesia nada ortodoxo, de nome John Keatng, numa escola 
preparatória para joiens, a Academia Welton, na qual predominaiam ialores tradicionais e 
conseriadores. Esses ialores traduziam-se em quatro grandes pilaresa tradição, honra, disciplina e 
excelência.
Com o seu talento e sabedoria, Keatng inspira os seus alunos a perseguir as suas paixões 
indiiiduais e tornar as suas iidas extraordinárias.
O filme mostra também que em certa altura da iida, as pessoas, em especial os joiens, deieriam 
opor-se, contestar, gritar e sobretudo ser "liires pensadores", e não deixar que ninguém 
condicione a sua maneira de pensar, mas também ensina esses mesmos joiens a usarem o bom-
senso.



O REI PESCADOR (1991)
Este é um filme de uma espantosa fantasia em tom de comédia dramátca sobre a 
fabulosa amizade entre dois homens destroçados pelos paradoxos da iida moderna.



MRS. DOUBTFIRE (Papá para Sempre) (1993)

Depois de um amargo diiórcio, um ator 
disfarça-se de goiernanta, para poder 
passar algum tempo com os seus filhos, 
que estão sob a guarda da sua ex-mulher.



O BOM REBELDE (1997)
A mente mais brilhante da 
uniiersidade de topo na América não 
é um aluno mas sim o rapaz que laia 
o chão. Will Huntng é um rebelde da 
classe trabalhadora que não aceita as 
lições da iida. Depois de se eniolier 
em maus lençóis com a lei, a últma 
chance de Will é um professor de 
psicologia, que poderá ser o único 
homem que lhe consegue chegar. 
Finalmente forçado a confrontar-se 
com o seu passado Will descobre que 
o única pessoa que o está a conter é 
ele próprio.



CÂMARA INDISCRETA (2002)

Após passar iários meses a reielar 
as fotos de uma família, um 
solitário funcionário de uma loja de 
reielação de fotografias, numa 
hora passa a deseniolier uma 
estranha obsessão por ela.



Robin Williams morreu. 
Mas não totalmente.

ELE ESTÁ BEM VIVO DENTRO DE CADA UM DE NÓS.     

ATÉ SEMPRE!

"CARPE  DIEM"
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