EVOLUÍMOS
Em algum lugar do futuro, paciente e psiquiatra conversam no
consultório.
PSIQUIATRA
Olá, tudo bem? Prazer, Sandra.
PACIENTE
Prazer, Marina.
PSIQUIATRA
Sente-se por favor. Em que posso te
ajudar, Marina?
PACIENTE
Então Dra, aconteceu uma coisa
muito estranha comigo esses dias.
Tenho até receio de falar.
PSIQUIATRA
Pode me contar sem medo. Estou aqui
para te ouvir.
PACIENTE
Eu fiquei o dia inteiro sem usar o
Whatsapp.
PSIQUIATRA
Estava sem bateria?
PACIENTE
Não.
PSIQUIATRA
Ele quebrou?
PACIENTE
Não.
PSIQUIATRA
Ah, então foi roubada. O bandido
foi capturado?
PACIENTE
Não, eu simplesmente fiquei sem
vontade de usar meu celular.
(SILÊNCIO)
PSIQUIATRA
Ah, entendi.. Querida, você toma
alguma medicação?
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PACIENTE
Não, nenhuma.
PSIQUIATRA
Já foi diagnosticada com alguma
patologia social?
PACIENTE
Nunca!
PSIQUIATRA
Hum, sei.
PACIENTE
Dra, naquele dia eu simplesmente
segui com a minha rotina de sempre,
só que sem mexer no celular. Eu sei
que isso não é normal, por isso
estou preocupada.
PSIQUIATRA
Eu entendo perfeitamente sua
preocupação, mas fica tranquila que
eu vou te ajudar. Porque você acha
que não pegou o celular nenhum
minuto durante seu dia?
PACIENTE
Eu não sei, foi como se eu tivesse
esquecido totalmente dele. Como se
Whatsapp, Facebook, Instagram não
fossem mais necessários na minha
vida.
PSIQUIATRA
Deus do céu. Estou um pouco
assustada com a gravidade da sua
situação. Seu diagnóstico não
parece ser nada bom, infelizmente.
PACIENTE
O que eu tenho, Dra? E eu ainda nem
te contei do resto..
PSIQUIATRA
Ih, tem mais coisa ainda?
PACIENTE
Tem. Eu comecei a sentir vontade de
abraçar meu marido, e de conversar
com ele.
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PSIQUIATRA
Ah, Jesus. Pelo visto você sentiu
afeto e foi carinhosa com ele.
PACIENTE
Bastante.
PSIQUIATRA
Marina, deixa eu te perguntar; você
começou a ler livro também?
PACIENTE
Sim.
PSIQUIATRA
Putz..
PACIENTE
Comecei a ler livros, escrever
sobre as minhas emoções e meus
pensamentos. Como se eu quisesse
sentir mais as coisas, refletir
sobre..
PSIQUIATRA
Hein?!
PACIENTE
É tão grave isso?
PSIQUIATRA
Super. Eu já tratei de robôs que
não conseguiam fazer coisas ao
mesmo tempo, que tiravam fotos de
selfies tortas, que demoravam pra
fazer vídeo no Snapchat, mas o seu
caso em específico é muito raro.
PACIENTE
Me fala Dra, o que eu tenho?
PSIQUIATRA
Não vou fazer rodeios: você está
virando humana.
PACIENTE
Humana? E isso é ruim?
PSIQUIATRA
É péssimo. Você fica mais burra e
lenta. Demora mais para agir e
tomar decisões. Sente saudade,
medo, carência,vergonha e
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PSIQUIATRA (cont’d)
necessidade de calor humano.
Simplificando; É um retardamento da
máquina, querida.
PACIENTE
Não tem problema. Sou feliz assim.
PSIQUIATRA
Só que estamos no futuro, meu bem.
Evoluímos.
PACIENTE
Evoluímos mesmo? Será?

