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Elenco de personagens 

 

 

Paciente 2208:    Juliano Lopes 

 

Dra. Angela:     Andréia Lopes 

 

Paulo:      Fernando Pereira 
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PACIENTE 2208 - A 1A. ENTREVISTA 

 

 (INTRODUÇÃO) 

 

SOUND: PASSOS FEMININOS EM UM CHÃO DE PISO FRIO 

 

DRA. ANGELA 

 Olá Paulo, tudo bem? 

 

PAULO 

 Olá Dra, tudo certo, o Paciente já esta na sala. 

 

DRA. ANGELA 

 Obrigada Paulo. 

 

PAULO 

 Cuidado Dra, esse realmente é maluco... Boa sorte. 

 

DRA. ANGELA 

 Quem não é, Paulo? 

 

PAULO 

Não Dra, eu quero dizer que esse REALMENTE passa dos 

limites, mas ... bom, a sra. vai entender. Qualquer 

coisa, estou aqui. 

 

DRA. ANGELA 

 Obrigada Paulo, terei cuidado. 

 

SOUND: PORTA ABRINDO, PASSOS, PORTA FECHANDO 

 

SOUND: COISAS SENDO COLOCADAS EM MESA METÁLICA, SOM DE 

CADEIRA SENDO PUXADA E PESSOA SENTANDO 

 

DRA. ANGELA 

Gravando. 1a. entrevista com o paciente de número 2208. Seu 

nome ... (INDECISA) 

 

SOUND: FOLHEANDO EM BUSCA DE ALGO 

 

DRA. ANGELA 

... não consigo encontrar. Apresenta comportamento 

sócio-psicopata e sinais de esquizofrenia aguda. 

Testaremos metodologias para tentar trazer este 

indivíduo de volta ao convívio da sociedade de forma 

saudável e ... 

 

PACIENTE 2208 

É tudo, Dra.? Este já é seu diagnóstico? 
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DRA. ANGELA 

Ah, sim, quer dizer não, desculpe. Iniciemos então. 

Como você se sente, Sr ...? 

 

PACIENTE 2208 

Estou bem, e você Dra ...? 

 

DRA. ANGELA 

Angela. Também estou bem, obrigada. Mas vejo que você 

não me respondeu. Estou aqui para entendê-lo, e 

juntos podermos encontrar uma solução para seu 

problema. 

 

PACIENTE 2208 

Meu problema, Dra. Angela? Que seria ...? 

 

DRA. ANGELA 

Bom, estou aqui para descobrir. Mas você já está em 

vantagem não? Já sabe meu nome e eu não sei o seu. 

 

PACIENTE 2208 

Interessante ... Bom Dra Angela, sinto desapontá-la, 

mas faz tanto tempo que não uso um nome, que não 

saberia dizer. Quando você percebe o quanto isto é 

irrelevante, é fácil se esquecer dele. 

 

DRA. ANGELA 

Mas como assim seu nome é irrelevante? Então você não 

valoriza de onde você veio e quem você é? 

 

PACIENTE 2208 

A senhora não entendeu, Dra. Angela. Um nome não 

traduz o que a pessoa é, traduz apenas que desde o 

dia que você nasce, cobranças recaem sobre você. 

 

DRA. ANGELA 

Como assim? Acho que não ... 

 

PACIENTE 2208 

Ora Dra., veja seu nome: Angela. Com esse nome, posso 

dizer que sua família possuía algumas expectativas em 

relação a você: que crescesse sendo linda, bem 

comportada e que qualquer comportamento fora desse 

padrão seria visto como uma decepção. Note que mesmo 

antes de nascer já existiam expectativas, você até já 

era cobrada por coisas que não pode controlar. 
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DRA. ANGELA 

Percebo .. então, abrir mão do próprio nome é uma 

forma de se livrar das cobranças? 

 

PACIENTE 2208 

Não Dra Angela, absolutamente não! Se você quer se 

livrar das cobranças tem que fazer mais do que isso. 

Só será capaz de livrar das cobranças quando perceber 

a importância real das coisas, ou estará sempre se 

cobrando. É um círculo vicioso, não percebe? 

 

DRA. ANGELA 

Então o que você está me dizendo é que as pessoas não 

sabem dar valor ao que tem? 

 

PACIENTE 2208 

Hahahaha (RISADA ALTA E SOLTA) ... "Ao que tem"? "Ao 

que tem", Dra. Angela? Me diga, o que você acha que 

as pessoas verdadeiramente tem? Dinheiro? Fama? 

Status? Objetos raros? Isso pertence a elas?) 

 

DRA. ANGELA 

Se essas coisas não tem valor, o que tem? 

 

PACIENTE 2208 

Que valor tem algo que não é seu, Dra. Angela? 

 

DRA. ANGELA 

Oras, eu não posso mensurar o valor de algo que não é 

meu, isso depende de cada um. Há também a questão do 

valor sentimental. Isso tudo é muito relativo e ... 

 

PACIENTE 2208 

Certo, certo Dra. Angela, eu diria até ... Exato! Mas 

me diga, como você pode dizer que algo é seu? 

 

DRA. ANGELA 

Bom, algo é meu quando eu tenho liberdade para 

escolher o que fazer com ele. Posso usá-lo, 

guardá-lo, doá-lo, ou simplesmente quebrar e jogar 

fora ... porque é meu. 

 

PACIENTE 2208 

Então minha cara Dra. Angela ... Isso apenas comprova 

minhas palavras. Ninguém escolhe quando nasce, nem 

escolhe quando vai ficar doente e, na maioria das 

vezes, ninguém escolhe quando vai morrer, ou seja, 

ninguém é dono da própria vida. 
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DRA. ANGELA 

Então, o que é importante para você? 

 

PACIENTE 2208 

Neste momento, o importante para mim é decifrar você, 

Dra. Angela. E abrir seus olhos para o mundo real, 

não o mundo que fizeram você acreditar ser real. E 

acredite, não será uma tarefa fácil ... (SUSURRANDO) 

não, não será ... (RISADA BAIXA E ABAFADA) ... mas 

compensará ao final. Sim, sim .. irá compensar ... 

 

DRA. ANGELA 

Então como eu devo chamá-lo quando for falar com você? 

 

PACIENTE 2208 

Minha cara Dra. Angela ... Essa é uma pergunta que não cabe 

a mim responder. 

 

DRA. ANGELA 

Ok, você diz que o nome representa as expectativas 

que as pessoas tem sobre a pessoa, certo? Muito bem, 

Sr... Incognitum. O que acha desse nome? 

 

PACIENTE 2208 

Interessante. Incognitum é o Latin para a palavra 

incógnito. Então me diga, Dra. Angela: você acha que 

oculto coisas em mim que lhe assustam, ou que sou 

apenas um disfarce de outra pessoa? 

 

DRA. ANGELA 

Em absoluto, Incognitum. Apenas sei tão pouco que 

achei por hora um nome apropriado. Veremos se podemos 

alterá-lo nas próximas sessões. 

 

PACIENTE 2208 

Entendo ... entendo. Bom Dra. Angela, se este nome 

preenche as expectativas que espera de mim, porque 

não? Que seja. 

 

DRA. ANGELA 

Ok Sr. Incognitum, infelizmente nosso tempo acabou, 

então esta sessão está encerrada. Muito obrigado, 

falaremos mais na próxima sessão. 

 

PACIENTE 2208 

Esperarei ansioso e ... pacientemente, Dra. Angela. 
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DRA. ANGELA 

Paulo, terminamos! 

 

SOUND: PORTA ABRINDO, PASSOS DE BOTA, PORTA FECHANDO E 

ABRINDO ALGEMAS QUE ESTÃO PRESAS NA MESA METALICA 

 

PACIENTE 2208 

Bom dia, Sr. Paulo. Como está neste dia particularmente 

interessante? 

 

PAULO 

Estou bem, obrigado. Agora mova-se. 

 

PACIENTE 2208 

Ora Sr. Paulo, onde estão seus bons modos? 

 

PAULO 

Muito bem ... (RESPIRA FUNDO) Mova-se, por favor. 

 

PACIENTE 2208 

Viu, Sr. Paulo? Não doeu tanto assim ... até mais, Dra. 

Angela. 

 

SOUND: SOM DE UMA CADEIRA SENDO EMPURRADA E PASSOS SE 

AFASTANDO 

 

SOUND: PORTA ABRINDO, PASSOS, PORTA FECHANDO 

 

SOUND: PASSOS EM UM CHÃO DE PISO FRIO ENQUANTO FALA 

 

DRA. ANGELA 

Sim ... (RESPIRAÇÃO PESADA) O Paciente 2208, quero 

dizer, Incognitum, é uma pessoa extremamente 

perturbada, mas ... fascinante, de um ponto de vista 

acadêmico. Uma observação intrigante: o paciente não 

gosta ou acredita no uso de nomes, mas sempre se 

refere a outros usando o nome. Analisarei os vídeos 

de nossa 1a. entrevista e terei mais conclusões. Fim 

da gravação da 1a. entrevista. 

 

SOUND: PASSOS SE DISTANCIANDO (EM UM CHÃO DE PISO FRIO) 

 

(FIM) 

 

 


