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Texto para atividade avaliativa dos Primeiros Anos 

Texto 1 

Cena do filme “Matrix” (1999) 

Após ser capturado pelos rebeldes, Neo é levado até 

Morpheu, que o espera num quarto velho de um 

decadente prédio. Assim se processou parte do diálogo 

entre eles: 

Morpheu - Eu imagino que você esteja se sentindo um 

pouco como Alice. Entrando pela toca do coelho. 

Neo – Você tem razão. 

Morpheu – Eu vejo nos seus olhos. Você tem o olhar de 

um homem que aceita o que vê porque está esperando 

acordar. Ironicamente não deixa de ser verdade. Você 

acredita em destino Neo? 

Neo – Não. 

Morpheu – Por que não? 

Neo – Não gosto de pensar que não controlo a minha 

vida. 

Morpheu – Sei exatamente o que quer dizer. [Senta e 

respira fundo] Vou te dizer porque está aqui. Você sabe 

de algo, não consegue explicar o que, mas você sente. 

Você sentiu a vida inteira: há algo de errado com o 

mundo. Você não o que , mas há. Como um zunido na 

sua cabeça te enlouquecendo. Foi esse sentimento que o 

trouxe até mim. Você sabe do que estou falando? 

Neo – Da Matrix? 

Morpheu – Você deseja saber o que ela é? [Neo acena 

positivo com a cabeça] A matrix está em todo lugar. 

Mesmo agora, nesta sala. Você pode vê-la quando olha 

pela janela ou quando liga sua televisão. Você a sente 

quando vai para o trabalho, quando vai para a Igreja, 

quando paga seus impostos. É o mundo que foi 

colocado diante dos seus olhos para que não visse a 

verdade. 

Neo – Que verdade? 

Morpheu – A que você é um escravo. Como todo 

mundo você nasceu num cativeiro, numa prisão que não 

consegue sentir ou tocar. Uma prisão para sua mente. 

[alguns segundos de silêncio] Infelizmente é difícil dizer 

o que é a Matrix. Você tem de ver por si mesmo. 

Neste momento Morpheu oferece uma chance de 

escolha para Neo. Com a pílula azul a história acabaria 

ali, com o protagonista acordando em sua cama 

acreditando no que quiser acreditar. Mas se tomar a 

pílula vermelha, ficará no país da maravilha e lhe será 

mostrado onde vai a toca do coelho. E Morpheu diz, 

antes de Neo tomar a píula: “Lembre-se, tudo o que 

ofereço é a verdade, nada mais.” 

 

Texto 2 

Agora, meu caro Glauco – continuei – cumpre 

aplicar ponto por ponto esta imagem ao que 

dissemos, comparar o mundo que a visão nos 

revela à morada da prisão e a luz do fogo que a 

ilumina ao poder do sol. No que se refere à 

subida à região superior e à contemplação de 

seus objetos, se a considerares como a 

ascensão da alma ao lugar inteligível, não te 

enganarás sobre o meu pensamento, posto que 

também desejas conhecê-lo. Quanto a mim, tal é 

minha opinião: no mundo inteligível, a ideia do 

bem é percebida por último e a custo, mas não 

se pode percebê-la sem concluir que é a causa 

de tudo quanto há de direto e belo em todas as 

coisas; e que é preciso vê-la para conduzir-se 

com sabedoria na vida particular e na vida 

pública. 

(Platão. A República, texto escrito em V a.C. 

Adaptado.) 

 

  


