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INTRO - STOCK FOOTAGE

(Trilha sonora: BACH - 
Ricercar - A Musical 
Offering)

A camera viaja por nuvens no céu.

FADE IN:

A camera viaja por uma estrada

FADE IN:

CARRO - INT/EXT - DIA

PLATÃO e SÓCRATES são detetives inspetores, parceiros da 
polícia. Eles estão dentro de um carro, a caminho de um lugar 
muito distante. PLATÃO dirige sem pressa, enquanto SÓCRATES, 
de óculos escuros, dorme no banco do carona. Platão está 
triste, uma lágrima cai de seu olho.

PLATÃO
Sócrates... 

Sócrates murmura dormindo

SÓCRATES
Hum...

PLATÃO
Acorda!

Ele acorda

SÓCRATES
O que foi?

Platão fala olhando para a estrada

PLATÃO
Qual o sentido da vida?

Sócrates não acredita no que ouve



SÓCRATES
Qual é Platão? Você me acordou pra 
isso? 

Platão suspira gravemente, com uma certa tristeza, ele fala 
para Sócrates

PLATÃO
O que é a vida cara?

Sócrates respira fundo

SÓCRATES
O que é uma criatura viva para você 
Platão? 

PLATÃO
Uma criatura viva é um corpo que 
nasce, cresce, aprende a reagir a 
vários estímulos da natureza, se 
torna capaz de se reproduzir e 
morre.

SÓCRATES
Interessante

PLATÃO
O que é interessante?

SÓCRATES
Você disse que uma criatura viva é 
um corpo ao invés dela ter um 
corpo. 

PLATÃO
E daí?

SÓCRATES
Não é você que acredita que algumas 
criaturas vivas tem que ter alma, 
independente do corpo?

Platão sorri

PLATÃO
É verdade, me enganei

SÓCRATES
Que isso parceiro...
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SÓCRATES tira os óculos

SÓCRATES (CONT’D)
Um rato então tem alma?

Platão fraqueja

PLATÃO
Não sei... acho que...

SÓCRATES
Acha o que? E um pedaço de grama 
tem alma?

PLATÃO
Você esta mudando as minhas 
palavras, Sócrates! Sei lá, de 
repente só animais tem alma.

SÓCRATES
Que animais você considera ter 
alma?

PLATÃO
Os animais superiores, que são 
capazes de pensar

SÓCRATES
Então pelo menos os animais 
superiores estão vivos na sua 
concepção? 

PLATÃO
Eu sei o que você esta querendo, eu 
vou tentar me expressar de uma 
outra maneira. Uma criatura viva 
deve conter uma alma. Eu não 
considero a grama como tendo alma, 
mas eu posso afimar que ela possui 
sintomas de vida.

SÓCRATES
Impressionante, você considera 
criaturas sem alma como 
aparentemente vivas, e criaturas 
com alma, vivas de verdade.

Platão pensa

SÓCRATES (CONT’D)
Então para você entender o que é a 
vida, você tem que entender o que é 
a alma. E você disse que considera 
a alma como a capacidade de pensar?
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SÓCRATES (CONT’D)
Então o que você realmente busca, 
Platão, é entender o pensamento!

PLATÃO
Calma aí...

PLATÃO desliga radio, a trilha sonora de fundo para. 

SÓCRATES
Precisava desligar o Bach?

PLATÃO
Até agora eu segui todo seu 
raciocinio, mas essa conclusão é 
totalmente absurda!

SÓCRATES
Você sabia que esse canon pode ser 
tocado de tras para frente, de 
frente pra trás?  

PLATÃO
Foca!

SÓCRATES
O argumento não foi meu, Platão. 
Você me deu todos os fatos, eu só 
tirei uma conclusão lógica deles!

SÓCRATES liga o rádio de novo

É impressionante como alguem não 
confia em sua própia opinião se ela 
for dada por outra pessoa. Mas não 
se preocupe... Com certeza nao é 
facil explicar ou entender o que é 
o pensamento. Qual que você acha 
ser a forma mais pura de um 
pensamento?

PLATÃO
O saber... 

PLATÃO (CONT’D)
Saber é muito mais que explicar, ou 
escrever num papel. Quando a gente 
sabe algo, a gente até pode fazer 
essas coisas. Mas saber é muito 
mais que isso, é uma convicção! 

Platão olha para Sócrates com um sorriso tímido
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PLATÃO (CONT’D)
Tipo quando a gente sabe que ama 
alguém!

SÓCRATES
Que isso meu irmão? 

PLATÃO
Foi mal

SÓCRATES
Qual foi? Tá me estranhando?

PLATÃO
To assim desde que a minha mulher 
me largou

SÓCRATES
Que merda.

PLATÃO
Eu acho que é além da minha 
capacidade entender o que é o 
pensamento.

SÓCRATES
Não é tão fácil assim né?

PLATÃO
A gente tem conhecimento e 
convicções, mas se nós tentarmos 
analisar o pensamento por ele só, 
ele some, desaparece. A gente tem 
que ter cuidado ao dizer “Eu Sei”! 
A gente sabe o que? Sabe nada...

A viagem continua. Após alguns segundos SOCRATES da um soco 
no ombro de Platão. Platão toma um susto

PLATÃO (CONT’D)
Qual foi? Ta maluco?

SÓCRATES
Você está vivo? 

PLATÃO
Claro que eu estou vivo! 

SÓCRATES
Como você sabe que você esta vivo?

PLATÃO
Eu sinto que estou vivo, eu sei que 
eu estou vivo! Saber e sentir que 
esta vivo, é estar vivo! (PAUSA) 
Não é?
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SÓCRATES
Não. E se eu fizesse essa pergunta 
para um computador e ele 
respondesse o mesmo que você?

Platão ri

PLATÃO
Impossível Sócrates!! 

SÓCRATES
Por que?

PLATÃO
Um computador não pode saber o que 
são palavras ou seus significados. 
Uma máquina lida com palavras de 
uma maneira abstrata, mecanica, do 
mesmo jeito que uma empilhadeira 
organiza caixas.

SÓCRATES
Eu não vou aceitar a sua objeção 
por dois motivos. Em primeiro 
lugar, todo mundo sabe que o 
cerebro humano é formado por 
neurônios, células nervosas, cujas 
leis de processamento são puramente 
físicas e matemáticas, como numa 
máquina. Em segundo lugar, você 
mesmo acabou de alertar sobre o 
cuidado que se dever ter ao usar o 
verbo saber e no entanto você tá 
aqui usando sem moderação. O que 
faz você acreditar que nenhuma 
máquina seria capaz de saber o que 
são palavras ou seus significados?

PLATÃO
Socrates, você está falando que 
máquinas podem ter consciencia, 
assim como os seres humanos?

SÓCRATES
Por que não? Foi você que acabou de 
dizer que não sabe de nada!

PLATÃO
Que absurdo...

SÓCRATES
Como que você aprendeu o verbo 
saber quando você era criança?
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PLATÃO
Sei lá, ouvindo o verbo sendo usado 
perto de mim. 

SÓCRATES
Através de uma ação automática?

PLATÃO
Não... Bem, calma, talvez eu 
entenda o que você queira dizer. Eu 
me acostumei a ouvir a palavra 
sendo usada perto de mim em certos 
contextos, eu então comecei a usar 
de uma maneira mais ou menos 
automática.

SÓCRATES
Parecido como você usa a sua 
linguagem hoje em dia, sem ter que 
parar para pensar em cada palavra?

PLATÃO
Sim, exatamente

SÓCRATES
Então, se você disser “Eu sei que 
estou vivo”, essa frase é apenas um 
reflexo vindo do seu cérebro.

Platão se irrita

PLATÃO
Não, não! Você errou na lógica aí, 
meu amigo! Nem todos os meus 
pensamentos sao simples ações de 
reflexo. Que isso!? Certas coisas 
eu penso conscientemente antes de 
me expressar.

SÓCRATES
Em que sentido você pensa 
conscientemente sobre elas?

PLATÃO
Sei lá eu acho que eu procuro as 
palavras certas

SÓCRATES
O que te guia para escolher as 
palavras certas?

PLATÃO
A lógica! Eu procuro por sinonimos, 
palavras semelhantes, e assim por 
diante, com o vocabulário que eu 
tenho.
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SÓCRATES
Em outras palavras, o hábito guia 
seus pensamentos.

PLATÃO
Sim, meus pensamentos são guiados 
pelo habito de conectar palavras 
uma com as outras, 
sistematicamente.

SÓCRATES
Então, de novo, esses pensamentos 
conscientes são produzidos por 
ações de reflexo.

Platão suspira bem fundo.

PLATÃO
Vai a merda Sócrates. Eu não sei 
como eu posso saber se estou vivo, 
se eu to consciente se isso for 
verdade! Eu olha segui todo o seu 
raciocinio...

SÓCRATES
Esse mesmo raciocinio mostra 
exatamente que sua reação é 
meramente por hábito, ou uma ação 
de reflexo, e que nenhum pensamento 
consciente o leva a saber que você 
está realmente vivo. Será que você 
realmente entende o que você quer 
dizer com essa frase? Ou ela apenas 
aparece na sua cabeça sem você ter 
que pensar sobre ela? 

PLATÃO
Eu não sei mais de nada, to muito 
confuso...

SÓCRATES
Você fracassou cara... É triste ver 
o quão pouco você entende por essa 
frase. Você quer saber o que é a 
vida? Eu vou te dizer o que é a 
vida. A gente acha que as nossas 
decisões são tomadas através de um 
pensamento consciente, mas numa 
analise cuidadosa, cada pedaço 
desse pensamento é automático e sem 
sentido. 

Sócrates coloca seus óculos escuros, ele sorri.

SÓCRATES (CONT’D)
Como esse seu amor aí pela tua 
mulher...
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Sócrates se acomoda no banco para voltar a dormir.

PLATÃO
Deixa eu ver se eu entendi direito. 
Se sentir vivo é apenas uma ilusão, 
gerada por um sistema automático 
sem nenhum valor nobre de 
entendimento, como essa minha 
frase. E uma criatura realmente 
viva é reduzida a uma coleção de 
reflexos complexos, sem o menor 
sentido.

Platão olha para Sócrates. Sócrates já está dormindo de novo, 
sorrindo. Platão bate palmas ironicas.

PLATÃO (CONT’D)
Parabéns, Sócrates, muito obrigado, 
por me dizer o que você pensa sobre 
a vida.

A viagem continua

FADE IN:

STOCK FOOTAGE - LÁPIDES AO ENTARDECER

PLATÃO (OFF)
Que merda...

FADE TO BLACK.

FIM
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