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Parte 1 -  
1- A seu ver por que o diretor do filme escolheu como ambiente para o filme a ilha de St. Michel? 

 

2- Por que foram escolhidos como personagens, um político, um poeta e um cientista e por que o cientista foi 

representado por uma mulher? 

 

3- Depois de assistir ao filme como você descreve a relação entre verdade e aparência? 

 

4- Fale sobre seu conceito de tempo e espaço antes e depois de assistir a este filme. 

 

5- Comente a afirmativa presente no filme: "A vida não é um relógio mas é um sistema". 

 

6- Comente a afirmativa de que "a matéria não existe, mas tudo tende à existência".  

 

7- Comente a relação entre: 

    -  tendência  e   probabilidade 

    -  mecanicismo e positivismo 

    -  processos  e   estruturas 

 

8- Comente a afirmativa de que "a vida são probabilidades de conexões que se auto-organizam". 

 

9- Descreva a árvore como ecossistema que se auto-organiza ininterruptamente. 

 

10- Fale sobre as utopias, os dramas e as esperanças das três personagens1. 

 

11- Apresente relações de poder (políticas) presentes no filme. 

 

12- Identifique estratégias pedagógicas utilizadas no filme. 

 

13- Que teorias pedagógicas são identificadas no filme? 

 

14- Que práticas pedagógicas são identificadas no filme? 

 

15- Qual o tratamento que o filme dá ao conhecimento?   

 

16- Comente o verso: "as pedras falam e eu estou calado" 

 

17- Apesar do discurso ser inovador, os três personagens se mostram presos ao construído, na medida em que 

naturalizam as relações com o capital. É possível a ciência desenvolver instrumentos que possibilitem controle 

seguro para lidar politicamente com os segredos que são desenvolvidos mas que colocam a vida planetária em 

risco de morte?  

 

18- As três personagens estavam em uma galeria de narcisos. Elas estavam mais presas em suas próprias posições 

do que com os problemas da sociedade. Você concorda com essas posições? 

 

19- O STEIGERUNG na fenomenologia de Goethe representa Intensificação, Sensibilização e Ritmo 

caracterizados como visão e perspectiva mediadora da vida, como estes aspectos estão presentes no filme? 

 

20- Como é pensar o fazer humano como investimento no fazer, para a partilha com o coletivo, e no ganho, para a 

acumulação individual. 

  

                                                           
1 A etmologia diz que personagem vem de persona que vem de “a pessoa”.  



DESTAQUES DO FILME PONTO DE MUTAÇÃO 

1- Local: Mont Saint Michael - diálogo entre político conservador, poeta e cientista de ponta. 

 

2- Até que ponto o verdadeiro é fachada? 

 

3- Juízo final como violação do conceito amplo de Tempo. 

 

4- O sino das igrejas e as estações do ano eram os referenciais e indicadores de Tempo na Idade Média 

 

5- O filme denuncia a mascara pública da Sociedade de Espetáculo. 

    Nenhum santo sustenta-se só. 

 

6- Relógio visto como modelo do cosmo. Aí é que se confunde o modelo com o original. 

 

7- Descartes e o homem como máquina perfeita. 

 

8- Muitos políticos ainda têm essas máquinas na cabeça e não chegaram à era dos chips. 

 

9- Os cristais de quartzo fazem o papel dos pêndulos. (Qual é o significado do estoque imenso de quartzo brasileiro 

acumulado pelo Japão?)  

 

10- Não se pode resolver os problemas mundiais dividindo-os em partes. Devemos deixar de ver o mundo como 

soma dos fragmentos. Entre as partes surgem interações que não podem ser identificadas nas partes. Dói, é 

difícil e incomoda considerar o todo. Assim, tudo é como uma máquina? 

 

PRIMEIRO INTERVALO 

 

11- Política como arte do impossível. – Quem foi Nixon? 

 

12- Fome, destruição e pressa. Este é o legado que deixamos para as próximas gerações. A cada segundo a 

Amazônia é devastada numa área equivalente a um campo de futebol. Qual a responsabilidade que assumimos 

diante destes fatos? 

 

13- Newton falava do que via, agora falamos do que se imagina respaldado na matemática. Qual é a relação entre 

relações e mediações e entre metáforas e representações. 

 

14- Tudo deve ser feito para não contrariar a opinião pública quando se quer chegar ou se manter no poder. O poder 

está então em lidar e construir a opinião pública. 

 

15- Somente começamos a estudar a camada de ozônio há dez anos, ela existe há milênios, mas nunca ela foi 

atacada de forma tão eficaz. 

 

16- Estamos no limite do envenenamento dos ambientes da biosfera. 

 

17- O humano como agente equilibrador e desequilibrador das forças. 

 

18- Daremos chance a outro início? 

 

19- O pensamento ecológico não é compatível com o pensamento cartesiano. 

 

SEGUNDO INTERVALO 

 

20- O átomo é um vazio. 

 

21- Se considerarmos uma laranja do tamanho da Terra, cada um de seus átomos seria do tamanho de uma cereja. 

Ampliando a cereja (átomo) para o tamanho desta ilha, o núcleo seria do tamanho de uma bola de tenis e os 

elétrons seriam quase invisíveis, como um pequeníssimo grão de areia. 

 



22- Ao se questionar a perspectiva que a visão nos dá, caímos numa crise de percepção que se manifestam a partir 

de as questões ambientais, da ocupação, do abrigo, do afeto, da partilha e do alimento. O que nos faz perguntar, 

por exemplo, quanto de água é necessário para que se tenha 1 kg de carne ou a produção de álcool a partir do 

milho que tem a proporção de um tanque de combustível necessita da quantidade de espiga para manter um 

homem vivo por um ano. 

 

23- Newton foi o físico do visível, ele falava do que via. Foi superado pelas teorias da relatividade e pela física 

quântica. 

 

24- A física quântica não trata da realidade, mas é uma linguagem de possibilidades. O elétron é um padrão de 

possibilidade.  

 

25- A matéria não existe, mas tende a existência, porque ela é um conjunto de probabilidade de conexões. 

 

26- O sólido é ilusão ou imaginação? 

 

27- Uma partícula é um conjunto de relações e de conexões, como se fosse melodia de uma música. 

 

28- A vida são probabilidades de conexões, a matéria é uma metáfora e eu sou o tudo e tudo sou eu. Sou uma teia 

inseparável de relações. 

 

29- Assim nosso trabalho como educador é possível ou é inútil depende de como encaramos as perguntas, por 

exemplo, o que é tempo para o agricultor, para o jovem e para o adulto? O que é tempo para um sacerdote e para o 

físico? O que é sagrado e profano? 

 

30- Em Hiroxima vi o que sobrou das vítimas de nosso conhecimento, as vítimas de meu trabalho. 

 

31- Na ciência ninguém é culpado e ninguém é responsabilizado. Nas universidades nunca falamos, nem 

discutimos responsabilidades. 

 

32- Nos ensinam a fazer ciência pura, mas não nos estimulam a pensar em seus efeitos. Os indígenas norte–

americanos sempre pensavam nas conseqüências de um ato junto a sétima geração à frente. 

 

33- A ciência é muito cara e é paga por alguém. Este alguém passa a ser dono do conhecimento, usando este 

conhecimento de acordo com seus valores. 

 

34- Devemos pensar em processos, não em estruturas. 

 

35- Ver o mundo de forma patriarcal, newtoniana e cartesiana, impede de se ver o mundo como ele é.  

 

36- Prigogine, Batesson e Maturana propõem uma teoria dos sistemas vivos, baseados em princípios de auto – 

organização. 

 

37- A teia ecológica é uma teia de relações. Os seres vivos obedecem a um padrão de organização que é o código 

genético. A vida não é um relógio, mas um sistema. 

 

38- A árvore com o ecossistema é um conjunto em relação com tudo, com o tempo, com outros animais, com o 

clima e com o universo. 

 

39- Quarenta mil crianças morrem por dia com doenças evitáveis.  

 

40- Independência é Ter consciência e compromisso com as relações que envolvem o todo. 

 

TERCEIRO INTERVALO 

 

41- O vivo se sente, se transforma e se transcende. A essência da vida é a auto–organização. (eco-reorganização) 

 

42- A teoria dos sistemas é uma teoria de relações que guarda questões como a seguinte: Porque cada planta 

floresce apenas numa certa época do ano e todos da espécie sempre se repetem? 



 

43- Nós nos renovamos sempre e a cada 24 horas temos um novo pâncreas. 

 

44- Existem padrões de organização que se mantém através de uma estabilidade e complexidade. 

 

45- A evolução é um processo casual de co-evolução. Isto é, ninguém evolui sozinho. 

A co-evolução é uma dança auto–organizativa, que em nosso grupo de pesquisa, foi formulada como eco-

desorganização/organização. 

 

46- Os EUA consomem 40 % dos recursos do planeta e possuem apenas 6 % da população mundial. 

 

47- Há uma busca abusiva de crescimento, busca patológica e obsessiva onde 70 % das pesquisas são financiadas 

para atender objetivos militares. 

 

48- As pessoas comuns se enganam ao acreditar que os cientistas tão poderosos sejam também sábios. 

 

49- O plutônio gerado nos reatores têm vida de 500.000 anos. O produzimos mas não sabemos o que fazer com ele. 

A energia nuclear tornou o mundo descartável, destruiu o sonho e a utopia, assim como a expectativa de futuro. 

 

50- A vida não pode ser reduzida a sistemas e organizações, deve ser vista como parte de uma sociedade 

sustentável. 

 

51- No final do filme, apesar de tudo, são focalizadas flores existentes na jardineira da janela, durante todo o tempo 

a atriz arrumou suas vestes, a cientista não se relacionava bem com a filha, não conseguia descobrir um meio de 

comunicação afetiva. 

 

52- O senador mal casado sofria por não saber o que fazer, a cientista solitária, propunha romper padrões do 

conhecimento, mas não tinha permissão para romper com convenções sociais. E o poeta tinha permissão para 

ser melancólico.  

 

53- Nenhum santo se sustenta sozinho. 

 

54- Auto-organização e auto-transcendência, ou eco-desorganização/organização ou ainda eco-reorganização? 

 

55- Percebe-se como a cientista (a ciência) fala muito mais que a arte ou a política. Será o reinado da ciência 

subjugando o poder e as artes? 

 

CONCEITOS RELEVANTES 
 
O QUE É O TEMPO? 
 
QUE VALORES PODEM SER CARACTERIZADOS COMO PLANETÁRIOS E UNIVERSAIS? 
 
EXISTEM LEIS FINAIS PARA TRATAR A NATUREZA? 
 
EXISTIR E OU TENDÊNCIA A EXISTIR? O QUE É MORRER? 
 
O QUÂNTICO NÃO RETRATA UMA REALIDADE, MAS UMA LINGUAGEM DE POSSIBILIDADES. 
 
DESCARTES COM O COGITO ERGO SUM, FALOU QUE SOMOS HUMANOS NA MEDIDA EM QUE 

COGITAMOS, ESSA É A EFETIVA POSIÇÃO DEFENDIDA POR ELE E NÃO O “PENSO LOGO 
EXISTO”.   

 
QUE TAL PENSAR EM TEORIA DOS SISTEMAS VIVOS EM VEZ DE PENSAR EM EVOLUÇÃO??? 
 
SOMOS SERES REGIDOS PELA INTENSIFICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO A 

DIFERETENS E COMPLEXOS RÍTMOS.   (STEIGERUNG) 
 

Peixe dentro de uma rede de vento (Pablo Neruda). 



A  VIDA  PLANETÁRIA  E  A  COMPLEXIDADE  DO  CAOS 
Ernesto Jacob Keim 

Átomo, ilusão de sólido 

que é um vazio cheio de movimento. 

Próton, nêutron e elétron ilusão de matéria 

Conjugação de ilusão - matéria e movimento  

impressão de realidade. 

Partículas fetiche - consistência de não-matéria. 

Super cordas,  

cada vez mais próximo do nada 

 para explicar o todo e o tudo. 

No todo e tudo, qual é o lugar do meu e do nosso? 

  do teu e do vosso? 

Meu, teu, nosso, vosso - propriedade e mando: Ilusão das ilusões. 

Ilusão de que existe,  

Ilusão de que tem. 

   Ilusão de que faz 

    Ilusão de que existe. 

Verdade e certeza como ilusão maior. 

Verdade, Ilusão 

 Ilusão de que a verdade existe  

 Verdade de que a ilusão anima. 

 

No universo da ilusão 

 constituído pela concretude da esperança  

   e o etéreo da verdade 

 resta a ilusão da esperança do que pode vir a ser. 

 prevalece a ilusão de que sou eterno. 

 

Neste mundo,  

se sou existente, sou movimento, 

movimento que se esvai. 

A ilusão de que sou matéria, dá a esperança de que existo. 

 nela, busco o sentido da existência, 

  que se for ilusão, elimina a verdade do ter e ser. 

 

Se acredito que  tenho e sou como verdade 

 me iludo que existo, 

  me percebo como verdade que não é e que nunca foi. 

 

Sendo vivo, tenho vida. 

 Mas onde começa a vida? 

Vida como verdade ou ilusão? 

Vida, verdade, ilusão 

 Movimento, ocupação, oclusão. 

Afinal, o que se sabe e o que se pensa saber, sobre o que se deveria saber? 

 

Ilusão e verdade 

 Guerra de deuses que se sabem imbatíveis 

 Mas que persistem na luta 

  por se saberem guerreiros. 

 E qual não é a verdade da guerra se não a ilusão de que ela tem sentido? 

 

No confronto da verdade com a ilusão,  

  da guerra com o sentido, 



  da existência com a aparência, 

  da dor com o prazer 

   Vidas se consomem, 

   na vã esperança, 

   de se superarem sem ser, 

   sem se verem como não são. 

 

Assim, 

o que vem a ser ilusão do pai diante da verdade do filho, 

o que é a verdade de ser pai diante da ilusão de libertação do filho? 

Ilusão da verdade, verdade da ilusão 

  Ilusão da esperança, fetiche do vir a ser e ter. 

Por que viver na busca do saber sem ter por que saber. 

Por que sonhar na esperança de querer sem ter para que ter. 

Ilusão de verdade de ser e de ter  

 

Verdade da ilusão do Ser e do Ter 

 Ser e ter, o que vale diante do não ser e não ter? 

 

Verdade evidência de sentido, 

 

 Ilusão existência de aparência. 

 

  Esperança derradeiro e grande mal. 

 

O que vale ser, ter, verdade, ilusão, esperança e tudo mais 

Se não existir Terra para SER? 

    

Cabe a você optar, no que te dá e no que te faz sentido. 

 


