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Iniciamos a aula como combinado, às 18:40 com a leitura da resenha referente a 

aula anterior, pelas alunas Kátia Martins e Luciene Pereira. Em seguida, assistimos ao filme 

“O ponto de mutação” cujo roteiro cinematográfico foi extraído da obra The Turning Point 

(1983) do escritor austríaco Fritjof Capra (PhD em Física Quântica), dirigido por Bernst 

Capra lançado em 1990. Este filme possui um enredo simples, perpassado por diálogos 

desenvolvidos principalmente por três personagens: Sônia, uma cientista vivida por Liv 

Ullmann, Jack um político (Sam Waterston ) e Thomas um poeta (John Heard ) em um 

castelo medieval, localizado no vilarejo de La Mont Saint Michel, no litoral noroeste da 

França, próximo ao Canal da Mancha. 

Todos os personagens, com conhecimentos em diferentes áreas, tentam mostrar 

sua visão de mundo em vários aspectos. A cientista que se encontra desiludida por ter visto 

seus projetos sendo utilizados para fins militares, quando na verdade deveria ser 

implantados na ciência médica; o político, concorrendo a uma vaga à presidência do 

Estados Unidos tendo que permanecer muitas vezes de braços atados diante de algumas 

situações de jogo de interesse e um poeta em uma passando por uma decepção amorosa 

colocando-se entre os outros dois personagens. A trajetória dos personagens passa-se em 

um dia, onde é invocado pensamentos defendidos por Descartes, Einstein, Newton além, 

de abordar assuntos da área da ecologia, política, física quântica, poesia, dentre outras. 

Ao escrevermos essa resenha, nos deparamos com diversas questões como: Por que 

o filme foi intitulado “O ponto de mutação”? Fomos então, em busca de algumas possíveis 

respostas. Primeiramente o que vem a ser mutação? Palavra muito presente no nosso 

ambiente acadêmico, dessa forma fomos a busca da etimologia dessa palavra que quer dizer 

mudança, originar a algo novo e está relacionada com metamorfose e transformação. 

Assim, podemos assumir que “O ponto de Mutação” está atrás de encontrar algo novo, de 

romper com as “coisas” velhas e ir a buscar de novos ideais, acima de tudo romper com 

velhos paradigmas. Um paradigma que está em pauta neste filme é o Newtoniano-

cartesiano que parte do pressuposto que para se conhecer o todo é necessário fragmentá-lo. 

Para Capra, este paradigma já teve o seu apogeu, mas hoje não é válido para nosso 



concepção de mundo. Na verdade tudo está em constante interação e amplamente 

relacionado. 

Comumente nos deparamos com situações de fragmentação de conteúdos durante 

nosso aprendizado, por exemplo, o estudo das estruturas que compõem o corpo humano é 

completamente fragmentado, primeiramente estudam-se as células, depois os tecidos, os 

órgãos e ao final os sistemas. Este modelo fragmentado ainda está imposto à sociedade e a 

ruptura com este modelo poderá proporcionar uma melhor compreensão do mundo e tudo 

com o qual está relacionado. Após o término do filme, iniciamos algumas discussões e 

comentários a respeito do filme. O modelo mecanicista foi o primeiro enfoque da 

discussão, o emprego desse modelo na sociedade e a força exercida pelo mesmo nas 

relações pessoais e na formação dos alunos foi um tema bastante comentado. A 

necessidade de mudança na forma de se ensinar foi uma questão levantada pela a aluna 

Shuelem. 

O professor, Rones, instigou reflexões subentendidas no filme, sendo a primeira 

delas: “Por que um cientista, um poeta e um político?”. As respostas foram: “para expressar 

visões diferentes”, “a física procurou uma reflexão do mundo ideal, o político ficava 

sempre mostrando a realidade diante do abstrato, e o poeta o abstrato.”, “levantar uma 

discussão entre a política, a abstração do cientista e a busca do equilíbrio pelo poeta”. Qual 

foi o ensinamento expresso na Metáfora da Maré? Dentre algumas reflexões destacamos a 

dada pelo próprio professor: “quando os personagens andavam sobre a areia deixaram uma 

porção de certezas, porém as certezas que estavam sobre a areia estavam rodeadas por um 

mar de incertezas.” 

Ao levantarmos dados para a redação dessa resenha encontramos uma interessante 

explicação sobre esta metáfora, escrita por Leandro Augusto, 2011: “Impossível esquecer a 

cena final onde a maré alta toma conta da terra e fecha o último resquício desta, que 

encerra uma excelente metáfora sobre a mensagem da obra. É um fechar contínuo do mar 

sobre a terra até que a mesma suma, num verdadeiro ponto de mutação, mudança da terra 

para a água numa convergência, num ponto, cujo significado é a necessidade do Homem, 

que é o próprio ponto, de mudar seus conceitos rígidos e arcaicos, simbolizados pela terra, 

para conceitos fluidos, dinâmicos e abrangentes, simbolizados pela água.” 

A última questão levantada pelo professor foi : “Quais elementos presentes no 

filme nos leva a pensarmos no Ensino de Biologia?” Obtendo as seguintes respostas : “...a 

Biologia deve estar ligada a muitas áreas, inclusive a política.”, “...deve haver uma conexão 



de conceitos”, “...todos na verdade querem uma receita e não apenas uma simples receita, 

mas uma receita que dê certo, não se atentando que o erro pode ser um modo de acerto.” 

Por fim percebemos que há maneiras de “burlar o sistema” de modo a gerar mudanças e 

transformação na sociedade. 

 


