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Figuras emblemáticas : o observador, o combativo,               
o defensor, o cuidadoso
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Como o nosso imaginário coletivo criou a imagem do defensor, do
paladino da ordem, do protetor ?

Sem dúvida a partir da figura de herói, cujo modelo exemplar é
Aquiles, da mitologia grega. Mas, quando evolui, essa figura hoje
se traveste de super-herói, de detetive, ou de policial – de modo
privilegiado no cinema.
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Essa função de proteção e de cuidado é melhor observada em situações-limite.

Para estar apto a enfrentar situações de tensão, é preciso ter
indicações precisas sobre a atuação em seu próprio campo
profissional, para melhor desempenhar sua prática cotidiana.

Essas indicações veremos por meio de exemplos práticos, calcados
nas figuras de ação mais emblemáticas.
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Com base no trabalho de Jorge Larrosa, o curso pretende produzir efeitos na vida
prática dos participantes, já que as premissas de base podem ser utilizadas por todos.

A partir de trechos de filmes e/ou personagens conhecidas, formularemos questões
como : “Quais desses aspectos investigativos podem ser utilizados na sua prática
diária ?”, ou “Já houve alguma situação em que precisou recorrer a uma observação
detida e minuciosa ?”. Também são trabalhadas definições desse ato de observação,
com suas implicações.

Aplicaremos, portanto, o método socrático em sentido amplo (elenchus), a fim de
chegars a consensos provisórios que possam enriquecer a vida prática e a atuação
profissional dos participantes.
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A aula Figuras emblemáticas : o observador, o combativo, o defensor, o cuidadoso,
ao trabalhar com arquétipos retirados tanto da filmografia, quanto da literatura,
pretende provocar uma reflexão. E, por meio dessa reflexão, permitir uma prática
mais atenta e focada.

Recorrendo à noção de duplo (Edgar Morin) cinematográfico ou literário, cada
profissional envolvido consegue interpor um distanciamento crítico de suas próprias
ações e, assim, formula as seguintes questões para si mesmo :

1- Dentre esses perfis, em qual deles mais me enquadro ?
2- Como posso fazer para melhorar minha conduta no que diz respeito ao meu
perfil ?
3- Quais práticas dos outros perfis poderiam melhorar a minha conduta ?

www.basefilosofia.com.br

Trabalhamos sempre o suporte do olhar filosófico aliado a uma aplicação.
Filosofia é mais do que teoria, é prática de vida.
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Exemplos trabalhados

A figura do observador
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O detetive aposentado John
“Scottie” Ferguson, em Vertigo, de
Hitchcock

A dupla de policiais David Mills e Willian “Smiley”
Somerset em Seven, de David Fincher
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A figura do combativo
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O combativo e incorruptível Eliot Ness, em Os Intocáveis, 
de Brian de Palma.
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A figura do defensor

Os policiais Ron Stallworth e Flip Zimmerman contra os crime de
ódio racial, em Infiltrado na Klan, de Spike Lee.
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A figura do cuidadoso

www.basefilosofia.com.br

O dono de uma moral sólida, de um senso de ética exemplar,
Paul Edgecomb, em “À espera de um milagre”, de Frank
Darabont.

O policial Sean Devine, em
Sobre meninos e lobos, de Clint
Eastwood.
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