
Cartaz Filme A ÚLTIMA FORTALEZA 

 

Competência VISÃO SISTÊMICA - Veja a descrição da competência 

Sinopse 

O General Irwin (Robert Redford) é um condecorado militar do exército americano que perde sua patente e sua liberdade 

após ser injustamente condenado por uma corte militar a passar o resto de sua vida em uma penitenciária de segurança 

máxima. Lá ele conhece o Coronel Winter (James Gandolfini), que dirige a prisão com punho de ferro. De início há um 

respeito recíproco entre eles, que logo se torna ressentimento após Irwin discordar de alguns dos métodos de Winter no 

comando da prisão. Disposto a calar Irwin de qualquer maneira, as táticas de Winter apenas o motivam a liderar uma 

rebelião de prisioneiros para conseguir tirá-lo do poder. 

Cena relacionada com 

a competência 

00:46:44 (“ O senhor me custou todo o meu estoque de cigarros”) até 00:48:23 (Presos derrubando o muro); 

00:49:54 (“Beaupre”) até 00:52:46 (“Ponha seu nome bem aqui”); 

01:17:47 (“Você realmente blefou com o Winter”) até 01:18:35 (“Peões”); 

01:22:55 (“Sentados! Sentem-se agora. Vamos”) até 01:27:26 (“Sim senhor”). 

Nestas cenas temos a “construção” do levante do general Irwin contra o comando ditatorial da prisão, por meio de uma 

grande rebelião. A análise feita das situações e do cenário posto, fez com que o general identificasse as pessoas 

estratégicas no contexto, de maneira que pudesse estabelecer as devidas interfaces entre as várias áreas da prisão. O 

objetivo era identificar a melhor oportunidade para o desenvolvimento das ações integradas. 

A competência retratada nas cenas indicadas demonstra o conhecimento do general às diferentes fases das ações a 

serem praticadas, e o impacto que elas fazem no todo, pois contribuem para visualizar de maneira mais clara o 

resultado a ser alcançado. 

Habilidades retratadas 

no filme que possuem 

relação com a 

competência 

Análise de situações/cenários; Comunicação verbal; Identificação dos riscos; Influência/persuasão; Percepção do 

ambiente; Relacionamento interpessoal; Visão sistêmica. 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/gestao_pessoas_politicas_desenvolvimento/trilha_gerencial/Competência_Visão_Sistêmica.pdf

