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Estamos longe da submissão integral ao pensamento e ao 
modo de vida preconizados pelos sistemas de poder. Assim, 
para felicidade geral, nada de pessimismo incondicional, nem 
de resignação apressada aos poderes da sociedade de 
controle. Isto seria coisa forjada pelas marionetes do poder, 
em sua face midiática ou discurso legitimador. Somos, a todo 
momento, tocados pela força de criação, da invenção, do alto 
astral, do pensamento, que inesperadamente trazem novos 
campos de percepção, de ação, de produção de pensamento. 
Vida e arte estão longe de serem chamas agonizantes; o 
campo social, em seu aspecto combativo e agonístico, está 
bem longe, ainda, de se converter num espaço de 
acomodação; o pensamento não está, nem de longe, gozando 
da subordinação decidida e cínica aos dirigentes da ordem 
burocrática. A arte, a ciência, a filosofia, a vida, etc., 
permanecem trazendo o novo, criando paradoxos, lembrando 
sem dificuldade daquilo que está tão próximo do cotidiano 
que, por vezes, ―deixamos‖ de ver seu conteúdo sociopolítico 
e seu estatuto causador de pensamento. É, pensar não é 
tarefa fácil. 

 
Guilherme Castelo Branco (2006, p. IX-X)  



 

 
 
 
RESUMO 

 
Esta pesquisa refuta qualquer sentido pré-linguístico acerca da paternidade e parte 
de uma crítica às leituras sobre o tema, em Ciências Humanas e Sociais, que se 
inscrevem na dicotomia biologia versus cultura. Assim, tomando o filme de 
animação ―Procurando Nemo‖ como um dispositivo de produção de paternidades, o 
objetivo deste estudo foi analisar como a paternidade é performativamente 
materializada neste filme e, mais precisamente, como este filme trabalha de forma 
performativa para materializar paternidades. Para dar sustentação teórica aos 
princípios e escolhas metodológicas desenvolvidas construiu-se uma tríade 
conceitual estruturada nos conceitos de performatividade, inteligibilidade e 
materialidade, em diálogo com pressupostos teórico-epistemológicos da Teoria 
Ator-Rede (TA-R). Do ponto de vista metodológico, as análises não se limitaram aos 
quase 100 minutos de narrativa, elas focalizaram, sobretudo, em uma rede 
extensiva de materialidade e socialidades que incluem elementos diversos: notas 
da produção, críticas cinematográficas, depoimentos obtidos em sites de cinema, 
bem como textos sócio-educativos. As análises aqui empreendidas buscam tecer 
essa rede heterogênea na qual a paternidade vai sendo performativamente 
produzida como materialidade. No jogo performático que se delineia nessa rede, a 
paternidade se constrói, ao mesmo tempo, como elemento anterior (ou seja, a 
paternidade é referida como o tema central sobre o qual o filme foi produzido), 
mas também o destino temático do filme (ou seja, o filme constrói paternidade). 
Esse jogo produz outros efeitos, por exemplo, pessoas inscrevem suas experiências 
e expectativas como pais referindo o filme; tomando o filme como exemplo, textos 
fazem referência à paternidade como conflito eterno entre ser pai ou ser amigo do 
filho ou sobre a importância do carinho paterno ou a questão dos pais que assumem 
totalmente a criação dos filhos ou ainda o exemplo da paternidade do filme como 
reflexo da relação de amor/insegurança do criador em relação à sua criatura etc. 
São processos identificatórios distintos que se articulam mobilizando conexões 
diversas cuja heterogeneidade é condição de estabilidade da própria rede. A 
paternidade é construída no ―filme‖ na repetição persistente, instável e 
obrigatória, como norma tácita de inteligibilidade cultural que parece útil para 
manutenção da heteronormatividade, do imperativo da família nuclear e até 
mesmo a interdição do incesto. A paternidade é produzida como ideal regulatório 
impossível de ser realizado plenamente (e por isso gerador de exclusões) e estável 
precariamente conforme as redes que o possibilitam. Todavia, a paternidade não 
precisa ser desprezada mesmo que (ou inclusive porque) se constitua como 
mecanismo de coerção e governo, pois a resistência opera no interior da própria 
norma pela qual são produzidos efeitos, mas sempre sem apreender plenamente 
sua produção, pois eles testemunham suas instabilidades, incoerências, 
multiplicidade e, sobretudo, plasticidade. 
 
Palavras-Chave: Paternidade; Performatividade; Teoria Ator-rede; Gênero e 
Cinema.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research refutes any pre-linguistic meaning about paternity, starting from a 
critique of the readings on the subject in Humanities and Social Sciences which 
subscribe at biology versus culture dichotomy. Thus, taking the animated film 
"Finding Nemo" as a device for producing paternity, the aim of this study was to 
analyze how paternity is performatively materialized in this movie, more precisely, 
how it works in a performative manner to materialize paternity. To theoretically 
support the principles and methodological choices, it was built up a conceptual 
triad structured on the concepts of performativity, intelligibility and materiality, 
dialoguing with theoretical-epistemological assumptions of Actor-Network Theory 
(ANT). From the methodological point of view, the analysis is not limited to the 
nearly 100-minute narrative, they focused mainly an extensive network of 
sociability and materiality that include several elements: production notes, film 
criticism, testimonies obtained on movie websites and socio-educational texts. The 
analysis undertaken here seeks to weave this heterogeneous network in which 
paternity is being performatively produced as a materiality. In the performative 
game who outlines that network, the paternity is constructed at the same time as 
the previous element (paternity is referred to as the central theme of why the film 
was produced) but also the thematic destination of the film (the film builds up 
paternity). This game produces several other effects, for example, people relate 
their experiences and expectations like fathers referring the film; taking it like 
example, texts refer to paternity as a eternal conflict between be the son‘s father 
or his friend, or about the relevance of paternal care, or the question of fathers 
who integrally assume the education of children, or yet the example of fatherhood 
in the film as a reflex of the love/insecurity relationship of the creator by the 
creature etc. They are distinct identification processes that are articulated, 
mobilizing several connections whose heterogeneity is the condition for stability of 
the network itself. Paternity in the ―film‖ is built on persistent, unstable and 
binding repetition, as a cultural intelligibility tacit norm, which seems useful for 
the maintenance of heteronormativity, the imperative of the nuclear family and 
even the prohibition of incest. Fatherhood is produced as a regulatory ideal 
impossible to be fully realized (and thus generating exclusions) and precariously 
stable according the networks that enable. However, the paternity needs not be 
neglected even if (or especially because) is constituted as a mechanism of coercion 
and government, since resistance operates within the norm itself by which effects 
are produced, but always without fully apprehends their production because it 
witness their instability, inconsistency, multiplicity, and especially plasticity. 
 
Key words: Paternity; Performativity; Actor-network Theory; Gender; Movie. 
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INTRODUÇÃO 

OU ESTA DISSERTAÇÃO NÃO É SOBRE O FILME PROCURANDO 

NEMO! 

 

Uma experiência é qualquer coisa de que se sai transformado. 
Se eu tivesse de escrever um livro para comunicar o que já 
penso, ante de começar a escrevê-lo, não teria jamais a 
coragem de empreendê-lo. Só o escrevo porque não sei, 
ainda, exatamente o que pensar sobre essa coisa em que tanto 
gostaria de pensar. [...] Sou um experimentador, e não um 
teórico. Chamo de teórico aquele que constrói um sistema 
global, seja de dedução, seja de análise, e o aplica de 
maneira uniforme a campos diferentes. Não é o meu caso. Sou 
um experimentador no sentido em que escrevo para mudar a 
mim mesmo e não mais pensar na mesma coisa antes 
(FOUCAULT, 2010, p. 290). 

 

Preciso começar esta dissertação contando um segredo: não gostaria de 

escrever uma introdução para ela. Não que ela não mereça... Este trabalho 

merece uma bela introdução, na qual deveria inscrever de forma retórica e 

não narrativa (se é que as narrativas não se performam em jogos retóricos) 

como os caminhos da minha formação acadêmica me conduziram até o 

presente trabalho. Todavia, se assim o fizesse, não estaria sendo sincero e, 

além disso, estaria sendo, chato, pois não quero uma introdução neste estilo 

que inscreve a vida como se ela andasse em trilhos, sobre rodas calibradas 

num rumo coerente, como se toda história fosse necessariamente uma linha 

linear entre começo, meio e fim... Ou, pelo menos, não foi bem assim que se 

sucedeu comigo!  

Uma relação íntima entre o presente trabalho e os encontros e 

desencontros da vida acadêmica e não-acadêmica, pode ser encontrado no 

capítulo metodológico. Caso estejam com pressa para conhecê-la, podem ir 

direto para lá. Não há problemas, embora insista que o capítulo metodológico 
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consegue ―traduzir‖ (no sentido que lhe atribui Latour) essa viagem, que foi 

escrita com muitas palavras e um carinho profundo. 

Então, o que sobra para ser escrito numa introdução? Encontro na 

citação de Michel Foucault (2010) palavras de apoio e um método para lidar 

com o desconhecido, a imprecisão e ainda comigo mesmo, pois também 

escrevo porque não sei, ainda, exatamente o que pensar, como começar ou 

por quais caminhos seguir1. Sou um experimentador e, do que sei, afirmo: não 

quero mais pensar as mesmas coisas como antes. Como autor, escrevo para 

mudar a mim mesmo, apostando, na abertura de novos campos e novas 

relações. Assumo desafio semelhante em relação à paternidade nesta 

dissertação cujo título é Produção de Paternidade em “Procurando Nemo”: 

performatividade em redes heterogêneas. 

Porém, é importante que saibam que esta dissertação não é sobre um 

filme. Não proponho uma análise de conteúdo, seja de personagens, de cenas, 

enquadramentos, nem mesmo esquadrinho diálogos. Confesso que em alguns 

momentos da confecção da dissertação fui seduzido por este caminho e, em 

certa medida, o fiz. Mas, como produto final não é isso que apresento. Nada 

disso. De fato, volto-me a problemática sobre como a paternidade é 

performativamente materializada em Procurando Nemo; e, mais 

especificamente, como o mesmo trabalha de forma performativa para 

materializar a paternidade? Assim, peço desculpas se não supro as 

expectativas de alguém. 

 De todo modo, buscando dar certo ―ponto de partida comum‖ à leitura 

dessa dissertação, resolvi escrever um breve resumo sobre o filme Procurando 

Nemo, embora recomendo fortemente que ele seja assistido (ainda que, para 

a leitura, isso não seja indispensável): 

No fundo do oceano, vive o peixe-palhaço Marlin que perde sua 
companheira e quase toda sua ninhada, com exceção de uma, 
num ataque de barracuda. Depois disso, Marlin tornou-se um 
peixe inseguro em relação ao oceano e um pai superprotetor do 

                                                           
1 Quando escrevo recordo do poema ―Mundo Grande‖ de Carlos Drummond de Andrade (2002, 
p. 75), ―Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menos. Nele não cabem nem as 
minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso 
freqüento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias: preciso de todos‖. Um trecho 
apenas já basta para argumentar que a escrita ou o ―se contar‖ é importante. 
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filho sobrevivente, Nemo, que por causa do ataque sofrido tem 
uma de suas barbatanas menor do que a outra. A superproteção 
e a crença de que Nemo não consegue sobreviver sozinho 
provoca tensão na relação deles. Tanta que no primeiro dia de 
aula de Nemo, esse decide desafiar a crença do pai nadando para 
longe da Grande Barreira de Coral onde vivem. Neste momento, 
ele acaba sendo capturado por um mergulhador e levado para 
um aquário em seu consultório dentário em Sydney, Austrália. 
Marlin, desesperadamente, parte a procura de seu filho. No 
caminho encontra Dory, um peixe que sofre de perda de 
memória recente, que promete ajudá-lo na procura por Nemo. 
Juntos, eles vivem inúmeras aventuras: encontram tubarões e 
tartarugas; mergulham na escuridão do oceano; atravessam uma 
floresta de águas-vivas; são perseguidos por gaivotas e até 
engolidos por uma baleia. Ao mesmo tempo, que seu pai tenta 
resgatá-lo, Nemo precisa escapar do aquário com a ajuda de seus 
amigos de confinamento já que vida está em perigo: ele será 
dado de presente a uma criança “assassina” de peixes. Suas 
tentativas são frustradas. Porém, quando Nemo fica sabendo que 
seu pai – que ele acreditava que não iria procurá-lo por causa do 
medo do mar – está atravessando o oceano e enfrentando 
aventuras, ele se entusiasma e consegue escapar com a ajuda de 
seus amigos. Pai e filho se reencontram no mar e juntos, um 
acreditando na possibilidade do outro de agir, precisam salvar 
Dory e vários outros peixes presos na rede de pescadores. Nemo 
e Marlin se desculpam pelos transtornos que um causou ao 
outro; ambos, agora com a amiga Dory, nadam de volta a Grande 
Barreia do Coral. 

 Um resumo estendido também foi elaborado por mim (ver apêndice) a 

fim de ajudar alguém que não tenha assistido ao filme a se sentir convidado a 

mergulhar na leitura deste trabalho, embora reafirmo que a leitura desses 

resumos também não é indispensável para acompanhar as idéias aqui 

presentes, mesmo porque é importante destacar que eu elaborei ambos os 

resumos e os construí privilegiando meus interesses, isto é, meu objetivo de 

pesquisa. Assim, obviamente, enfatizo a relação de Marlin e Nemo, pai e 

filho, em detrimento de outras relações, por exemplo, de Marlin e Dory, Nemo 

e os peixes do aquário, Dory e os tubarões etc. Mas, repito, são instrumentos 

para tornar a leitura mais envolvente e para construção progressiva do meu 

objeto de investigação. 

Não obstante, acredito que dois elementos são importantes para serem 

narrados nesta introdução. O primeiro diz respeito ao meu interesse por um 
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filme de animação geralmente associado ao universo infantil. Seria eu um 

daqueles adultos que se voltam para analisar produtos voltados às crianças 

para poder dizer quais os possíveis impactos deles em suas vidas? 

Decididamente, esse não é meu propósito. Para responder a esta pergunta, 

inevitavelmente, passo a construir uma ―memória de futuro‖, buscando numa 

narrativa, até certa medida é linear, talvez como uma estratégia de 

convencimento de vocês e de mim mesmo. 

Nesse sentido, acredito ser importante situar minha familiaridade, meu 

amor e minha paixão pelos filmes de animação, pois não os encontrei agora e 

nossa relação é antiga, quase primordial. Tanto que nem começa com eles, 

mas com outra arte que lhe é precursora (BARBOSA JUNIOR, 1999). 

Fabricando uma ―linha do tempo, recordo da minha infância e meu 

encantamento pela leitura dos quadrinhos da Turma da Mônica, do Chico 

Bento, Penadinho e outros do mestre Mauricio de Souza. Mas também era 

fascinado pelas histórias do Conan, o bárbaro, um quadrinho adulto, com 

cenas de violência e sexo, que pertencia a meu irmão mais velho. Não poderia 

esquecer ainda daquelas manhãs – as aulas ainda eram no turno da tarde – 

durante as quais assistia pela televisão uma variedade de desenhos animados, 

dentre os quais, Corrida Maluca, Manda Chuva, He-Man, Tartarugas Ninja, 

ThunderCats, Transformers, Comandos em Ação, Caverna do Dragão etc. e 

dos live-action japoneses (séries de super-heróis com atores reais) como 

Spectreman, Jaspion, Changeman, Jiraiya, Kamen Rider, Cybercops, 

Flashman, Lion Man e outros. Ao mesmo tempo e paulatinamente, outras 

paixões eram somadas as anteriores: dos quadrinhos de super-heróis da 

Marvel Comics com Homem-Aranha, Justiceiro, X-men, Hulk, Wolverine, 

Demolidor, e da DC Comics, com Batman, Super-homem, Flash e tantos 

outros. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, encontrei a leitura de obras-primas 

como Asilo Arkham, de Grant Morrison; O Cavaleiro das Trevas e Batman: Ano 

Um, de Frank Miller; Watchmen, Piada Moral e V de Vingança, de Alan Moore, 

e das séries Reino do Amanhã, Marvels, de Alex Ross; e Sandman do mestre 

Neil Gaiman. Neste mesmo período os universos dos desenhos animados e dos 

live-action se expandiram quando comecei a levar a sério os jogos de vídeo-
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game. Eles estiveram na minha infância com o Atari e Odyssey, porém, 

tornaram-se uma nova paixão nos anos 1990, especialmente, quando ganhei 

meu Phantom System, sendo o primeiro de muitos que tive/tenho (Mega 

Drive, Super Nintendo, Sega Saturn, Nintendo 64, Playstation One e Xbox 

360). Nesta década, trabalhei numa locadora de vídeo-games e filmes, a Soft 

Game, em Belém do Pará, onde construí amizades com pessoas que 

compartilhavam das mesmas paixões aqui descritas. A locadora foi definitiva 

para sedimentação destas paixões. Essas pessoas, como eu, sempre viram nos 

desenhos animados muito mais do que uma fantasia, em oposição à realidade, 

mas como uma (dentre tantas outras) formas de inscrever realidades.  

Sobre os filmes de animação, embora estejam na minha vida desde 

sempre – recordo criança assistindo aos clássicos da Disney como Peter Pan, 

Alice no País das Maravilhas, Pinóquio etc. No entanto, foi apenas depois de 

assistir ao filme Akira, do mestre Katsuhiro Otomo, no ano de 1989, que me 

apaixonei perdidamente pelos filmes de animação e passei a prestar atenção 

neles, conhecer os estúdios que os produziam como Disney, Ghibli, 

Dreamworks, Pixar, por exemplo, e saber das datas de estréia nos cinemas. 

Infelizmente, a possibilidade de serem exibidos assim era pequena naqueles 

anos e a maior parte deles filmes era obtida junto a redes de amigos, por 

vezes, em cópias piratas de qualidade ruim; era o tempo das fitas e do 

videocassete. 

Entretanto, o final da década de 1990 e os anos 2000 foram generosos 

no que tange a produção e exibição de filmes de animação, agora, não mais 

restritos à arte dos desenhos à mão, mas mesclados com computação gráfica, 

por exemplo, como nos filmes A Bela e a Fera (1991) e Rei Leão (1994), ambos 

da Disney, ou ainda produzidos exclusivamente em computador: Toy Story 

(1999), da Pixar. Desde então nunca mais parei de acompanhar tal arte. 

Sempre que um filme de animação estréia nos cinemas, vou assisti-lo. Não 

preciso mais me alongar situando minha familiaridade, meu amor e minha 

paixão. 

O segundo elemento importante que preciso narrar para este estudo diz 

respeito a minha familiarização com a produção bibliográfica sobre 

paternidade. Para isso, empreendi um levantamento bibliográfico no campo 
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das Ciências Humanas e Sociais. No capítulo metodológico exploro unicamente 

meu processo de familiarização e estranhamento com a paternidade como 

verdade biomédica e jurídica, problema científico e performatividade. Nestas 

páginas, por sua vez, dedico-me ao detalhamento do levantamento realizado 

sobre a temática, ou seja, uma outra forma de produzir paternidades. Essa 

última afirmação fica mais bem compreendida a partir dos argumentos 

desenvolvidos no capítulo metodológico. 

Entre maio a junho de 2009, com algumas buscas posteriores cujo 

intuito foi sanar dúvidas e fazer atualizações, realizei um levantamento 

orientado pelo descritor ―paternidade‖ nos seguintes bancos de dados: 1) 

Portal de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES); 2) Base de Artigos Científico do Scientif Eletronic 

Library Online (SciELO); 3) biblioteca do Universia e 4) Base de Dados da 

Escola de Comunicação e Arte (ECA-USP). Um detalhe: apenas no Portal da 

CAPES o critério ―ano de publicação‖ foi considerado – no caso, de 1987 a 

2009 -, pois é o único dos bancos que permitia este recorte. Nos demais, 

incluiu-se todo o material disponível 

Este levantamento compreendeu duas etapas. Na primeira etapa, de 

caráter geral, objetivei apenas encontrar trabalhos científicos a partir do 

descritor referido. Foi extraordinário o número de trabalhos obtidos no Portal 

da CAPES: 887 dissertações e 303 teses, cujo total corresponde a 1.190 

trabalhos produzidos em 23 anos de pesquisa no Brasil. Porém, nem todos os 

trabalhos encontrados investigam a paternidade humana e ainda existiram 

aqueles que por razões estranhas foram encontrados, embora não se 

relacionam ao tema2. Na Universia foram obtidos 287 trabalhos e no SciELO 88 

artigos científicos. Na ECA nenhum trabalho foi identificado. 

Na segunda etapa, de caráter específico, os trabalhos encontrados 

foram submetidos a uma seleção criteriosa cujos parâmetros seguiram os 

seguintes pontos: a) que no título da publicação tivesse referência direta à 

palavra paternidade ou termos correlatos (pai; função-paterna; paternagem; 

etc.); b) que fossem publicações voltadas exclusivamente à paternidade 

humana; c) que os resumos contivessem informações mínimas para 
                                                           
2 Por exemplo, trabalhos sobre paternidade bovina, equina, doenças tropicais etc. 
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compreensão da publicação; e d) não poderia haver repetição de trabalhos de 

uma base para outra, caso houvesse, privilegiaria o trabalho indexado no 

Portal da CAPES. Considerando tais critérios, os números de trabalhos 

selecionados caíram drasticamente, 232 publicações científicas (Ver anexo). 

Uma análise panorâmica das publicações indexadas evidenciou o 

exponencial crescimento de publicações sobre a paternidade, a super 

exposição do tema em vários veículos de comunicação científica (MEDRADO, 

LYRA, OLIVEIRA, AZEVEDO, NANES e FELIPE, 209). Ademais, o aumento da 

pluralidade e diversidade de saberes que se dedicam a estudá-la, investigá-la, 

analisá-la, classificá-la, enfim, tornam-na objeto de conhecimento.  

Ainda a partir da análise panorâmica, entre 1987 e 1990, os campos de 

saber voltados para a paternidade foram o Direito e a Psicologia, sendo 

pesquisados o reconhecimento da paternidade fora do casamento e as 

implicações de sua ausência no desenvolvimento do sujeito. 

Dos anos de 1991 a 2001, a paternidade desponta como problema 

analisável por diversos saberes científicos, além de Direito e Psicologia, 

surgem a Saúde Pública, Antropologia, Educação, Enfermagem, Sociologia, por 

exemplo. As investigações se voltam para: significados, sentidos, 

representações da paternidade; as tensões entre modelos hegemônicos 

situados no sistema de sexo/gênero e o impacto das mudanças sociais, 

políticas, culturais e jurídicas enunciadas pelos movimentos sociais 

(feministas, gay, negro, pelos direitos humanos); invisibilidade/exclusão 

paterna no âmbito das Instituições ganha seus primeiros estudos, a 

investigação da paternidade pelo exame de DNA e paternidade adolescente.  

Entre 2002 e 2009, outros saberes se destacaram: Comunicação, Saúde 

da Mulher e da Criança, Filosofia, Neurociências, Saúde Coletiva, Ciências 

Sociais, dentre outros. Os focos dos estudos sobre paternidade foram: a 

diversidade de experiências de paternidade (homossexual, solitária, 

institucionalizada, na dissolução conjugal, etc.); relação mídia e paternidade; 

dilemas entre inseminação artificial, paternidade e direito; sentimentos, 

experiências e vivências paternas no cuidado da prole (biológica, afetiva, com 

necessidades especiais, nas instituições educacionais e de saúde); o impacto 

da presença e da ausência do pai no desenvolvimento infantil, na família, na 
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relação mãe-bebê, na gravidez; a fabricação da paternidade e dos modos de 

exercê-la pelo discurso jurídico, e outros. 

É sedutor (e talvez necessário) o exercício de fazer uma leitura 

aprofundada do modo como a paternidade foi progressivamente sendo 

constituída como objeto de interesse das pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais. Inclusive, acabamos produzindo um artigo em que tal exercício é 

desenvolvido (Apêndice II). Mas, para esta dissertação, a síntese acima é 

suficientemente útil para situar a aproximação que fui construindo 

progressivamente em relação ao tema da paternidade e que, certamente, 

influenciaram os rumos dessa pesquisa. 

Os dois elementos (interesse por desenhos animados e a aproximação 

com a paternidade produzida pela ciência) foram importantes para construção 

deste trabalho, mas não determinantes como poderão acompanhar ao longo 

da leitura. Não obstante, meu amor pelos filmes de animação e desejo de 

construir um estudo que os envolvessem foi algo que resistiu às mudanças 

metodológicas, teóricas, de definição de foco de análise etc. engendradas 

nestes dois anos de mestrado. De maneira semelhante, o levantamento 

bibliográfico permitiu uma aproximação com o tema paternidade e um 

estranhamento, movimento demasiadamente importante na construção deste 

estudo. Ademais, ele ainda me permitiu perceber que nestes 23 anos de 

publicações no Portal da CAPES, entre teses e dissertações, não havia nenhum 

trabalho que se voltasse à análise da paternidade como performatividade, 

nem tampouco pesquisas sobre desenhos animados como dispositivos de 

produção de paternidades3. 

Partindo desta lacuna e da importância de pesquisas sobre este tema, 

esta dissertação foi construída num jogo reflexivo, orientado teoricamente 

por leituras pós-construcionistas em psicologia social, resultando num texto, 

didaticamente estruturado em partes/capítulos. 

No capítulo teórico desta dissertação problematizo a partir de algumas 

impressões acerca do levantamento bibliográfico como a paternidade vem 

                                                           
3 No levantamento encontre um trabalho que fazia uso da noção de performatividade 
considerando a discussão da produção da heterossexualidade como norma a partir da crítica 
feminista de Judith Butler: ―Filmes infantis e a produção performativa da 
heterossexualidade‖ (SABAT, 2008). 
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sendo visibilizada como objeto de estudo. A partir da crítica de Foucault 

(2005b) assumo o desafio de tentar saber de que maneira é possível pensar 

diferentemente a paternidade ao invés de legitimar o que já está posto. Para 

tanto, mergulho em algumas noções como performatividade de gênero, 

inteligibilidade e materialidade (BUTLER, 2001; 2008) e na Teoria Ator-Rede 

(LAW, 1992; 1989; LATOUR, 2000; 2001; 2008a) para subsidiar teoricamente 

meu problema de pesquisa. 

No capitulo metodológico defino o que entendo por fazer ciência e 

narro os caminhos trilhados a partir daí. Proponho uma metodologia em 

cascata de imagens (LATOUR, 2008b), a partir do qual busco o rigoroso 

detalhamento de minhas idas e vindas em relação à paternidade considerando 

minha vida acadêmica e não-acadêmica; em relação à escolha de um filme em 

detrimento dos demais; defino o que entendo por Procurando Nemo e 

finalmente, detalho minha procura por ele em redes heterogêneas de 

socialidades e materialidades (LAW e MOL, 1995).  

No capítulo de análise me dedico à investigação do como a paternidade 

é performativamente materializada em Procurando Nemo por meio de 

diferentes materiais como entrevistas e críticas sobre o filme, ao mesmo 

tempo, que contesto radicalmente qualquer possibilidade de naturalização e 

causalidade entre paternidade e Procurando Nemo. Além disso, analiso ainda 

como o mesmo trabalha de forma performativa para materializar a 

paternidade, assim, volto-me a depoimentos, entrevistas e outros artefatos. 
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CAPÍTULO TEÓRICO  

OU TENTANDO SABER DE QUE MANEIRA É POSSÍVEL PENSAR 

DIFERENTEMENTE A PATERNIDADE

 

Mas o que é filosofar hoje em dia [...] senão o trabalho crítico 
do pensamento sobre o pensamento? Senão [...] tentar saber 
de que maneira e até onde seria possível pensar 
diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe? 
(FOUCAULT, 2005b, p. 13). 

 

É recorrente encontrar na literatura cientifica em Ciências Humanas e 

Sociais a afirmação de que é na década de 1980 que a paternidade torna-se 

objeto especial a ser conhecido, investigado, analisado e inquirido pelos 

saberes das ciências (LYRA, 1997; ARILHA, MEDRADO, UNBEHAUM, 1998; 

PERUCCHI, 2008). Na época, alguns autores e autoras se questionavam sobre 

quais os impactos da ausência paterna para o desenvolvimento infantil? Ou 

ainda a criança que se desenvolve sem a figura paterna não pode interiorizar 

a lei moral? Por vezes, lamentavam o fato de não existirem instrumentos 

científicos para determinar precisamente uma resposta (LAMB, 1986, 

CORNEAU, 1995). 

Porém, alguns/as precisaram aprender a lidar com a resposta 

imprecisa. Outros/as, por sua vez, não ficaram satisfeitos/as, e as ciências 

empreenderam técnicas, métodos ―mais precisos‖ e ainda aprenderam a fazer 

outras perguntas, estudos, inquisições (VIZZOTTO, 1988; LYRA, 1997; 

YOSHIDA, 2001; PERUCCHI, 2008; CIA, 2009). Contudo, é importante ressaltar 

que nos estudos nacionais e internacionais, desde aqueles anos, mesmo 

algumas certezas tendo ficado velhas e certas perguntas obsoletas, certa 

verdade parece permanecer nas páginas dos artigos, dissertações e teses: a 
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paternidade como uma verdade, seja ela um dado corpóreo/natural, seja ela 

uma produção de gênero/cultural. Embora, não sem arranhões4. 

Não posso ignorar a densidade de tal verdade. O que não significa que 

devo tratá-la como sagrada, inquestionável ou ―anterior‖ a linguagem. Ela é 

questionável e fazer isso não me coloca na condição de herege5. Creio. Desta 

maneira, prefiro acolhê-la para problematizá-la segundo a mais óbvia das 

questões: o que define a paternidade? Estaria ela situada na biologia ou seria 

uma relação ―eminentemente social‖ como afirma Claudia Fonseca (2004, 

p.32)?6 Uma resposta para tal questão parece depender dos contextos nos 

quais a pergunta é feita, se na rua, num laboratório, na casa, numa escola ou 

vara de família ou ainda de quem a faz, se um homem, uma mulher, uma 

juíza, um repórter, uma criança órfã? Além disso, para quem ela é feita? Com 

que intenção? Em que época? Porém, como a pergunta é feita as respostas 

remetem diretamente ao debate circular natureza versus cultura. 

Outra questão. O que define o pai? Seria a pessoa portadora, 

proprietária, dona do sangue, Gene XY, DNA, espermatozóide e/ou seria 

aquela que sustenta, dá o nome, reconhece em cartório, cuida, zela, educa, 

se responsabiliza por? Novamente as respostas parecem se mover conforme a 

dança, os dançarinos, a pista, o ritmo, a indústria musical etc. Mas, esperem 

um pouco, leitores e leitoras, há um erro na formulação da questão! Pois ao 

usar o termo indefinido ―pessoa‖ poder-se-ia abrir o precedente para que se 

associe o pai tanto ao homem como a mulher. Mas tal erro não é permitido já 

que conceber como pai uma mulher é incoerente, improvável demais, talvez, 

                                                           
4 Como afirma Juliana Perucchi (2008, vii) ―a paternidade não é uma essência inerente aos 
homens ou sua existência em forma concreta. Para que os homens sejam efetivamente 
inseridos na paternidade, ligados a ela, é necessário uma série de operações complexas por 
meio das quais eles se encontram vinculados aos dispositivos de produção diferentes e 
múltiplos modelos de paternidade. Para a autora, o Direito, as novas tecnologias médico-
legais, os tribunais, a família, por exemplo, representam uma parcela dos dispositivos que 
operam na produção da paternidade. Adiante irei voltar as suas reflexões. 
5 No dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2001, p. 362) herege é ―que ou quem 
professa heresia‖. Por sua vez, heresia diz respeito a uma doutrina contrária ao que foi 
definido pela Igreja Católica Apostólica Romana em matéria de fé. No dicionário o termo 
também aparece relacionado a contra-senso, absurdo. 
6 Ou seria a paternidade definida pela questão pai biológico ou pai de atitude como diz um 
jovem pai, em depoimento no vídeo sócio-educativo ―Com a palavra o jovem pai‖ produzido 
pelo Instituto PAPAI. 
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estranho ao ponto de ser ininteligível. Estaríamos, então, relativamente fora 

do debate circular entre natureza/corpo versus cultura/gênero. 

Mas se for assim, porque, ao problematizar a paternidade na 

contemporaneidade, Fonseca (2004, p. 28) afirma que ―as autoridades 

estatais estão procurando maneiras para classificar aquele pai que passou a 

ter um sexo feminino legal‖ após se submeter à cirurgia transexual. Então, se 

concebo o gênero como uma interpretação cultural do sexo, como significados 

do gênero construídos e inscritos em corpos anatomicamente diferenciados, 

tomando o corpo como passivo, tabula rasa, na qual a cultura inscreve seus 

hábitos e normas. O pai pode ser uma mulher que outrora foi homem? Mas 

também pode ser um homem que outrora foi mulher? Ambos tiveram suas 

anatomias alteradas e assumiram outro sexo produzido biotecnologicamente. 

Parece que o dilema circulante natureza/corpo versus cultura/gênero 

chegou ao fim. Meus ancestrais da ciência moderna tornaram-se obsoletos, 

pois nestas breves linhas já consegui não apenas superar tal dilema circulante 

como já penso a paternidade de outra maneira. Desalojada do corpo 

biológico, ancorada na fluidez dos gêneros. Ledo engano. No exemplo acima 

há menos transformação e mais deslocamentos. No primeiro caso, do pai que 

é mulher outrora homem, a paternidade é biológica. No segundo caso, do pai 

que é homem outrora mulher, a paternidade é biotecnologicamente 

produzida. Volto paro o início. Ainda há uma fixação ora no biológico ora no 

cultural. Meus ancestrais da ciência – mas que também coabitam a produção 

intelectual contemporânea – riem da minha ingenuidade. Mas seria possível 

pensar a paternidade fora do jogo? 

Empreendo o desafio de trilhar tal caminho. Talvez, um caminho 

contrário, tortuoso, subterrâneo, quem sabe não seria paralelo ou como 

prefiro simplesmente diferente. PaLra tentar saber de que maneira é possível 

pensar diferentemente a paternidade em vez de legitimar o que já se sabe 

sobre ela, foram necessários muitos encontros (é inevitável em parcas páginas 

narrá-lo sem parecer reducionista) com Michel Foucault, Judith Butler, 

Benedito Medrado, Jorge Lyra, Peter Spink, Juliana Perucchi, Bruno Latour, 

para citar alguns nomes. Todos com os quais me encontrei, e alguns, dentre 

eles, literalmente. Amigos e amigas que não estão dispostos em ordem de 
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importância ou na sequência que adentraram meu caminho. Chamo seus 

nomes conforme a necessidade desta empreitada que somente eu (embora 

menos como sujeito e mais como híbrido) posso trilhar. 

Em sua tese de doutorado em Psicologia, Juliana Perucchi (2008), 

analisa os discursos da jurisprudência brasileira sobre paternidade7 a partir do 

referencial foucaultiano e dos estudos feministas de gênero. A partir de um 

exercício analítico coeso, denso e profícuo argumenta que o discurso jurídico 

não reproduz nem representa a paternidade, ele a produz. Mas ―produzir‖ não 

no sentido de agregar novos sentidos como paternidade homoafetiva, 

monoparental, sócio-afetiva etc que se constituiriam como variações sobre um 

mesmo sentido original, que foram possíveis conforme as mudanças culturais, 

sociais e políticas em dados períodos históricos. 

Pelo contrário. A autora crítica a idéia de uma vivência, experiência, 

exercício da paternidade pré-discursiva, ou seja, questiona a existência de 

sentido original. Afirma que o discurso jurídico além de definir posições a 

serem ocupadas pelos operadores do Direito, também constituem um sujeito 

sobre o qual esses discursos incidem. Constitui-se, então, como um dispositivo 

que produz um regime de verdade sobre a paternidade que se relaciona com 

práticas institucionalizadas de poder (tribunais, tecnologias médico-legais, 

família etc) que se impõem e, literalmente, fabricam pais. Argumenta que 

para os homens sejam produzidos como pais são necessários diferentes 

―dispositivos engendrados por relações de poder e formas de funcionamento 

de saber que se encontram firmemente enraizadas naquilo que constitui as 

relações sociais no âmbito da paternidade‖ (PERUCCHI, 2008, p. vii). Por meio 

dos dispositivos os homens são ligados a produção da paternidade e 

submetidos aos múltiplos modelos de paternidade. 

Nesta dissertação, agrego o exercício analítico acima descrito, 

precisamente, o argumento acerca da refutação de qualquer sentido pré-

discursivo sobre paternidade e o uso da noção foucaultiana de dispositivo de 

                                                           
7 A autora analisou, tomados como materiais empíricos, documentos relativos aos ―acórdãos‖ 
– termo usado no âmbito jurídico para se referir à decisão final proferida pelo tribunal 
superior acerca de um processo que passa a funcionar como paradigma para solucionar casos 
semelhantes – referentes aos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(PERUCCHI, 2008). 
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produção de diferentes e múltiplos modelos de paternidade – como adiante 

proponho analisando os discursos científicos –, a irônica radicalidade de 

Butler, autora cara à própria Perucchi (2008). 

Não tenho dúvidas. Para pensar a paternidade de maneira diferente, 

Butler (1990; 1998; 2001; 2002; 2005; 2008) foi imprescindível. Por exemplo, 

após a decisão de romper com a tradição de pensar a paternidade como dado 

corpóreo/natural e/ou marca gênero/cultural, passei a habitar o infértil 

deserto do ―real‖ e somente saí ao assumir o desafio de pensar a paternidade 

como performatividade. Mas antes, precisei aprender com Butler (1998) que a 

desconstrução de um conceito não é a mesma coisa que negá-lo ou jogá-lo 

fora. Ao contrário, ―a desconstrução implica somente que suspendemos todos 

os compromissos com aquilo a que o [conceito] se refere, e que examinamos 

as funções linguísticas a que ele serve na consolidação e ocultamento da 

autoridade‖ (BUTLER, 1998, p. 34). Ou seja, não é negar ou descartar a 

paternidade, mas pô-la em questão e o mais importante, sem dúvida, abrir o 

termo a uma reutilização e redistribuição que até então não eram possíveis 

nem mesmo autorizáveis. Isto é, tomar toda sua construção como uma 

problemática política como instrumento do poder8. 

Acredito que para sustentar minha pretensão de analisar a paternidade 

como performatividade é necessário compreender algumas noções de Butler 

(1990; 2001; 2002; 2005; 2008) como performatividade de gênero, 

inteligibilidade e materialidade. 

 

 

                                                           
8 O poder é usado no sentido foucaultiano. O mesmo não deve ser entendido como força 
repressora ou mesmo violência, mas como força produtiva aos diversos modos de relações 
(processos econômicos, relações de conhecimento, gênero, sexuais, pedagógicas etc), em 
suas palavras, ―[poder] é um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o 
campo de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, 
induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; 
no limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um 
ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre 
ações‖ (FOUCAULT, 1995). A partir dos anos de 1970 que o autor desenvolve, mais 
precisamente, a noção de poder que o acompanhou até suas ultimas obras, sendo refinada e 
testada em análises marcando fortemente a produção de conhecimento nas ciências humanas 
(ORTEGA, 1999). Por exemplo, trabalhos como de Butler (2008), Law (1992) e Latour (2008a), 
cada qual a sua maneira, são marcados pelo pensamento foucaultiano na construção da 
reflexão sobre performatividade. Nesta dissertação, retomo a discussão do poder no capítulo 
seguinte quando discuto a relação entre ciências e paternidades. 
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Performatividade de gênero, inteligibilidade e materialidade 

Não há na obra da autora uma definição léxica sobre performatividade 

de gênero, o que é ótimo! Ela nos convida a participar do denso exercício de 

desconstrução do gênero, solo do qual sua noção causticamente eclode.  

Butler (2008) refuta qualquer indício de uma identidade de gênero 

estável ou da existência de um ―núcleo‖ do qual decorreriam sensações, 

comportamentos, sentimentos, percepções, enfim, expressões do próprio 

gênero. O termo é utilizado aqui tanto para se referir aos binômios macho e 

fêmea como masculino e feminino, uma vez que a separação entre eles se 

constitui como um problema. Explico: a autora argumenta que a separação 

entre sexo é gênero aparece para contestar a formulação de que a biologia é 

o destino e sustentar a tese de que embora o sexo seja intratável em termos 

biológicos, o gênero é culturalmente construído. Ou seja, ele não é resultado 

causal da biologia nem tampouco é tão fixo como a anatomia.  

O sexo, macho ou fêmea, não implica nem reflete necessariamente o 

gênero, masculino ou feminino, ou melhor, os significados culturais assumidos 

pelo corpo sexuado que estão associados ao ―ser homem‖ e ao ―ser mulher‖. 

Entretanto, apesar da aparente separação entre eles e da pretensiosa fluidez 

do gênero, a construção de ―homens‖ aplica-se ao corpo masculino e de 

―mulheres‖ ao corpo feminino. Problemas de gênero. Ambas as definições 

caem na ordem binária. Butler (2008, p. 25), então, argumenta que ―talvez, o 

próprio construto chamado ‗sexo‘ seja tão culturalmente construído quanto o 

gênero; a rigor, talvez, o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que 

distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma‖. 

A autora reconhece a concepção de que o gênero não está para cultura 

como o sexo para a natureza. O gênero, no caso, seria também meio 

discursivo pelo qual ―a natureza sexuada‖ é produzida e estabelecida como 

―pré-discursiva‖ anterior à cultura. Produção que asseguraria eficazmente a 

estabilidade interna e estrutura binária do sexo. No entanto, ao mesmo 

tempo, a noção de sexo ―pré-discursivo‖ compreendida desta maneia oculta a 

própria operação de construção cultural do gênero, seja ele como atributo da 

pessoa que se caracteriza como substância ou ―núcleo‖ preestabelecido que 

torna a pessoa inteligível (masculino ou feminino), se em conformidade com 
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padrões reconhecíveis da inteligibilidade de gênero, denotando, assim, 

expressões (atos, pensamentos, moral, linguagem etc) peculiares ao gênero 

do qual decorrem; seja ele como uma relação entre sujeitos socialmente 

constituídos em contextos específicos que determinam o que a pessoa ―é‖ 

(homem e mulher). 

Butler (2008, p. 38), então, indaga, ―em que medida as práticas 

reguladoras de formação e divisão do gênero constituem a identidade, a 

coerência interna do sujeito, e, ao rigor, o status auto-idêntico da pessoa?‖. A 

partir da desconstrução do gênero, dito de outra forma, pela problematização 

política das identidades de gênero, argumenta que a ―coerência‖ e a 

―continuidade‖ da ―pessoa‖ não são características lógicas nem analíticas da 

condição de pessoa, nada disso, dizem respeito às normas de inteligibilidade 

socialmente instituídas e mantidas por práticas regulatórias e coercitivas 

pelas quais as pessoas são definidas e se definem. 

A Inteligibilidade produz, regula e matem relações de coerência e 

continuidade entre sexo, gênero e desejo. Ou seja, a suposta unidade 

metafísica dos três elementos conduz inevitavelmente ao desejo diferenciador 

pelo gênero oposto. Espelhamento que Butler (2008) denomina de 

heterossexualidade compulsória. Essa matriz de inteligibilidade que requer, 

institui e regula de forma coercitiva a produção de ―homens‖ e ―mulheres‖ 

em oposições discriminativas, assimétricas e hierarquizadas, no que tange 

sexo, gênero e desejo ou o que se denomina diferenças de gênero. 

Deste modo, qualquer ―incoerência‖ e ―descontinuidade‖ são tornadas 

como falhas: se o sexo não decorre do desejo, se gênero não termina o sexo, 

se os gêneros não se opõem, se os desejos não forem assimétricos, se desejo 

não decorrer nem do sexo nem do gênero. Para a autora tais falhas são 

duramente punidas pela desautorização dos seres, do direito de se tornarem 

viáveis e qualificados para a vida o interior do domínio da inteligibilidade 

cultural. Seres abjetos que não são inteligíveis nem têm uma existência 

legítima, não gozam do status de sujeito, existem nas ―regiões sombrias da 

ontologia‖ (BUTLER, 2002, p. 156) formando o exterior limite, definidor do 

domínio do sujeito, o limite do que pode ser humano e a fronteira que 

assombra podendo a qualquer deslize se ultrapassada, pois ―a construção do 
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humano é uma operação diferencial que produz o mais e o menos ‗humano‘, o 

inumano, o humanamente impensável‖ (BUTLER, 2001, p. 161). 

Não obstante, a existência de insubordinados às normas de 

inteligibilidade, ao mesmo tempo, expõe tanto os limites, insucessos e 

fragilidade das práticas regulatórias, como, cria possibilidade de disseminar, 

nos próprios termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e 

subversivas que ainda são consideradas como ―desordem‖ de gênero! Nesse 

sentido, um detalhe, a inteligibilidade cultural funciona incluindo 

possibilidades antes excluídas. Em dado momento, os dissonantes agem 

retroalimentando, redefinindo as identidades, supostamente expandindo as 

próprias identidades de gênero. 

Não obstante, em entrevista com Patrícia Prochat Pereira da Silva 

Knudsen, Butler argumenta que ao falarmos em inteligibilidade de gênero, 

falamos ―sobre instituições, categorias e linguagens existentes que podem 

fazer com que o gênero tenha sentido. [...] para um individuo reconhecer o 

outro, ele tem que recorrer a campos existentes de inteligibilidade‖ 

(KNUDSEN, 2010, p. 168). Além disso, o reconhecimento também pode ser o 

lugar no qual os campos existentes de inteligibilidade são transformados, por 

exemplo, alguém pode se recusar a ser reconhecido por meio dos termos que 

outro alguém dispõe, e nesse ponto o campo de inteligibilidade é recusado é 

uma distância crítica pode se estabelecer. Para Butler marcar uma posição no 

campo da inteligibilidade diz respeito à possibilidade de revisitá-lo e expandi-

lo, de modo que uma nova forma de reconhecimento seja possível. Ainda na 

entrevista, afirma que ―invocamos campos de inteligibilidade quando 

reconhecemos outros, mas também podemos retrabalhá-los ou resistir a eles 

no curso de novas práticas de reconhecimento‖ (KNUDSEN, 2010, p. 168). 

Considerando a desconstrução do gênero, Butler (2008, p. 48) afirma 

que ―gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos 

flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente 

produzido e imposto por práticas reguladoras da coerência de gênero‖. Para a 

autora é no interior do discurso herdado da unidade metafísica que constitui 

uma identidade que supostamente ―é‖, que o gênero mostra ser 

performativo. Ademais, ele é sempre um feito, porém não o feito de um 
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sujeito preexistente, pois ―não há identidade de gênero por trás das 

expressões do gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas 

próprias ‗expressões‘ tidas como seus resultados‖ (BUTLER, 2008, p. 48). As 

performances de gênero produzem a aparência de substância do qual 

supostamente emanariam. 

Esse processo a autora denomina de performatividade de gênero. Ele é 

uma identidade debilmente constituída por uma repetição estilizada de atos, 

gestos, desejos, normas de todo tipo que produzem o efeito de núcleo, uma 

aparência de substância, a ilusão de um eu de gênero estável e permanente, 

mas ―o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências 

significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da 

identidade como causa‖ (BUTLER, 2008, p. 194). Tais atos, gestos, desejos, 

normas de todo tipo são performativos porque a essência ou identidade 

original que pretensamente citam são fabricações manufaturadas e 

sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos, institucionais, 

dispositivos, arranjos políticos e práticas cujos pontos de origem são múltiplos 

e difusos. Cada ponto operaria performaticamente, pois cada ato é uma 

citação das regulações estabelecidas para os gêneros (―mulheres querer 

amor‖, ―homem gostam de sexo‖, ―mulher gosta de homem‖, ―homem é 

forte‖, ―homem gosta de mulher‖, por exemplo) cujos fundamentos estariam 

supostamente amarrados numa determinação natural e/ou essencial. 

O gênero é uma identidade instituída por uma ―repetição estilizada de 

atos‖ (BUTLER, 1990, p. 267). Melhor ainda, é um efeito performativo de um 

regime que regula coercitivamente as normas de diferenças de gênero, 

ocultando suas gêneses arbitrarias e inaturais, cujas regras sociais, tabus, 

proibições e ameaças de ato punitivo atuam através da repetição ritual das 

normas, sendo que tal repetição se constitui como cenário temporal tanto da 

construção temporária quanto da desestabilização do gênero. 

Cada reiteração da repetição é reencenação e nova experiência do 

conjunto de significados arbitrários estabelecidos socialmente, e é a forma 

mundana e ritualizada de legitimação para a platéia social, incluindo atores e 

atrizes, que acreditam exercê-las sob a forma de uma crença. Nas palavras de 

Butler (2002, p. 64) ―performatividade é [...] repetição obrigatória de normas 
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anteriores que constituem o sujeito, normas que não podem ser descartadas 

por vontade própria‖. Uma vez que, como já foi dito, não existe sujeito que 

preceda esta repetição das normas ou que as realize segundo seu voluntarismo 

nem mesmo por completo, já que o efeito de uniformidade genérica da 

masculinidade verdadeira ou da feminilidade original não pode ser 

―incorporado/a‖ por ninguém. Ou seja, é a própria reiteração que produz 

também desestabiliza a noção de sujeito possibilitando aberturas. 

É na arbitrariedade das reiterações, justamente, que se encontra a 

possibilidade de transformação do gênero: na incapacidade de repetir ou pela 

repetição que subverte e surpreende as normas do gênero e que as parodiam 

e denunciam seus efeitos políticos de identidades permanentes e sua 

inaturalidade fundamental. Nesse sentido, Butler (2008) argumenta que a 

identidade de gênero pode ser reconhecida como uma história pessoa/cultural 

de significados recebidos ao invés de reivindicar uma identificação original. 

Significados recebidos de um conjunto de práticas imitativas que constroem a 

ilusão de um eu de gênero primário e interno ou práticas que parodiam os 

mecanismos dessa construção ou ainda que produzam possibilidades 

performativas que se desenvolvem fora das estruturas da heterossexualidade 

compulsória. 

A noção de materialidade aparece para a autora como uma resposta as 

críticas feitas as suas reflexões que foram acusadas de reduzido tudo ao nível 

do discurso (BESSA, 1998) ou ainda que o corpo material tenha sido o grande 

ausente de/em suas formulações (BENTO, 2006; PRECIADO, 2002). 

Butler (2001) afirma que as normas regulatórias do ―sexo‖ – de modo 

semelhante à performatividade de gênero cuja prática reiterativa e 

citacional9 produzem os efeitos que sugere nomear – trabalham de forma 

performática para materializar o sexo do corpo; dito de outra maneira, para 

construir a materialidade dos corpos segundo a diferença sexual que consolida 

o imperativo heterossexual. 

                                                           
9 Os termos ―citacional‖, ―citacionalidade‖ ou ―citacibilidade‖ são utilizados pela autora a 
partir do trabalho de Jacques Derrida (1991), no qual, dedica-se a problematizar a noção de 
performativo de James L. Austin (1990). De maneira breve, Derrida (1991) afirma que o poder 
de produzir da prática discursiva não decorre de uma vontade originadora, mas é derivativo, 
sempre identificável como uma citação, ou melhor, uma cadeia de citações. 
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De uma maneira que considero brilhante, a autora passa a repensar a 

materialidade como efeito do poder, ―como efeito mais produtivo do poder‖ 

(BUTLER, 2001, p. 154). Ou seja, o ―sexo‖ precisa ser compreendido em sua 

normatividade e não separado da materialidade do corpo, isto é, da 

materialização do poder regulatório que é operada de pontos múltiplos e 

difusos: Do transeunte que indaga a mulher grávida ao lado, ―é menino ou 

menina?‖; à ecografia 3D cuja imagem computadorizada revela com precisão 

o sexo da criança fazendo a alegria das mães e pais que publicam a imagem 

no blog do casal ou exibem nas telas de seus celulares; da observação médica 

revelando a ultrasonografia, ―olhe o pênis, aqui, pequenininho ainda, mas é 

um menino‖; passando pelas Escolas onde adolescentes, meninos e meninas, 

aprendem sobre o aparelho reprodutor tanto masculino (pênis, testículos, 

uretra, etc.) como feminino (clitóris, hímen, útero, vagina, etc.); a técnica 

médico-judicial do teste de exame de DNA para investigação de paternidade 

com sua precisão científica de 99,99%. Invocações performáticas. Inscrições. 

Tudo parece conspirar para heterossexualidade compulsória. Dito de outro 

modo, seja para o ―mundo hetero‖, seja para o ―mundo gay‖. 

Dessa maneira, Butler (2001) propõe um retorno à matéria a partir da 

curiosa desconstrução do uso do termo construção, isto é, a autora 

problematiza os usos do termo, seja em termos estruturalistas como força 

impessoal que constrói o sujeito, seja em termos de uma visão construcionista 

determinista para qual a construção é um ato cujos efeitos estão firmemente 

fixados. Uso que considera decorrer de uma leitura foucaultiana equivocada 

na qual o poder é ―personificado‖ ocupando um lugar de sujeito gramatical e 

metafísico. Tais usos funcionam como o retorno do fantasma que nunca 

partiu: a própria metafísica do sujeito, o núcleo do qual as atividades 

emanam. Para Butler (2001) a construção não é o sujeito, nem o seu ato. Mas 

um processo de reiteração através do qual ―sujeito‖ e ―ato‖ vem a aparecer 

totalmente. Uma vez que o poder não atuaria como se fosse o primeiro motor 

imóvel aristotélico, mas como atuação reiterada capilar e que é o poder em 

sua persistência e instabilidade. Nesse sentido, possibilita pensar a matéria de 

forma diferente ao invés de legitimar o já posto, isto é, como local ou 

superfície, toma-a como ―processo de materialização que se estabiliza ao 
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longo do tempo para produzir o efeito de fronteira, de fixidez e de superfície‖ 

(BUTLER, 2001, p. 163). 

Situando nosso objeto de pesquisa neste percurso teórico de reflexões 

sobre performatividade: para além da díade sexo/gênero. 

A empreitada de pensar a paternidade de uma maneira diferente, como 

já sinalizei, começa com a refutação de qualquer idéia sobre paternidade que 

remeta a uma existência ―pré-discursiva‖, seja vivência, experiência, 

exercício que pretensamente se consolidaria num núcleo ou substância, 

enfim, em qualquer um dos pólos dos binômios natureza/corpo e 

cultura/gênero. Refuto ainda tentativas de síntese, de dinamismos entre os 

pólos e mais ainda da paternidade como função paterna cujo uso pretensioso 

e tolo quando se acredita fora das normas regulatórias de gênero e do sexo. É 

necessário caçar o fantasma da metafísica do sujeito. 

Não obstante, refutar apenas o que está tradicionalmente posto pode 

resultar sem querer na mesma coisa que legitimar o que já se sabe. É preciso 

propor a diferença e escapar da repetição. A partir de dois movimentos. 1) 

Efetuar o que Butler (1998) denominou de desconstrução, ou seja, pensando 

as funções as quais a paternidade serve na consolidação das normas 

regulatórias de gênero e sexo e ocultamento de suas gêneses inaturais e 

arbitrárias pela naturalização e essencialização. 2) Chegar, por meio da 

desconstrução, a paternidade como performatividade. Não como substantivo 

nem como conjunto de atributos variáveis, mas como reiteração persistente e 

instável das normas de inteligibilidade socialmente instituídas de gênero e 

sexo que tornam a paternidade possível, viável e mesmo necessária. 

Inteligibilidade que sustentada normas regulatórias que produzem a 

paternidade, ao mesmo tempo, que obscurece as gêneses performativas de tal 

produção pela naturalização e essencialização que supostamente as originaria. 

Paternidade é performativa no interior do discurso herdado da 

metafísica da substância10 que tenta constituir uma identidade paterna 

                                                           
10 Nietzsche (2008) tece críticas duras e causticas à metafísica da substância que marca o 
pensamento ocidental que encontra em Sócrates e Platão seus baluartes, mais tarde, é 
retomada pelo cristianismo e depois por Immanuel Kant. Butler (2008) incorpora a crítica 
nietzschiana e a reinventa. 
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internamente coerente e contínua, talvez, entre macho-masculino-sexo-

sêmem-procriação-heterossexualidade-paternidade, mas, de certo, mantém a 

di-visão natureza/corpo versus cultura/gênero. Não obstante, ao mesmo 

tempo, são produzidas ―impossibilidades‖ paternas que não se conformam no 

interior da suposta coerência e continuidade e criam a possibilidade de 

crítica, expõe os limites e objetivos reguladores da inteligibilidade e, por 

vezes, o status performativo da coerência e continuidade da pretensa 

identidade paterna. 

Noções culturalmente inteligíveis de paternidade que trabalham de 

forma performativa para construir a materialidade dos corpos, ou melhor, 

para materializar do corpo paterno e da produção do sujeito pai, produzindo 

um efeito de fronteira, superfície e fixidez com a finalidade de materializar e 

estabilizar as supostas diferenças de gênero e do sexo a serviço da 

consolidação do império heteronormativo. 

A materialização do corpo paterno é a materialização do sujeito pai, 

entretanto, a materialização do corpo paterno não é a materialização da 

paternidade no corpo masculino. O corpo não é ―pré-discursivo‖ nem anterior 

às normas de gênero e do sexo; é concomitantemente produzido. 

A paternidade é performativa posto que é efeito de um regime capilar 

de poder/saber que produz e qualifica as diferenças sexuais de gênero e é 

instrumento que consolida e justifica o mesmo regime pela materialização. 

Assim, a paternidade é inteligível, viável e necessária no interior do referido 

regime heteronormativo. Tentando dar um passo à frente, a paternidade só 

encontra estabilidade, fixidez e coerência dentro das diferenças, por 

conseguinte, da ordem binária corpo-gênero, e pela atuação de um regime 

capilar de poder que é atuação repetida e persistente das próprias diferenças. 

Mas, a repetição que constrói a paternidade é também aquilo que a 

desestabiliza. Não porque o processo seja falso ou verdadeiro, real nem 

aparente, original nem derivativo, mas porque a paternidade é também um 

ideal regulatório que ninguém realiza plenamente. Ela só é estável e 

materializável na repetição persistente. E mais, não possui ontologia separada 

dos arranjos políticos, instituições, discursos, práticas cujos pontos são 

múltiplos e difusos que produzem a pretensa ontologia, ou seja, os próprios 
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regimes de poder. A construção da paternidade abre intervalos para subversão 

ou resistência fazendo aparecer possibilidades paternas que questionam as 

diferenças, a ordem binária e o regime de poder/saber. 

Dado um passo à frente. Sem dúvidas, no mesmo lugar não estou mais. 

Porém, mesmo que a noção de performatividade pareça despontar como 

instrumento bem sucedido para pensar diferentemente a paternidade, é 

importante que outro movimento seja dado para afastar de vez o fantasma da 

metafísica do sujeito. 

A paternidade como performatividade não é construída por um suposto 

―ato paterno‖ nem pelo ―sujeito pai‖. O processo de reiteração não pode ser 

confundido com ato voluntário nem escolha individuais, pois não existe nem 

sujeito pai por trás do ato nem uma ―substância paterna‖ da qual certa 

atitude decorreria como seu resultado e pudéssemos confirmar, ―isso é coisa 

de pai!‖. Por isso, não existe sentido em limitar um estudo a uma tipografia 

de supostos ―atos paternos‖ nem a descrição dos ―sujeitos pais‖. Isso acarreta 

numa leitura reduzida sobre performatividade. A paternidade é construída na 

repetição persistente, instável e obrigatória de normas condicionadas por 

regimes de poder/saber através dos quais ato e sujeitos vem aparecer 

inteligíveis e materializados. Isso que é trabalhar a paternidade como 

performatividade. 

Porém não é apenas isso. Os regimes de poder/saber não seriam os 

―criadores‖ de atos, sujeitos ou mesmo da paternidade. Conceber isso seria se 

deixar levar pelo fantasma da metafísica da substância personificando no 

poder/saber a origem das coisas. Nada disso. É preciso ir noutra direção. Atos, 

sujeitos e paternidade são elementos que aparecem e se estabilizam, 

modificam-se e se justificam enquanto efeitos, ou melhor, produtos finais, 

embora sempre inacabados, de muito trabalho nos quais elementos diferentes 

(saberes científicos; comerciais de televisão; práticas institucionalizadas de 

poder; exame de investigação de paternidade; dia dos pais, licença 

paternidade; leis e etc.) são justapostos, peça por peça, numa rede que 

aparentemente supera resistências tornando tais elementos viáveis, 

estabilizados, diversos e justificáveis. Assim, atos, sujeitos e paternidade não 
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nascem neste ou naquele ponto da rede; é mais apropriado afirmar que eles 

na/pela circulação performaticamente aparecem. 

Nesse sentido, ressalto uma mudança radical que se deu ao longo da 

elaboração desta pesquisa: do momento no qual abandonei a análise da 

paternidade presente no filme Procurando Nemo (hipótese de meu primeiro 

desenho desta pesquisa) e, aos poucos, passei a trabalhar a paternidade como 

uma aparência de substância que precariamente se estabiliza no filme através 

do trabalho de elementos diferentes (críticas sobre o filme, reportagens em 

revistas, comentários em sites, histórias pessoais, etc.) que justapostos numa 

rede a performam como matéria e prática. 

Mudança que começou a ser tecida na minha qualificação11 e se 

radicalizou com discussões e leituras12 de textos introdutórios sobre a Teoria 

Ator-Rede (SERRANO e ARGEMI, 2005; FREITAS, 2006). Nas orientações com 

meu orientador a proposta de aproximar a noção de performatividade de 

Butler com a proposta teórico-metodológia da Teoria Ator-Rede – adiante só 

utilizo a sigla TA-R – foi firmada. Assim, ao invés de me perder buscando atos 

e sujeitos, passo a seguir a paternidade nas e pelas redes heterogêneas que a 

estabilizam e performam. 

 

Teoria ator-rede e as noções de híbrido, actante e matter of concern  

Embora seja comum encontrar em textos referências entre Latour e a 

TA-R como se o autor fosse exclusivamente seu criador, ela é produto coletivo 

de um grupo de autores que começaram na sociologia da ciência e da 

tecnologia, da antropologia e engenharia, dentre os quais estão também 

Michel Callon, Steve Woolgar, John Law, Anne-Marie Mol para citar apenas 

alguns nomes. 

Em poucas palavras, Latour (2004) define a TA-R como uma 

antropologia que não adere ao realismo das ciências naturais nem ao 

construtivismo das humanidades, mas se situa no centro em que ocorrem seus 

                                                           
11 Detalho este momento no capítulo metodológico. Agora, antecipo apenas meus 
agradecimentos às preciosas orientações da Dra. Rosineide Cordeiro e Dr. Jorge Lyra que 
estiveram na minha banca de qualificação e a partir de suas indagações desestabilizaram 
minhas expectativas e escolhas. 
12 Especialmente aquelas travadas nos encontros semanais do GEMA. 
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objetos de estudos: os híbridos ou matters of concern, isto é, ―as coisas ao 

mesmo tempo naturais e domesticadas, os quase-humanos e quase-objetos 

dotados simultaneamente de objetividade e paixão‖ (LATOUR, 2004a, p. 397). 

Centro em que se processa a produção e proliferação dos híbridos, ao mesmo 

tempo, à prática moderna de sua purificação. O autor afirma ainda que 

metodologicamente a TA-R consiste em ―seguir as coisas nas redes em que 

elas se transportam, descrê-las em seus enredos – é preciso estudá-las não por 

meio de pólos opostos de natureza ou da sociedade, [...] e sim 

simetricamente, entre um ou outro‖ (LATOUR, 2004a, p. 397). Noções 

diversas que adiante objetivo esmiuçar. 

Law (1992) afirma que para se entender a mecânica do poder e da 

organização a partir da TA-R é importante não assumir o que se quer explicar, 

já que procedendo assim se afirma que a coisa que se quer conhecer existe a 

disposição como dado natural e se acaba caindo nos espelhamentos macro e 

micro-social. Para o autor é importante começar perguntando: como alguns 

tipos de interações se estabilizam mais, outras menos, e se reproduzem? 

Como conseguem superar resistências e parecem se tornar ―macro-sociais‖? E 

como é que elas produzem efeitos tão familiares como poder, tamanho, 

organização? Começar pela interação e assumi-la como tudo que existe parece 

ser o caminho para se compreender e utilizar a TA-R. 

Para tanto, Law (1992) argumenta que é importante começar 

explorando a metáfora da rede heterogênea. Por exemplo, o conhecimento é 

uma produção social e não um derivado de algum método científico 

privilegiado. Obviamente não há nada de surpreendente na afirmação, de 

certo, muito antes o construtivismo chegou à conclusão semelhante. 

A surpresa está no argumento de que o conhecimento sempre assume 

formas materiais (artigos; autores; livros; patentes; falas de especialistas em 

conferencias ou programas de entretenimento; de especialistas; dos diplomas 

e das Universidades que conferem aos/as especialistas o referido grau 

autorizando-os/as a se pronunciarem como tais etc). Não é possível falar dele 

sem se valer de tais formas materiais. Seguindo a TA-R, ao falar em 

―conhecimento‖, refiro-me ao produto final de muito trabalho, no qual 

elementos heterogêneos – dos tubos de ensaio aos computadores, as mãos 
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habilidosas aos monitores de radiação, de cientistas aos organismos, do 

microscópio eletrônico ao artigo cientifico, e tudo o mais –, de certa maneira 

estranhos entre si, são justapostos em uma rede que supera suas estranhezas 

e aparentemente conseguindo se estabilizar naquilo que me refiro ao falar em 

conhecimento. A rede age em bloco e desaparece ocultando a gênese de seus 

resultados; é substituído pela própria ação ou pelo autor que se acredita 

sujeito único do conhecer. 

Para Law (1992) esta mesma problematização sobre o conhecimento 

pode ser feita sobre a ciência, economia, família, tecnologia, sistemas de 

computadores ou mesmo sobre toda a vida social – o que parece englobar a 

paternidade. Para o autor o movimento mais radical da TA-R é afirmar que o 

social não é nada mais do que redes de certos padrões de materiais 

heterogêneos. As redes não são compostas apenas por humanos, mas também 

por máquinas, dinheiro, animais, arquitetura, enfim, quaisquer materiais. O 

social é composto por pessoas e materiais. Os também chamados não-

humanos participam ativamente da ação coletiva, para Callon (2009, p. 396) 

―eles a influenciam, a redefinem a partir do interior e geram mudanças de 

direção e trajetórias. Nada do que é no mundo, ou está se tornando, pode ser 

compreendido se estes ‗actantes‘ são desconsiderados‖. Não é difícil 

compreender o argumento dos autores, especialmente, ao se analisar o 

impacto nas relações de gênero e parentescos – e, porque não, nas relações 

jurídicas entre Estado e cidadãos – do surgimento e uso do teste de DNA para 

investigação de paternidade (LYRA e MEDRADO, 2000; FONSECA, 2004; 

PERUCCHI, 2008). 

Mais do que considerar que o social é composto por humanos e não-

humanos, trata-se de afirmar que o social só existe porque os não-humanos 

existem. Como radicaliza Law (1992, p. 03) ―na verdade, o argumento é que 

nós não teríamos uma sociedade, de modo algum, se não fosse pela 

heterogeneidade das redes do social‖. Ou seja, máquinas, textos, arquitetura, 

roupas, desenhos animados etc, enfim, todos contribuem para o ordenamento 

social e sem eles o que se chama ordem social desapareceria, pois para a TA-R 

a ordem é um efeito gerado por meio heterogêneo. Desse modo, a tarefa da 
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teoria é caracterizar tais redes em sua heterogeneidade, explorar como elas 

são ordenadas segundo certos padrões para gerar efeitos. 

No caso da paternidade, por exemplo, o comercial televisivo do dia dos 

pais, as investigações de paternidade através do exame de DNA13, reportagens 

sobre participação paterna no cuidado14, manchetes da prisão de pais famosos 

que não pagaram pensão alimentícia do filho15, campanhas que incentivam a 

participação paterna na vida reprodutiva16, filmes relacionados ao tema da 

paternidade17, a frase ―parabéns, você vai ser pai‖ pronunciada por alguém e 

o simples vocativo ―pai‖. Redes heterogêneas das quais a paternidade é 

efeito. 

A TA-R enfatiza que ―se os seres humanos formam uma rede social, isto 

não é porque eles interagem com outros seres humanos. É porque interagem 

                                                           
13 Um dos casos mais célebres no Brasil envolvendo o exame de DNA e a investigação de 
paternidade é o de Luciana Jimenez com Mick Jagger. Em 1998 ela se envolveu com ele 
durante a passagem da banda Rolling Stone pelo país. Segundo o site www.abril.com.br 
(acessado em 06 de agosto de 2010). O cantor sempre negou o envolvimento, mas o exame de 
DNA foi realizado e confirmou a paternidade. 
14 No Caderno ―Comportamento‖ do Jornal do Comércio (Recife-PE), de 30 de maio de 2010, 
publicou uma série de reportagens especiais sobre paternidade: ―Criar significa dividir 
tarefas‖ e ―Paternidade é direito, não obrigação‖. Diversos textos cujos enfoques, em linhas 
gerais, trazem informações sobre possíveis benefícios ao homem quando o mesmo participa 
da paternidade, observações e analises de profissionais especialistas, relatos de homens que 
vivenciam a paternidade e o cuidado infantil, assim como problematizam a invisibilidade 
paterna sustentada por questões culturais e institucionais no cenário brasileiro (CARVALHO, 
2010). 
15 A revista Contigo online publicou matéria sobre a prisão do jogador de futebol Romário de 
Souza Faria Filho em razão do não pagamento de pensão alimentícia aos dois filhos 
(Romarinho e Moniquinha) que teve com a ex-esposa Mônica Carvalho de Souza Farias 
(MONTEIRO, 2009). O portal 180graus publicou a matéria, no dia 26 de janeiro de 2001, sobre 
Leonardo, famoso jogador de futebol do Piauí, que foi preso por não pagar pensão alimentícia 
para a filha de 11 anos de idade que teve num relacionamento extraconjugal. A matéria 
enfatiza que a ordem de prisão foi dada dentro do gramado, em cumprimento de um 
mandado expedido, logo após o jogo no qual o atleta atuava ter terminado (REDAÇÃO ON-
LINE, 2010). 
16 Por exemplo, as campanhas ―Pai não é visita! Pelo direito de ser acompanhante‖ e ―Dá 
licença, eu sou pai!‖, coordenadas pelo Instituto PAPAI. Ambas têm como objetivo contribuir 
pelo fim da cultura machista, incentivada a participação dos homens jovens nos campos da 
saúde, sexualidade e reprodução, construindo novas práticas e superando diferentes barreias 
individuais, institucionais, culturais e ideológicas, com vista de garantir e ampliar o exercício 
dos direitos sexuais e reprodutivos, com justiça social. Para se incentiva que o pai esteja 
presente junto à mãe de seu filho durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, como prevê a Lei do acompanhante Nº 11.108 
(www.institutopapai.org). 
17 O site www.cineplayers.com possui uma lista dos principais filmes relacionados ao tema 
paternidade. Na lista com 25 títulos, o filme Procurando Nemo é o primeiro lugar com 567 
votos. Os filmes são relacionados ao tema a partir dos votos de internautas que também 
podem acrescentar a listas outros títulos que acreditem se relacionar ao tema (obtido no dia 
20 de junho de 2010).  
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com seres humanos e muitos outros matérias também‖ (LAW, 1992, p. 03). 

Por exemplo, leitores e leitoras, nossa interação é possível porque utilizei um 

computador para escrever esta dissertação, na qual, problematizo a produção 

da paternidade considerando um filme de animação computadorizada. 

Para a teoria, os artefatos podem ter política, contudo, afirmar a priori 

que dado objeto ou pessoa determina a mudança ou estabilidade social ou 

quais suas preferências não é o caminho assumido pela TA-R, já que o ator na 

rede é sempre uma contingência. O exame do DNA, que há pouco referido por 

mim, não está necessariamente vinculado á investigação da paternidade, mas 

constitui-se como recurso para investigar a maternidade, determinar a 

identidade de alguém que tenha cometido um delito e de alguém que morreu 

e não pode ser identificado. Porém a partir de determinado arranjo na rede 

heterogênea se evidencia tal relação direta. Obviamente, sempre de maneira 

pontual e motivada por algum ator que não se pode prever18. Por isso, só pode 

ser considerado ator na rede aquele que surge na/pela circulação, que produz 

efeitos na rede e é modificado por ela. E não é possível antecipar qual ator 

produzirá efeitos, mas apenas seguir os rastros de suas ações (LATOUR, 2001; 

LAW, 1989). 

Ao longo destas páginas utilizei alguns termos para me referir aos 

elementos que formam as redes como ator, quase-humanos, quase-objetos, 

humanos, não-humanos, actantes. Termos distintos que dizem respeito ao 

próprio processo de refinamento teórico-metodológico ao qual vem sendo 

submetida a teoria (LAW, 1989; LATOUR, 2000; 2004a; 2004b; CALLON, 2008; 

2009). Não tenho a intenção de me aprofundar nas lutas e rupturas que 

                                                           
18 Participo de uma pesquisa sobre paternidade no contexto da maternidade adolescente. 
Uma de suas etapas compreendeu entrevistas com mulheres que foram quando tinha entre 15 
a 19 anos de idade e que tiveram filho há no máximo três anos. As entrevistas eram 
orientadas por um questionário com perguntas aberas e fechadas. Dentre elas constava a 
seguinte ―Você sabe para que serve o teste de DNA?‖. Um balanço preliminar dos resultados 
obtidos evidencia uma variedade de respostas para tal questão que surpreendeu os/as 
pesquisadores/as. Quando organizamos as respostas, no universo de 250 entrevistas, elas 
variavam ente para saber o tipo de sangue, se a pessoa era soro positivo, para identificar se 
uma criança era filha do pai ou da mãe, etc. Não houve uma relação direta entre teste de 
DNA e paternidade. Curiosamente, uma das mulheres que entrevistei quando perguntada 
sobre a referida questão, depois de muito pensar, disse para saber o tipo de sangue. Ela 
estava acompanhada de uma amiga e quando a entrevista terminou a mesma passou a tirar 
brincadeiras com ela sobre a resposta. Ela dizia, ―oxe, não sabe que o teste é pra saber se o 
homem é o pai da criança. Não se lembra do jogador... O pai da criança, o Romário. Ele fez o 
teste‖. Nós começamos a rir da situação. 
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possibilitaram tais mudanças, apenas pontuar que os termos não podem ser 

tratados como se fossem iguais, sinônimos ou espelhassem um ao outro. 

Ademais, também não são tomados como dicotomias. 

Em 199119 Latour, provavelmente em algum café parisiense, folheia as 

páginas do jornal lendo sobre o buraco na camada de ozônio, a poluição nos 

rios, comissões que reivindicam pelos direitos dos embriões congelados, o 

vírus da AIDS, baleias munidas de colares aos quais são acoplados rádios 

sinalizadores, ecologistas lutam pela redução de áreas de plantação que 

degradam o solo, a fome na África, chefes de Estado dos grandes países 

industriais se reúnem com cientistas para ouvir sobre o aumento da 

temperatura no planeta e a necessidade urgente de redução da queima de 

combustível, robôs equipados com sensores de reconhecimento facial. O autor 

se pergunta quem seriam estes estranhos ―objetos‖ que invadiram o cotidiano 

e ao qual mundo eles pertencem à natureza ou à cultura. Argumenta que 

outrora as coisas pareciam simples, pois a gestão da natureza cabia aos/as 

cientistas enquanto a gestão da política pertencia aos/as políticos/as. A 

Constituição Moderna, a grande divisão entre natureza e cultura que funda os 

sistemas de representação do mundo moderno parece ter sido destruída, 

implodida ou simplesmente fracassado (LATOUR, 2008a). 

Entretanto, essa não é a proposta do autor. Latour (2008a) argumenta 

que a Constituição Moderna jamais se efetivou, pois o conjunto de práticas de 

purificação crítica que se esforça para separar natural do social, humanos de 

não-humano, sujeito de objeto e construir duas zonas ontológicas 

inteiramente distintas, nunca funcionou. Ou pelo menos não como desejavam 

os empreendedores, uma vez que outro conjunto de práticas de tradução cria 

misturas entre gêneros de seres completamente novos fazendo proliferar o 

que o autor denominou dos híbridos. O primeiro conjunto cria duas zonas 

                                                           
19 Ano da publicação do livro-manifesto Jamais fomos modernos – ensaio de antropologia 
simétrica (publicado no Brasil em 1994). Considerado o texto o mais importante e impactante 
de Latour, tendo sido traduzido em mais de 18 idiomas (LATOUR, 2004a). Em linhas gerias, o 
autor empreende o desmontar da ilusão moderna de que é possível isolar o domínio da 
natureza (o inato) do domínio da política (a ação humana). Sua hipótese é que ―moderno‖ 
designa dois conjuntos de práticas: ―tradução‖ e ―purificação‖. Elas devem 
permanecer/parecer distintas para serem eficazes, mas que deixaram de sê-lo ou nunca 
foram embora nossa sociedade ―moderna― tenha se esforçassem para ocultar uma 
proximidade, como afirma o autor. No corpo do texto trato delas com mais detalhes. 
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ontológicas entre humanos e não-humanos enquanto o segundo corresponde às 

redes. Segundo o autor os dois conjuntos de práticas devem permanecer 

distintos para serem eficazes, entretanto argumenta que deixaram de sê-lo 

recentemente. 

Nas palavras de Latour (2008a, p. 16) ―a partir do momento em que 

desviamos nossa atenção simultaneamente para o trabalho de purificação e o 

de hibridação, deixamos instantaneamente de ser modernos, nosso futuro 

começa a mudar‖. Mais do que isso, o autor afirma que nosso passado começa 

a mudar também ao darmos conta de que jamais fomos modernos – pelo 

menos não dá forma como purificação crítica rumina e verbaliza –, uma vez 

que os dois conjuntos de práticas estiveram operando desde sempre no 

período histórico. 

O híbrido diz respeito ao que não posso considerar como totalmente 

natural ou totalmente social, pois não tenho mais como descrevê-lo como 

substância ou núcleo sem ceder a Constituição Moderna, ao mesmo tempo, 

não concluo que o híbrido não quer dizer nada e acabo por me tornar um 

crítico do trabalho de purificação e consequentemente um grande purificador. 

Para Latour (2008a; 2001; 2004a) o híbrido corresponde é a rede ou ainda 

como quase-humano e quase-objeto. Por exemplo, ao falar de garrafas de 

água mineral se pode encontrar a legislação que regulam sua produção e 

comercialização, os problemas da poluição, o aumento da temperatura do 

planeta. Em rede as garrafas de água deixam de estarem situadas no matter 

of fact20. Para o autor é imprescindível que surja uma filosofia que acolha o 

híbrido e uma política que o tome como alvo de discussão. Não há distinção 

entre humanos e não-humanos, o que há são quase-humanos e quase-objetos 

(LATOUR, 2008a). 

 Sem dúvida, tal argumento que está na base da TA-R é polêmico, no 

entanto, precisa ser mais bem detalhado. Para Law (1992) é fundamental a 

compressão simétrica da analítica da TA-R que não separa humanos de não-

                                                           
20 Para Latour (2004b, p. 379) o termo diz respeito aos ―ingredientes indiscutíveis da sensação 
ou da experimentação‖. O autor mantém o uso do termo em inglês para ―fazer apreciável a 
peculiaridade política da distinção, imposta pela antiga Constituição [A grande divisão], entre 
o questionável (teoria, opinião, interpretação, valores) e o inquestionável (dados dos 
sentidos, os data)‖.  
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humanos nem mesmo concebe aos primeiros alguma necessidade especial. 

Híbridos é o que são – todos eles! Os humanos são efeitos produzidos por uma 

rede de materiais interativos heterogêneos, ou seja, eles/as não têm 

necessariamente nada haver com corpo, subjetividade, direitos humanos, 

linguagem, consciência, percepção, desejo, sentimentos, amor, etc. 

Não obstante, isso não significa que agora teremos que tratar pessoas 

como máquinas e negar-lhes o desejo de liberdade, direitos, deveres e 

responsabilidades (embora muitas sofram porque eles os são negados) com 

uma posição ética. Pelo contrário, tal analítica possibilita que pensemos 

algumas questões éticas, por exemplo, se a paternidade não está totalmente 

localizada no natureza/corpo nem na cultura/gênero, uma vez que é um 

híbrido, como outras paternidades que se mostram híbridas e por isso 

desestabilizam a Constituição Moderna são inviabilizadas e ofuscadas 

impedidas de gozarem de direitos e reconhecimento?21. Infelizmente não 

pretendo nesta dissertação organizar uma resposta para este problema. 

Voltando a questão do hibridismo. Passados alguns anos, duas 

importantes mudanças aconteceram. A primeira em relação ao uso do termo 

ator para actante a fim de estabelecer uma relação direta entre tradução e 

agenciamento, haja vista que os ―agenciamentos são os operadores da 

tradução e a tradução é o modulo básico no qual os agenciamentos são 

construídos‖ (CALLON, 2009, p. 399). Atuar significa traduzir que por sua vez 

significa influenciar as capacidades e modalidade de ação, isto é, estabelecer 

ligações, conexões, circulações, trocas de propriedades etc. Ademais, o uso 

do termo actante permite ultrapassar o uso do par humano-não-humano que 

                                                           
21 Para pensar a questão ética cito dois posicionamentos. O primeiro de Verena Stolcke (2004) 
que ao analisar os debates em torno dos feminismos e os dilemas natureza/gênero, defende 
que, precisamos cuidar para não cair em relativismos que desarmam nem em novos 
essencialismos que paralisam. O segundo de Foucault (2005) que ao ser indagado a respeito 
da frase ―a verdade é o produto de um sistema de exclusões, de uma rede ou episteme que 
define o que se pode e o que não se pode dizer‖, durante uma entrevista, responde,―minha 
opinião a esse respeito é que o importe não é se é possível ou desejável uma cultura sem 
restrições, mas se o sistema de repressões em cuja moldura funciona uma sociedade deixa aos 
indivíduos a liberdade de transformá-lo. [...] um sistema de repressões se torna realmente 
intolerável a partir do momento em que as pessoas a quem afeta não tenham a possibilidade 
de modificá-lo‖ (FOUCAULT, 2005, p. 26). Desejo menos traçar nexos entre autor, autora e a 
proposta da TA-R e mais utilizá-lo para evidenciar meu posicionamento ético e acalantar as 
angústias diárias de tentar pensar diferentemente a paternidade, esse quase-humano, quase-
objetos, híbrido e matters of concern que tanto me mobiliza, emociona e me alegra. 
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ainda permanecia como a associação entre ator e humano. Actante, termo 

emprestado da semiótica, possui a dupla vantagem de afirmar que os agentes 

atuam e em não prever suas modalidades de ação (LATOUR, 2001; COLLINS, 

2009). 

Outra mudança se refere ao uso do termo hibridização. Latour (2004a) 

afirma que o termo não é bom e opta por não mais utilizá-lo em seus 

trabalhos, uma vez que o mesmo sugere que, a rigor, há híbrido em toda 

parte. Em suas palavras, ―se assim o fosse não poderíamos mais fazer a 

distinção entre animismo, totemismo etc.‖ (LATOUR, 2004a, 406). Concordo 

com o autor que o uso do termo híbrido pode conduzir ao debate entre 

imanência (por exemplo, a água estaria em todas as coisas e em toda parte) e 

um tipo de misticismo (aniquilação radical das separações entre água, coisas e 

partes originando uma única coisa). 

Exercitando aquilo que acima denominei de refinamento teórico-

metodológico, Latour (2004a) afirma que mudança dos ―objetos híbridos‖ 

para os matters of concern, em oposição aos matter of fact, diz respeito ao 

como o ato de hibridização é negado nos recintos nos quais ele é 

recorrentemente produzido. Ou seja, como os híbridos se constituem como 

causas e origens ocultando o processo que os produz. Para o autor ―a tarefa 

da política é abrir o recinto e mostrar o que ele é e o que permite, ou seja, 

matters of concern‖ (LATOUR, 2004a, p. 406). 

A analisar o argumento do autor acerca da mudança do termo híbrido 

para matters of concern é importante para esta pesquisa dada a semelhante 

entre o último e a noção de performatividade de Butler (2008). No caso, 

minha questão não é apenas afirmar que o objeto híbrido da paternidade é 

efeito de uma rede heterogênea, mas como isso se constitui a ocultar 

condição de hibrido. No caso desta dissertação, na qual me proponho pensar a 

paternidade diferentemente ao invés de legitimar o que já se sabe sobre ela, 

para tanto empresto a noção de performatividade de Butler (2008) e usufruo 

da TA-R, pergunto: como a paternidade é tornada performaticamente o tema 

do filme Procurando Nemo? Que redes heterogêneas trabalham para produzir 

tal efeito? Como o próprio filme acaba performando a paternidade? Questões 

que investigo nos capítulos posteriores ao passo que sigo a paternidade e o 
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filme Procurando Nemo através das redes nas quais eles se transportam, 

descrevendo-as em seus enredos, estudando-as não como pólos distintos, e 

sim simetricamente. 
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 

OU PARA NÃO CONDUZIR A RAZÃO E DESISTIR DE PROCURAR A 

VERDADE NAS CIÊNCIAS 

  

Ao ver Alice, o Gato só sorriu. Parecia amigável, ela pensou; 
ainda assim, tinha garras muito longas e um número enorme 
de dentes, de modo que achou que devia tratá-lo com 
respeito. ―Bichano de Cheshire‖, começou, muito tímida, pois 
não estava certa de que esse nome iria agradá-lo; mas ele só 
abriu um pouco mais o sorriso. ―Bom, até agora ele está 
satisfeito‖, pensou e continuou: ―Poderia me dizer, por favor, 
que caminho devo tomar para ir embora daqui?‖. ―Depende 
bastante de para onde quer ir‖, respondeu o Gato. ―Não me 
importa muito para onde‖, disse Alice. ―Então não importa 
que caminho tome‖, disse o Gato. ―Contanto que eu chegue a 
algum lugar‖, Alice acrescentou à guisa de explicação. ―Oh, 
isso você certamente vai conseguir‖, afirmou o Gato, ―desde 
que ande bastante‖ (CARROL, 2002, p. 62-63).  

 

Um quebra-cabeça. Uma boa definição para metodologia? Não, 

definitivamente péssima, já que o jogo pressupõe a existência de algo a 

priori, de uma substância, que existe embora a desorganização das peças não 

a permite ver. Basta organizá-las para ver o que já estava lá desde ―sempre e 

em toda parte‖ esperando apenas por alguma pessoa paciente, esclarecida e 

possuidora de mãos habilidosas e paciência. 

Então, como posso definir metodologia? Como estudioso sei que o 

caminho óbvio seria citar autores e autoras e encerrar o assunto embora 

temperando a bricolagem com afirmações do tipo ―falar de metodologia é 

falar de escolhas políticas e éticas que pautam qualquer pretensão 

investigativa, e não de discursos que priorizam um árido formalismo técnico‖ 

(ARAGÃO, BARROS e OLIVEIRA, 2005, p. 18). Nada melhor para estender uma 

discussão do que inserir opostos bipolares: formalismo técnico contra escolhas 

éticas e política, pesquisas que visam descobrir relações causais puras entre 

objetos e pesquisas que reclamam fatores humanos como intenções, 
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subjetividade, interpretações acerca de resultados obtidos (LATOUR, 2000; 

2001; 2008a; 2008b).  

Uma boa resposta? Não. Continuo me debatendo diante da necessidade 

de adotar uma definição pré-fabricada de metodologia. Estou nervoso e 

entediado, especialmente, depois do esforço para pensar a paternidade de 

modo diferente. Preciso de fôlego... Por enquanto, contento-me em expor a 

guerra entre imagens do construtivismo e imagens do realismo, entre 

artificialidade e autenticidade, entre o ―real‖ e o ―feito‖. Chega de 

iconoclash, para usar o termo de Latour (2008b, p. 117) que se refere ―aquilo 

que ocorre quando há incerteza a respeito do papel exato da mão que 

trabalha na produção de um mediador‖. Ou mais diretamente, para 

problematizar o ódio, o fanatismo e a guerra pela verdade nos âmbitos da 

ciência, religião e arte contemporânea. 

O autor argumenta a respeito da religião ―quanto mais se puder ver que 

a mão humana trabalhou em uma imagem, mais fraca será a pretensão da 

imagem de oferecer verdade‖ (LATOUR, 2008b, p. 116). O episódio judaico-

cristão de Moisés e o bezerro de ouro é um exemplo apropriado da estranha 

divisão entre mentira e verdade, entre o feito por mãos humanas e feito por 

Deus22. Na ciência, por sua vez, não seria diferente. Para Latour (2008b) 

aquelas pessoas que mostram que há mãos humanas o projeto da trabalhar na 

ciência são acusadas de manchar a objetividade, arruinarem da 

transcendência de usas assertivas, põem em dúvida a única fonte confiável de 

                                                           
22 ―Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Aarão e 
disse-lhe: ‗Vamos: faz-nos um deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, que nos 
tirou do Egito, não sabemos o que é dele‘. Aarão respondeu-lhe: ‗Tirai os brincos de ouro que 
estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos‘. Tiraram 
todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Aarão, o qual, tomando-os 
em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então, 
exclamaram: ‗Eis, ó Israel, o teu deus que te tirou do Egito‘. Aarão, vendo isso, construiu um 
altar diante dele e exclamou: ‗Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor‘. No dia 
seguinte pela manhã, ofereceram holocausto e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para 
comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir [...] Moisés desceu da montanha 
segurando nas mãos as duas tábuas da lei, que estavam escritas dos dois lados, sobre uma e 
outra face. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouviu o 
barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: ‗Há gritos de guerra no 
acampamento!‘ – ‗Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória, nem gritos de derrota: o 
que ouço são cantos‘. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua 
cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Em 
seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o e esmagou-o até reduzi-lo a pó, que 
lançou na água e a deu a beber aos israelitas (Êxodo, 32. 1-6, 15-20). 
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iluminação da verdade. Por exemplo, o DNA não pode ser equivalente ao 

bezerro de ouro, uma falsidade humana a partir da qual se forjariam mentiras 

sobre filiação, paternidade, maternidade etc. Tal possibilidade arruinaria a 

lucratividade dos laboratórios e comprometeria o Estado. Mas ela não é 

verdadeira, o DNA é um dado da natureza que as mãos humanas descobrem, 

não fabricam. Parece-me que a cientificidade e a etiqueta se encontraram: 

―onde posicionar as mãos humanas à ciência?‖. 

Antes opostos bipolares. Agora, esbarro em opostos multipolares 

travestidos de paradoxos. Explico melhor. Para Latour (2008b) o iconoclash é 

travado entre pessoas que querem libertar os crédulos das imagens e 

acreditam que o real, a coisa mesma, a idéia, Deus, a verdade pode ser 

obtida sem mediações e, para tanto, a purificação é a meta. Usando a 

parábola cristã, é preciso separar o joio do trigo e lançá-lo as chamas23. Há 

aquelas que são contra imagens congeladas e não contra imagens, querem que 

elas continuem sendo produzidas já que não são meros emblemas nem 

protótipos de algo longe ou maior, acima ou profundo. Elas contam porque 

fazem articulações, permitem que se passe de uma imagem para outra 

precisamente tão frágil, superficial e modesta quanto à anterior. Há aquelas 

que não são contra nem a favor das imagens em geral, ou melhor, em si, são 

contra aquelas as quais seus oponentes aderem com mais força. Há aquelas 

que quebram imagens inadvertidamente, por vezes, destruindo com amor e 

desejando preservar. E há pessoas que simplesmente ridicularizam os que 

lutam e defendem as imagens. 

Latour (2008b) afirma que a classificação grosseira que realiza dos 

iconoclashes não propõe uma purificação, demarcar novas diferenças a partir 

da (re)descrição daquelas pessoas que amam ou destroem as imagens. Nada 

disso, propõe produzir mais incerteza sobre os tipos de culto de imagem e 

destruição ao argumentar que a suspeita nos deixou idiotas, pois não pudendo 

                                                           
23 ―Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus 
discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia 
a boa semente é o Filho do Homem; o campo é o mundo; a boa semente são os filhos do 
reino; o joio são os filhos do maligno; o inimigo que o semeou é o diabo; a ceifa é a 
consumação do século, e os cefeiros são os anjos. Pois, assim, como o joio é colhido e lançado 
ao fogo, assim será na consumação do século‖ (Mateus, 13. 36-40). 
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superar a quebra original dos factiches24 se deu ―conta de quanto perdeu ao 

forçar o fabricador a uma escolha impossível entre construção humana e o 

acesso à verdade e à objetividade. [...] É como se o martelo da crítica tivesse 

voltado e batido insensivelmente na cabeça dos críticos‖ (LATOUR, 2008b, p. 

127). A meu ver, a crítica se afoga numa poça d‘água. 

Opostos multipolares travestidos de paradoxos. O jogo da verdade se 

mostra sem saídas, labiríntico, circular, finalmente, uma piada de mau gosto. 

―Porque tão sérios?‖, diria cinicamente o Coringa do filme Batman: o 

Cavaleiro das Trevas. Não menos cínico e mais irônico, argumenta Foucault 

(s/d) ―bem pouca verdade é indispensável para quem quer viver 

verdadeiramente, e que bem pouca vida é necessária quando nos mantemos 

verdadeiramente na verdade‖. Por sua vez, menos cínico e desejoso por 

abandonar obrigações duais, Latour (2008b) propõe ir além da guerra de um 

mundo de imagens e um mundo de não-imagem – abandona o duelo, que 

maravilhoso! – e convida a procurar outras propriedades da imagem que as 

guerras religiosas, científicas, artísticas esconderam completamente na poeira 

de suas lutas purificadoras. Em suas palavras, ―sugere a suspensão do gesto 

iconoclasta optando-se por uma cascata de imagens em transformação, ao 

invés de se ater obsessivamente a imagens fixas e congeladas fora do fluxo‖ 

(LATOUR, 2008b, p. 111). Ou seja, não combater as imagens pedindo uma 

escolha entre imagens, entre invisível e visível, entre o real e o inventado que 

anseia buscar verdades na ciência, mas entender que ―quanto mais artificiosa 

a inscrição, maior a habilidade de se conectar, de se aliar a outras, de gerar 

uma objetividade ainda melhor‖ (LATOUR, 2008b, p. 141). 

Fico com eles, Coringa, Foucault e Latour. Embora pudesse me alongar, 

acredito ter deixado claro que abandono o duelo entre o real e o feito, assim 

como a necessidade de adotar uma definição hermeticamente embalada de 

metodologia. Ela surge como uma cascata de imagens cronicamente narrável. 

                                                           
24 Latour (2001, p. 349) argumenta que ―o fetichismo é uma acusação feita por um 
denunciante; implica que os crentes apenas projetaram num objeto sem significado suas 
próprias crenças e desejos. Os factiches, ao contrário, são tipos de ação que não incidem na 
escolha combinatória entre fatos e crenças. [...] os dois termos possuem em comum um 
elemento de fabricação‖. O autor propõe que ao invés de denunciar os fetiches – argumento 
que não faz sentido uma vez que a distinção entre construção e realidade é obtusa – é preciso 
levar a sério o papel dos atores em todos os tipos de atividade. 
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Afastada de verdades inabaláveis, de ―mapas das minas‖, posicionamentos 

incapazes de rir de si mesmos e planejamentos probabilisticamente 

esclarecidos, um fazer científico mais próximo da maneira descrição por Peter 

Spink (2003, p. 20) como um ―processo de desnaturalização sucessiva (ou 

estranhamento) em relação à temática em foco, do olhar multidimensional e 

da ausência de um ponto predefinido de chegada ou término, ao não ser o 

sentimento de ‗ser suficiente‘‖. 

Ciência como movimento. É neste espírito que desejo que me 

acompanhem por estas palavras, parágrafos e capítulos. Não apenas para 

compreenderem a proposta de analisar como a paternidade é 

performativamente materializada em Procurando Nemo e, mais 

especificamente, como o mesmo trabalha de forma performatica para 

constituir as materialidades da paternidade. Adiante detalharei tal proposta, 

antecipo apenas que por Procurando Nemo não me refiro somente aos 

aproximados 100 minutos de filme25, mas a variedade distinta de 

materialidades e socialidades (LAW, 1992; LAW e MOL, 1995) cujas 

articulações entre elas tornam o mesmo ―existível‖. 

Procurando Nemo como rede heterogênea (película, resenhas 

publicadas sobre o mesmo em revistas, sites, as discussões das pessoas que 

leram as resenhas e assistiram aos filmes, peixinho de pelúcia, livros, DVD, o 

                                                           
25 Em diferentes momentos vou me referir a ―Procurando Nemo e seus aproximados 100 
minutos‖. Mas o tempo cronológico ou apenas tempo de exibição do filme não deve ser 
encarado como subterfúgio de alguma realidade, ultimo resquício de qualquer a priori que 
decorreria do entendimento da razão humana, forma fundamental de percepção (formas da 
sensibilidade) que existem como ferramentas da mente, mas que só podem ser usadas na 
experiência (KANT, 1987). Uso o tempo cronológico não como dado a priori do entendimento 
nem mesmo como coisa em si do filme – como se ele estivesse reduzido a ele -, mas 
simplesmente para questioná-lo e afirmá-lo como invenção. Guida Grin Debert (1999) e 
Benedito Medrado (2002), respectivamente, e cada qual a sua maneira, produziram trabalhos 
que argumentam sobre o processo de ―cronologização da vida‖. Para a autora, ―a 
institucionalização do curso da vida, própria da modernidade, não significou apenas a 
regulamentação das sequências, mas também a constituição de perspectivas e projetos, por 
meio dos quais os indivíduos orientam-se e planejam suas ações, individual e coletivamente‖ 
(DEBERT, 1999, p. 52). Autora e autor, de certo modo, questionam o tempo como entidade 
neutra, serena sequência numérica, juízo a priori como quer Kant (1987), e problematizam-
no como mecanismo político que opera a organização e governo da vida. Debert (1999) afirma 
que a progressiva institucionalização do curso da vida envolveu praticamente todas as 
dimensões da sociedade contemporânea: no contexto doméstico e familiar, no sistema 
produtivo, nas instituições educativas, no mercado de consumo e publicitário e na gestão de 
políticas públicas, cada vez mais, orientadas para grupos etários específicos. Enfim, não 
quero encontrar no tempo – quanta pretensão! – uma sombra de realidade em si. 
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comércio e a pesca predatória do amphirion percula26 etc.) na e pela qual a 

materialidade da paternidade pode existir situada, assim como as 

possibilidades de sua existência são questionadas e organizadas, mesmo que 

precariamente. 

Mas também para que possamos dançar conforme o movimento, por 

vezes, com passos marcados e sem vida, noutras vezes, estampando sorrisos 

nos pés que seguem inventado seus passos desafiando o próprio movimento. 

Ciência como habilidade para produzir e desestabilizar, pela 

repetição/resistência de atos, interpretações, dizeres, ações, exemplos, 

inferências etc., aquilo que problematiza. Fazer localizado que se esforça 

para não apagar por meio da metafísica da substância ou em opostos binários, 

a hibridização, o matters of concern, a rede heterogênea que opera de forma 

performativa para constituir a materialidade e socialidades do problema que 

inventa. Repito: é neste espírito de movimento que desejo que me 

acompanhem. 

No entanto, antes de seguir como Alice27 tomando quaisquer caminhos 

na cascata de imagens sem me importar mais aonde chegar e desejando 

apenas chegar, um último argumento precisa ser firmado: resistir aos jogos da 

verdade (FOUCAULT, 2007; 2008b) é produzir a partir das relações de poder-

saber uma linha de fuga (DELEUZE, 2005) ante ao fascínio/fascismo de dar à 

palavra final diante do dilema ao qual escrevo desde o início deste texto. 

Abandonar a luta não é não-lutar. É tentar a diferença, ao invés de uma 

constante repetição, que possibilite, talvez, cercar o ―fascismo que está em 

todos nós, que persegue nossos espíritos e nossas condutas, o fascismo que 

nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina nos e nos explora. 

[...] faz a amarga tirania de nossas vidas cotidianas‖ (FOUCAULT, 2010, p. 

105-106). Assim, deleuzianamente inspirado, afirmo que é tempo de 

                                                           
26 Nome científico do protagonista de Procurando Nemo. A revista National Geographic Brasil, 
de janeiro de 2010, estampa na capa a foto do amphirion percula e o seguinte dizer, 
―Encontrando Nemo – a vida real dos peixes-palhaços‖. James Prosek (2010) assina a 
reportagem, na qual, dentre diversos assuntos, analisa como a película promoveu o aumento 
do comércio e do faturamento das empresas de criação e venda do espécime, ao mesmo 
tempo, da captura na natureza do mesmo através de métodos invasivos e a níveis excessivos 
que têm destruído os recifes nos quais vivem. 
27 Refiro-me a Alice dos livros ―Alice no País das Maravilhas‖ e ―Através dos Espelhos‖, ambos 
do escrito inglês Lewis Carrol. 
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privilegiar o que me diverte e brincar com ciência como quem faz dobraduras 

num papel. Assumi-la não só como um empreendimento humano (BERGER e 

LUCKMAN, 1985; LATOUR e WOOLGAR, 1997; LATOUR, 2000; 2001; 2008a; 

SPINK e MENEGON, 2004), mas que sua produção diz respeito a efeitos: jogos 

de força, de verdade, de saber-poder (FOUCAULT, 2007; 2005c; HARAWAY, 

1995; SPINK e MENEGON, 2004). Enfatizo ainda que a faça sem saber com 

segurança como ou onde estava indo e que nem sempre fui atento as 

―escolhas‖ políticas e éticas. 

Postura delicada. Pirotecnia. Mas o que venho tentando fazer desde o 

início deste texto? Por isso, primeiramente, quero enfatizar que meu fazer 

científico nada mais é do que um jogo de interpretação... Leitores e leitoras, 

antes que abandonem a difícil leitura deste trabalho e se dediquem a fazeres 

mais frutíferos como lavar louça ou tirar poeira de móveis (algo que fiz por 

vezes), argumento que por interpretação não entendo um jogo contemplativo 

da linguagem para a qual há coisas que falam e essa comunicação se dá de 

maneira não-verbal. Um diálogo entre mundo visível e invisível – o que de 

certa maneira remete ao dilema entre real e feito. No qual, árvores, oceanos, 

animais, DNA, sociedade, indivíduos etc todos possuem uma linguagem e é 

preciso descobri-la e interpretá-la. Todavia não apenas interpretar: é preciso 

fazê-lo de maneira adequada, descobrindo o que ―está por trás‖, subjacente, 

pois a linguagem não diz exatamente o diz. As oposições bipolares 

novamente... 

Na contramão desta leitura pseudo contemplativa, Foucault (2005a, p. 

58) afirma que ―a interpretação não aclara uma matéria que com o fim de ser 

interpretada se oferece passivamente; ela necessita apoderar-se, e 

violentamente, de uma interpretação que está já ali, que devo trucidar, 

resolver e romper a golpes de martelo‖. A afirmação é um soco direto: 

interpretar não é uma atividade inócua, é um jogo de poder, uma luta, por 

meio do qual se fazem as operações da ordem da verdade (FOCAULT, 2005a; 

2005c; 2010). É assim que tomo meu fazer científico. 

Havendo apenas uma cascata de interpretações que despenca ao 

impacto dos jogos de poder, evidentemente, não há a interpretação 

originária, primordial, exterior nem interior, real nem mesmo parcial que não 
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seja apoderamento. Portanto, não quero buscar algo por trás das coisas nem 

seu sentido original, mas algo diferente, mortífero, o ―segredo de que elas [as 

coisas] são sem essência ou que sua essência foi construída peça por peça a 

partir de figuras que lhe eram estranhas‖ (FOUCAULT, 2008a, p. 262). Ou 

seja, são para as articulações entre as peças que me volto. 

Ciência como interpretação, jogos de poder e arranjos de peças; meu 

horizonte. A partir de Foucault (2005a; 2005c; 2007; 2008a; 2010) construo 

algumas pontes a fim de visitar e somar contribuições. Estaciono por hora na 

doutrina da objetividade feminista de Donna Haraway (1995). Para a autora a 

ciência é um texto contextual e um campo de poder, no qual, o conteúdo é a 

retórica artefactual-social de fabricar o mundo através de objetos efetivos e 

tecnologias cujos marcadores universais se legitimam e efetivam-se na lógica 

da descodificação dos códigos inertes do mundo. ―A ciência [...] é a convicção 

de atores sociais relevantes de que o conhecimento fabricado por alguém é 

um caminho para uma forma desejada de poder bem objetivo‖ (HARAWAY, 

1995, p. 10). Os dominadores não têm dúvidas sobre a homogeneização do 

mundo. 

Entretanto, Haraway (1995) argumenta que não basta afirmar que a 

ciência é fabricada, jogos de poder e conhecimento, enfim, enviesada. Nem 

promover ―uma separação entre boas ovelhas científicas e os maus bodes do 

viés do abuso‖ (HARAWAY, 1995, p. 13). Para autora fazer isso é fácil, haja 

vista que as únicas pessoas que realmente acreditam e agem a partir da 

ideológica objetividade da ciência descorporificada são os não-cientistas e um 

pequeno numero de filósofos confiantes. No meio científico a relação entre o 

que se acredita, diz-se acreditar e o que realmente se faz é deveras frouxa. É 

preciso ir além do fácil, ou seja, enfrentar as fábulas contadas pela ciência 

masculinista objetivamente neutra, descorporificada e universal. 

Radicalmente contrária ao posicionamento contemplativo, a autora 

afirma que a questão não é epistemológica, e sim ética e política. Propõe, 

então, o enfrentamento pela via da objetividade feminista. Segundo Haraway 

(1995, p. 15) ―as feministas têm interesse num projeto de ciência sucessora 

que ofereça uma explicação mais adequada, mais rica, melhor do mundo, de 

modo a viver bem nele‖. A autora não apenas constata que exista uma ciência 
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que precisa ser sucedida, mas reconhece ainda que as próprias tecnologias 

semióticas que dispomos estão enviesadas, assim, o projeto feminista propõe 

ainda que se reavalie nossa ―relação crítica, reflexiva em relação às nossas 

próprias e às praticas de dominação de outros e nas partes desiguais de 

privilegio e opressão que todas as posições contêm‖ (HARAWAY, 1995, p. 15). 

A autora argumenta que as feministas não precisam de uma doutrina da 

objetividade que prometa transcendência, descorporificada, com poderes 

ilimitados e deseje teorizar e agir sobre o mundo como sistemas 

universalizantes. Noutra direção, argumenta que a doutrina utilizável de 

objetividade rompe com toda suposta ciência contemplativa, de tal modo, 

insistindo impertinentemente na natureza corpórea de toda visão e da 

localidade de todo produzido a partir dela. Ou seja, assume que dados 

marcadores como gênero, raça, classe, por exemplo, não só constroem 

significados e corpos como estão inscritos neles, sendo-lhes inexoráveis. De 

modo que a ciência feita por um homem, negro, habitante de um país 

militarista do hemisfério norte, pertencente a uma classe abastarda é 

diferente daquela feita por outro homem, branco, pobre, morador de um país 

do hemisfério sul, homossexual. Diferença que precisa ser gritada, 

considerada, objetivada a fim de romper a dicotomia sujeito-objeto. 

No entanto, é preciso estar atento, já que os marcadores não dizem 

respeito a essências, e sim a contingências situadas história e culturalmente. 

Haraway (1995) concorda com as teorias críticas que afirmam que significados 

e corpos são construídos, todavia recusasse a negá-los por isso, pelo contrário, 

assume a condição contingencial dos mesmos para que viver em dados 

significados e corpos seja possível. 

A doutrina da objetividade feminista ou a doutrina utilizável de 

objetividade de Haraway (1995) assume a corporeidade da ciência, da 

objetividade científica, acomoda projetos críticos e paradoxais, significa, 

apenas, saberes localizados que, por sua vez, "requerem que o objeto do 

conhecimento seja visto como um ator e agente, não como uma tela [...] 

nunca como um escravo do senhor que encerra a dialética apenas na sua 

agência e em sua autoridade de conhecimento ‗objetivo‘‖ (HARAWAY, 1995, 
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p. 36). Atores e agentes precisam ser considerados na construção finita do 

conhecimento. 

Para a autora, ―a objetividade feminista trata da localização limitada e 

do conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito 

e objeto‖. (HARAWAY, 1992, p. 21). Um fazer científico parcial, responsável 

por prestar contas com aquilo que nomeia e ensina a ver. Para usar suas 

palavras, ―objetividade como racionalidade posicionada‖ (HARAWAY, 1992, p. 

33). Deste modo, a objetividade feminista resistente a fixação e é 

incansavelmente curiosa privilegiando a contestação, a desconstrução e as 

conexões em rede, trabalha para transformação dos sistemas de 

conhecimento e pelas maneiras de ver confiando, em especial, na visão dos 

subjugados. Aqueles que para Haraway (1995, p. 23) ―tem uma possibilidade 

decente de reconhecer o truque de deus e toda a sua brilhante – e, portanto, 

enceguecedora – iluminação‖. 

 Para a autora, longe de romantizar a posição daqueles que tem uma 

visão de baixo, já que ela também não é isenta de vieses e precisa de uma 

reavaliação crítica, de desconstrução, porém, elas são preferidas porque, em 

princípio, são aquelas que têm menor probabilidade de permitir a negação do 

núcleo crítico e interpretativo de todo conhecimento e por parecem dispor de 

explicações mais adequadas, firmes, objetivas, transformadoras do mundo. É 

belíssima a tentativa da autora de construir pontes seguras entre feminismos 

situados nas ruas e nas academias. Desafio contínuo dos movimentos de 

politizar os espaços privados (SCOTT, 1995; ADRIÃO, 2008). 

Não passei inócuo pela leitura da autora. Sua objetividade feminista 

atuou em mim de modo a produzir uma fome que parece não se sacia com 

água, comida, sexo, música, diversão, quadrinhos ou games. E justamente por 

isso estou compelido a tecer críticas, mesmo que grosseiras e parcas, à 

constante produção de opostos binários e hierarquizações valorativas que 

empreende: ―eles‖ (cientistas masculinistas) e ―nós‖ (cientistas mulheres), 

ciência descorporificada (objetividade enviesada) e ciência corporificada 

(objetividade localizada), perspectiva dos opressores (não legítima) e 

perspectiva dos subjugados (mais legitima), por exemplo. 
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Dessa maneira, a postura adotada pela autora parece-me menos com 

uma ruptura radical com o modelo de objetividade enviesada da ciência 

masculinista e mais com uma continuidade do mesmo modelo. Embora 

evidencie os jogos de poder imanentes ao fazer ciência, que não estão 

ausentes nem da perspectiva dos subjugados, ao adotar os jogos de verdade 

como critério para circunscrever limites e separação do ―joio do trigo‖ e 

empreender a ―purificação‖ entre objetividade enviesada e objetividade 

racionalmente posicionada. Reedição do dilema entre o real e o feito? Talvez. 

Assim, infelizmente, Haraway (1995) acaba não conseguindo ir além da 

produção de ―boas ovelhas científicas e os maus bodes do viés do abuso‖ 

(HARAWAY, 2005, p. 13) ao promover a destruição das imagens de seus 

oponentes, a ciência masculinista, e a preservação das suas. ―Iconoclash‖, 

Latour (2008b, p. 113) cochicharia se estivesse aqui. O terreno no qual a 

doutrina da objetividade feminista parece estar situada parece ser aquele 

mesmo que vem sustentando a retórica da ciência moderna masculinista: a 

maciça produção de oposições binárias hierarquizadas valorativamente a 

suspeita idiota que persegue o refinamento da secessão em prol da pureza. 

Estou chateado. Não gosto de imaginar Haraway se afogando numa poça 

d‘água. 

Apesar disso, a corporificação científica, o conhecimento localizado e a 

adoção de uma escrita não-ortodoxa que acolhe surpresa e ironias no coração 

da produção do conhecimento são contribuições que não perdem sua força 

desestabilizadora nem inspiradora. Desejo assumi-las e prestar-lhes conta. 

Sua afirmação de que ―não estamos no comando do mundo. Nós apenas 

vivemos aqui e tentamos estabelecer conversas não inocentes através de 

nossas próteses, incluídas aí nossas tecnologias de visualizações‖ (HARAWAY, 

1995, p. 38) possui força instigante, incomoda, inconveniente.  

Minhas próteses dizem respeito aos caminhos e descaminhos que trilhei 

até estas páginas que extrapolam a simples descrição de procedimentos e não 

excluem os passos brutos, os desvios tomados, as viagens noturnas, os atalhos 

desérticos, as estradas esburacadas, etc. Corporificar meu fazer científico... 

Acabo de ser atingido por outra imagem: estar nu, despir-me como 

pesquisador é ―colocar a disposição da comunidade – científica ou não – os 
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dados brutos da pesquisa, assim como os dados acessórios proveniente da 

postura reflexiva‖ (SPINK e MENEGON, 2004). 

A responsabilidade é minha – quem mais poderia assumi-la? – em 

descrever rigorosamente28 a exploração do contexto da pesquisa: quantas 

vezes assisti Procurando Nemo? Havia outros filmes em vista para serem 

escolhidos? Que critérios foram adotados para escolhê-lo em detrimento dos 

demais? Porque além do filme considerar na análise do trabalho outras 

materialidades como sites, revistas, textos on-line, etc.? Assumir os passos da 

análise e das interpretações de modo a possibilitar o diálogo entre nós, 

leitores e leitoras, ressaltando, ademais, a impossibilidades de controle de 

variáveis que espreita o fazer ciência e as consequências possíveis disso. 

Narrar o processo de estranhamento que constituiu um caminhar, uma 

vez o sentimento de ―ser suficiente‖ transborda – eu preciso me cuidar para 

não me afogar. Narrar as articulações a partir daquilo que os atores desta 

pesquisa (eu, o filme Procurando Nemo, meu resumo do filme, meu 

orientador, os membros da banca de avaliação, meus amigos e amigas com 

quais conversei sobre a pesquisa, textos lidos, sites visitados, etc.) 

ofereceram uns aos outros na rede possibilitando boas proposições (LATOUR, 

2001a; 2004). Portanto, articulações e proposições que não podem ser 

compreendidas aquém ou além desta pesquisa-rede nem como axiomas 

representativos ou generalizações abstratas. Não oferto nada mais do que 

mais uma interpretação, ou melhor, uma cuidadosa interpretação29. 

                                                           
28 A noção de rigorosidade está de acordo com a perspectiva construcionista adotada por Mary 
Jane Spink e Helena Lima (2004). O rigor é referido como possibilidade de explicitar os passos 
da análise de modo a propiciar o diálogo. Ou seja, nesta perspectiva, fazer ciência não é um 
trabalho pré-definido, pois ela é um processo. Embora não seja um fazer livre, pois se 
encontra preso aos processos históricos e sociais e ainda as vicissitudes dos relacionamentos 
humanos. Assim, o rigor não está relacionado às noções tributárias do parâmetro científico de 
verdade como replicabilidade, generalidade e fidedignidade, que garantiriam alguma 
correspondência com a realidade, mas também não se resume a afirmar que ―a ciência é um 
processo‖. Trata da possibilidade de visibilização e politização dos processos de fazer ciência. 
Acredito que a proposta das autoras se aproxima da proposta latouriana de matter of concern 
(LATOUR, 2004a), ou seja, de expor o processo científico para politizar seus passos e efeitos. 
29 Ao tentar saber de que maneira é possível pensar diferentemente a paternidade, devo não 
ignorar/refutar as relações de poder que a produzem. Com minha ―cuidadosa interpretação‖, 
busco abrir um novo campo para novas relações de poder, em especial, no campo do saber a 
fim de questionar o já posto. Novas relações controladas pela ética ou práticas de liberdade 
para que ―os indivíduos possam definir para eles formas aceitáveis e satisfatórias da sua 
existência ou da sociedade política‖ (FOUCAULT, 2006, p. 266), por exemplo, no que tange a 
paternidade, as relações familiares, a sexualidade ou ainda o refutamento disso tudo. 
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Não obstante, o saber que aqui ouso empreender, embora não possa ser 

retirado desta rede, pode servir para que vocês repensem práticas, ruminem 

idéias, tencionem verdades, tentem pensar diferentemente ao invés de 

legitimar o que já sabem sobre paternidade, pois ao compreendê-la como 

efeito de rede, de jogos de saber-poder, como interpretações de 

interpretações de interpretações travadas entre atores em rede que 

performaticamente a produzem, desestabilizam e a impõe, concluo que a 

paternidade não existe no verdadeiro, seja como dado real da natureza, seja 

feita por mãos divinas ou feita somente por mãos humanas. 

No entanto, as perguntas a serem formuladas a partir desta conclusão 

não são: ―se a paternidade não existe, ela é uma mentira?‖, ―Ela não existe 

no verdadeiro nem como substância, então, ela existe na rede enquanto 

híbrido?‖ Nada disso, as perguntas são outras: como devo vivê-la a partir de 

agora? Luto pela direito a paternidade? Luto por sua visibilização nas 

instituições? Mas não seria ela mais uma forma de governo da política dos 

corpos, dos homens, dos indivíduos que são chamados a ocupá-la? Outra 

maneira de suprimir a multiplicidade subversiva das pessoas negociarem 

criativamente suas próprias de parentalidade? Perguntas demais, problemas 

grandes que não tenho como encarar nesta dissertação que não pretendo tão 

robusta. Desculpa? É claro. Porém tais perguntas se colocam diante de mim 

enquanto escrevo e, agora, diante de vocês quando lêem. 

 

Metodologia em cascata de imagens 

Peter Spink (2003) afirma que a ciência tem suas maneiras de narrar e 

é também ela uma maneira de narrar que não tem nenhum direito a priori de 

dominar as demais formas de narrativas, expressões, já que não há um saber 

ou conhecimento que englobe os demais. Todos são processos sociais e 

coletivos, de tal maneira, que, muito do que se chama ciência é o re-narrar 

do já narrado. Em suas palavras, ―o re-narrar acadêmico é um narrar de 

maneira escrita do narrar oral, da conversa, da visita, do material, da 

materialidade, dos achados e perdidos‖ (SPINK, 2003, p. 38). 

Considerando a perspectiva pós-construcionista adotada pelo autor, o 

processo de pesquisa é uma tentativa de confrontar, entrecruzar e ampliar os 
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saberes e não uma busca pelo real nem uma investigação para descobrir a 

verdade. O dilema é desenvolver meios e formas de narrar tal processo, 

veiculá-lo a modo de incluir debatedores e não afastá-los nem excluí-los. Mas 

para isso pode ser necessário abrir mão da estrutura e estilos convencionais 

das dissertações, teses, artigos e apresentações quando esses não ajudam 

construir diálogo, a prolongar uma conversa, uma re-narrar. 

Humildemente, é o que pretendo fazer agora. Nesse sentido, construir 

uma metodologia em cascata de imagens a fim de melhor inscrever30 meu 

fazer científico que anteriormente enfatizei como feito ―sem saber com 

segurança como ou onde estava indo e que nem sempre fui atento as 

―escolhas‖ políticas e éticas‖. A fim de desenvolver um re-narrar acadêmico 

que corporifique os caminhos e descaminhos trilhados ao longo desta 

pesquisa, aproprio-me da narração cinematográfica. Mas aviso que estou um 

tanto distante das salas de cinema cujos filmes assistidos, usualmente, mas 

nem sempre, são lineares, não exibem o gaguejo do ator, a perda do foco, o 

tropeço do figurante nem o movimento impreciso da câmera. Estou mais 

próximo das salas de edição onde todos os planos, takes, tomadas são vistas, 

revistas, analisadas não conforme a ordem do filme ou cronológica das 

gravações, mas conforme a conveniência artística do editor (WATTS, 1999). 

Quero uma queda d‘água de imagens! 

 

Da paternidade como realidade... 

―Como a paternidade e filiação são produzidas nos seguintes 
filmes de animação: Procurando Nemo, Galinho Chicken Little, 
Ratatouille, Kung-Fu Panda‖. ―Objetivo analisar as relações 
dentre pais e filhos presentes nos filmes de animação‖. 
―Pensei em trabalhar com filmes de animação que tivessem 
como temática a relação pai e filho, pois alguns desses filmes 
produzidos atualmente trazem como eixo principal os conflitos 
diários que existentes eles‖. ―Analisar a relação entre pais e 
filhos nos filmes de animação a partir das noções de poder, 
governo sujeito e subjetivação‖. ―Os filmes de animação como 

                                                           
30 Para Latour (2001, p, 350) o termo inscrição diz respeito ―a todos os tipos de transformação 
que materializam uma entidade num signo, num arquivo, num documento, num pedaço de 
papel, num traço. Usualmente, mas nem sempre, as inscrições são bidimensionais, sujeitas a 
superposições e combinação. São sempre moveis, isto é, permitem novas translações e 
articulações ao mesmo tempo mantêm intactas algumas formas de relação. Por isso, são 
também chamadas de ‗moveis imutáveis‘, termo que enfatiza o movimento de deslocamento 
e as exigências da tarefa‖. 
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dispositivo de produção de Paternidade e Filiação‖ (VALENTE, 
2008; 2009). 

 

Os trechos acima foram retirados dos pré-projetos que elaborei para as 

seleções dos mestrados em Psicologia da UFPE, UFC e PUC-SP que participei 

no ano de 2008, tendo sido aprovado nas três, mas escolhido ficar na primeira 

opção. Três versões do mesmo pré-projeto foram produzidas conforme as 

exigências de cada seleção. Porém, o título do trabalho sempre foi ―Relações 

de poder e processos de subjetivação: da recusa à formação de outras 

maneiras de exercício da paternidade e da filiação‖. 

Mais do que expor minha inexperiência como pesquisador em luta para 

inscrever meus questionamentos, angústias, curiosidades como 

cientificamente relevantes, quero expor o que prefiro chamar de processo de 

―seguir meus passos por ai‖ – ainda no estilo Alice – ainda me refiro aquela do 

País das Maravilhas -, caminhando sem saber muito bem aonde ir – que 

resultaram na mudança da paternidade como realidade até a paternidade 

como performatividade. Nos parágrafos adiante descrevo tais passos 

considerando de que eles são efeitos de uma rede de atores que 

precariamente tento organizar. Afirmo isso porque sei que muito do que vivi 

nestes dois anos de mestrado relacionado à minha pesquisa pode não estar 

sendo contemplado nestas páginas, possa ficar de fora, perder-se no tempo, 

como lágrimas na chuva. No entanto, leitores e leitoras, não ha dúvidas de 

que a articulação entre os atores aqui descrita permite que esta pesquisa 

possa ser inteligível. 

Nos meus pré-projetos afirmo minha curiosidade e estranhamento com 

o tema da relação pai-filho, paternidade e filiação começaram a ganhar 

contornos científicos durante minha graduação em Psicologia, na Universidade 

da Amazônia, especialmente, a partir dos anos de estágio curricular em 

Psicologia Jurídica que desenvolvi no Serviço de Psicologia da Promotoria de 

Justiça de Infância e da Juventude do Estado do Pará. Nele atendia homens, 

mulheres, famílias, mas, especialmente, crianças e adolescentes que 

estivessem em situação de risco sofrendo negligências, maltratos, violências 

por parte de pais, famílias e/ou responsáveis.  
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Num dia qualquer de trabalho, na companhia de meu supervisor, atendi 

um homem acusado de espancar o filho adolescente. Este homem 

argumentava que a mãe de seu filho abandonou o lar e, em função disso, 

precisou cuidar do garoto sozinho, provendo-o tanto financeiramente como 

em sua educação. O pai afirmava que não lidava bem com as opiniões do 

filho, qualificado-as como imaturas e ruins, ademais, afirmava saber o que era 

melhor para ele. Não era incomum que as discussões entre ambos se 

acalorassem e, às vezes, chegavam a ―correções físicas‖ – usando um termo 

referido pelo pai do adolescente durante um dos atendimentos. Todavia, o 

mesmo pai desqualificava sua atitude violenta, reconhecia-a como negativa. 

Ao mesmo tempo, afirmava estar sofrendo (e isso foi dito entre lágrimas e 

soluços) por saber convictamente que seu filho não o amava por não ter 

conseguido ser, em suas palavras, ―um bom pai, alguém amigo e próximo‖. 

Pelo contrário. Perguntava para meu supervisor e para mim como poderia ser 

um pai diferente do que era; não o haviam ensinado nem ele sabia se era 

possível ser de outra maneira. Afirmava, entre lágrimas, que ele mesmo era 

uma repetição do seu próprio pai: um homem incapaz de demonstrar amor em 

gestos, de carinhos, abraços e que não consegui ouvir o filho nem respeitar 

suas atitudes. Seus ombros penderam quando chegou a tal conclusão. 

Na época a experiência foi interpretada por mim como representativa 

da maior participação dos homens no cuidado infanto-juvenil, do desejo de 

vivê-lo e ainda das mudanças nas relações entre pai-filho. Para mim era um 

fato que havia um choque entre a herança cultural, na qual, ―ao pai cabe a 

responsabilidade pelo provento material e moral da família, à mãe a condição 

de provedora afetiva e ‗naturalmente‘ cuidadora da prole‖ (MEDRADO, 1998, 

p. 152) e outra cultura, na qual, o pai era o provedor afetivo e material da 

prole, desejava e até lutava na Justiça para permanecer assim. Ao mesmo 

tempo, um homem-pai que sofria pelo fato de tal postura não ter eco social 

em razão das normas de gênero que impunham conflitos do tipo estar sendo 

um ―pai que prefere impor respeito à força‖ ou um ―pai que ama e cuida‖. 

Por vezes, os homens que atendia na Promotoria iam de um pólo ao outro, 

noutras vezes, resistiam às normas de gênero produzindo um híbrido chamado 

―pãe‖ pela justaposição entre o ―ser pai‖ e o ―ser mãe‖ chegavam ao 
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espécime novo que provinha material e afetivamente à prole31. Não era 

simples naquele contexto reconhecer como o regime de sexualidade32 com 

suas coerções impunha aos indivíduos a resolução dos problemas que ele 

mesmo construía. 

Para mim tudo isso era novo. Estranho. A realidade parecia estar 

mudando. A paternidade não era mais a mesma, por conseguinte, a relação 

entre pais e filhos/as mudou também. Não sem conflitos, é claro. Trabalhava 

com eles no estágio: pais que brigavam pela guarda dos filhos e filhas depois 

da separação, episódios de choro por terem sido obrigados pela Justiça a 

reduzir o convívio diário com seus filhos e filhas aos finais de semana. Homens 

que se debatiam frente ao argumento de que as mulheres eram naturalmente 

preparadas para exercer o cuidado e contavam histórias que o contestavam, 

tentavam, em certas ocasiões de maneira infrutífera, afastá-lo das decisões 

de promotores, juízes e dos serviços técnicos da Promotoria. 

É claro que não conheço a paternidade apenas de minha experiência de 

estágio. Todavia mais óbvio que isso é o detalhe que não posso mais ignorar 

(assim o fiz no projeto de qualificação, mas tal ausência foi questionada por 

um dos membros da banca) e está inexoravelmente associado ao meu 

estranhamento acerca da relação pai-filho, ou seja, minha própria condição 

de filho que se relaciona com o pai. 

Recordo de diversos momentos: quando criança, ele e eu brincávamos 

bastante, de como me abraçava e do quanto saímos para passear pelo bosque, 

mercados e lojas de materiais de construção (meu pai é engenheiro civil). 

Também recordo com carinho especial dos passeios pela feira que fazíamos 

aos sábados, pela manhã. Ela era um local onde meu pai se encontrava com 

outros criadores de curíos (aves de pequeno porte cujo canto o agrada 

demasiadamente) para contar histórias, vantagens e fazer negócios 

envolvendo as pequenas aves. A feira era um espaço de socialização do meu 

pai, por conseguinte, tornou-se o meu também. Ele costumava me explicar 

                                                           
31 Entretanto, o híbrido não é algo novo, pois mantém no feminino, nas mulheres-mães o que 
é relativo ao cuidado.  
32 De maneira pontual o regime de sexualidade diz respeito aos ―conhecimentos que 
constroem os sujeitos como sexuados e marcados pelo gênero, e que assumem a 
heterossexualidade ou a homossexualidade como categorias que definem a verdade sobre 
eles‖ (MISKOLCI e SIMÕES, 2007, p. 11), 



62 

 

como cuidar dos curíos, como apanhá-los e me apresentava aos amigos 

sempre enfatizando algum feito meu de bravura, inusitado ou inventado que 

provocava risos e comentários33. Adorava aquelas manhas de sábado. Recordo 

ainda que até por volta de meus 13 anos de idade, durante os dias úteis, meu 

pai conduzia meus irmãos e eu para a escola. Íamos ao carro ouvindo Roberto 

Carlos e ele nos explicava porque o Rei era o melhor. 

Memórias de um filho. Memórias de um pesquisador... Momentos que 

povoam carinhosamente meu corpo lembrança. Porém, com os anos algo 

parece ter acontecido. Passei a ir para a escola de coletivo e sozinho. Num 

dia qualquer questionei a situação dele ainda levar minha irmã, mais velha, 

para o cursinho e eu não. Ele respondeu, ―ela é mulher e tu é homem. Vai de 

ônibus como teu irmão. Toma o dinheiro‖. Pegava o mesmo e rumava à aula 

tentando me consolar com a quantia de dinheiro que sobraria de troco. De 

fato, enganava-me. Recordo que inferências do tipo passaram a se tornar 

recorrentes e inoportunas para mim. Aos 14 aos de idade já me sentia velho 

demais para estar com e ele e seus amigos ouvindo histórias sobre cúrios ou 

qualquer coisa. Deixei de adorar as manhãs de sábado. Agora, quando 

escrevo, parece óbvio que o aconteceu parece estar associado à condição de 

que não era mais criança, de que crescia, era um adolescente, de certo modo 

um homem que precisava aprender a cuidar de si mesmo. Todavia não creio 

que na época pensasse assim. Nem mesmo agora! 

Mas como meu pobre empirismo, meu drama tão individual, meu estar 

nu diante de vocês, leitores e leitoras, pode interessar as ciências e ajudá-los 

a compreender a circunscrição do meu objeto de pesquisa? A ciência 

corporificada parece estranha e para lidar com a prudência acadêmica é 

preciso recorrer a outros. Foucault (2010) afirma que é preciso não utilizar o 

                                                           
33 Flávia de Mattos Motta (2008), por meio de uma pesquisa etnográfica, analisa as 
representações de gênero presentes numa prática extremamente popular e tradicionalmente 
masculina: a competição de pássaros canoros, na qual um curío macho deve intimidar e 
subjugar o outro através do canto. O ―curió valente‖ é ―um lutador‖ (que não toca 
fisicamente seu adversário). Aquele que emite o maior número de cantos vence a prova 
atestando a sua virilidade e sua superioridade de macho lutador sobre os demais 
participantes. A autora argumenta que há uma profunda identificação entre o pássaro e o seu 
dono, e o desempenho do pássaro repercute sobre a identidade, e particularmente sobre a 
masculinidade, do próprio dono. A leitura do trabalho da autora proporcionou-me reflexões, 
sentimentos e resignificações acerca dos processos de socialização masculina e a paternidade 
vive com meu pai quando criança. 
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pensamento para dar a prática política um valor de verdade nem usar a 

mesma para desacreditar o pensamento como abstração pura. Mas sim utilizar 

a prática política como intensificador do pensamento. O autor recorda ainda 

que não se deva exigir da política o restabelecimento dos direitos do 

indivíduo, tais como a filosofia os definiu, afinal, ele é produto do poder. Ao 

invés de definir suas essências e direitos, verdades e deveres, ―o que é 

preciso é ‗desindividualizar‘ pela multiplicidade e pelo deslocamento dos 

diversos arranjos‖ (FOUCAULT, 2010, p. 106). Ou seja, convidá-lo ao 

constante processo de ―desindividualização‖. 

Assim, não executo uma anatomia do meu pobre empirismo: 

esquadrinhar todo passeio, classificar cada olhar, problematizar cada abraço, 

dissecar a relação com meu pai como se pudesse encontrar seu núcleo 

indivisível, a definição do que aconteceu conosco ou a verdade sobre ele ou 

sobre mim mesmo. Nada disso. Minhas pretensões são menos ousadas ou mais 

honestas: compartilho, mesmo que minimamente, alguns momentos da minha 

relação com ele e o estranhamento com o qual passei a encará-lo. 

O que aconteceu entre ele e eu? Como ficamos distantes? Terá sido ele 

que se distanciou ou foi eu que me afastei? O que havia entre o homem e a 

criança que deixou de haver entre o homem e o adolescente? O que deixou de 

existir produziria algum curto-circuito na relação entre pai e filho, onde 

deveria existir a lei, a autoridade, a moralização? Estava eu sendo tornado 

viável e qualificado para a vida no interior do domínio da inteligibilidade 

cultural segundo as normas da diferença de gênero e sexo? Havia crescido e 

como homem precisa aprender a cuidar de mim sozinho? Ou apenas o que 

ficou não era mais o que gostaria de viver como filho? 

Divagações de um filho. Divagações de um pesquisador. 

Questionamentos que não respondo por que ou escapam da problemática 

desta pesquisa ou simplesmente porque não caberiam nas parcas páginas 

desta dissertação. Talvez, alguns deles não caibam em uma existência. Não 

obstante, não quero mais subtraí-los como fiz em meus pré-projetos e projeto 

de qualificação. Quero manter o que me afetou, usar meu pobre empirismo 

para intensificar o pensamento a fim continuar tentando pensar a paternidade 

de maneira diferentemente, isto é, como performaticamente constituída por 
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meio de redes heterogêneas cujos atores (aparelho jurídico, exames de DNA, 

filmes de animação, políticas públicas, pesquisas cientificas, conversas entre 

pessoas, etc.), efeitos e produtos, trabalham de maneira situada para 

produzir a paternidade no interior do mesmo regime de sexualidade que a 

torna ―existível‖ e se esforça – pois sempre há resistências e fugas – para 

governar estrategicamente suas possibilidades. 

Pretensões de um filho. Pretensões de um pesquisador. Peço desculpas 

sinceras se me alongo ao falar deste inexorável actante e pelas análises ainda 

grosseiras. De certo modo, engendrar a partir das lembranças uma topografia 

de minha relação com meu pai, de 29 anos de convivência diária, parece ser 

um exercício fadado a falsificação. Mas o que importa à falsificação ou o 

verdadeiro, se a memória é conservação e acumulação do passado no 

presente, um fluxo com múltiplas coexistências virtuais que apresentam a um 

determinado corpo nada mais que imagens de lembranças e lembranças de 

imagens (DELEUZE, 1999). Por sua vez, nas palavras deleuzeanas de Jorge 

Vasconcelos (2006, p. 243-24), ―somos homens porque lembramos, mas não 

simplesmente lembramos. Somos a possibilidade ativa da construção de 

afetos, que, para se atualizarem, fazem, necessariamente, os caminhos das 

lembranças‖. Para que não pensem que o final da historinha é demasiado 

triste, leitores e leitoras, com minha entrada no mestrado da UFPE. Apesar da 

distância, de não mais morar em Belém do Pará, minha relação com meu pai 

se tornou mais próxima. No entanto, no sentido de uma repetição nostálgica e 

sim no sentido de uma doce, divertida e diferente companhia. 

Eu estava embriagado pelo estranhamento frente à relação pai-filho, a 

paternidade e a filiação como realidades empíricas quando produzi meus pré-

projetos. Percebo agora como não era possível naquela época separar tais 

elementos, pois eles eram dados do meu cotidiano familiar e materialidades 

do meu trabalho na Promotoria. Relendo meus pré-projetos não me 

surpreendo com minhas afirmações, ―minhas experiências mostraram como se 

torna comum a demanda masculina e a questão do cuidado infanto-juvenil e 

como também evidenciou a importância da reflexão sobre as relações de 

poder entre pai e filho, os modos de subjetivação que constituem o ser pai, o 

ser filho e a relação de ambos e a importância da recusa de tais modos e a 
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construção de outras formas de subjetividade e de relações de poder menos 

fixas‖ (VALENTE, 2009). 

Tecer críticas aos meus pré-projetos é um trabalho fácil, mais do que 

em geral é o trabalho de um crítico, especialmente, porque questões que 

atualmente são uma dúvida outrora eram naturais. Nada mais óbvio. Por 

exemplo, ao status ontológico de realidade que atribuía à paternidade, a 

filiação e a relação entre pais-filhos independia do regime de sexualidade, das 

relações jurídicas, econômicas e de conhecimentos. A paternidade e a filiação 

eram formas a priori que estavam sempre disponíveis independentemente de 

contexto histórico e social, mas cujos conteúdos poderiam variar conforme 

determinada cultura que agiria sobre superfícies neutras e constantes. 

Embora tais críticas procedam e precisem ser feitas é importante 

argumentar que minhas afirmações estão menos relacionadas a algum tipo de 

equívoco e mais com as condições de produção anteriores a diversas inserções 

que possibilitaram a mudança da paternidade como realidade a paternidade 

como performatividade. Por inserções me refiro a participação nas disciplinas 

do mestrado, a relação orientando-orientador que se estabeleceu entre 

Benedito e eu, minha participação em diferentes grupos de pesquisa e estudo, 

assim como minha aproximação com o campo de estudos sobre paternidade 

que até o momento se restringia a poucos artigos34 lidos exclusivamente para 

elaboração dos pré-projetos e as discussões descorporificadas feitas durante 

minha graduação em Psicologia nas disciplinas de clínica e psicologia da 

família. Foi pela inserção de outros actantes e de outras articulações que 

mudanças foram possíveis. 

 

Para a paternidade como problema científico... 

O confronto de idéias, as provocações, discussões e debates que se 

deram ao longo das disciplinas do mestrado, especialmente, ―Seminários de 

Dissertação‖ e ―Metodologia de Pesquisa com Práticas Discursivas‖ foram 

importantes para o processo de desnaturalização sucessiva em relação à 

temática do qual fala Peter Spink (2003). Por exemplo, recordo de uma 

                                                           
34 Todos eles advindos do livro ―Homens e Masculinidades: outras palavras‖, publicado em 
1998 e organizado por Margareth Arilha, Sandra G. Unbehaum Ridenti e Benedito Medrado. 
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atividade em sala de aula referente à primeira disciplina, na qual 

precisávamos justificar nossos problemas de pesquisa. Naqueles dias o meu se 

configurava da seguinte maneira, ―como as relações de poder e os processos 

de subjetivação no exercício de paternidade e filiação apresentam modos de 

governas masculinidade em filmes de animação?‖ e justificava-o 

argumentando que de 2002 vários filmes de animação (Procurando Nemo, O 

Galinho, Ratatouille e Kung-Fu Panda) tinham como temas as relações entre 

pais e filhos. A partir disso, inadvertidamente, afirmava que tomava os filmes 

como artefatos sociais que refletiam o crescente interesse mundial sobre as 

masculinidades e paternidades. 

Recebi diferentes críticas que iam da amplitude do problema, seu foco 

difuso e texto confuso, mas, em especial, aquelas que se dirigiam à maneira 

como naturalizava o tema das relações entre pais e filhos nos filmes de 

animação como se o mesmo os habitassem aguardando meu olhar 

cientificamente treinando. As aulas ajudaram a me deparar com o limite de 

minhas possibilidades e o trabalho do professor da disciplina, meu orientador, 

sem dúvida, ajudou a ampliá-las por meio da sugestão de leituras como do 

texto de Peter Spink, ―Pesquisa de campo em psicologia social: uma 

perspectiva pós-construcionista‖, que embora já tivesse lido na época da 

graduação em Psicologia, retornou para mim noutro contexto articulado com 

outros atores. 

Outra inserção importante no que tange o processo de estranhamento, 

mas não apenas neste sentido, foi à relação que Benedito e eu 

estabelecemos. Não foram poucos os dias em que após nossos encontros que 

ficava com a sensação de que muito precisava ser feito, refeito e 

problematizado e eu nem sabia por onde começar. Talvez não tenha me 

desesperado em demasia, por sorte. Mas reduzir tanto a uma única palavra 

não seria coerente com o que se viveu, especificamente, em razão da 

amizade que se estabeleceu entre nós, a qual possibilitou que o trabalho da 

pesquisa não se tornasse burocratizado. Nada disso. Além disso, a crença que 

Benedito acreditava em mim e no meu trabalho me deixava relativamente 

tranquilo para lidar com as dificuldades acadêmicas, incertezas pessoais e 

com meu ritmo de fazer ciência. 
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Para detalhar um pouco de nossa relação acadêmica, recordo de uma 

pergunta que Benedito me fez a partir de minha insistência em defender a 

paternidade e a filiação como naturalmente indissociáveis. Ele argumentou 

que paternidade e filiação compreendem direções distintas, pois conforme os 

processos históricos e sociais e ainda as atribulações dos relacionamentos 

entre as pessoas, a paternidade pode ser um desejo, uma obrigação, 

compromisso ou responsabilização. A filiação não é uma possibilidade, ela é 

uma condição. Ou, de certa maneira, está situado no campo da condição e da 

―escolha‖. Além disso, a paternidade é discutida hoje, especialmente, a 

partir do campo jurídico ou do estudo do Direito como dever e obrigação. Já a 

filiação ou a condição de filho, é estuda mais pela Antropologia a partir dos 

estudos sobre parentesco ou mesmo pela Psicologia. 

O que ficou daquela conversa que durou da manhã à tarde – uma 

orientação que começou na UFPE e terminou num restaurante – foi o abalo de 

minhas certezas e insistências em conceber a paternidade, filiação e relação 

entre pais e filhos como dados de realidade e natureza, sinônimos sem 

arrestas ou contradições. Curiosamente, enquanto interpreto a marteladas 

meu passado no presente, assumo o que ocorreu naquela orientação como um 

exercício moral do desconforto, pois, a partir dele que comecei a ―sentir que 

tudo o que se percebe só é evidente envolto em um horizonte familiar e mal 

conhecido, que cada certeza só é segura se apoiada em solo jamais 

explorado‖ (FOUCAULT, 2010, p. 284). Minhas ―certezas e insistências‖ eram 

o horizonte familiar e mal conhecido, ao mesmo tempo, os estudos sobre 

paternidade ainda eram um solo que não havia explorado. De nosso encontro 

sai desconfortável, mas não desamparado, já que duas decisões importantes 

foram tomadas naquele dia: o objeto da minha pesquisa é a paternidade e não 

mais a relação pai-filho ou as parte da díade. A partir desta escolha precisava 

iniciar um levantamento bibliográfico a fim de me aproximar dos estudos 

científicos sobre paternidade e, quem sabe, ao longo do processo, tropeçar 

em alguma questão, um problema, ser afetado por algo que me possibilitasse 

circunscrever um objetivo cientificamente relevante. 

Outras inserções foram igualmente importantes ao processo de 

mudança de objeto e objetivo desta pesquisa. Por exemplo, minha circulação 
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por diferentes grupos de estudo e pesquisa, dentre eles, o Núcleo de Pesquisa 

em Gênero e Masculinidades (GEMA35), coordenado por meu orientador; o 

Grupo de Estudos em Psicologia Discursiva, coordenado pelo Profº Dr. Pedro 

de Oliveira Filho e o Grupo de Estudos Rastros e Dobras, coordenado pela 

Profª. Dra. Rosineide Cordeiro. Embora existissem particularidades no que 

tange aos conteúdos estudados, os três espaços se assemelhavam em relação 

à forma, pois eram abertos a participação de estudantes da graduação, pós-

graduação e profissionais advindos de diferentes áreas de conhecimento: 

Psicologia, Direito, Serviço Social, Comunicação, Ciências Sociais. 

Neles pude debater e discutir sobre gênero, feminismo, relações de 

poder, diversidade sexual, paternidade, retórica, construcionismo, pós-

construcionismo, TA-R, dentre outros assuntos. Sendo espaços importantes 

para redefinição dos horizontes da minha pesquisa, especialmente, no 

abandono da paternidade como realidade e da procura pela verdade nas 

ciências. Ao mesmo tempo, espaços onde aprendi a viver fora de Belém, 

amizades foram construídas e se reinventou o amar. 

Considero ainda minha aproximação com o Instituto PAPAI outra 

inserção imprescindível. O mesmo é uma Organização Não-Governamental, 

fundada em 1997, com sede em Recife, cujo objetivo é contribuir pelo fim da 

cultura machista por meio de ações educativas, informativas e políticas junto 

à sociedade, especialmente, homens e jovens em situação de pobreza, com 

vistas a garantir e ampliar o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, com 

justiça social. Parte das atividades do PAPAI diz respeito à produção de 

conhecimento por meio de estudos e pesquisas sobre masculinidades e 

paternidades a partir de uma perspectiva feminista de gênero36. 

Nesse sentido, por meio da aproximação acadêmica e política entre 

GEMA-UFPE e PAPAI, passei a integrar o grupo de pesquisadores no projeto ―A 

Paternidade no Contexto da Gravidez na Adolescência: rompendo barreiras 

culturais e institucionais‖ cujo objetivo, em linhas gerais, é desenvolver uma 

pesquisa de caráter descritivo e analítico, com vistas a investigar como os 

                                                           
35 Núcleo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação da UFPE e inscrito no CNPq 
desde 1998, cujas atividades acadêmicas englobam ensino pesquisa e extensão. 
36 Informações obtidas em http://papai.org.br Acessado em 15 de dezembro de 2009. 

http://papai.org.br/
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serviços de atenção básica em saúde identificam e orientam as demandas do 

pai, no contexto da gravidez na adolescência, em três capitais brasileiras 

(Recife/PE, Florianópolis/SC e Vitória/ES). Dentre as atividades que realizei 

durante esta pesquisa, ainda em andamento, estava o levantamento 

bibliográfico sobre paternidade e gravidez na adolescência37. Parte dele já 

tinha desenvolvido para minha pesquisa e estava familiarizado com o 

procedimento. Porém, mais do que isso, encontrei nele prazer. Outra 

inserção. 

Iniciei o levantamento sobre paternidade, especialmente pelo Portal da 

CAPES, sem saber (embora não assumisse) com exatidão o que procurava nem 

mesmo o que pensar sobre essa coisa em que tanto gostaria de pensar, 

escrever, estudar. Como afirmei, buscava uma aproximação com estudos 

científicos sobre paternidade produzidos no Brasil e apostava tanto no 

processo de estranhamento sucessivo como na afirmação da vida como obra 

de arte, isto é, como qualquer coisa da ordem do surpreendente, do 

inesperado, do paradoxal que fere, mesmo quando belisca, a ordem 

burocrática que insiste em afirmar que tudo está posto, nada se cria e que o 

novo é impossível. Tudo é repetição. Acreditava como Guilherme Branco 

(2006, p. IX) que ―somos, a todo o momento, tocados pela força de criação, 

da invenção, do alto astral, do pensamento, que inesperadamente trazem 

novos campos de percepção, de ação, de produção de pensamento‖. E o novo 

chegou, nasceu. Mas morreu no meu projeto de qualificação! O título do 

mesmo era ―Filmes de animação como dispositivo de produção de 

paternidades: construindo normalizações e anormalidades‖, tendo como 

objetivo principal, ―analisar como os filmes de animação (Procurando Nemo, 

Robôs, Era do Gelo 3) produzem paternidades e performam normalizações e 

anormalidades‖. O seu nascimento se deu por meio da articulação entre a 

mudança da paternidade como realidade para a paternidade como problema 

científico que passei a considerar a partir do levantamento bibliográfico e das 

                                                           
37 Inicialmente dividia tal atividade com Fernanda Simião, amiga, que me apresentou/ensinou 
como trabalhar com os bancos de dados científicos. Mais tarde passeia a dividir a atividade 
com outras duas amigas, Dara Andrade e Luiza Dantas. 
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análises do mesmo pela leitura dos trabalhos de Foucault (1996, 2005a, 2007, 

2008), de Butler (2001; 2008) e da tese de Perucchi38 (2008). 

Desta maneira, o levantamento possibilitou não apenas a aproximação 

com os estudos sobre paternidade, mas também com a diversidade de áreas 

de conhecimento (Direito, Psicologia, Psicanálise, Antropologia, Psiquiatria, 

Fonoaudiólogia, Neurociência, dentro outras) que durante décadas39 se 

esforçaram de formas distintas para torná-la um problema a ser resolvido, 

esquadrinhado, conhecido, solucionado, ao mesmo tempo, trabalharam para 

produzir formas distintas de paternidades. Ou seja, o conhecimento científico 

fabrica o que acredita apenas nomear. 

A crítica ao conhecimento assim colocada remonta as afirmações de 

Friedrich Nietzsche (2007) para quem o conhecimento não é algo inscrito na 

natureza humana e que o conhecer nada tem haver com uma nobre arte 

imparcial que inspira harmonia, unidade, beatitude e adequação. Nada disso. 

O conhecimento é o resultado da dominação e subserviência, de jogos de 

força que se efetiva na apoderação das coisas do mundo pelo conhecer, pois 

não há afinidades entre o mundo e conhecer, ―o caráter do mundo [...] é caos 

por toda eternidade, não no sentido de ausência de necessidade, mas de 

ausência de ordem, divisão, forma, beleza, sabedoria e como quer que se 

chamem nossos antropomorfismos estéticos‖ (NIETZSCHE, 2007, pp. 135). 

Por sua vez, Foucault (1996) não apenas se apropria do argumento 

nietzscheano, mas o redefine ao analisar o conhecimento como estratégia em 

termos de poder e à sua própria historicidade, ―o conhecimento é sempre 

uma certa relação estratégica em que o homem se encontra situado. É essa 

relação estratégica vai definir o efeito do conhecimento‖ (FOUCAULT, 1996, 

p.25). O conhecimento não é o destino nem a teleologia humana ou ainda 

elemento a-histórico universal. Ele é o resultado histórico e pontual de 

condições que não são da ordem do conhecer, mas da ordem de condições 

                                                           
38 No capitulo anterior visitei o trabalho de Perucchi (2008). Agora, lembrar apenas que a 
autora analisou documentos referentes aos acórdãos (termo jurídico usado para se referir à 
decisão final de um processo por tribunal superior) destacando os jogos argumentativos 
presentes nos mesmos que operam na produção de regimes de verdade sobre a paternidade, 
modos de ser pai e elaboram os mecanismos de sujeição pelos quais os homens são chamados 
a se reconhecerem e a se posicionarem como pais. 
39 Considerando o período do levantamento que na CAPES foi de 1987 a 2009, por exemplo. 
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políticas e econômicas de existência que são solo no qual são produzidos 

regimes de verdade, sujeitos e domínios de saber. Ele impõe certos olhares e 

funções, prescreve e produz o que afirma apenas conhecer e nomear. 

É nesta cena de lutas que o conhecimento vem suscitar seu 

funcionamento produtor: esquematiza, ignora diferenças e assimila elementos 

entre si sem nenhum fundamento de verdade. Não porque seja falso ou 

mentiroso, mas porque o que se conhece é desprovido de essência ou 

natureza, ou melhor, as ontologias são fabricações manufaturadas e 

sustentadas por dispositivos. Para o autor o dispositivo diz respeito a um 

―conjunto decididamente heterogêneo de elementos que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais e filantrópicas‖ (FOUCAULT, 2008, p. 244). O mesmo é a rede que se 

pode estabelecer entre os elementos compreendendo o dito e o não dito, não 

no sentido de divisão binária entre o que se diz e o que não se diz, pois o que 

se fala e o silêncio – e ambos são muitos, contraditórios, organizados, 

caóticos, justapostos, imbricados, complementares, semelhantes, 

excludentes, etc. – são partes das estratégias que inscrevem jogos de poder 

ligados e sustentados por configurações de saber. 

Desta maneira, a insurgência de determinado problema a ser 

conhecido, por exemplo, o impacto da ausência da paternidade nas crianças 

ou simplesmente a paternidade, é possível a partir de certas relações entre 

poder-saber situadas ao longo do dispositivo e não decorre da inerente 

curiosidade humana ou pela sua incessante busca pela verdade. Para o autor a 

produção de saberes se relaciona com a relação de poder. Cabe aqui uma 

breve explanação sobre sua concepção de poder: o mesmo não é sinônimo de 

autoritarismo, limite, repressão, falta, castração, mentira, corrupção ou 

qualquer outro caráter negativo que modo habitual se sacralizou no 

pensamento ocidental em torno do poder. Também não há alguém que possua 

o poder (o Estado, por exemplo) nem quem é privado dele (qualquer excluído) 

ou quem teria o direito de saber ou permaneceria na ignorância pela força. O 

poder não estaria, assim, centralizado num ponto, mas disperso em toda e 

qualquer relação, sendo capilar e exercido a cada instante e em todos os 
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pontos, ―não porque englobe tudo e sim porque provem de todos os lugares‖ 

(FOUCAULT, 2007, p. 103). Ele é produtivo e nômade. 

Assim, acreditava na possibilidade de estabelecer uma relação entre os 

filmes de animação e os conhecimentos científicos não para colocar um diante 

do outro como o reflexo, comparação e/ou contraponto, mas para argumentar 

como ambos não produzem uma descrição da paternidade, mas a engendram 

como parte de um dispositivo que não apenas a produz, mas a normalizam e 

ao fazê-lo, inexoravelmente, também produz possíveis paternidades 

anormais. Tais normalizações e anormalidades efetivamente materializaram o 

corpo paterno por meio da repetição, re-citação de atos, gestos e verdades 

referidas pelos conhecimentos científicos e nos filmes de animação que 

performativamente fabricariam o sujeito paterno. Concordava com a 

afirmação de Perucchi (2008, p, 221) de que ―paternidade é um território no 

qual se configuram possibilidades de controle institucional sobre os corpos, as 

condutas e sobre a vida dos indivíduos por meio de estratégias de poder 

minuciosamente articuladas‖. 

Todavia, o novo morreu no meu projeto de qualificação. Aquilo que 

acreditava estar hermeticamente embalado foi bagunçado pelos membros da 

banca de qualificação. Não descreverei em detalhes minha passagem pelo 

maquinário acadêmico, desejo destacar apenas algumas inferências. 

Um dos membros da banca fez a seguinte questão: ―problema de 

pesquisa: a paternidade normalizada produz também possíveis anormalidades. 

Quais anormalidades paternas estão sendo criadas fora da ‗norma‘? Uma 

questão importante, mas porque problematizar/criar novas/outras 

paternidades? Problematizar/criar novos/outros sujeitos? Delimitar o que está 

dentro ? O que está fora? Que consequências têm esse processo?‖. Esperava da 

banca inferências metodológicas e epistemológicas, entretanto, por alguma 

razão que me é desconhecida, não esperava uma questão ética. 

Fiquei surpreso. Não com a possibilidade de que minhas análises 

poderiam ter consequência que não gostaria como reiterar, atualizar, criar 

tipos paternos como normais e anormais reforçando processos de abjeção e 

purificação, afinal, ao nomeá-las assim acabaria por assim produzi-las. Não 

demorei a compreender a relevância da crítica, pelo contrário. No entanto, o 
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que me afetou em demasia foi ter percebido que havia ignorado a discussão 

sobre pesquisa ética, isto é, ―pensar a pesquisa como uma prática social, 

adotando uma postura reflexiva em face do que significava produzir 

conhecimento‖ (SPINK e MENEGON, 2004, p. 91). 

Fazer ciência é uma prática política (HARAWAY, 1995; LATOUR, 2001) e 

o episódio da qualificação pode ser usado como intensificador do pensamento 

e de ―desindividualização‖ deste próprio fazer (FOUCAULT, 2010). Desta 

maneira, argumento que é também um fazer que pode ser construído sem que 

se saiba com segurança como ou onde se estava indo e que nem sempre 

aquele/a que trabalham por ele está atento/a as ―escolhas‖ políticas e éticas. 

Ciência como realidade. Ciência como política. Ciência como incerteza. 

Ciência como movimento, como jogo de interpretação de interpretações de 

interpretações que são determinadas pelas redes nas quais estão situadas. 

Nesse sentido, agrada-me o argumento do estudioso da TA-R, Ronald Arendt 

(2008, p. 07), ―não é o pesquisador que estabelece os aspectos éticos 

envolvidos na investigação – quem ‗saberia‘ são os atores envolvidos, eles 

seriam os ‗experts’, não o pesquisador‖. Assim, a partir das articulações que 

estabeleço, os membros da banca foram atores que possibilitaram mudanças e 

deslocamentos. 

Além disso, percebo o quanto estava seduzido pelos mecanismos de 

exclusão reduzindo os filmes ao processo de repetição do que está posto, 

deixava pouco espaço para o surpreendente, ―dês-afirmava‖ a vida como obra 

de arte. Havia esquecido a lição de Foucault (2010, p. 106) ―não imaginem 

que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é 

abominável. É liame do desejo à realidade (e não sua fuga nas formas de 

representação) que possui uma força revolucionária‖. Articulo tal afirmação 

com outra inferência da banca de qualificação que considero importante. 

Durante o avaliação foi sugerido não apenas que definisse um filme para 

analisar ao invés de vários, mas que a partir da escolha considerasse outras 

produções discursivas (textos publicados em revistas, em sites de cinema e 

outros) que versassem sobre o filme escolhido, sendo elas contemporâneas ou 

não ao seu lançamento. Isso possibilitaria uma análise mais detalhada e 

caleidoscópica da paternidade a partir das articulações que pudessem ser 
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fabricadas entre os elementos heterogêneos da rede, por exemplo, as 

produções científicas, o filme, sites e conversas. 

 

Até a paternidade como performatividade. 

Depois da qualificação intensifiquei minhas leituras acerca da 

performatividade (BUTLER, 2008; AUSTIN, 1990; PINTO, 2009) e iniciei outras 

sobre TA-R (LAW, 1989; 1992; LATOUR e WOOLGAR, 1997; FREIRE, 2006; 

LATOUR, 2008a;). Parte destas leituras foi feita de maneira coletiva e 

embaladas pelas discussões no GEMA e durante as aulas da disciplina 

Psicologia Social e Linguagem. Das articulações entre tais elementos as 

condições para tentar pensar diferentemente a paternidade foram sendo 

possibilitadas e ganharam materialidade. De certo modo, as bases para as 

discussões aqui empreendidas foram postas no capítulo teórico. Portanto, 

nestes poucos parágrafos, objetivo apenas situar mais detalhadamente o 

contato entre performatividade e TA-R neste estudo da paternidade, 

originalmente desenvolvido no capítulo anterior. 

Parece uma unanimidade entre autores e autoras (CABRERA, 1996; 

PINTO, 2009;) que a referência mais direta a noção de performativo se 

encontre em John Langshaw Austin, em How to things with words, publicado 

originalmente em 1962 em língua inglesa. Joana Plaza Pinto (2009) afirma que 

o autor é reconhecido no meio linguístico com importante nas soluções 

teóricas para o problema do significado e se constitui como base teórica para 

estudos funcionalistas, de análise crítica dos discursos, dos estudos 

sociolinguísticos, da linguagem textual e da filosofia da linguagem. Argumenta 

ainda que embora os trabalhos do autor estejam envoltos em controversas 

interpretações e apropriações – o que para a autora evidência, de certa 

maneira, a complexidade de seus textos e contribuições –, os estudos de 

Austin abriram precedentes para compreensão dos atos da fala não somente 

como explicações sobre sons e gramáticas, mas também explicações sobre 

como as coisas são feitas. 

Para uma melhor compreensão do argumenta da autora é necessário 

provar as próprias palavras de Austin (1990, p. 21) ―por mais tempo que o 

necessário, os filósofos acreditaram que uma declaração era tão-somente o 
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‗descrever‘ um estado de coisas, ou declarar um fato, o que deveria fazer de 

modo verdadeiro ou falso‖. A outra parte de sua argumentação serve ainda 

mais a exigências da nossa compreensão, ―‗proposições éticas‘ talvez tenham 

o propósito, no todo ou em parte, de manifestar emoção ou prescrever 

comportamento, ou influenciá-lo de modo especial‖ (AUSTIN, 1990, p. 22). 

Para Pinto (2009) o autor tornou problemática a separação entre atos de fala, 

atos físicos e consequências. Embora o próprio tenha se esforçado para traçar 

uma separação entre ato ilocucionário ou constativo (o ato que se faz ao 

dizer) e ato perlocucionário ou performativo (o ato que se faz por 

consequência e efeito do dizer). Não obstante, ao utilizar o termo efeito 

(effect) para definir as consequências de ambos os atos acabou por afirmá-los 

em um mesmo conjunto embaralhado. Julio Cabrera (1996) argumenta que tal 

separação se desestabilizou com argumentou do autor sobre a habilidade 

humana de fazer coisas com palavras, pois descrever nunca é apenas registro 

do que aconteceu, pelo contrário, dizer é produz aquilo se julga apenas 

descrever e registrar. Não pretendo nestas páginas me alongar acerca do 

pensamento de Austin (1990) muito menos adentrar nas disputas filosóficas 

empreendidas a partir do mesmo. Ambas as atividades excederiam em muito 

os limites desta dissertação. Apenas argumentar acerca de possíveis 

desdobramentos do conceito de performativo. 

Pinto (2009) afirma que o mesmo aparece em Butler, em Problemas de 

Gênero: feminismo e subversão da identidade, publicados originalmente em 

1990 em língua inglesa. Em especial, quando a autora se pergunta por que a 

superfície corporal é a superfície de inscrição cultural por excelência. Como 

afirma a própria Butler em entrevista com Baukje Prins e Irene Costera Meijer 

(2002, p. 163), ―discursos, na verdade, habitam corpos. Eles se acomodam em 

corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu próprio 

sangue‖. Um detalhe: por desdobramento não me refiro à simples repetição 

da noção, mas uma prática de citação que, ao mesmo tempo, reitera e 

instaura uma diferença. Por exemplo, a luta intermitente de Austin (1990) 

para identificar e demarcar linhas entre atos de fala, atos físicos e 

consequências, em Butler (2008; 2001) deixa de ser travada. 



76 

 

A autora altera o performativo ao afirmar a intersecção incomensurável 

entre linguística e política, afirma Pinto (2009), pois as discussões realizadas 

por Butler acerca do corpo lançam uma dupla problemática concomitante: 

teórica, que diz respeito à iterabilidade do ato de fala, isto é, repetição e 

alteração impedindo estruturalmente seu controle total, e político, que se 

refere a criar condições linguísticas de sobrevivência apesar dos mecanismos 

violentos de interpelação. O corpo, então, é atravessado pela dupla 

problemática. Desta maneira, Butler (2008; 2001) propõe não somente uma 

descrição dos mecanismos de interpelação nem explicar o funcionamento das 

interações, mas agir e operar nos termos do poder articulando o performativo 

e o corpo. Para a autora ―ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, ser 

carregado pelo discurso. Então, não quero afirmar que haja uma construção 

discursiva de um lado e um corpo vivido de outro‖ (PRINS e MEIJER, 2002, p. 

163). Não há distinção porque não é possível que um corpo exista, mesmo que 

abjeto, fora do domínio da inteligibilidade cultural. A questão é ética e 

indissociável da dupla problemática. 

Butler (2001, p. 154) argumenta que ―a performatividade deve ser 

compreendida não como um ‗ato‘ singular ou deliberado, mas, ao invés disso, 

como a prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos 

que ele nomeia‖, e mais do que isso, como prática que opera 

performativamente para constituir a materialidade dos corpos e produzir 

efeito de fronteira, de fixidez e de superfície da matéria, por exemplo, da 

diferença sexual que consolidação o imperativo heterossexual. Porém, a 

interpelação performativa que produz durabilidade e repetição também 

quebra a origem ou o fim do ato interpelativo pela desestabilização e 

resistência possibilitando o novo. ―Sujeito é chamado pelo nome, mas quem o 

sujeito é depende disso tanto quando dos nomes que ela ou ele nunca são 

chamados: as possibilidades para a vida linguísticas são duplamente 

inauguradas e excluídas através do nome‖ (BUTLER, 1997, p. 41). 

Outro desdobramento do uso do conceito de performativo, novamente 

não como mera repetição, mas como reiteração que instaura uma diferença, 

pode ser encontrada mais diretamente nos trabalhos de diferentes 

colaboradores da TA-R como Law (1992), Law e Mol (1995), Callon (2008; 
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2009) e Mol (2008). Como já se argumentou no primeiro capítulo, na referida 

teoria não há mais linhas divisórias entre humanos e não humanos nem 

qualquer dissimetria fundamental entre uns e outros. Para Law (1992, p. 03) 

―é facilmente mostrado que máquinas (e animais) ganham e perdem atributos 

tais como independência, inteligência e responsabilidade pessoal. E, 

inversamente, que pessoas assumem e perdem atributos de máquinas e 

animais‖. Humanos e não-humanos são performados nas e por meio das 

articulações entre materialidade e socialidades (LAW e MOL, 1995), desta 

maneira, adquirem condições de existência, ou noutras palavras, estabilidade, 

conforme a heterogeneidade das articulações40. 

Neste sentido, Law e Mol (1995, p. 276) afirmam que ―quando olhamos 

para o social nós também olhamos a produção de materialidades. E , quando 

olhamos os materiais, estamos testemunhando a produção do social‖. Não há 

distinção alguma já que ambas são produzidas conjuntamente, máquinas e 

humanos, o mundo natural e o divino, instituições e cotidiano, tudo são 

efeitos e instrumentos das redes heterogêneas. Podem ser ou podem não ser 

atores nas referidas redes, os humanos nem sempre são atores, mas podem 

sê-lo, por sua vez, os não-humanos podem sê-lo na medida em que fazem 

coisas acontecerem (LAW e MOL, 1995). Haja vista que o único modo de 

definir um ator e por meio de sua atuação, ou seja, indagar acerca de outros 

atores que foram modificados, transformados, perturbados ou criados 

(LATOUR, 2001). Noutras palavras, indagar como dado ator performatiza 

outros atores. 

Ao considerar tais perspectivas, defendo a proposição de que a 

paternidade é performada em e por meio de Procurando Nemo. Todavia, 

como dito antes, não me refiro aqui apenas ao filme com quase 2 horas, mas 

ao mesmo como uma rede heterogênea de materialidades e socialidades na e 

pela qual a paternidade pode existir situada, assim como as possibilidades de 

sua existência são questionadas e organizadas, mesmo que precariamente. 

                                                           
40 Law e Mol (1995) utilizam o exemplo de um muro, localizado na Holanda, construído por 
escravos para os nazistas, na Segunda Guerra Mundial cuja função era obstruir os tanques dos 
aliados. O autor e a autora ao analisá-lo como ator-rede argumentam que atualmente os 
soltados nazistas se foram e o muro é utilizado para abrigar gado sempre que chove. O muro 
permanece no mesmo lugar com suas pedras e concreto, por sua vez, o nazismo se acabou, 
sendo menos durável. 
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Uma extensiva rede que cria, afeta, produz diferentes atores que não 

guardam o segredo de sua origem nem desvelam suas potencialidades. 

Nos tópicos seguintes dedico-me a detalhar porque escolhi Procurando 

Nemo, minhas divagações sobre o que é Procurando Nemo e meus encontros 

com ele. Todas as etapas foram empreendidas no espírito da ciência como 

movimento, como habilidade para produzir e desestabilizar, pela 

repetição/resistência de atos, interpretações, dizeres, ações, inferências 

etc., aquilo que problematiza. Fazer situado e corporificado que se esforça 

para não simplificar demais os passos de construção. Para tanto, escancara 

sua hibridez, o matters of concern, a rede heterogênea de materialidades e 

socialidades que operaram de forma performativa para constituir o problema 

que inventou. 

 

Mas, porque Procurando Nemo? 

Os filmes que compunham meus pré-projetos eram Procurando Nemo 

(2003), Galinho Chicken Little (2005), Ratatouille (2007) e Kung-Fu Panda 

(2008). Depois de várias inserções, mudanças, pesquisas e exclusões adiante 

descritas por mim, para o projeto de qualificação, ficaram apenas Procurando 

Nemo (2003), Robôs (2005) e Era do Gelo 3 (2009). Contudo, após a 

qualificação só um deles fica. 

Não obstante, a lista de filmes assistidos era ainda muito maior. Assisti-

los me proporcionou divertimento, fascínio e provocações que experimentei 

sozinho diante da TV ou no anonimato das salas de cinema, mas, 

especialmente, na companhia de pessoas amadas41. Momentos que 

contribuíram para intensificar minha imaginação e criatividade, meu 

encantamento e prazer, assim como minhas problematizações acerca da 

paternidade como realidade, problema científico ou como performatividade 

constituída na rede a qual está situada. 

                                                           
41 Especialmente, aquelas sessões que compartilhei com Luísa Escher Furtado que sempre 
contribuiu com idéias brilhantes e sua doce imaginação que não apenas buscava apenas a 
crítica radical ou uma maneira de pensar algo de maneira diferente, mas, sobretudo, não 
excluir a arte e a beleza de suas observações. Muito obrigado por todos os momentos que 
compartilhamos. 



79 

 

Procurando Nemo foi defendido pela banca de qualificação por 

unanimidade em relação aos outros dois filmes. Talvez pelo fato de ser o mais 

antigo deles e isso, de certo modo, soar significativo ou por ter sido dentre os 

três o mais amplamente divulgado e assistido, de tal modo, que impregnou o 

cotidiano das pessoas, mesmo daquelas sem o hábito de assistir películas de 

animação. Ou simplesmente pelo fato dele ter sido o único dos três filmes que 

todos assistiram. Mas sendo tais possibilidades reais ou meras divagações 

pessoais não fazem diferença alguma. Pouco importa se uma das pessoas da 

banca afirmou que deixou de criar peixes em cativeiro após assisti-lo 

parecendo afetada pelas palavras de Gil, um peixe prisioneiro num aquário, 

―caixa de vidro não é lugar de peixe, faz mal pra cabeça‖. Mesmo que tais 

informações sejam interessantes e curiosas não resultaram na escolha do 

filme. 

Ela obedeceu não ao desejo arbitrário ou foi inscrita nestas páginas por 

inspiração divina, mas a partir de discussões e leituras científicas42 por meio 

das quais elaborei três critérios que adiante explicito. Apesar disso, afirmo 

que tais critérios foram os mesmos que incluíram os outros dois filmes do 

projeto de qualificação e a seleção de um deles, talvez, tenha sido uma 

delimitação necessária para considerar outros actantes que constituem a rede 

heterogênea. 

01. Escolher filmes amplamente divulgados e assistidos nos cinemas 

(bilheteria), especialmente brasileiro e estadunidense. Assim, excluir aqueles 

lançados apenas em DVD ou Blu-ray. Ademais, o critério divulgação diz 

respeito a materiais produzidos como reportagens em revistas e críticas de 

cinema, por exemplo. 

O critério foi adotado tendo por base a referência dos trabalhos de 

Eunice Kindel (2003), Ruth Sabat (2003) e Liliane Machado (2006), que assim 

justificaram a escolha dos filmes de animação e desenhos animados que 

analisaram em suas teses. As autoras afirmam que a ampla bilheteira está 

associada ao poderoso marketing que divulga incansavelmente a marca do 

                                                           
42 Obtidas por meio do levantamento bibliográfico descrito na introdução. 



80 

 

filme, porém também a presença das animações no universo social 

contemporâneo que não está restringida ao mundo infantil. 

Luciano Ramos (2009) afirma que as produtoras dos outrora filmes 

infantis – animações tradicionais ou computadorizadas – ―descobriram‖ que 

mesmo as crianças pedindo este ou aquele filme são os/as adultos que pagam 

os ingressos do cinema e compram os DVDs ou qualquer outro produto 

vinculado ao mesmo. O autor argumenta que atualmente o termo ―filme 

infantil‖ (e não o público-alvo: infantil) começa a ser substituído por outros 

como ―filmes para família‖ ou ainda ―filme para todas as idades‖, já que os 

produtores passaram a realizar ―filmes que atendam aos dois universos: 

histórias capazes de ser assimiladas pelos mais jovens, mas apresentando 

também conteúdos atraentes para o público maduro‖ (RAMOS, 2009, p. 312). 

Os argumentos das autoras e do autor dizem respeito à ampliação do 

público dos filmes de animação que atualmente estaria se dando. Diagnóstico 

interessante, todavia em seus argumentos ignoram a ampliação como 

instrumento e efeito de mudanças anteriores, em especial, aquelas 

engendradas quando a Walt Disney Productions, em 1934, apesar das 

previsões pessimistas, apostou que as crianças poderiam ser a força motriz da 

referida indústria e investiu na produção do primeiro filme de animação da 

história do cinema, A Branca de Neve e os Sete Anões (1937). 

As ambições da Walt Disney Productions, em especial, de seu 

presidente, Walt Elias Disney (1901-1966) eram consideradas loucuras na 

época. Edward Jay Epstein (2008) afirma que na Disney se argumentava que 

para cada criança que ia ao cinema se garantia um adulto a reboque. Ela vale 

sempre dois ingressos. Ademais, as crianças pareciam não se importar em 

assistir um mesmo filme diversas vezes. Contudo, o mais importante, ao 

envolver a criança na magia da animação, seja através dos desenhos animados 

ou de longas-metragens, estar-se-ia envolvendo um adulto consumidor em 

potencial e, talvez, um futuro pai e/ou mãe com filhos e filhas. Gerações e 

gerações familiarizadas com os filmes de animação confiantes na marca 

Disney43. 

                                                           
43 Erico Borgo, Marcelo Forlani e Marcelo Hessel (2009, p. 159) afirmam que ―todo o século XX 
foi dominado, no campo da animação longa-metragem no cinema, por uma só empresa, a 
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Não bastaria conquistar nem seduzir este ou aquele público, o mais 

importante é criá-lo – uso o termo aqui em dois sentidos: de inventá-lo e de 

domesticá-lo. Sou eu que durante toda minha vida urbana, de morador da 

capital e pertencente à classe media que assistia aos desenhos animados e 

filmes de animação. Sem parecer estranho, adulto, comprava ingressos para ir 

ao cinema com meu primo assistir Galinho Chicken Little; ou mesmo quando ia 

sozinho ao assistir Procurando Nemo ou acompanhado na estréia de Era do 

Gelo 3 ou mesmo que escreve uma dissertação que envolve um filmes de 

animação. Diferentemente daqueles adultos de 194044, estou familiarizado 

com eles e sem dúvidas, domesticado a amá-los. Não estou nenhum pouco 

sozinho nem sou tão diferente daqueles que estão atualmente criam as 

películas de animação45. 

A separação entre adultos e crianças tão evidentes nos argumentos da 

Walt Disney e presente, mesmo de modo tênue, nos argumentos de Kindel 

(2003), Sabat (2003), Machado (2006) e Ramos (2009), afirmo, se esvaneceu. 

Ou melhor, tornou-se situada, sendo considerada especialmente no que tange 

os critérios de exibição dos cinemas e de comercializações posteriores dos 

filmes para televisão que dependem da classificação indicativa de idade 

(EPSTEIN, 2008).  

                                                                                                                                                                          
Walt Disney Pictures. [...] O prolífico Disney [...] estabeleceu as bases para uma lucrativa 
indústria, e seu nome estampou alguns dos maiores clássico do gênero‖. 
44 O advento da técnica de animação remota ao ano de 1889. Isto é, ao método de fotografar 
frame a frame (take a take) que remete a construção de qualquer produto cinematográfico. 
Por sua vez, o desenho animado nasce do encontro da técnica de animação com a expressão 
gráfica presentes nos quadrinhos, especialmente, a partir de 1911, com Little Nemo 
Slumberland de Winsor McCay. Entretanto, foi com a criação dos primeiros estúdios de 
animação, em 1920, momento que se convencionou denominar de nascimento da 
industrialização da arte da animação, que os mesmos foram sendo popularizados, ou seja, 
tornam-se mais frequentes e conhecidos pelo público. Mas foi com os longas-metragens 
produzidos pela Walt Disney Productions que sua popularização se firmou (BARBOSA JUNIOR, 
1995). 
45 Bill Capodagli e Lynn Jackson (2010) dedicam parte de usas impressões sobre os bastidores 
da Pixar Animation Studios para descrever os relatos de admiração à Walt Disney por parte 
dos animadores, presidente, diretores da empresa. Por exemplo, Ed Catmull, co-fundador e 
atual presidente do estúdio, ao falar da importância de não se contentar com o óbvio no 
processo de criação, argumenta, ―quando Walt Disney era vivo, ele mudava e se adaptava 
continuamente. Nada permanecia do mesmo jeito. Foi quando ele morreu que as coisas 
congelaram. E as pessoas diziam: ‗o que Walt faria?‘. Bem, quando ele era vivo ele 
continuava fazendo coisas... Na Pixar prosseguimos com essa herança de mudar quando a 
tecnologia muda. Continuamos a fazer coisas que são novas e diferentes‖. 
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Para Epstein (2008) o sucesso do mesmo não apenas consolidou a 

animação como um dos principais gêneros cinematográficos e definiu um novo 

público para o cinema, as crianças com seus adultos a reboque. Mas, em 

especial, ditou o futuro da indústria do entretenimento com a criação dos 

direitos de propriedade intelectuais que poderiam ser adquiridos por outras 

mídias mediante licenças. O que levou a vinculação do filme e seus 

personagens a inúmeros produtos derivados de brinquedos, alimentos e 

mesmo produtos de higiene pessoal. O lucro que uma película gerava não era 

mais escravo da bilheteria nem preso mais as leis do tempo e do espaço. 

No que diz respeito à ampla divulgação e bilheteria, todos os filmes da 

lista se destacam, alguns exemplos, o filme Robôs no mês de estréia, em maio 

de 2005, trouxe aos cinemas 1.388.617 brasileiros. Já Era do Gelo 3 foi 

assistido por 9.222.878 espectadores, com dois meses de exibição (agosto e 

setembro), arrecadando 80.929.308 milhões de reais. Ratatouille ganhou o 

Oscar de Melhor Filme de Animação e Melhor Filme pela Associação dos 

Críticos dos Estados Unidos da América. 

No entanto, Procurando Nemo se diferencia. O filme foi um sucesso de 

crítica e recebido inúmeros prêmios como Melhor Filme Comédia/Musical no 

Globo de Ouro, Melhor Filme de Animação no Oscar, Melhor Roteiro Original 

pela British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), Melhor Longa de 

Animação pela Annie Awards e Melhor Filme pela MTV Movie Awards, dentre 

outros. No que tange a bilheteria, a película está nas listas das 20 maiores 

bilheterias de todos os tempos, seja no mundo, com 864,60 milhões de 

dólares, seja nos Estados Unidos, com 339, 71 milhões de dólares. Marca que o 

colocou na lista dos 10 filmes (1999-2004) de faturamento bilionário. No 

Brasil, o mesmo foi assistido por mais de quatro milhões de pessoas, tendo, 

faturado, aproximadamente, 40 milhões de reais46. 

02. Selecionar filmes exibidos nos cinemas a partir do ano de 2001. 

Critério usado para restringir a quantidade de opções. Além disso, a partir do 

referido período a um aumento exponencial de indexações de pesquisas sobre 

                                                           
46 Borgo, Forlani e Hessel (2009), Ramos (2009), Epstein (2008) e sites 
http://omelete.com.br, http://epipoca.uol.com.br, e http://interfilmes.com Acessados em 
16 de dezembro de 2010. 

http://omelete.com.br/
http://epipoca.uol.com.br/
http://interfilmes.com/
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paternidade no banco de teses e dissertações da Capes47. Deste modo, 

acreditava estabelecer articulações entre os filmes (cenas, enredos, diálogos, 

personagens, etc.) e os objetos analisados (por exemplo, pai ausente, 

paternidade solitária, insegurança paterna no cuidar e seus impactos na prole, 

cuidado como responsabilidade, etc.) nas produções científicas a fim de 

explorar continuidades, rupturas, tensões em torno do tema da paternidade. 

Este critério foi engendrado durante a realização do levantamento 

bibliográfico sobre paternidade e do levantamento dos longa-metragens de 

animação para o cinema. Ambos os procedimentos estão diretamente 

associados ao processo de desnaturalização sucessiva em relação à temática 

pesquisa (SPINK, 2003). Explico melhor. Quando elaborei meus pré-projetos já 

tinha selecionado filmes para analisar (Procurando Nemo, Galinho Chicken 

Little, Ratatouille e Kung-Fu Panda) e, além disso, tinha certeza de que eles 

eram as melhores opções para serem analisadas. 

Convicção importante para quem encarou exames de admissão de 

diferentes Programas de Mestrados em Psicologia. Todavia aquilo que antes 

era importante pode depois se tornar um obstáculo. A partir de minha 

inserção no mestrado da UFPE, precisei aprender a questionar minhas 

convicções: o status ontológico de realidade que atribuía à paternidade, a 

filiação e a relação entre pais-filhos quanto à maneira como naturalizava o 

tema da paternidade nos filmes de animação como se o mesmo o habitasse 

aguardando minha intervenção esclarecida. Ou seja, precisei abrir mão das 

películas selecionadas arbitrariamente, ou melhor, obedecendo ao critério 

naturalizante de ―filmes que tem como eixo central a relação entre pais e 

filhos‖. 

Enquanto fazia meu levantamento bibliográfico, meu orientador sugeriu 

que eu também fizesse um levantamento sobre filmes e fosse descrevendo 

meus passo-a-passo, ao mesmo tempo, elaborando critérios de refinamento. 

Achei desnecessário fazer algo assim, pois não acreditava (ainda muito 

convicto) que as opções que havia selecionado eram os melhores. Discutimos 

                                                           
47 De 2001 a 2009, em oito anos, foram indexadas mais de 630 dissertações na CAPES que se 
debruçam analiticamente sobre a paternidade. De 1987 a 2000, em 13 anos, foram indexados 
205. Para maiores esclarecimentos ver o levantamento bibliográfico na introdução. 
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por algum tempo. Ele afirmou que carecia de argumentos para minhas opções 

e o procedimento me ajudaria a construí-los, mesmo que ao final do processo 

os filmes obtidos fossem aqueles mesmos iniciais. Continuava achando o 

procedimento desnecessário, contudo, era evidente minha convicção 

arbitrária. Por isso, resisti. Argumentei que o primeiro filme de animação para 

o cinema datava de 1937, A Branca de Neve e os Sete Anos, e que ao produzir 

um levantamento do tipo poderia acabar sendo soterrado pelos resultados. A 

discussão se estendeu. O que era evidente para mim se tornou 

demasiadamente ofuscante. Mais discussão. O dilema se dissolveu quando 

elaboramos o primeiro esboço do que seria o critério 01, ou seja, restringir as 

opções para filmes amplamente assistidos e divulgados e descartar qualquer 

película lançada diretamente em DVD e Blu-ray. Não estava mais no mesmo 

lugar. 

Encontrei no site especializado em cinema http://interfilmes.com 

(Acessado em 16 junho de 2009, com outras visitações posteriores) uma lista 

de filmes de animação (1937-2009) com mais de 300 títulos. No site é 

informado que a mesma privilegia, especialmente, as produções 

estadunidenses e o mercado ocidental. Ademais, neste valor não estão 

discriminadas as produções de cinema e DVD. A partir do crivo (critérios 01 e 

02) o número ficou reduzido drasticamente para 20 filmes. Entre eles 

estavam, além daqueles já referidos48, Monstros S.A. (2001), Era do Gelo 

(2002), Os Incríveis (2004), O Espanta Tubarões (2004), Happy Feet (2006), A 

Família do Futuro (2007), Os Simpsons – O filme (2007), Shrek Terceiro (2007), 

Madagascar 2: A Grande Escapada (2008), Coraline e o Mundo Secreto (2009), 

Tá Chovendo Hambúrguer (2009), dentre outros. A redução foi significativa, 

porém ainda havia muitas opções. Era necessária a elaboração de mais algum 

critério. Durante uma orientação, Benedito e eu chegamos à elaboração do 

óbvio critério 03 (a presença de pais nos filmes). Mas antes de me dedicar a 

descrevê-lo, desejo argumentar melhor sobre o porquê de delimitar o período 

a partir de 2001 para a busca dos filmes. 

                                                           
48 Procurando Nemo, Galinho Chicken Little, Ratatouille e Kung-Fu Panda, Robôs e Era do 
Gelo 3. 

http://interfilmes.com/
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A decisão foi inspirada a partir da leitura do trabalho de Marko 

Monteiro (1997), no qual analisou a representação das masculinidades na 

revista Ele Ela, no período de 1969-1972. O autor escolheu o período por 

considerar que o mesmo oferecia um panorama da ruptura com 

representações tradicionais sobre masculinidade motivadas pelo 

ressurgimento do movimento feminista, a articulação da identidade gay e um 

contexto de debates e conflitos sociais que marcaram o período no mundo 

todo, inclusive no Brasil. Pauta suas investigações e afirmações na leitura 

foucaultiana, dento outras. Desta maneira, estabelece uma análise das 

rupturas e continuidades, porem não traça pontes entre estratégias locais 

(Brasil) e globais sugerindo relações causais do tipo microscópicas e 

macroscópicos nem de espelhamento homogeneizantes. Mas sim prima pela 

multiplicidade de inscrições de masculinidades que entram em estratégias 

diferentes, contraditórias e instáveis dos jogos de poder-saber. 

Naquele momento, começava a elaborar meu projeto de qualificação 

rompendo com a díade pai-filho como realidade e me aproximava da 

paternidade como problema científico acentuando minhas leituras de Foucault 

e Butler, especialmente. De certo modo, o trabalho de Monteiro (1997), assim 

como de Perucchi (2008), assemelhava-se ao que gostaria empreender e suas 

escolhas metodológicas e estratégias de análise me inspiraram na elaboração 

do meu projeto de qualificação e de minha pretensão em analisar os filmes e 

os saberes científicos como dois campos discursos contraditórios e distintos 

que operam na produção de paternidades performando normalizações e 

anormalidades. Fato até criticado na banca de qualificação, não porque 

poderia estava plagiando idéias, nada disso, mas porque tinha um material 

rico o suficiente para construir algo diferente e novo no campo de estudos da 

paternidade. 

03. Escolher filmes que o personagem do pai ―exista", sendo referido e 

não deduzido. Por exemplo, em Era do Gelo, um tigre dentes de sabre, Diego, 

uma preguiça, Sid, e um mamute, Manny, encontram um bebê humano e 

passam a cuidar dele até devolvê-lo a sua tribo. Eles não são referidos nem se 

auto-referem como pais, embora seja possível deduzi-los como cuidadores, 
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evito inferi-los como pais. Outro filme que foi descartado, Monstros S.A. 

possui um enredo semelhante. Ademais, o personagem do filho pode está 

presente, mas não é critério definidor. Em Coraline e o Mundo Secreto, o pai 

e filha estão presentes, no entanto, a narrativa privilegia as aventuras da filha 

e a participação paterna compreende breves instantes da película o que pode 

prejudicar na produção de elementos analisáveis. Outros filmes parecidos que 

foram excluídos são Os incríveis, Ratatouille, A Família do Futuro, dentre 

outros. 

A partir do uso do referido critério o número de 20 filmes ficou 

reduzido a três. Apesar das críticas que possa fazer a respeito do critério que, 

de certo modo, privilegiou uma paternidade ainda muito presa a concepção 

biológica, o mesmo foi necessário para reduzir drasticamente as opções e 

permitiu finalizar meu projeto de qualificação. Porém, como já estão 

cansados de ler, apenas um deles permaneceu. Anteriormente afirmei que os 

membros da banca em coro defenderam a escolha do filme e que isso não foi 

determinante. Entretanto, confesso que menti. Ou sendo complacente 

comigo, contei uma quase-verdade, já que o termo mentira não soa de bom-

tom na ciência. 

De certa maneira, depois do apoio deles declarado, senti-me mais a 

vontade com minha preferência, pois além de amá-lo49 foi a partir dele que 

comecei a prestar atenção nas relações entre pais e filhos nos filmes de 

animação. Ou melhor, não foi após assisti-lo, em 2003, mas depois de ler uma 

crítica publicada em uma revista de circulação nacional para o lançamento de 

Procurando Nemo. Nela se afirmava que a construção da história de Marlin e 

Nemo havia sido inspirada nos relacionamento do diretor com seu filho; e que 

a paternidade no filme era inscrita diferentemente do modo tradicional dos 

                                                           
49 Leitores e leitoras, vocês não lerão nesta dissertação nenhuma referência a quantidade de 
vezes que assisti Procurando Nemo. Nunca comecei a contar e não há mais tempo para fazer 
isso nem mesmo vou inventar um número qualquer apenas para nutrir suas expectativas. Um 
dia conversava com uma amiga que me perguntou se já não estava achando chato assistir 
muitas vezes o mesmo filme, respondi, ―conheces um poema do Mario Quintana, o nome é Do 
estilo‖, ela disse que não, ―Fere de leve a frase... E Esquece... Nada convém que se repita... 
Só em linguagem amorosa agrada a mesma coisa cem mil vezes dita (Quintana, 2001, p. 75). 
Acho que a relação que tenho com o filme é amorosa. Eu, sendo sincero, não me canso de vê-
lo e quanto mais o assisto mais o desejo fazer isso‖. Ela riu. 
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filmes infantis, nos quais o pai era sempre um personagem seguro e forte. 

Gostaria de apenas afirmar sua escolha foi determinada pela minha romântica 

fidelidade, mas me banhar nesta cascata de imagens parece soar pouco 

científico ou quem sabe indevido ou pelo menos se colocado em palavras tão 

diretas. Preciso voltar aos critérios. 

Procurando Nemo foi o mais premiado em relação aos demais longas, 

tendo sido amplamente divulgado em livros, sites, revistas, reportagens, etc. 

e um estrondoso sucesso de bilheteria. Foi exibido a partir de 2001 e o 

protagonista dele é Marlin um pai a procura de seu filho. Além disso, a 

paternidade não é presentificada somente pelo personagem Marlin, mas 

também por meio de outros coadjuvantes50, mais do que isso... Não. Não 

posso novamente ludibriá-los, leitores e leitoras. Tais critérios foram de modo 

demasiado importante nesta pesquisa, pois possibilitaram reduzir a 

quantidade de filmes, sem dúvida, porém não determinei minha escolha por 

eles. 

Ademais, como é possível responder ao porque Procurando Nemo se a 

partir do momento que comecei a me aproximar da noção de 

performatividade o filme deixou de ser um longa-metragem de animação para 

cinema, para estar sendo redes heterogêneas cujas articulações não apenas 

possibilitam que humanos e não humanos se tornem existíveis, mas adquiram 

também materialidades e socialidades (LAW e MOL, 1995) contingencialmente 

nas e por meio das relações nas quais estão situadas. São contingenciais, pois, 

pela própria noção de performatividade, ao mesmo tempo, adquirem fixidez e 

durabilidade e são desestabilizadas e situadas. Não existe mais sentido em 

responder a um porque, assim, prefiro divagar sobre o que é Procurando 

Nemo re-narrando minha procura por ele? 

 

À procura de Procurando Nemo: actantes em rede heterogêneas 

A resposta é simples ou pelo assim o parece. Para Latour (2001, p.143) 

―a única maneira de definir um ator é por intermédio de sua atuação; assim 

                                                           
50 Bruce, um tubarão branco, que após ouvir que Marlin está à procura do filho começa a 
chorar por não ter conhecido o próprio pai. Quando Bruce tenta devorar Marlin que se 
esquiva, outros dois tubarões, explicam ao peixe-palhaço, ―ele é um cara legal. Isso é trauma 
de infância, ele não conheceu o pai‖. 
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também, a única maneira de definir uma atuação é indagar em que outros 

atores foram modificados, transformados, perturbados ou criados‖. Assim 

posto, Procurando Nemo é um actante que envolve materialidades e 

socialidades cuja atuação modifica, transforma, perturba ou cria 

performativamente outros atores, humanos e não-humanos. 

Não que o ator não possa estar sendo reduzido ao filme – isso 

dependerá das articulações. Mas, definitivamente, ele é mais extensivo e não 

pode ser explicado pelos elementos que compreendem a extensão de sua 

rede, já que nenhum deles guarda o segredo de sua potência nem desvela 

algum a priori ou sequer existem por si mesmos. Talvez, eles também sejam 

redes justapostas. Mas também podem ser tentativas de pintar a confusa e 

multicolorida, complexa e instável rede heterogênea com as cores da 

verdade. Simplificações (LAW, 1992). Matter of fact (LATOUR, 2004a). 

Entretanto, sem dúvidas, os elementos que o compreendem não saem mais os 

mesmos. Alterados. Atores que se tornam (parcialmente) novos. Repito: na e 

por meio de sua atuação outros atores são modificados, transformados, 

perturbados ou criados. 

Quando as vendas de peixes palhaços começaram a aumentar com o 

sucesso de Procurando Nemo, o estúdio Disney colocou links educativos no 

site oficial do filme para informar as pessoas sobre os mesmos. Talvez para 

precaver-se de ações judiciais ou da vinculação de opiniões negativas à 

película. A empresa parece ter aprendido afirmam Erico Borgo, Marcelo 

Forlani e Marcelo Hessel (2009), já que em 1996, as venda de cães dálmatas 

tiveram um aumento considerável depois de 101 dálmatas. Poucos meses 

depois os canis municipais ficaram superlotados com os animais, abandonados 

pelas famílias que não contavam com a energia e hiperatividade raça. A 

Disney recebeu críticas severas feitas por ativistas dos direitos dos animais 

que argumentaram que o estúdio deveria ao menos educar as pessoas. 

Prosek (2010) analisa como o sucesso de Procurando Nemo provocou 

não só o aumento do comércio do peixe-palhaço, mas também a pesca 

predatória que pôs em risco o espécime e habitat no litoral Australiano. Na 

Inglaterra, após o lançamento do filme, a United Nations Envionment 

Programme (UNIP), entidades das Nações Unidas dedicada à conservação e 
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monitoramento da biodiversidade animal e vegetal, lançou um comunicado 

aos pais, ―Procurando Nemo é um filme bastante cativante e os pais de 

crianças que já têm um aquário devem explicar para os seus filhos que os 

peixes não sobreviveram se jogados na privada‖, e acrescenta, ―também 

gostaríamos de apelar que pensassem cuidadosamente antes de comprar um 

aquário de peixes tropicais para seus filhos51. A um oceano de distância, uma 

empresa americana fabricante de equipamentos de filtração e purificação de 

água divulgou um aviso depois da estréia do filme que informava que se 

peixes fossem jogados no ralo elas morreriam antes de chegarem ao oceano 

devido passarem por um aparelho de trituração. A empresa receava as 

crianças depois de assistir ao filme pudessem querer libertar seus peixes de 

estimação52. 

Durante a produção de Procurando Nemo, Adam Summers, especialista 

em vida marinha que trabalhava como consultor, discutiu com John Lasseter, 

produtor executivo do filme e vice-presidente executivo de criação da Disney 

e Pixar Animation Studio, sobre o fato de amphirion percula (o peixe-palhaço) 

macho muda de sexo quando a fêmea dominante morre. Todavia, no filme, 

Marlin, o peixe-palhaço macho, não mudou de sexo quando Coral, o peixe-

palhaço fêmea, morre. Pouco importa. Prevaleceu à opinião do produtor em 

relação à verdade da natureza que a ciência traduz. Em 2010, Denise Fraga, 

atriz e colunista da Revista Crescer53, narra seu desespero durante um passeio 

com filhos e marido, no litoral norte de São Paulo. Um de seus filhos 

encontrou um pinguim nadando solitário na praia e ela se desesperou, 

―pinguim gosta de frio e tá um calor danado. [...] Meu Deus, esse pinguim tá 

perdido e vai morrer em minutos se a gente não tomar uma providência!‖. A 

atriz afirma que se lembrava do Procurando Nemo, das correntes marítimas 

que o levaram para a Austrália, pensava no pinguim e no desespero do pai e 

imaginava sua mãe, aos prantos, procurando por seu filho. 

Em 2003, Franck Le Calvez, o escritor francês, processa a Disney e a 

Pixar sob a alegação de que o filme fosse um plágio de seu livro infantil 

                                                           
51 Obtido em http://omelete.com.br Acessado em 25 de outubro de 2010. 
52 Obtido em http://cinemaemcena.com.br Acessado em 11 de janeiro de 2010. 
53 Denise Fraga. Travessuras de Mãe. Revista Crescer. Ed. Globo. Outubro de 2010. 

http://omelete.com.br/
http://cinemaemcena.com.br/
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Pierrot, Le Poisson Clown (Pierrot, o peixe-palhaço, em tradução livre) cuja trama 

narra as aventuras de um peixe-palhaço que precisa aprender a viver sozinho 

depois que seu pai e sua mãe são comidos por um peixe escorpião. A história 

foi registrada no órgão de direitos autorais Francês em 1995 e o livro lançado 

em 2002. Todavia, em 2005, o processo foi finalizado com ganho de causa 

para Disney e Pixar. O autor francês teve que pagar indenização aos estúdios 

e publicar a sentença em três revistas54. Em 2004, alheios às batalhas judiciais 

entre o francês e a Disney e Pixar, o público estadunidense tornou o DVD/VHS 

de Procurando Nemo o mais vendido da história da Disney e Pixar. Em apenas 

um dia atinge a marca de 24 milhões de unidades vendidas (BAZALDUA, 

BYNGHALL, CASEY, DAKIN, DOWLING, GILBERT, MARCH, SAUNDERS e TAYLOR, 

2009). 

Em 2009, Miriam Leitão e Álvaro Gribel, jornalistas do O Globo, ao 

analisarem as condições das praias do Rio de Janeiro e da Baía de Guanabara 

que precisam estar despoluídas para os Jogos Olímpicos de 2016, escrevem, 

―no filme Procurando Nemo, de 2003, o simpático peixinho escapa de um 

aquário e pela rede de esgoto que recebe tratamento chega até as águas da 

baía de Sydney, na Austrália, despoluídas para as Olimpíadas do ano 2000‖, 

Leitão e Gribel provocam, ―Nemo poderá ser encontrado em águas limpas da 

baia de Guanabara?55‖. Em 12 de outubro de 2010, a partir das pesquisas que 

fazia no Google com o descritor ―Procurando Nemo‖, encontrei num site56 

uma lista dos 12 principais filmes, eleitos pelos votos de internautas, 

relacionados à temática da paternidade. O primeiro colocado com 597 votos é 

Procurando Nemo seguido por Uma Babá Quase Perfeita com 362 votos.  

Em 2010, em visita a Recife57, Perucchi contou que trabalhava com 

Procurando Nemo, em sala de aula, para discutir deficiência. Afirmou que 

quando assistiu ao filme se sentiu identificada com a história de Nemo que 

possui uma barbatana menor do que a outra. Ela mesma possui uma 

                                                           
54 Obtidas em http://omelete.com.br e http://br.dir.groups.yahoo.com.br Acessadas em 25 
de outubro de 2010. 
55 Obtido em http://oglobo.oglobo.com Acessado em 25 de novembro de 2010.  
56 Obtido em http://cineplayers.com. Acessado em 12 de outubro de 2010.  
57 A Profª Dra. Juliana Perucchi esteve em Recife pela iniciativa da Associação Brasileira de 
Psicologia Social (ABRAPSO). Participou de diferentes atividades, dentre as quais, um 
momento de discussão com alunos e alunas do mestrado em Psicologia da UFPE. Ela autorizou 
verbalmente que eu usasse sua história nesta dissertação. Agradeço a ela encarecidamente. 

http://omelete.com.br/
http://br.dir.groups.yahoo.com.br/
http://oglobo.oglobo.com/
http://cineplayers.com/palavra.php?id=368
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característica semelhante em relação às pernas. Contou sobre a necessidade 

de se auto-afirmar para mostrar que tal característica não a torna inferior as 

demais pessoas. A conversa sobre o filme começou quando iniciamos uma 

rodada de apresentação com nomes e tema geral de pesquisa. Na minha vez, 

apresentei-me e – como tantas vezes o fiz nestes quase dois anos – disse 

pesquiso paternidade a partir do filme Procurando Nemo. Ela sorriu e 

comentou, ―que legal. Eu nunca prestei atenção na paternidade no filme 

sempre foi a história do Nemo com a barbatana menor que a outra que me 

chamou atenção de imediato. A questão da deficiência‖. 

Eu mesmo planejei analisar diferentes filmes e agora analiso filme 

nenhum, ou melhor, analiso Procurando Nemo como uma extensiva rede de 

materialidades e socialidades (LAW e MOL 1995). Não obstante, eu por um 

breve momento acreditei ser aquele que puxava as cordinhas. E somente no 

final, enquanto escrevo, dou conta de que ―quem é o autor do processo todo 

e quem é a autoridade no texto são questões em aberto, já que personagens e 

autores trocam credibilidades‖ (LATOUR, 2001, p. 154). Não é apenas 

Procurando Nemo que é extensivo, durante estes dois anos de mestrado, eu 

também acabei sendo modificado, afetado, criado como ator-rede nas e por 

meio das relações que foram sendo estabelecidas. E desejo não fazer 

desaparecer a rede, pelo contrário, escancaro a cozinha dos quase-humanos e 

quase-objetos e deixo aparecer o processo de forja dos argumentos, 

afirmações e resultados a ciência que nada têm de etéreos: matter of concern 

(LATOUR, 2004a). Faço uso da minha credibilidade. 

 

Por aí, encontrando Nemo? 

Estava sentando lendo a tese de Perucchi (2008) aguardando ser 

chamado pela funcionária do banco. Não demorou muito para estar diante 

dela atualizando meus dados que ainda eram referentes à Belém. Depois de 

lhe entregar meus documentos ela ficou digitando, neste tempo, retomei 

minha leitura. Talvez, referente ao seu trabalho ou apenas curiosa pelo fato 

de me ver ler um texto de 243 páginas (embora isso pouco importe já que me 

volto a efeitos cujas origens são situacionais e não pontos), ela me perguntou 

se eu era estudante. Disse que sim e completei afirmando que fazia mestrado 
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em psicologia na UFPE. Ela aparentou surpresa e me indagou o que 

pesquisava. Pergunta difícil para quem começava a compreender a 

paternidade como problema científico, mas não titubeie, ―pesquiso 

paternidade no filme Procurando Nemo‖. Uma pergunta difícil pede uma 

resposta simples. 

Ela ficou em silêncio após minha resposta. Eu voltei a ler. De repente, 

―o filme passou um tempo deste na televisão‖, balancei a cabeça 

afirmativamente, queria voltar à leitura, mas ela pareceu não notar isso, ―eu 

assisti ao filme, mas, sabe, eu fiquei nervosa... Muito nervosa assistindo ele‖. 

Imediatamente mudei minha expressão e lhe questionei sobre o que 

aconteceu, ―minha filha... Eu quando engravidei meu namorado não acreditou 

que a minha filha fosse dele e me abandou. Eu pensei em tirar, mas graças a 

Deus não fiz isso. Quando o filme eu assisti com minha filha. Ela tava 

adorando, ria e eu ficava desesperada pensando... Na história tem um peixe 

que é pai que faz de tudo pra encontrar o filho que foi levado. Eu só ficava 

pensando que minha filha ia me perguntar se o pai dela tava procurando por 

ela‖. Ela começou a chorar. Conversamos mais um pouco sobre suas 

expectativas e temores. Até aquele momento nunca tinha me dado conta de 

que o filme poderia causar tais efeitos. Uma experiência bela e inesperada 

que me lembra da lição de Peter Spink (2003) de que pesquisadores precisam 

aprender a ser catadores permanentes de materiais possivelmente pertinentes 

e nunca descartar um elemento importante para a pesquisa: o acaso. 

Ao mesmo tempo, outras situações em que encontrei Nemo não foram 

tão ao acaso. Pelo contrário. Eram as férias de julho de 2009, estava em 

Belém numa festa de aniversário, sentando à mesa com um amigo e uma 

amiga. Travávamos uma divertida conversa sobre nossos longas-metragens de 

animação preferidos, embora não recorde de como ela começou. Mas já disse 

que isso pouco deve importar. Todavia, um detalhe, relevante, 

respectivamente, suas idades eram oito e sete anos. O primeiro disse que 

adorava Os Incríveis e Shrek, eram os melhores, por sua vez, a segunda, 

afirmou que preferia Madagascar, Monstros S.A. e Era do Gelo. Disse que 

adorava os mesmo filmes, mas, levianamente – ainda que não seja mentira, ou 

melhor, quase-verdade – afirmei que o melhor de todos era Procurando Nemo. 
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De maneira entusiasmada elas começa a falar que também adoravam 

ele. Mais leviano ainda indaguei sobre qual personagem gostavam mais. Meu 

amigo disse rapidamente, ―o tubarão branco, o Bruce, ele é vegetariano‖, e 

começou a repetir uma fala do filme, ―peixes são amigos, não comida‖, e pôs-

se a rir colocando as mãos na barriga. Minha amiga demorou mais para 

responder, ―hum, eu acho que é a Dory‖, um breve silêncio, ―é a Dory sim. 

Ela fala baleiês‖, e começou a imitar a personagem. Eu, atingindo o mais alto 

grau da leviandade, disse gostar mais do Marlin. Curiosamente, elas me 

olharam parecendo nem lembram quem era. ―Ele é o pai do Nemo. O peixe 

que vai atrás dele pelo oceano‖. Finalmente elas pareceram lembrar e 

perguntei se elas não gostavam dele. Para minha alegria de pesquisador 

responderam, meu amigo disse, ―não. Ele é chato. Ele sufoca o filho, é chato 

demais‖ enquanto minha amiga foi mais complacente com minha preferência, 

―ele é chato, mas eu gosto dele‖. O ator extrapola as expectativas dos que 

julgam puxar as cordinhas. 

Das trocas de credibilidade ocorridas entre Procurando Nemo e eu este 

parece ser aquele episódio que atue mais assertivamente. Os demais, 

aparentemente, parecem ter sido organizados pelo acaso, ou melhor, pelo 

outro extensivo actante desta dissertação. Ainda no período de férias, num 

dia qualquer, minha irmã chega à casa de nossos pais e retira da bolsa uma 

revista, ―olha que eu comprei pra ti. Pra te ajudar na tua pesquisa‖, e a 

entregou. Já me referi a revista aqui, era a revista National Geographic Brasil 

cuja capa ilustra a foto do amphirion percula e o seguinte dizer, 

―Encontrando Nemo – a vida real dos peixes-palhaços‖. De volta, dei-lhe um 

sorriso e um abraço. 

Antes de encerrar o capítulo, mais duas histórias que para mim são 

muito importantes, neste processo de pesca de imagens. Envolvem uma 

amiga, Luiza Dantas, aluna da graduação de psicologia da UFPE e membro do 

GEMA com quem trabalho na pesquisa do Núcleo GEMA. Não recordo qual o 

contexto nem como começamos a conversar, a não ser o fato de ter 

comentado, novamente que pesquisava paternidade em Procurando Nemo, 

apenas recordo dela contando como foi assistir ao filme no cinema na 

companhia do pai e do irmão mais velho. Luiza contou que durante a exibição 
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seu pai chorou bastante a ponto de deixá-la preocupada. Tempo depois, 

quando o filme foi lançado, seu irmão e ela presentearam o pai com o filme. 

Um detalhe: a mãe de Luiza faleceu quando ela ainda tinha por volta de três 

anos de idade. 

Assim como Marlin tenta cuidar de Nemo depois que Coral foi morta em 

um ataque de uma barracuda, seu pai também tenta cuidar de um filho e uma 

filha depois que a esposa faleceu em razão de um câncer. Ambas 

aparentemente tiradas de cena, embora, radicalmente presentes como 

materialidades e socialidades performadas nas e por meio das articulações de 

redes justapostas. Dito com outras palavras, nossas alegrias e temores, 

amores e tristezas são constituídos na e por meio de interações indiscriminada 

entre humanos e não humanos e fora delas eles não tem existência: a mãe, o 

pai, o filho, a filha, o filme e eu, somos efeitos e instrumentos engendrados 

performativamente. Duros e fixos como certas alegrias e outras dores, 

reversíveis e plásticos, como certas dores e outras alegrias58. 

A outra história começa com uma conversa realizada pela internet. Em 

certo momento, Luiza comenta comigo que tem um presente para me dar e 

pergunta se estarei na UFPE no dia seguinte, pois se estivesse ela poderia 

levá-lo e me entregar. Digo que embora não tinha uma razão específica para 

ir à universidade, mas estaria por lá para receber meu presente. No outro dia, 

quando nos encontramos, ela retira da bolsa um pacote e conta que estava 

arrumando o quarto e encontrou o meu presente que comprou quando esteve 

nos EUA, em 2006, ―ele tava lá te esperando. Quando eu achei pensei em ti 

como um presente perfeito‖. Quando abro o pacote encontro um peixe-

palhaço de pelúcia, Nemo. Adorei. 

Como afirma Latour (2001) personagem e autores trocam credibilidades 

e a questão do autor e da autoridade fica em aberto. Não tenho dúvidas que 

sou eu que escrevo estás páginas, entretanto, tenho a mesma segurança em 

afirmar que apenas eu procurei Procurando Nemo, pois, de certa maneira, 

como um actante em sua extensão de materialidade e socialidades, ele 

parece ter me procurado também criando atores, amizades, alegrias. Uma 

                                                           
58 Luiza Dantas me autorizou verbalmente a usar sua história nesta dissertação. Por isso, e 
pela sua agradável companhia, sou profundamente grato. 
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cascata de imagens que coloca em movimento pessoas, coisas e lugares. 

Cascata que precisa ser interrompida, pois o sentimento de ―ser suficiente‖ 

surge cleptomaníaco das palavras, parágrafos e páginas. Um ponto final 

precisa ser dado a fim de permitir que no capítulo seguinte possa se 

materializar. Nele, especificamente, dedico-me a organizar, justapor e 

simplificar as relações entre Procurando Nemo e a paternidade. 
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CAPÍTULO DE ANÁLISE 

OU ANALISANDO PERFORMATIVAMENTE A PATERNIDADE 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei 
o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, 
considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não 
nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos 
dadas. Não serei cantor de uma mulher, de uma história, não 
direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não 
distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Não fugirei para 
as ilhas nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha 
matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida 
presente (ANDRADE, 2009, p. 26). 

 

Afirmei nesta dissertação que faço ciência em movimento: que tenta 

saber de que maneira é possível pensar diferentemente a paternidade ao 

invés de apenas legitimar o que já está posto sobre o tema, que trilha seus 

caminhos sem muita certeza e segurança, que se constrói como cascata de 

imagens, que abandona os conselhos do que fazer para ―bem conduzir e 

procurar a verdade nas ciências‖ (DESCARTE, 2009, p. 5) e escolhe com 

alegria estar entre seus pares, ouvi-los/as, crente, por vezes, que entre 

eles/as poderá esbarrar com seu tema de estudo.  

De certo modo, leitores e leitoras, apesar de tal observação soar 

pretensiosa, eu considero que não estou tão distante do poeta Carlos 

Drummond de Andrade que refuta poetizar o mundo caduco, cantar o mundo 

presente e afirma estar preso à vida, tendo como matéria de trabalho o 

tempo, os homens e vida presente. 

Entendo que meu maior desafio nesta análise é conseguir me situar no 

presente refutando o cacoete de buscar no passado suas explicações, como se 

ambos estivessem emoldurados, sempre fixos e expostos por ai. Trabalho 

infrutífero quando a memória é um fluxo com múltiplas coexistências virtuais 

do que se supõe conservar e acumular do passado no presente, sempre 

invenção e reinvenção (DELEUZE, 1999). Mas também não quero fazer 
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sacrifícios ao deus pessimismo cuja sabedoria prevê o futuro sempre submisso 

e tenebroso. Não quero o caduco nem o futuro. Como o poeta minha matéria 

prima é o presente, o tempo, os homens e a vida presente. Quem sabe, assim, 

possa, em algum momento, estar sendo ―[tocado] pela força de criação, da 

invenção, do alto astral, do pensamento, que inesperadamente trazem novos 

campos de percepção, de ação, de produção de pensamento‖ (BRANCO, 2006, 

p. IX). Para que, de certa maneira, possa saber como pensar diferentemente a 

paternidade. 

Assim, considerado meu referido desafio, volto-me a problemática 

sobre como a paternidade é performativamente materializada em Procurando 

Nemo; e, mais especificamente, como o mesmo trabalha de forma 

performativa para materializar a paternidade? Mas antes de aventurar-me na 

elaboração de uma resposta que não está passível de generalizações nem 

totalizações, e que não possui sobre vida além das redes heterogêneas 

estabelecidas nestas páginas e que almeja não ser nada mais do que um saber 

localizado (HARAWAY, 1995), preciso avisar que não tentarei organizar o que 

está disperso para criar uma unidade nem mesmo o novo. Busco, apenas, 

ressaltar como a paternidade é materializada pela reiteração e 

citacionalidade, no detalhe do dito e o não dito, ocultando suas convenções, 

mas sempre de modo instável. 

Para tanto, num primeiro momento, busco aproximar as notas de 

produção de Procurando Nemo e as críticas posteriores ao lançamento do 

filme, com o intuito de marcar o argumento de como a paternidade como 

norma, conjunto ou apenas regime de inteligibilidade cultural opera de forma 

performativa para se materializar na película como fixação localizada possível 

conforme a rede heterogênea de materialidades e socialidades (LAW e MOL, 

1994) estabelecidas entre notas e críticas. 

Em relação às críticas dos filmes, elas foram obtidas de diferentes 

maneiras. Umas por meio de pesquisa no Google com o descritor ―Procurando 

Nemo e críticas‖ cujos sites visitados foram http://cineplayers.com (Acessado 

em 11/01/2010) e http://sindicatodoscinefilos.wordpress.com (Acessado em 

02/08/2010). Outras, diretamente em sites que eu recorrentemente visito 

como http://omelete.com.br e http://cinemaemcena.com.br (Ambos 

http://cineplayers.com/
http://sindicatodoscinefilos.wordpress.com/
http://omelete.com.br/
http://cinemaemcena.com.br/
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acessados em 11/01/2010). Optei por trazer no corpo do texto as críticas 

completas. Considero que as mesmas não são extensas o suficiente para 

deixar-lhes. Além disso, como ressaltei ao falar das notas de produção, 

argumento que a paternidade quando aparece nelas é um detalhe em meio a 

informações e argumentos. Mas afirmo que é pela reiteração dele que se 

estabiliza e se oculta à própria rede que o faz aparecer. 

Tomei conhecimento da existência das notas de produção de 

Procurando Nemo pela leitura de livros (PRICE, 2009; VAZ, 2003; BAZALDUA, 

BYNGHALL, CASEY et. al., 2009), mas as obtive no site http://webcine.com.br 

(Acessado em 25/09/2010) que encontrei por meio da pesquisa no Google com 

o descritor ―notas da produção Procurando Nemo‖. O texto estava completo, 

todavia, utilizo adiante apenas trechos em razão de sua extensão. Porém, 

ressalto que os trechos que estabelecem algum tipo de relação entre 

paternidade e o filme são instantes dentro de um texto longo e não 

representam seu conteúdo global nem mesmo é um espelho entre questões 

macro e micro sociais. Nada disso. A relação referida é uma inscrição exposta 

entre inúmeras informações sobre os avanços da animação digital, os desafios 

enfrentados pelos animadores para fazer efeitos d‘água verossímeis, a escolha 

dos dubladores, a elaboração dos desenhos e fotografias, a trilha sonora, etc.. 

É importante, para mim, leitores e leitoras, não cair na sedução 

modernista que traça relações causais entre causas e efeitos mostrando a 

intencionalidade (no sentido de ato voluntário) daqueles/as que puxam 

cordinhas e governam, às vezes na penumbra, os gostos, anseios, os medos e 

alegrias dos governados. Entretanto, não sou ingênuo de crer que não há por 

parte da Disney, Pixar e colaboradores a busca incansável pela previsibilidade, 

em especial, considerando um filme como Procurando Nemo cuja produção 

custou 94 milhões de dólares, aproximadamente e cujo faturamento o colocou 

na lista dos 10 filmes (1999-2004) bilionários (EPSTEIN, 2008). 

Não obstante, trabalho com a noção de que a rede heterogênea não é 

operada a partir de um centro nem mesmo centros de comando, mas por 

múltiplos e difusos pontos e que não há diferenças entre humanos e não 

humanos que nela estão localizados nem em quem pode afetar seu 

funcionamento. E mais, que a condição de estabilidade depende da 

http://webcine.com.br/
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heterogeneidade das conexões da rede (LAW e MOL, 1995). A paternidade se 

estabiliza como status do filme e como a partir disso o mesmo passa a 

produzir a paternidade. O duplo movimento é possível pela heterogeneização 

ampla e crescente das conexões de dada rede que aqui pretendo tecer 

construindo um arranjo entre filme, notas de produção, críticas de cinema, 

comentários de pessoas e texto sócio-educativos. Um lembrete final, ao falar 

do filme não me refiro aqui ao ―mesmo em si‖, mas a ele como actante da 

rede que trabalha para materialização da paternidade, ao mesmo tempo, que 

oculta à inteligibilidade da qual se tornou uma repetição. 

Articulo meus argumentos com comentários de internautas do site como 

http://www.cineplayers.com (Acessados em 5/08/2010) e 

http://www.cinemaemcena.com.br (Acessado em 5/08/2010), os mesmo que 

obtive crítica do filme, mas também visitei outros sites como 

http://adorocinema.com (Acessados em 11/08/2011) e 

http://quadrochave.blogspot.com (Acessado em 10/08/2010). Ademais, 

outros dois textos que considero de caráter socioeducativos estão incluídos. 

Os mesmos foram obtidos enquanto estava pesquisando sobre as críticas 

do filme no Google em sites específicos de cinema. Todavia, os sites nos quais 

encontrei os textos não são enquadrados nesta categoria, tanto 

http://planetaeducação.com.br quanto o http://desabafodemae.com.br 

(Ambos acessados em 02/08/2010). Seus nomes apareceram no site de busca 

seguido por brevíssimas informações sobre os textos. Apesar disse cliquei, 

curioso, para obter os mesmos na integra. Como afirma Peter Spink (2003) um 

pesquisador precisa aprender a ser um catador permanente de materiais 

possivelmente pertinentes e nunca descartar o acaso.  

 

Paternidade e Procurando Nemo... 

Mark Cotta Vaz (2003) e David A. Price (2009) afirmam que a história de 

Procurando Nemo foi construída a partir de uma série de eventos especiais 

ocorridos com Andrew Stanton, diretor e roteirista do filme. Os autores 

afirmam que em 1992, depois de uma visita a um oceanário e parque 

ecológico, Marine World, Stanton começou a pensar sobre o mundo marinho e 

http://www.cineplayers.com/
http://www.cinemaemcena.com.br/
http://adorocinema.com/
http://quadrochave.blogspot.com/
http://planetaeducação.com.br/
http://desabafodemae.com.br/
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as incríveis possibilidades de mostrá-lo através da animação digital no quinto 

longa-metragem da Pixar. 

A mesma história está presente nas notas de produção. Assim como 

muitas outras que são narradas por Stanton – e outros membros da equipe 

como John Lasseter, Graham Walters e Lee Unkrich, respectivamente, 

produtores e co-diretor – como se fossem peças que estavam soltas, mas que 

começaram a se encaixar a partir de uma revelação que adiante será exposta. 

Uma das referidas peças veio das memórias de infância de Stanton. Ele narra 

que havia um aquário de peixinhos no consultório do dentista de sua família 

que o fascinava. Afirma que sempre esperava ansioso o momento de ir ao 

consultório só para poder admirar os peixes, e que diante do vidro pensava, 

―que lugar estranho onde esses peixes marinhos foram parar. Será que eles 

não sentem falta do mar? Será que eles tentariam escapar e voltar para o 

oceano?‖ (notas da produção). Como se afirma nas notas de produção, a 

última peça do quebra cabeça veio direto do relacionamento de Stanton com 

seu próprio filho. 

Quando meu filho tinha cinco anos, lembro de levá-lo um dia 
ao parque. Eu vinha trabalhando em excesso e estava me 
sentindo culpado por não passar tempo suficiente com ele. 
Enquanto caminhávamos, eu sentia dentro de mim uma 
grande emoção contida e pensava, “que falta eu sinto de 
você, que falta eu sinto de você”, mas passei o passeio todo 
dizendo, “Não toque nisso. Não faça isso. Você vai se 
machucar aí”. E havia ainda outra voz na minha cabeça 
dizendo: “Você está desperdiçando totalmente este momento 
na companhia do seu filho”. Eu fiquei obcecado com essa 
premissa de como o medo pode impedir um pai bem 
intencionado de realmente ser um bom pai. Com essa 
revelação, todas as peças se encaixaram em seus lugares e 
assim surgiu a nossa história. (Notas da produção. Grifo meu). 

 

Stanton parece apenas divagar sobre o filme estabelecendo conexões 

pontuais entre seu passeio no oceanário, o aquário do dentista, a culpa por 

não passar tempo suficiente com seu filho, algum um tipo de emoção contida, 

sua postura diante dos comportamentos dele e a questão de como o medo 

pode impedir um pai bem intencionado de realmente ser um bom pai. Poderia 

apenas repetir sua afirmação de uma revelação aconteceu e todas as peças 

descritas se encaixaram fazendo surgir à história de Procurando Nemo, porém, 

precisaria ignorar a polêmica acerca do processo que Disney e Pixar 
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responderam por plágio do livro infantil Pierrot Le Poisson Clown59, e também 

as palavras de Stanton não descreve, mas constrói aquilo nomeiam. Ou seja, 

suas divagações, histórias, lembranças da infância, sentimentos, medos, 

passeios com o filho, tensões, operaram a construção de uma espécie de 

―identidade paterna‖ por trás da montagem, sonorização, produção, roteiro, 

direção, etc. do referido filme. 

Nas palavras de Butler (1990) atos, gestos, desejos, sentimento, etc. 

produzem efeito de núcleo ou substância interna (a própria metafísica do 

sujeito) da qual, atos, gestos, desejos, sentimentos, emanariam. Supostas 

expressões de uma identidade pré-existente, seja ela de gênero, de sexo, 

desejo e, porque não, paterna. Todavia, ―não há identidades [...] por trás das 

expressões [...]; essa identidade é performativamente construída, pelas 

próprias ‗expressões‘ tidas como seus resultados‖ (BUTLER, 2008, p. 48). As 

narrativas de Stanton operam performaticamente Procurando Nemo 

produzindo como filme sobre paternidade, sobre a história de um pai e filho e 

sobre ―como o medo pode impedir um pai bem intencionado de realmente ser 

um bom pai‖. 

A pretensiosa identidade ou status do filme é debilmente construída 

por uma repetição estilizada de atos (BUTLER, 1990) que produzem o efeito 

de núcleo, de aparência de substância. Atos que ―expressam‖ a identidade ou 

status como se fossem seus resultados, mas que são eles mesmos que a 

acabam criando, legitimam-na e sustentam-na. Todavia, carecerem de 

estabilidade, fixidez, durabilidade – quando existem são sempre efeitos de 

naturalização e historização60 – precisam ser reiterados constantemente por 

                                                           
59 Refiro-me a ação judicial feita por Franck Le Calvez, em 2003, que processou a Disney e a 
Pixar sob a alegação de que a história de Procurando Nemo fosse um plágio de seu referido 
livro infantil. Não estou interessado em descobrir quem contou a história verdadeira. Pouco 
importa. Para mim, o que existiu foi um duelo entre versões que operavam para produzir 
efeito de origem, nascimento, historicidade. De certo, tais versões duelavam para decidir 
qual poderia existir ―no verdadeiro‖. O Tribunal de Justiça Francês decidiu pela Disney e 
Pixar, e Calvez teve que publicamente evidenciar sua derrota. 
60 Algo que me chamou atenção durante o levantamento bibliográfico sobre paternidade, em 
especial o realizado no portal de teses e dissertações da CAPES, foram os trabalhos sobre o 
impacto das novas tecnologias de reprodução. Em 1996, na área do Direito, aparece o 
primeiro trabalho que se dedica a problematizar a questão, ―Paternidade por inseminação 
artificial com sêmen de terceiro‖ (Barbosa, 1996), que se questiona sobre o direito da pessoa 
concebida por meio de inseminação artificial de sêmen obtido em Banco de Sêmen ter acesso 
às informações sobre sua origem genética paterna. Isto é, conhecer quem é o homem dono do 



102 

 

diferentes dispositivos (FOUCAULT, 2008b), institucionais, arranjos políticos e 

práticas cujos pontos de origem são sempre múltiplos e imprecisos. Em 

palavras que marcam aproximações teóricas, somente adquirem formas mais 

estáveis e duráveis na e por meio de uma rede heterogênea de materialidades 

e socialidades cujas conexões estabelecidas nela estejam cada vez mais 

amplas e extensas (LAW e MOL, 1995). Nesse sentido, dois trechos das notas 

de produção do filme são interessantes para análise que empreendo. 

Filmar uma história que tem a figura de um pai como 
protagonista me deixou animado. Acho que nunca vi um longa 
de animação contado sob essa ótica. Eu logo me interessei por 
escrever sobre isso, pois sabia que poderia contar essa 
história. Também achei que o oceano era uma ótima metáfora 
para a vida. Trata-se do lugar mais assustador e intrigante do 
mundo, porque qualquer coisa pode acontecer lá embaixo. 
Digo, coisas boas e más. Adorei esse conceito e também o de 
mostrar um pai, cujos próprios medos prejudicam seu 
desempenho como tal. Ele precisa superar seus medos se 
quiser ser um bom pai. E colocá-lo no meio do oceano, onde 
ele precisa enfrentar tudo que nunca quis encarar na vida 
antes, parece uma ótima oportunidade para se criar situações 
engraçadas e ainda nos permitiu explorar algumas questões 
um pouco mais profundas. [...] Meu pai me deu um bom 
conselho sobre como ser um bom pai. Ele disse, “A escolha 
mais difícil que temos de fazer é optarmos entre sermos pai 
ou amigo dos nossos filhos. Escolha uma”. É um dilema para a 
vida toda e adorei explorar essa verdade neste filme. Sou 
considerado o mais cínico aqui da equipe da Pixar. Sou o 
primeiro a dizer quando algo está ficando piegas ou bobo 
demais. Por outro lado, confesso que sou talvez o mais 
romântico do grupo, se a emoção for genuína. Adorei a idéia 
de filmar uma história de amor entre pai e filho. Trata-se de 
um conflito eterno (Notas da produção. Grifo meu) 

 

A primeira é proferida por Stanton, já segunda, por Lasseter, produtor 

executivo do filme e vice-presidente executivo de criação da Disney e Pixar. 

Este filme inaugurou um novo padrão de qualidade para a 
Pixar e para a arte da animação digital. Tenho um enorme 
orgulho de Andrew [roteirista e diretor] por realizar um filme 
que concretiza sua visão e nos traz alguns dos personagens 

                                                                                                                                                                          
espermatozóide que fecundou o óvulo materno. As questões jurídicas são um campo minado, 
pois vão do direito constitucional da pessoa de conhecer sua origem e ao direito daquele que 
doa seu sêmen de permanecer anônimo, por exemplo. Questões que escapam o foco desta 
dissertação, mas que me chamam a atenção, pois acabam operando performativamente a 
materialização da paternidade e, em específico, sua materialização no corpo do homem e 
reitera a valoração do biológico como anterior ao cultural, naturalização. Ao mesmo tempo, 
elemento originário que pretensamente inaugura a historização do sujeito. No confronto da 
oposição binária, por vezes, o resultado é reiteração da norma. 
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mais charmosos jamais criados pela Pixar. O filme tem uma 
beleza de tirar o fôlego e possui situações realmente 
dramáticas, emocionantes e profundas, além de ótimos 
momentos cômicos. Sendo pai de cinco filhos, sem dúvida 
alguma era uma história com a qual eu me identificava. Como 
cineasta, adoro a emoção sincera e verdadeira. E embora 
Nemo seja uma fantasia total, ele é baseado em coisas que 
são familiares para o público. A relação pai-filho, o primeiro 
dia de escola - são coisas que todos compreendem, mesmo 
que se trate de um filme sobre peixes num recife de coral 
(notas da produção. Grifo meu). 

 

Poderia afirmar que Stanton e Lasseter argumentam sobre o processo 

de criação do filme como fossem cirurgiões, isto é, esquadrinham o processo, 

promovem cortes pequenos, precisos que retiram ―o que não serve‖ ou ―não 

funciona bem‖, parecem destrinchar Procurando Nemo. 

O primeiro ressalta a figura do pai como protagonista, o oceano como 

metáfora da vida, um pai cujo desempenho como tal é prejudicado pelo 

medo, a necessidade de superação dos medos enquanto caminho para se 

tornar um bom pai, o conselho que seu pai lhe deu sobre o dilema entre ser 

pai ou ser amigo do filho, Stanton como alguém cínico e romântico, a história 

de amor entre pai e filho e conflito eterno referido por seu próprio pai como 

elementos explorados no filme. Já o segundo, fala da qualidade do filme e 

para a arte da animação, do orgulho que sente por Stanton, do encontro entre 

beleza, dramaticidade e comicidade, de sua identificação com o filme como 

pai de cinco filhos e sobre como o filme é baseado em coisas que a pessoas 

estão familiarizadas e podem se identificar como a relação pai-filho e o 

primeiro dia de escola. 

Poderia argumentar ainda que ambos são cirurgiões descrevendo passos 

para montar o filme. Mas não farei isso. Eles não usam bisturis nem fazem 

cortes, são tecelões e seus instrumentos são agulha, linhas e retalhos. Stanton 

e Lasseter pela tematização constante da paternidade reiteram a referida 

norma ou conjunto de normas ou, como prefiro, domínio da inteligibilidade 

cultural como origem pregressa ao filme e também destino que o mesmo 

carrega. Produzem o efeito da paternidade como status do filme, como seu 

núcleo narrativo do qual emanariam quaisquer conteúdos dramáticos, 

cômicos, identificatórios, familiares. Ademais, o termo produzir não se 
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relaciona em nada com descrever nem mesmo com a simples construção, mas 

deve ser entendido em termo do poder no sentido foucaultiano, isto é, como 

efeito produtivo do poder. A paternidade, então, não é apenas uma 

construção, mas é ela própria a materialização de um conjunto de normas ou 

dada inteligibilidade cultural. 

Para Butler (2006) a norma não é o mesmo que regra nem diz respeito à 

lei. Ela opera dentro de práticas sociais como padrão implícito de 

normalização. Por isso, ainda que uma norma possa ser separada 

analiticamente das práticas nas quais está incrustada, pode apresentar 

resistências a qualquer esforço de descontextualizar sua operação. Assim, ―as 

normas podem ou não ser explicadas e quando operam como princípio 

normalizador nas práticas sociais é comum que permaneçam implícitas, 

difíceis de ler e de discernir de maneira mais clara e dramática os efeitos que 

produzem‖ (BUTLER, 2005, p. 10). Por sua vez, em entrevista com Patrícia 

Prochat Pereira da Silva Knudsen (2010), Butler afirma que a inteligibilidade 

está diretamente associada ao conjunto de normas tácitas, ―o 

reconhecimento é uma relação intersubjetiva, e, para um indivíduo 

reconhecer o outro, ele tem que recorrer a campos de inteligibilidade‖ 

(KNUDSEN, 2010, p. 168). No entanto, argumenta à autora, o reconhecimento 

também pode ser o lugar no qual a inteligibilidade existente pode ser 

transformada, retrabalhada ou resistir a ela possibilitando outras práticas de 

reconhecimento. Mas o ato de reconhecer não deve ser confundindo com ato 

voluntário nem escolha, mas como performativo. Ou seja, um ato de 

repetição que está sempre se referindo, habitando e retrabalhando um 

conjunto de normas que habitam nossos corpos como parte de seu próprio 

sangue, mas que também impregnam paredes, objetos, filmes, banheiros, 

cartórios, tubos de ensaio, peixes-palhaços etc. 

A paternidade é reconhecida no interior de um conjunto de normas. 

Mais do que isso, ela só é possível de existir e apenas encontra coerência e 

estabilidade, mesmo temporárias e localizadas, em dado domínio de 

inteligibilidade cultural. A paternidade, então, é uma norma, um conjunto de 
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normas ou regime inteligibilidade61. Posso sugerir que somente é possível 

quando há coerência entre alguns elementos como macho-masculino-sexo-

sêmem-procriação-heterossexualidade-paternidade. Todavia, não viso fazer 

uma tipografia nem catalogar o que estaria seria inteligível na paternidade ou 

abjeto, e de certa forma nem empreendo expor os limites de dado regime. O 

que para mim é apenas a paternidade como efeito de produtivo do poder, 

como uma maneira de produzir corpos e governar as possibilidades deles 

negociarem suas relações, seja de modo reiterativo da própria norma que o 

sustenta, subversivo ou criativo. Uma norma que só encontra existência e 

estabilidade, sempre questionável e situada, conforme sua persistente e 

coercitiva repetição na e por meio da rede heterogênea. 

Por sua vez, a paternidade em Procurando Nemo adquire status de 

origem e destino de sua narrativa conforme sua reiteração e citacionalidade 

da norma a qual ela é uma repetição. Sua estabilidade e fixidez não 

dependem de atos voluntários, mas de uma rede materialidade e socialidades. 

Como afirma a própria Butler (1990; 2001; 2008) a performatividade não deve 

ser confundida como ato voluntário nem qualquer individualismo, muito 

menos, com o consumismo que pressuponha qualquer escolha ou ainda sujeito 

que possa escolher, pois ―a performatividade é [...] repetição obrigatória de 

normas anteriores que constituem o sujeito, normas que não podem ser 

descartadas por vontade própria‖ (PRINS e MEIJER, 2002, p. 64). Ou seja, 

Stanton e Lasseter, diretor e produção, não estão puxando as cordinhas nem 

estão construídos os fatos, mas já afirmei ambos são tecelões. Porém não 

estão sozinhos, já que compõe a rede heterogênea de humanos e não 

humanos que na medida em que atuam, transformam, criam, nomeiam, 

                                                           
61 Dentre diferentes saberes que operam a produção da paternidade, a Psicanálise se destaca 
já que não apenas a reitera seja como presença real (uma leitura mais freudiana), seja como 
presença simbólica (uma leitura mais lacaniana), mas sua verdade sobre ela a inscreve como 
norma, a lei cuja função é o interdito edipiano, ou seja, cortar a relação simbiótica entre 
mãe-bebê e inserir a criança na ordem simbólica cujo conjunto de regras ordena e apóia os 
sentidos de realidade, o curso do desejo heterossexual e a própria inteligibilidade cultural 
(BUTLER, 2003). Embora não haja consenso sobre as exigências da ―lei do pai‖ ou de uma 
suposta crise caso não exista um pai real para efetivá-la (AGACINSKI, 1999; BUTLER, 2003), a 
há autores como Durval Muniz de Albuquerque Junior (2007) que problematizam o processo de 
―edipinização‖ do sujeito na modernidade, colocando em parênteses a verdade da 
Psicanálise. Não há como ignorar tal discussão, entretanto, infelizmente, empreendê-la 
poderia me desviar do objetivo desta pesquisa. 
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descrevem, fazem coisas acontecerem e se indagam sobre quais outros atores 

foram tornados possíveis (parcialmente) como atores-rede (LATOUR, 2001a). 

Repito, eles operam sozinhos a produção de efeito paternidade em 

Procurando Nemo. Por exemplo, as críticas posteriores aos filmes também 

operaram nesse sentido. 

Pablo Villaça, crítico de cinema do site http://cinemaemcena.com.br, 

em 11 de julho de 2003, publicou a seguinte resenha sobre Procurando Nemo.  

Ao que parece, os magos da Pixar adoram desafios: 
depois dos bonecos de Toy Story e Toy Story 2, das formigas 
de Vida de Inseto e das criaturas de Monstros S.A. (incluindo a 
dificílima tarefa de animar os milhões de pêlos de Sulley), os 
artistas da empresa comandada por John Lasseter decidiram 
ambientar seu novo trabalho em um dos ambientes mais 
complicados da animação digital: a água. O resultado, 
felizmente, é uma colossal vitória técnica: além de 
totalmente verossímil, o oceano visto em Procurando Nemo 
oferece aos artistas da Pixar a oportunidade de provarem 
(mais uma vez) seu apuro visual, já que a complicadíssima 
fotografia submarina é belíssima, com surpreendentes efeitos 
de iluminação. Por outro lado, o aspecto narrativo do filme 
não alcança o mesmo sucesso dos excepcionais Monstros S.A. e 
dos dois Toy Story, o que é uma pena. 

Quando Procurando Nemo tem início, somos 
apresentados ao feliz casal de peixes-palhaço formado por 
Marlin e Coral, que acabou de se mudar, ao lado de suas 
centenas de ovas, para uma anêmona com vista ―panorâmica‖ 
para o (fundo do) oceano. Infelizmente, o ataque de um 
predador resulta na morte de praticamente toda a família de 
Marlin, deixando-o viúvo e com o pequeno Nemo para criar – 
algo que o transforma em um pai super protetor. Assim, é 
com grande terror que, certo dia, o pobre peixe vê seu filho 
ser capturado por pescadores e levado para um aquário. 
Determinado a resgatar Nemo, Marlin empreende uma 
arriscada jornada em busca do peixinho, sendo auxiliado pela 
simpática Dory – que, infelizmente, tem um seríssimo 
problema de memória. 

Como já se tornou padrão nas produções da Pixar, 
Procurando Nemo mergulha o espectador (com o perdão do 
trocadilho) em um universo multicolorido e repleto de 
nuances: habitado por uma infinidade de criaturas 
engraçadinhas (e outras nem tanto), o oceano visto aqui 
possui suas próprias versões de sinais de trânsito, rodovias e 
até mesmo de grupos de apoio como os Alcoólatras Anônimos. 
Preenchendo cada centímetro da tela com detalhes que 
revelam um preciosismo admirável, a equipe de animadores 
confere atenção particular à elaboração das expressões faciais 
de seus personagens, transformando-os em figuras 
carismáticas e divertidíssimas – reparem, por exemplo, as 
mudanças no rosto da tartaruga Crush enquanto esta conversa 

http://cinemaemcena.com.br/
http://www.cinemaemcena.com.br/%60http:/www.cinemaemcena.com.br/crit_editor_filme.asp?cod=370%60
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com Marlin e observe, também, o olhar de orgulho que surge 
no rosto de Nemo quando este ouve uma determinada notícia 
sobre seu pai. Em momentos como estes, a expressividade dos 
personagens é tamanha que os diálogos tornam-se até mesmo 
dispensáveis. 

Além disso, Procurando Nemo também inclui alguns 
subtextos curiosamente complexos: a ―nadadeira da sorte‖ do 
personagem-título, por exemplo, é uma clara referência aos 
deficientes físicos – e traz uma bela mensagem sobre a forma 
com que estes enfrentam os obstáculos que surgem em suas 
vidas. Não menos complexa é a relação entre Marlin e seu 
filho – algo que é resumido de forma bem sensível por Dory: 
“Se você insistir em protegê-lo desta maneira, nada vai 
acontecer a ele. Por outro lado, nada vai acontecer a ele”. E, 
embora os trabalhos anteriores da Pixar tenham contado com 
seus momentos dramáticos, nenhum deles jamais atingiu a 
intensidade da cena em que Marlin nada pelo oceano 
gritando, desesperadamente: “Meu filho! Meu filho!”. 

Mas não se preocupe: para cada incidente dramático 
visto em Procurando Nemo há inúmeros outros alívios cômicos 
para equilibrar as coisas: além das piadas envolvendo a 
memória de Dory, o roteiro do filme traz cenas inspiradíssimas 
envolvendo três tubarões que lutam para melhorar a imagem 
pública da espécie (um deles dublado, na versão em 
português, pelo sempre divertido Guilherme Briggs); um 
cardume com talento para a imitação; um grupo de tartarugas 
―surfistas‖; e, é claro, curiosas brincadeiras ao longo dos 
créditos finais. A produção inclui, ainda, várias referências 
hilárias a obras de Hitchcock (a garotinha Darla, que poderia 
ser considerada como uma versão feminina do Sid de Toy 
Story, é sempre acompanhada pelo tema de Psicose) e a 
aventuras como Missão: Impossível (o plano de fuga do peixe 
Gil é tragicamente engraçado). 

Por outro lado, Procurando Nemo não consegue fugir de 
sua estrutura de road movie (ou será que eu deveria dizer 
―ocean movie‖?) e, infelizmente, permite que isso torne-o 
episódico e irregular. Desenvolvendo ações paralelas (a busca 
de Marlin e a tentativa de fuga de Nemo), o filme salta de 
uma narrativa a outra sempre de forma semelhante, 
abusando, por exemplo, dos fade-outs (escurecimentos de 
tela) que ilustram desmaios dos personagens. Com isso, o 
ritmo da história não consegue ser tão constante como o da 
maior parte dos trabalhos anteriores da Pixar, levando 
Procurando Nemo a se tornar levemente inferior a Toy Story (e 
sua continuação) e Monstros S.A., e igualando-o ao irregular 
Vida de Inseto (não é coincidência, portanto, o fato de ambos 
terem sido dirigidos por Andrew Stanton). A boa notícia é que, 
tratando-se de projetos da Pixar, mesmo um filme ―irregular‖ 
é infinitamente superior à maioria dos longas-metragens 
realizados em Hollywood. Provando novamente ser uma das 
produtoras mais criativas em atividade, a empresa de Lasseter 
(ao lado da PDI, responsável por Formiguinhaz e Shrek) ainda 

http://www.cinemaemcena.com.br/%60http:/www.cinemaemcena.com.br/crit_editor_filme.asp?cod=348%60
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não decepcionou os cinéfilos e fãs de animação. Vamos torcer 
para que continue assim por um bom tempo. (Grifos meus). 

 

Como argumentei no início deste derradeiro capítulo, mantenho as 

críticas feitas sobre Procurando Nemo na integra. Por isso, peço desculpas se 

torno a leitura desta dissertação ainda mais difícil e perdão pela perversidade 

ao submetê-los aos meus desejos. Quero que leiam e percebam que a crítica 

não se resume a paternidade e à descrição da complexa relação entre Marlin e 

seu filho ou da intensidade dramática da cena de Marlin gritando 

desesperadamente ―meu filho!‖. De certa maneira, na crítica, diferentes 

versões do filme são performadas, versões múltiplas que esta ou aquela 

afirmação, comentário, divagação ajudam a performar (MOL, 2008). Por 

exemplo, no filme ―existe‖ uma clara referência aos deficientes físicos e traz 

uma bela mensagem sobre a forma como estes enfrentam os obstáculos que 

surgem. Seria a filiação uma metáfora da deficiência, de falta? E a 

paternidade uma muleta? O prepara para superação dos obstáculos. 

O próximo texto eu obtive no site http://omelete.com.br, tendo sido 

escrito por Marcelo Hessel, jornalista e crítico, em 03 de julho de 2003. 

Qual a fórmula do sucesso da Pixar? Desde que se 
associou com a empresa de animação por computador, na 
produção de Toy Story (1995), a Disney, mais famosa fábrica 
de desenhos do mundo, vive um paradoxo. Obras como 
Atlantis – O Reino Perdido (2001) e Planeta do Tesouro (2002) 
amargam inesperados fracassos de bilheteria. Já as parcerias 
das duas companhias, como Monstros S.A. (2001), colecionam 
recordes. 

O curta Knick knack, de John Lasseter, exibido antes das 
sessões de Procurando Nemo (Finding Nemo, 2003), de Andrew 
Stanton e Lee Unkrich, ilumina a questão. Produzido em 1989, 
Knick Knack apresenta uma animação digital que hoje chega a 
ser infantil, de tão primária, mas é a história cativante do 
boneco de gelo solitário que conta. Não é a forma dos filmes, 
mas a sua combinação criativa com o conteúdo que faz da 
Pixar o paradigma da indústria. 

E quando Procurando Nemo começa, percebe-se que não 
apenas o visual cada vez mais impecável, mas também as boas 
tramas e as personagens carismáticas, cativam os pequenos. E 
as piadas inspiradas, mais citações de filmes clássicos, 
conseguem atrair os adultos. Desta vez, o cenário é o oceano, 
com os seus 3,7 trilhões de peixes, crustáceos e afins. E desde 
os minúsculos plânctons até a areia que sobe do fundo do mar 
com o movimento dos animais, tudo está presente na tela de 
forma deslumbrante e realista. É tal a sensação de 

http://omelete.com.br/
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profundidade que o espectador pode sentir calafrios diante de 
uma baleia azul ou à beira de uma fenda abissal. 

A história mistura aventura ecológica e politicamente 
correta com lições de fraternidade, coragem e compreensão – 
o mesmo princípio freudiano do filho que deve vencer o pai, 
encontrado em Rei Leão (1994). No colorido arrecife, do meio 
de uma anêmona, saem dois peixes-palhaços, o superprotetor 
Marlin e seu filho, Nemo. O cuidado excessivo do pai irrita o 
peixinho, que, certa vez, decide provar a liberdade, entra em 
mar aberto e acaba capturado por humanos. Desesperado, 
Marlin decide se arriscar longe do seu habitat, e cruzar o 
oceano atrás do rebento. A partir daí, a trama se divide em 
duas: o aquário de um dentista em Sydney, onde Nemo, com 
amigos engraçados, em poucos dias servirá de presente a uma 
endiabrada menina, estilo Felícia; e a epopéia de Marlin e 
uma nova companheira, Dory, uma peixinha perdida com 
lapsos de memória recente, contra águas-vivas, tubarões e 
outros predadores. 

Graças às feições humanas e à expressividade dos 
peixes, fica fácil se identificar com as personagens (tubarões 
chegam a se reunir em busca de auto-ajuda!). A costumeira 
criatividade com que são criadas dezenas de espécies - 
tartarugas, estrelas-do-mar, lulas, baiacus, peixes-espadas, 
arraias, cavalos-marinhos, pelicanos – também ajuda no 
encantamento. Repare como clichês recentes de filmes de 
ação, como os planos infalíveis de fuga ou roubo vistos em 
ritmo de videoclipe, são adaptados de maneira divertida ao 
formato da animação. E delire com a tirada já antológica do 
ataque das gaivotas, em referência ao clássico de Alfred 
Hitchcock (1899-1980), Os pássaros, de 1963. 

No geral, Procurando Nemo não é tão divertido quanto 
Monstros S.A., exatamente por este ser adepto da comédia 
física e o primeiro por privilegiar os diálogos verborrágicos. 
Nem é tão emocionalmente intenso quanto Rei Leão, já que 
dilui o drama familiar dentro da preocupação com a natureza. 
Mas fica difícil resistir a uma obra de excelente técnica e 
narrativa de refinado suspense. Aposte sem medo na versão 
dublada (que facilita o deleite visual), tenha você oito anos ou 
oitenta, e como dizem os cardumes, Continue a nadar! (grifos 
meus). 

 

A paternidade é reiterada de maneira curiosa na crítica acima. Referida 

como drama familiar e mistura no que o autor denomina de preocupação com 

a natureza ou aventura ecológica politicamente correta. As ―descrições‖ do 

pai como superprotetor e do filho como irritado com isso aparentemente 

estariam soltas se não fosse o próprio arco argumentativo do autor que define 

Procurando Nemo como filme com lições de fraternidade, coragem, 

compreensão com uma pitada do princípio freudiano do filho que deve 



110 

 

superar o pai. Argumento já ter sido utilizado em Rei Leão (1994), outro filme 

da Disney, segundo o crítico. A tensão da relação entre pai e filho aparece 

como imanente de tal maneira que não consigo deixar de pensar nas 

afirmações de Stanton de que a história de amor entre pai e filho é vivida em 

um conflito eterno que, segundo o próprio pai do diretor, cabe ao pai escolher 

entre ser pai ou amigo do nosso filho. Argumento que pretendo aproveitar de 

modo mais pormenorizado adiante. 

A crítica seguinte foi obtida em http://cineplayers.com, publicada em 

11 de julho de 2003 e escrita por Ed Carlos Inácio de Sousa. 

A cada ano a Pixar surpreende com suas animações 
computadorizadas. Esse ano não foi diferente, e Procurando 
Nemo apresenta os mesmos ingredientes de sucesso de seus 
antecessores; ou seja, animações de primeira qualidade, 
personagens carismáticos, piadas inteligentes e acima de 
tudo, uma aventura cativante. 

O filme conta a história de Marlin, um peixe-palhaço 
que passa pelo trauma de perder a esposa e seus 400 filhotes 
(ainda em forma de ovas) após um ataque de uma barracuda, 
vivendo em um uma anêmona, na paz de um recife na costa 
australiana, tendo como companhia seu filho Nemo, o único 
sobrevivente. Mas Nemo é um peixe deficiente, possui uma 
nadadeira defeituosa, o que o impede de nadar bem (ao 
menos é o que o pai acha), o que torna Marlin um pai 
exageradamente super-protetor. A jornada de Marlin começa 
quando Nemo é capturado por um dentista mergulhador, que o 
leva para Sidney, na Austrália, e o coloca em seu aquário. Mas 
o destino de Nemo é ser presenteado à sobrinha do dentista, 
Marla, uma criança psicótica, que, entre outras coisas, 
costuma chacoalhar o saco plástico onde estão os peixes até 
matá-los. A presença de Marla é hilariamente caracterizada 
com o fundo musical do tema de Psicose, de Hitchcock. 

O filme se divide então em momentos em que Nemo e 
outros peixes do aquário bolam planos de fuga e Marlin, que 
parte em sua busca, contando com a ajuda de Dory – uma 
peixinha que sofre de perda de memória recente, ou seja, 
esquece tudo segundos após os acontecimentos - através de 
perigos que vão desde água-vivas a ataques de gaivotas 
famintas. Infelizmente o fundo do mar não propicia um 
ambiente tão vasto e detalhado quanto Monstrópolis de 
Monstros S.A., ou a cidade virtual e a loja de brinquedos de 
Toy Story, é detalhado sim, mas como o oceano deve ser, e 
em alguns momentos temos apenas a imensidão azul com um 
ou outro rochedo. Mas o que falta em ambiente sobra em 
personagens curiosos, como Bruce, um tubarão traumatizado 
por não ter conhecido o pai, que frequenta uma sociedade de 
auto-ajuda, cujo lema é "peixes são amigos, não comida", para 
tentar acabar com a má imagem que sua espécie passa. E os 
cenários limitados do oceano também são compensados pelas 

http://cineplayers.com/
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belíssimas imagens da cidade de Sidney. Nesse momento é 
possível ver a evolução gráfica de Procurando Nemo sobre seus 
antecessores. Acredito que essas sejam as mais belas imagens 
em um filme da Pixar. Mas como em todos os outros, os 
humanos não são tão convincentes quando os demais 
personagens, que possuem inclusive melhores expressões 
faciais. Claro que são caracterizados pelo estilo do desenho, 
mas mesmo em Toy Story ou Mostros S.A, produções em que os 
humanos são retratados de forma mais realista, eles não eram 
tão convincentes. Talvez esse seja um ponto onde a Pixar 
precise evoluir. 

Um ponto negativo do filme é que ele pode se tornar um 
pouco cansativo para crianças muito novas, pois, apesar da 
ação desenfreada, alguns pontos elas não conseguem 
compreender bem, como as cenas inicias do ataque da 
barracuda ao ninho das ovas, da forma como foi apresentada 
eliminou o impacto da cena e se tornou confusa, muitas 
crianças da sala pensaram que a esposa de Marlin havia ido 
embora com os filhotes. Acho que o apelo sentimental poderia 
ter sido melhor explorado. Mas independente disso, 
Procurando Nemo possui piadas que garantirão boas 
gargalhadas aos pequenos, mesmo eles não entendendo 
exatamente o sentido delas. Procurando Nemo é um filme 
leve, que fala do amor fraternal, mas sem se tornar piegas ou 
melodramático. Fala da necessidade de confiança que um pai 
precisa ter em seus filhos, deixando-os se esforçarem para 
sair por si próprios de situações difíceis, fortalecendo assim 
sua própria personalidade – lição que Marlin aprende com uma 
tartaruga de 150 anos, mas de alma (e linguajar) puramente 
surfista e que Nemo aprende com um peixe de aquário que 
tem as mesmas deficiências que ele. 

Procurando Nemo é um ótimo título, que certamente as 
crianças vão adorar, mas que cai melhor para pré-
adolescentes, a partir dos 10 anos, que conseguem entender 
melhor algumas situações que passam ou são apresentadas 
pelos personagens. A dublagem é de ótima qualidade, como já 
é padrão da Disney. Mas na versão original é possível 
identificar alguns sotaques característicos dos habitantes da 
Oceania. 

Antes de começar o filme, como é costume da Pixar, é 
exibido um curta de animação. Nesse é apresentado um curta 
criado antes de Toy Story, sobre um boneco de neve dentro de 
uma redoma de vidro. A qualidade gráfica não é tão boa 
quanto as anteriores, mas a história é bastante engraçadinha. 
E também é apresentado um pequeno trailer de Os Incríveis, o 
próximo longa da Pixar para o ano que vem. As cenas 
mostradas deixaram a platéia de água na boca, certamente 
será um dos grandes títulos do ano que vem. A única coisa que 
faltou nesse título foram os erros de gravação, também 
comuns nas animações da Pixar. A Pixar praticamente 
popularizou o estilo de animação computadorizada nos 
cinemas. Procurando Nemo tem tamanha qualidade que 
mostra que ela ainda esta um passo a frente das rivais 



112 

 

Dreamworks e Fox. Seus títulos têm arrecadações bem 
maiores que as animações tradicionais da sua distribuidora, a 
Disney, e teve a maior arrecadação para uma animação da 
história do cinema, com 70,6 milhões. 

Agora parece que a parceria com a Disney esta chegando 
ao fim, inclusive correm boatos que a produtora estava em 
negociações com a Fox. Mas tudo ainda é nebuloso e incerto. 
Mas uma coisa é certa, o sucesso e a qualidade da Pixar vão 
fazer falta a Disney caso elas se separem. Pois a receita 
tradicional da Disney já não encanta como antes, e filmes 
como Atlantis e Planeta do Tesouro estão longe de ter a 
qualidade de pérolas como O Rei Leão ou A Bela e a Fera. Em 
parceria com a Disney, com outra produtora ou mesmo 
independente, a Pixar mostra que ainda tem muita 
criatividade e bons títulos para apresentar, como os próximos 
Os Incríveis e Rota 66. E, ao contrário de sua atual 
distribuidora, cada título tem sido tão bom ou melhor que o 
anterior. Que continue assim. 
 

A crítica acima é riquíssima para hipótese que defendo de que 

paternidade é efeito produzido performativamente a partir de uma rede 

heterogênea de materialidades e socialidades, sendo ela mesma uma prática 

normativa, um conjunto de normas ou ainda regime de inteligibilidade que é 

constantemente reiterada e, na medida em que adquiri status de ato no 

presente – conforme a heterogeneidade das articulações na rede na qual está 

situada que possibilitam sua estabilidade, mas que nunca se torna plena – a 

paternidade é materializada e, especificamente, materializa corpos e as 

possibilidades deles estarem se relacionando. Assim, a paternidade é um ideal 

regulatório, porém, que nunca se efetiva de modo pleno e, por isso, ao 

mesmo tempo, que coage e governa também questiona e desestabiliza a 

própria norma da qual é uma repetição. Deste modo, a própria construção 

política da paternidade abre intervalos para questionamentos e subversões 

das normas de inteligibilidade cultural. Entretanto, passado o momento de 

síntese, é óbvio que todas as críticas acima referidas servem para reforçar 

minha hipótese, ou melhor, performá-la. Não obstante, tanto ela quando a 

crítica a seguir promove inúmeras articulações entre paternidade e 

Procurando Nemo e é justamente a isso quando afirmo que é ―riquíssima‖. 

Poderia crer que isso se dê em razão de ambas serem mais longas que as 

anteriores, todavia, um argumento do tipo carece de profundidade. No 
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entanto, isso não importa. As conexões podem ser estabelecidas e espero 

fazê-las de modo a funcionarem bem. 

Ed Carlos Inácio de Sousa inicia seu texto ressaltando o trauma vivido 

por Marlin, isto é, a perda da esposa – não apenas fêmea como na crítica 

anterior – e de suas ovas. Delas sobrou apenas um sobrevivente, Nemo, um 

peixinho deficiente, uma de suas nadadeiras é ―defeituosa‖, o que o 

impediria de nadar bem. Pelo menos é o que acredita seu pai exageradamente 

superprotetor, afirma o autor. O mesmo também se refere à paternidade 

quando fala do tubarão branco, Bruce, que é traumatizado por não ter 

conhecido o pai. O autor argumenta que o Procurando Nemo fala de ―amor 

fraternal‖, da necessidade de confiança que um pai precisa ter em seus filhos, 

a fim de deixá-los se esforçarem para sair por si próprios de situações difíceis. 

O que fortaleceria suas personalidades, lição que segundo o autor foi 

aprendida por Marlin e Nemo. 

A crítica seguinte se obteve em 

http://sindicatodoscinefilos.wordpress.com, publicado em 17 de dezembro de 

2008, tendo sido escrita por Vinícius D. V. Carvalho. 

A grandeza da Pixar mais uma vez em evidência. 
Procurando Nemo é mais uma fabulosa animação, com 
criatividade, leveza e personagens super carismáticos. A 
infinita capacidade de produzir e elaborar animações de 
primeira linha jamais poderia ser negada à Pixar Animation 
Studios. Responsável por animações de primeiríssima linha 
como ―Toy Story‖ e ―Vida de Inseto‖, assim como os mais 
recentes ―Os Incríveis‖, ―Ratatouille‖ e ―Wall-E‖, o Estúdio 
americano, fundado por Edwin Catmull em 1986 entrega ao 
público mais uma obra-prima das animações e que nos mostra 
o trabalho de pessoas que gostam do que fazem, de pessoas 
que têm prazer em ver o sucesso que o seu esforço alcançou, 
pessoas que passam anos elaborando, pensando, construindo 
personagens, fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, tudo 
para fazer de um simples projeto uma animação, que valha 
para todas as idades, todos os públicos e que tenha sucesso a 
partir deles. E assim como todas as grandes produções da 
Pixar, a Walt Disney Pictures esteve envolvida. E neste 
―Procurando Nemo‖ não foi diferente, absolutamente. Unindo 
o útil ao agradável, a tecnologia da Pixar e a criatividade e o 
respeito da Disney, o resultado não poderia ser diferente do 
que foi conferido por mais de 4 milhões de pessoas no Brasil e 
que obteve um lucro aterrador de mais de 864 milhões de 
dólares em todo o mundo, superando e com muita folga, o 

http://sindicatodoscinefilos.wordpress.com/
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―singelo‖ valor de US$94 milhões do orçamento final da 
produção. 

Para conquistar o público, o mínimo que o diretor e 
roteirista Andrew Stanton poderia fazer era escrever uma 
história criativa, original e personagens interessantes. Essa é 
uma das principais características da Pixar, que só elabora 
animações de um grau de criatividade e originalidade 
elevadíssimos. O enredo de “Procurando Nemo” se baseia em 
torno de um pai e um filho, dois peixes palhaços. Marlin é um 
pai zeloso e protetor, depois de perder todos os seus 400 
filhotes ainda em forma de ovas e sua esposa, ele sente que 
deve cuidar do filho ao máximo, mesmo privando-o de ir à 
escola, brincar à solta com os amiguinhos. Não é só a 
preocupação e o medo de perder o filho que leva Marlin a 
tomar essas atitudes, acontece que Nemo, o único 
sobrevivente do ataque de tubarões no local onde moram 
(uma anêmona) tem um defeito na nadadeira esquerda o que 
o impede de nadar como os outros peixes. Marlin é um pai 
amoroso, mas que se tornou um pobre infeliz depois do 
desastre de perder praticamente toda a sua família. Apesar 
de ordens extremamente duras de não nadar do coral de 
recifes australianos para fora, Nemo, querendo mostrar ser 
corajoso aos seus amigos acaba sendo capturado por um barco 
que o leva para um aquário em um consultório de dentista na 
cidade de Sidney, Austrália. Lá, com o apelido engraçado de 
―minhoca‖ acaba virando amigo dos peixes e seres aquáticos 
que já habitavam lá, entre eles um peixe que infla, uma 
estrela do mar, uma lagosta e outros peixes, incluindo Gill que 
também possui uma deficiência na nadadeira. Desesperado 
para encontrar o filho e com um medo terrível de perdê-lo 
para sempre, Marlin começa sua jornada pelo vasto Oceano na 
costa sul-australiana. É durante a sua viagem em busca do 
filho que ele conhece um dos melhores personagens que a 
história das animações já viu. Dory é um peixe azul, com 
pequenas riscas amarelas, que sofre de perda de memória 
recente. Com seu jeito hilário de encarar a vida, tirando 
Marlin muitas vezes do sério e até mesmo esquecendo que o 
conhecera, Dory passa a viajar ao lado dele e com certeza sem 
ela, a história não seria tão interessante. Em meio a um 
desconhecido oceano de um azul esmeralda magnífico, a dupla 
vai encontrar um peixe-bizarro incrivelmente mortífero, nas 
mais escuras profundezas do oceano, com uma espécie de 
―lanterna‖ na cabeça, um paredão de águas-vivas, gaivotas 
famintas, a corrente sul-australiano com tartarugas de 150 
anos que possuem um linguajar de surfistas havaianos, um 
cardume de peixes irônicos que imitam Marlin e tubarões 
vegetarianos que possuem um lema: ―Peixes são amigos, não 
comida.‖ Estes últimos são extremamente engraçados, um dos 
tubarões brancos de Procurando Nemo chama-se Bruce, que 
segundo o próprio Stanton, é uma pequena sátira ao tubarão 
digital de Steven Spielberg no filme de 1975, ―Tubarão‖, que 
o apelidou deste mesmo nome. 
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Outra pequena sátira que o espectador, até mesmo o 
menos atento pode perceber é da passagem em que a 
diabólica sobrinha do dentista Marla aparece no consultório. 
Ela tem a fama de matar à sacudidas todos os peixes que seu 
tio entrega à ela no dia em que ela vai fazer uma consulta. 
Ela, portanto adquire um perfil, embora seja uma menininha 
mimada e pouco inteligente, de perigosa e uma ameaça à vida 
dos peixes. Quando ela adentra no consultório de seu tio, uma 
excelente passagem da música do tema de ―Psicose‖ de 
Hitchcock acontece. Uma cena e um simples mais 
inteligentíssimo golpe de mestre do diretor Stanton. A cena 
toda é na verdade, muito boa, o ―caos‖ que reina quando o 
pelicano invade o local pelas janelas garantiu boas risadas. 

A esta altura, mesmo para quem ainda não conferiu o 
filme, já deu para perceber como o roteiro de Procurando 
Nemo é inteligente. A criatividade é usada e abusada durante 
toda a projeção e enquanto os peixes do aquário planejam a 
fuga de Nemo de volta ao oceano, este nem imagina que seu 
pai está enfrentando perigos mortais, que nem o próprio 
Marlin poderia imaginar ser capaz de enfrentar. O modo que 
Stanton adota para atrair a atenção e o carinho de crianças, 
adolescentes e adultos é algo admirável. Apesar de soar um 
pouco cansativo e ser até mesmo complexo para as crianças, 
durante todo o filme, as cenas de Dory e seu engraçadíssimo 
―baleiês‖, os seus ataques de amnésia, tudo garante deliciosas 
risadas (gargalhadas), inclusive algumas excelentes falas em 
momentos oportunos (a maioria citadas por Dory), como: 
―Continue a nadar, continue a nadar…‖, a musiquinha que ela 
canta durante boa parte do filme, o modo como ela faz para 
decorar o que está escrito nos óculos de mergulho, as suas 
falas onde ela tenta falar a língua das baleias, tudo é motivo 
para risos e mostra como os roteiros das animações de hoje 
em dia estão muito superiores aos de antigamente, apelando 
sem pretensões à originalidade e à imaginação. 

O visual de Procurando Nemo é uma verdadeira jóia. As 
belíssimas imagens do interior do Oceano, o vasto azul, a 
cidade de Sidney, a qualidade digital dos personagens, tudo no 
filme é feito cuidadosamente, caprichando aos mínimos 
detalhes. Afinal de contas, a produção começou três anos 
antes do filme estrear nos cinemas. Em 2000 os produtores já 
estavam preparando tudo e o roteiro tinha acabado de 
começar a ser escrito. A qualidade sonora de Procurando 
Nemo também merece destaque. O filme recebeu a indicação 
ao Oscar de Melhor Edição de som, graças ao competente 
trabalho da produção, que produziu minuciosamente mixagens 
de cada som, sons de água, pingos, bolhas e o imenso vácuo 
existente embaixo d‘água. A edição dessas mixagens foi mais 
além, eles empregaram em cada cena, exatamente o que eles 
estavam procurando. Conseguindo colocar sons exatamente 
idênticos e bem elaborados em cada cena, especialmente nas 
da água (ou seja, praticamente o filme inteiro). A trilha 
sonora composta e conduzida por Thomas Newman também é 
muito divertida, embora tenha se saído um pouco como 
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coadjuvante devido à algumas cenas de ação, que tomam toda 
a atenção do espectador e dos sons que captam tudo o que o 
filme precisa. Se não houvesse uma música de fundo por trás, 
obviamente que não seria a mesma coisa, embora pouco se 
note dela. 

Nos últimos anos acredito que a Pixar nunca produziu e 
construiu animações somente para crianças. É evidente que o 
público infantil é o principal alvo das indústrias de animações, 
mas nem por isso adultos, jovens e idosos não podem curtir 
boas piadas, e conferir de perto a produção visual sempre 
excelente em todos os filmes da Pixar. Com Procurando Nemo 
não é diferente, mas a verdade é que pessoas crescidas 
acabam compreendendo melhor o filme do que crianças 
pequenas que só gostam da piada e cenas intrigantes. Aqueles 
que já possuem um senso crítico mais apurado vão saber 
aproveitar muito melhor cada momento da animação, 
portanto, depois de rever o filme, agora que deixei de ser uma 
criança, pude perceber a linda mensagem que o filme passa. 
Essa mensagem gira unicamente em torno do amor paternal, 
ou seja, entre pais e filhos. Não interessa o que aconteça, o 
amor que o pai (ou a mãe) tem pelos filhos continua 
inatingível, um amor incondicional. E apesar de não entender 
tudo exatamente às claras, as crianças já são capazes de 
captar essa mensagem, muito bem explorada por Andrew 
Stanton. 

A Pixar vem melhorando a cada animação e isso é 
sentido por aqueles que as assistem. Depois do sucesso 
inacreditável que Procurando Nemo alcançou, tanto nas 
bilheterias mundiais quanto em prêmios, outros longas-
metragens de primeira linha foram entregues ao público, 
como os vencedores do Oscar ‗Os Incríveis‘ e ‗Ratatouille‘, 
ambos super originais e bem elaborados e o mais recente 
sucesso de crítica e público ―Wall-E‖, que tem presença 
garantida no Oscar 2009 e tem tudo para conquistar o prêmio. 
Procurando Nemo é um exemplo de filme que foi o marco de 
uma espécie de aprimoramento contínuo que a indústria das 
animações sofrem com o decorrer dos anos e com o 
desenvolvimento da tecnologia global. Como já disse, a 
qualidade digital deste filme é maravilhosa e sem dúvida, 
diferente de todas as outras que já vimos. Antes de ―Finding 
Nemo‖, acreditava que o melhor visual que já vira em 
animações foi no ótimo ‗Monstros S.A.‘. Mas este supera tudo. 
Para todas as idades, Procurando Nemo é um filme divertido, 
engraçado, original, despretensioso, premiadíssimo ao redor 
do mundo e vencedor do Oscar 2004 de Melhor Animação. Uma 
das maiores bilheterias da história é um filme imperdível e 
que marca a Pixar definitivamente como a melhor de todas as 
fabricantes de sonhos. E de animações, é claro. (Grifos meus). 

 

A mais longa das críticas, escrita quatro anos após a estréia do filme, 

em termos gerais, não é diferente das anteriores. O enredo do filme como 
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sendo a relação pai e filho, a paternidade, o pai medroso, protetor ao máximo 

e amoroso que se esforça para encontrar o filho, etc. elementos, afirmações, 

argumentos que são repetidos e repetidos não parecendo destoar do 

considerado nas críticas anteriores. À exceção de um ou outro elemento como 

amor paternal e o amor incondicional paterno. Todavia, ao mesmo tempo, 

parece haver uma ―patologização‖ da ausência ou vivência abjeta da 

paternidade (por exemplo, aquela que não cumpre o amor incondicional) que 

remete a norma e por sua vez ao tratamento. Mais do que ―o pai correto‖, 

produz-se a ―doença‖ que se deve tratar. 

Entretanto, repito, em termos gerais, pois, especificamente, tal crítica 

é usada por mim como uma agulha que manuseio para costurar uma resposta 

pontual ao problema de como Procurando Nemo trabalha de forma 

performativa para materializar a paternidade. Lembrando, é claro, de que 

não trato do filme em si, mas dele como rede de materialidades e 

socialidades que podem ir dos aproximados 100 minutos de exibição a 

identificação do produtor-executivo em razão de ser pai de cinco filhos, 

passando pelas memórias de infância do diretor aos conselhos do seu pai, do 

conflito eterno da relação entre pai e filho às críticas, comentários de 

internautas, dos textos que denomino de sócio-educativos ao peixinho de 

pelúcia de Nemo que ganhei. 

A performatividade para Butler (2001, p. 154) ―deve ser compreendida 

não como um ‗ato‘ singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática 

reiterada e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia‖. 

Ademais, como uma prática que ―é sempre uma reiteração de uma norma ou 

conjunto de normas. E, na medida em que ela adquire o status de ato no 

presente, ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição 

(BUTLER, 2001, p. 167). A referida noção pressupõe reiteração constante de 

uma norma citada, no caso a paternidade, que ocorre não apenas no tempo, 

sendo ela própria um processo temporal de repetição. Daí a noção de norma 

da autora não ser o mesmo que lei ou regra, elementos de certa maneira mais 

visíveis e próximos daquilo que é dito, e sim mais como um elemento ou 

conjunto deles que operam tacitamente em dadas práticas sociais. Para mim, 

próximo daquilo que é radicalmente presente, concreto, mas não dito, isto é, 
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que é produzido como efeito, ao mesmo tempo, que não se pres-supõe que o 

seja nem que possa ser estranho ou mesmo duvidável dada sua impregnação 

no domínio da inteligibilidade cultural. Por exemplo, a paternidade ou o 

―sexo‖ (FOUCAULT, 2007; BUTLER, 2008). 

Uma norma que conforme a rede adquire materialização, identidade 

estável e fixa, status de ato no presente. Em outras palavras, uma norma que 

dado o movimento circular das reiterações – sempre aparente, pois a 

repetição reforça e desestabiliza – produz o efeito de sedimentação, de 

substância. Nesse sentido, até o momento, tenho tentado provocar uma boa 

articulação entre elementos diferentes me permitam afirmar como a 

paternidade é performativamente materializada no filme e produz efeitos, 

inclusive, a ―patologização‖. Ou seja, a paternidade é tornada ato no 

presente do longa-metragem, sua verdade, tema-substância uma vez que 

defini-explica sua origem, enredo, história, mensagem, trama, lição, destino 

e ensinamento ao invés de outros temas como deficiência, solidariedade, 

superação, desobediência, amizade, limites, ecologia, etc.. Processo que 

encontra uma reiteração ―fixada‖ quando parece adquirir status ―filme 

temático62‖. No entanto, como afirmei, preciso costurar outras articulações a 

fim de problematizar como Procurando Nemo trabalha de forma performativa 

para materializar a paternidade. 

Embora Butler (2005) afirme que uma norma é sempre implícita, 

resistente a qualquer esforço de descontextualizar sua operação e que 

distinguir os efeitos que produz seja uma tarefa analítica difícil. Acredito que 

é possível estabelecer uma articulação entre o problema e a crítica, ambos 

acima referidos. Não estou me referindo apenas ao argumento do autor sobre 

como as pessoas crescidas compreendem melhor que as crianças a mensagem 

do filme que ―gira unicamente em torno do amor paternal, ou seja, entre pais 

e filhos. Não interessa o que aconteça, o amor que o pai (ou a mãe) tem pelos 

filhos continua inatingível, um incondicional‖. Mas, especificadamente, 

quando ele afirma que ―depois de rever o filme, agora que deixei de ser 

                                                           
62 Refiro-me a votação obtida no site http://cineplayers.com (Acessado em 12/10/2010) dos 
principais filmes, eleitos pelos votos de internautas, relacionados à temática da paternidade. 
O primeiro colocado é Procurando Nemo com 597 votos. 

http://cineplayers.com/


119 

 

criança, pude perceber a linda mensagem que o filme passa‖. Ou seja, apesar 

de afirmar que a mesma gira apenas em torno de um único eixo, o amor do 

pai pelos filhos, quando criança girava – se é que girava – em torno de outros 

elementos que desconhecemos. 

No entanto, não me ponho aqui a construir uma análise de conteúdo, 

longe disso, pois careço de competência para tamanha empreitada. O que 

faço está mais próximo de empreendimento de tecelagem uma vez que a 

crítica me serve como agulha com a qual dou pontos a fim de segurar certas 

articulações, estabilizadas localmente, por meio das quais continuo a tecer 

articulações que me permitam afirmar como Procurando Nemo produz efeito 

da paternidade, opera de uma forma performativa para materialização da 

paternidade. Início esta difícil tarefa a partir de um trecho da entrevista com 

Stanton, na qual diretor faz um balanço dos anos de produção do filme, e, na 

sequência, volto-me aos comentários dos/as internautas. 

Três. Quase três anos e meio. É muito tempo pra se trabalhar 
numa só coisa. E ainda assim não saber se funciona. Quero 
dizer, eu achei que funcionou. Achei que funcionária no 
primeiro ano em que trabalhei. Dois anos depois, após vários 
becos sem saída e manobras erradas e mudanças, você meio 
que sente derrotado. Eu estava me sentindo vulnerável, a 
produção toda estava. Não sabíamos o que tínhamos feito. Por 
isso, quando as luzes apagaram meu estomago estava virando, 
porque eu não fazia à menor idéia [refere-se às primeiras 
exibições testes do filme]. Foi incrível. Me descobri 
realizando... Que tinha seguido os passos do pai [compara-se a 
Marlin, o pai de Nemo] e tinha chegado ao ponto onde estava 
vendo tudo negativamente. Aquele foi o momento de ver as 
coisas positivamente. Depois que a poeira baixou, eu achei 
que o filme não é o que eu tinha planejado, mas quando o 
assisto, é exatamente o que eu quero (obtido no maquing off 
do filme contido no DVD dois da edição especial nacional. 
Grifo meu). 

 

No site http://www.cineplayers.com foram encontrados oito 

comentários (até a data do acesso em 5/08/2010), situados posteriormente a 

crítica que, no caso, caso os leitores e leitoras não recordem, foi escrita por 

Ed Carlos Inácio de Sousa que afirma, dentre outras temáticas, que 

Procurando Nemo é um filme ―fala da necessidade de confiança que um pai 

precisa ter em seus filhos, deixando-os se esforçarem para sair por si próprios 

de situações difíceis, fortalecendo assim sua própria personalidade‖. Nos 

http://www.cineplayers.com/
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comentários temas distintos são comentados, discutidos, desabafados, 

comemorados e não apenas a paternidade63. Mas, considerando o volume o 

grande que teriam se fossem organizados juntos, destaco apenas os 

relacionados diretamente a minha costura. Além disso, por vezes, a 

paternidade aparece neles como um detalhe a mais. 

Luiz Bertini64, em 05/07/2009. 
Se você tem filhos pequenos assista, se não tem assista 
também e comece a perder (se for o seu caso) este 
preconceito com os desenhos animados. Para mim este ainda é 
o melhor desenho animado, dos últimos tempos... tá bom, já 
feito. A história de um peixinho capturado e de seu pai que sai 
em sua busca, encontrando com uma "peixinha" maluquinha 
(que diz a frase do filme: continue a nadar, continue a nadar, 
nadar, nadar...), um bando de tubarões fora do comum, e um 
monte de peixes que fazem parte da massa, dão um sentido 
muito bonito a este filme. Uma boa história para as crianças 
(aprovada pelo meu filho) e uma boa história para os pais 
pensarem... (Grifos meus). 
 
Weliton Vicente, em 22/04/2008. 
Não há como negar que aqui temos uma obra-prima da 
animação. Desde o fabuloso roteiro até as cores vibrantes da 
produção tudo funciona. Uma coisa que funciona e que pegou 
muito bem foi a inversão de papéis (de mãe para pai) com 
relação ao excesso de cuidados com o filho pequeno. Boa 
sacada do roteiro. Outra coisa: todos os temores que Marlin 
comenta no início ele enfrenta no decorrer do filme e ainda 
tem bagagem para falar ao filho no final sobre tudo que 
passou. Para ver e rever (Grifos meus). 
 
André Luiz Almeida Ouriques, em 04/03/2007. 
Uma excelente animação uma das melhores inclusive. 
Diversão garantida. Com muitas lições a serem aprendidas. 
Consegue nos mostrar que a preocupação dos pais é reflexo do 
amor sentido pela cria. Um misto de emoção e alegria. Um 
dos grandes feitos da Pixar (Grifos meus). 
  
Arley Coqueiro, em 21/02/2008. 
Um grande clássico da Pixar, com uma verdadeira aula de 
animação e com uma história onde personagens carismáticos 

                                                           
63 Por exemplo, Antônio Felipe Purcino, em 28/12/2009, ―mais um bom filme da Disney/Pixar, 
com personagens cativantes, roteiro de alta qualidade e lindas cenas do oceano, reproduzindo 
quase à realidade os cenários submarinos. No entanto, o filme falha por ter algumas 
sequências desnecessárias e um personagem incrivelmente chato: Dorothy, um peixe fêmea 
totalmente retardado e com falha de memória. Fora isso, é diversão certa‖. 
64 Todos os nomes utilizados são os mesmos deixados pelos autores dos comentários nos 
diferentes sites. Esses são sites abertos e a própria internet é organizada como uma rede 
mundial de computadores como um domínio relativamente aberto, não entenderia a 
necessidade de alterar ou adotar nomes fictícios. Além disso, nada garante que os próprios 
nomes referidos já não o sejam. 
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enaltecem o amor fraternal, o companheirismo, a 
solidariedade, a superação e a esperança. Imaginemos uma 
situação em que um pai que “esnoba” a esposa diante da 
possibilidade de ter quatrocentos filhos, e no minuto 
seguinte, se vê sem ela e com apenas um filho? Superproteção 
é o mínimo que poderia se esperar desse mesmo pai num 
ambiente hostil, onde a segurança é uma anêmona. E Marlin, 
um peixinho palhaço da costa australiana, com seus defeitos, 
não conseguiu ser mais humano (Grifos meus). 

 

No site http://www.cinemaemcena.com.br foram encontrados nove 

comentários (até a data do acesso em 5/08/2010), dentre os quais seleciono 

dois por considerá-los mais emblemáticos a temática. A crítica do mesmo é 

escrita por Pablo Villaça que nela afirma Procurando Nemo como um filme 

que inclui subtextos curiosamente complexos: como a referência aos 

deficientes físicos e a mensagem sobre a forma com que lidam com as 

dificuldades da vida e a relação entre Marlin e seu filho. Assim, como a 

crítica, nos comentários a paternidade é um dos temas referidos. 

André Ventura da Cunha Vale, em 19/07/2003. 
ISSO SIM É UMA OBRA-PRIMA! Novo filme da Pixar é simples, 
direto, divertido e ainda traz uma pertinente mensagem para 
pais e filhos. Nunca os termos ―obra-prima‖ e ―genial‖ foram 
usados com tanta leviandade como nos últimos anos. 
Infelizmente, para receber tais alcunhas hoje em dia basta ter 
um diretor pretensioso por trás das câmeras (de preferência 
oriental) ou então um roteiro absolutamente confuso, repleto 
de pseudofilosofias ou recheado de citações extraídas da 
orelha de algum compêndio sobre a obra de Sigmund Freud. 
Ou seja: quanto mais metido a besta e menos sentido fizer, 
mais louvado será pelos ―intelectuais‖ de plantão. Até aí, 
tudo bem. Afinal, Cada um tem a obra-prima que merece... 
Todavia, esses senhores esquecem que arte (particularmente o 
cinema) é também sinônimo de comunicação e 
entretenimento de massas (ou alguém aí já ouviu falar de uma 
sala de projeção com apenas uma cadeira?). Simplicidade e 
clareza podem (e devem!), portanto fazer parte da magia da 
sétima arte. Atenção: eu disse simples, não simplório. Palmas 
então para os rapazes da Pixar que vêm produzindo alguns dos 
melhores filmes de animação dos últimos anos. TOY STORY (1 
e 2) e MONSTROS S.A. são exemplos de filmes que unem 
técnica primorosa (no caso, computação gráfica) com histórias 
simples, diretas, bem amarradas e extremamente divertidas. 
Não é a toa, portanto, que conseguem agradar tanto as 
crianças quanto os adultos, tornando-se rapidamente sucessos 
de bilheteria. O novo filme do estúdio (que sabiamente vem se 
associando à Disney), PROCURANDO NEMO, pode ser 
considerado enfim sua obra-prima. O nível de perfeição 
técnica que conseguiram atingir é realmente impressionante. 

http://www.cinemaemcena.com.br/
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Temos a sensação de estar literalmente embaixo d‘água ao 
seguir a trajetória do peixe-palhaço Marlin (voz de Albert 
Brooks no original) em busca de seu filho Nemo, que foi 
capturado por um dentista-mergulhador e agora se encontra 
preso dentro de um aquário em Sidney, Austrália. No caminho 
Marlin encontra vários tipos de peixes, faz amizade com a 
maluquinha Dory (que tem perda de memória recente, como o 
protagonista do filme AMNÉSIA) e enfrenta perigos diversos. 
Para não deixar o filme monótono, o roteirista Andrew Stanton 
fixa a ação também no aquário e mostra Nemo primeiro 
fazendo contato com os outros habitantes do local e, depois, 
os mirabolantes planos de fuga engendrados pelo líder Gill 
(dublado por Willem Dafoe). PROCURANDO NEMO tem diversas 
sacadas geniais, como o encontro com o tubarão Bruce (para 
quem não lembra, esse era o apelido carinhoso que recebeu o 
protagonista do famoso filme de Spielberg), que quer provar 
ser um ―cara legal‖ ao evitar comer peixes, o passeio nas 
costas das tartarugas-surfistas, entre muitos outros. Tudo isso 
recheia o filme de momentos divertidíssimos e ação constante 
que garantem o interesse da plateia até a conclusão. Outro 
fato bem vindo é ausência de números musicais irritantes que 
interrompem a ação como acontece sempre nas animações da 
Disney. A partitura incidental, composta por Thomas Newman 
(de UM SONHO DE LIBERDADE, fazendo aqui sua estréia nesse 
tipo de filme), é bastante eficiente e apropriada. Entretanto, 
o que torna essa animação particularmente acima da média é 
a mensagem sobre a importância da liberdade e da confiança, 
expressa de maneira exemplar na relação entre Marlin e seu 
filho. O pai, por ter perdido a esposa e o resto dos filhotes 
durante o ataque de uma barracuda, super protege Nemo 
(que ainda por cima tem uma nadadeira defeituosa) a ponto 
de impedi-lo de sair de casa, fator que vai ajudando a 
deteriorar tanto a autoestima do “garoto” quanto a relação 
entre eles. E é justamente para tentar provar sua capacidade 
e tentar conquistar o respeito de seu pai que Nemo acaba se 
metendo na enrascada que dá início ao filme. Quantos 
adolescentes carentes e recalcados não fazem o mesmo pela 
vida afora, trazendo consequências terríveis tanto para eles 
quanto para suas famílias? É por essas e outras que 
PROCURANDO NEMO é programa obrigatório para pais, mães e 
filhos. Seu estrondoso sucesso e a alcunha ―obra-prima‖ são, 
portanto, mais do que merecidos, tornando-se mais uma prova 
de que para ser genial não existe a necessidade de obscurecer 
nem de confundir. Pelo contrário. Ser simples e direto é, em 
última instância, a maior qualidade dos verdadeiros sábios e 
gênios. Cotação: cinco estrelas (Grifos meus). 
 
Anuar Rachid Atihe Neto, em 08/04/2003 
A Pixar Animation Studuios desde que fez sua estreia 
promissora no cinema, com o revolucionário Toy Story, sempre 
vem nos presenteando a cada filme seguinte com verdadeiras 
obras primas da animação. Além de seus diretores estarem 
preocupados em utilizar-se de técnicas digitais para ilustrar 
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maravilhosamente seu mundo de ficção, o principal mérito da 
Pixar, é conseguir conciliar em todos seus filmes a tecnologia 
digital, com histórias inteligentes e bem humoradas, que tem 
a proeza de conquistar tanto crianças, quanto adultos. Essa 
característica importantíssima da Pixar deve-se a seus 
diretores, que sempre se alternam na função de roteiristas de 
seus filmes. “Procurando Nemo”, conta a história de Marvin, 
um peixe palhaço que vive o drama de perder toda sua 
família, com exceção de seu filho Nemo, com isso Marvin é 
um pai muito dedicado e preocupado com seu filho. Mais seu 
pior temor se concretiza, quando Nemo é capturado e passa a 
viver em um aquário em Sydney. É ai que seu pai irá cruzar os 
sete mares a procura de seu tão amado filho. Andrew Stanton 
já havia dirigido e escrito o roteiro de outros filmes da Pixar, 
nos quais juntamente com seus amigos Peter Docter e John 
Lasseter, foi roteirista de Toy Story e diretor de ―Vida de 
Inseto‖ em parceria com John Lasseter. No seu mais novo 
filme, Andrew Stantlon tem a proeza de escrever e dirigir 
sozinho ―Procurando Nemo‖, e não é por esse fato que o 
jovem diretor, não consegue repetir o bom trabalho de seus 
filmes anteriores, pois seu mais novo filme é tão cativante 
quanto seus demais filmes, e arrisco dizer que somente é 
inferior ao clássico ―Toy Story‖. Ao assistir o filme nos 
emocionamos com o drama vivido pelo peixe palhaço Marlin, e 
embora estejamos vendo uma animação infantil, torcemos 
alucinadamente para que Marlin ache seu filho, a tragédia 
vivida pelo personagem no começo da projeção, faz com que 
tomamos suas dores, e entendamos o motivo da preocupação 
excessiva com seu filho, em contra partida, também nos 
emocionamos com o destino de seu filho Nemo, jurado de 
morte, já que dentre de alguns dias irá ser dado de presente 
para uma garotinha má. O desenvolver da trama corre de 
forma perfeita, é como se estivéssemos diante de um road-
movie, e durante a jornada de Marvin para encontrar seu 
filho, o peixe conhece figuras no mínimo curiosa, tais como a 
tartaruga com gíria surfista, o pelicano distraído, o caranguejo 
rabugento, e o trio de tubarões que lutam para não comer 
mais peixes, com direito até a reunião de grupo( como nos 
Alcoólicos Anônimos) tentando de todo o modo controlar o 
vício. Enquanto seu pai o procura, Nemo desenvolve uma forte 
amizade com seus amigos de aquário, todos eles são também 
realmente engraçados, aqui encontramos diversas figuras, 
como o peixe maníaco por limpeza, o peixe psicótico pelas 
bolhas do aquário, e o mais curioso de todos, o misterioso 
peixe ―chefão‖ do grupo, que vive a infelicidade de ser um 
peixe nascido no mar e que sua maior vontade é ser livre 
novamente, e para atingir esse fim, vive criando situações 
para fugir do aquário, mas nunca dão certo. O ponto negativo 
do filme é Dory, uma peixinha que Marvin conhece em sua 
busca e que o ajuda em sua tarefa. No começo a personagem 
até que é engraçadinha (sofre de perda de memória de fatos 
recentes), mas suas piadinhas repetitivas vem a enjoar no 
restante da projeção, como a piada da língua das baleias. O 
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drama de Marvin e Nemo, juntamente com a diversidade de 
personagens fez com que esse filme fosse tão curioso e 
engraçado. Quanto a parte técnica do filme é perfeita em 
conseguir criar um mundo aquático repleto de formas 
diferentes. ―Procurando Nemo‖ vem novamente a provar, que 
no quesito animação com qualidade gráfica e dramática a 
Pixar é imbatível (Grifos meus). 
 

No site http://quadrochave.blogspot.com obtive um texto assinado por 

Júlio Castro que embora se destine a tratar da personagem Dory de 

Procurando Nemo, já que foi extraído de uma lista dos 10 filmes/personagens 

mais legais entre as animações, acabou se constituindo um achado 

interessante a minha hipótese da paternidade como performatividade e, em 

específico, de como Procurando Nemo, como ator-rede, opera 

performativamente para materialização da paternidade. 

Procurando Nemo é o filme da paternidade. Aprendi muito 
com ele. Coincidiu não com o nascimento da Júlia, mas com o 
vício da Juju, que via 434564569345638946734962396 vezes 
por dia. Um dos melhores filmes da PIXAR (vamos falar muito 
da pixar aqui)... é muito difícil escolher um único 
personagem...mas a Dory é apaixonante, pela inocência, pela 
perseverança, por sempre estar achando algo de bom em 
qualquer coisa. A essa altura você já percebeu que os 
personagens que eu mais gosto são os de personalidade mais 
forte... É porque eles são sempre uma caricatura nossa (seres 
humanos), sempre exagerando alguma característica mais 
marcante... boa ou ruim. Voltando à boca da baleia.... Pra 
mim é nessa parte do filme que a Dory tem sua personalidade 
explorada ao máximo. É um dos diálogos mais importantes do 
filme e é onde o conflito chega a um ponto crucial, o Marlim 
perdendo o controle e chamando ela de Nemo... Ali a ficha 
emocional do filme cai. Ela vê a boca da Baleia como meio 
cheia, e não como meio vazia de acordo com o Marlim. Ela 
não sabe o que vai acontecer, mas confia na Baleia quando é 
pra soltar da língua e descer goela abaixo ("...porque é isso 
que os amigos fazem...confiam"); E a frase máxima dela: 
"...que coisa estranha de se prometer...se você não deixar 
nada acontecer com ele, então NADA vai acontecer com ele..." 
Enfim...atrás dessa peixinha maluca...tem uma profundidade 
incrível, ela é muito do que muito de nós deveríamos ser... 

 

No site http://adorocinema.com foram encontrados 34 comentários 

(até o acesso em 11/08/2010), dentre os quais selecionei apenas cinco, pois 

muitos traziam argumentos semelhantes e acabei selecionado os que eu 

http://quadrochave.blogspot.com/
http://adorocinema.com/
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considero como que possam enriquecer minha análise. Além disso, 

novamente, há comentários que não se relacionam ao tema da paternidade65. 

Luca, em 16/01/2003. 
Um ótimo filme, em feito, excelente. A história de um pai 
que perde sua mulher a Coral e seus outros filhotes restando 
somente um, Nemo um peixe palhaço, a história mostra o 
carinho de um pai com seu filho. Um ótimo filme, e lembrem-
se não percam! 
 
Josielia, em 04/02/2003. 
O filme é 100% diversão para a garotada. É um filme que 
traduz os incríveis sacrifícios de um pai por amor ao seu filho. 
Parabéns. Aguardo novos filmes da Pixar! 
 
Antônio Carlos, em 02/02/2003. 
Gostei muito foi um exemplo de dedicação de um pai para 
com o filho e mostrou que hoje em dia não funciona dessa 
maneira, muitos filhos são desprezados pelos pais, por isso 
existem crianças no orfanato, bom, gostei muito desse filme. 
Está de parabéns. 
 
Alexandre Bigaiski, em 19/01/2003. 
Um peixe-palhaço parte em uma jornada para resgatar seu 
filho raptado por mergulhadores e que passa a viver em um 
aquário de um consultório odontológico. Há muito tempo que 
eu não assistia a um filme tão divertido, eu até tenho a 
impressão de que me diverti mais do que as crianças, que 
lotaram a sala de cinema em plena segunda-feira. E a diversão 
é do começo ao fim, sem interrupção. Mais uma "bola dentro" 
da Pixar, produtora da animação. A animação é 
excepcionalmente boa (a dos humanos no filme, nem tanto), 
eu ainda tenho dúvidas se aquela água do mar é realmente de 
verdade ou produzida por computação gráfica. As expressões 
dos personagens são perfeitas. Todas as outras áreas técnicas 
também estão boas, edição, direção, música, som. O filme 
trata muito de assuntos como preconceito e relação entre pai 
e filho. Um pai que antes tinha medo de ir para mar aberto 
(devido a um trauma do passado, no qual a sua esposa 
morreu), agora se vê cruzando os sete mares para recuperar 
seu único filho que restou, Nemo. É tipicamente uma aula de 
como as crianças (não somente elas) devem agir com as outras 
pessoas, sem ter nenhum tipo de preconceito, sem julgar 

                                                           
65 Novamente há comentários que nada se relacionam com a temática. Por exemplo: Patrícia 
Enrique da Silva, em 15/01/2003, afirma que ―o filme é simplesmente maravilhoso. Ele 
aborda com simplicidade todas as curiosidades do fundo do mar, descrevendo cada espécie. 
Principalmente o protagonista do filme que é um peixinho palhaço. É engraçado. Ensina que 
devemos respeitar o ecossistema para que possamos viver em equilíbrio‖, por sua vez, 
Karolyn da Silva, em 25/01/2003, ―O filme é excelente para todas as idades, o bom desse 
filme é que ele nos mostra que a aparência não é tudo exemplo: Bruce ele é um tubarão! é 
uma máquina de comer peixes no filme, ele mostra que ele quer mudar essa aparência, 
mesmo sendo um tubarão branco! amei esse filme, assista que você vai adorar ps: 
principalmente a Dory, ela tem problema de memória!‖. 
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antes de conhecer; nem sempre as pessoas são más como se 
pensa (como os tubarões no filme; ou só porque Marlin é o 
peixe-palhaço ele tem que ser engraçado). O rapto de Nemo 
mostra às crianças o perigo de desrespeitar seus pais. Apesar 
de Nemo ter um problema em uma das nadadeiras (uma é 
menor que a outra) ele é sempre incentivado a vencer esse 
"problema" e não deixar se abater por causa dele, e sempre 
vence. Isso quer dizer: vamos crianças, não é porque você tem 
alguma "diferença" em relação aos outros que você vale 
menos; você pode conseguir o que quer. Acrescentando que o 
heroísmo de Marlin em vencer todos os perigos de que tinha 
medo para salvar seu filho é, no mínimo, emocionante. 
Procurando Nemo é repleto de piadas engraçadas e cenas 
divertidas. Eu dei risada praticamente o filme inteiro (e não só 
eu como os outros adultos que estavam assistindo). Um 
excelente filme para a diversão da família, todos saem da sala 
satisfeitos, e não é para menos, é um excelente filme. 
 
Adnoraha, em 22/01/2003. 
Procurando Nemo é um filme super divertido e aborda um 
assunto ultimamente muito presente na nossa realidade: pais 
que assumem totalmente a criação dos filhos, pois mostra a 
dedicação de um peixinho viúvo que enfrenta e supera vários 
desafios para salvar seu filho. O filme é extraordinário, 
apesar de ser infantil nenhum adulto pode perder. 

 

Comentários, explicações, divagações, desabafos, argumentos, 

afirmações sobre paternidade produzidas tomando Procurando Nemo como 

referência. O filme? Sem dúvidas, mas me refiro aqui a ele como uma rede de 

materialidades e socialidades que mobiliza, transforma, perturba e cria outros 

atores (LATOUR, 2001) cujas conexões se estendem do filme as críticas, do 

―vício da juju‖ ao olhar do diretor que segue os passos do pai medroso 

enxergando tudo negativamente, da lição que mostra que a preocupação do 

pai como reflexo do amor sentido pela cria à relação entre inversão dos 

papéis (de mãe para pai) e o excesso de cuidados com o filho pequeno, dos 

adolescentes carentes e recalcados à história para os pais pensarem, do 

desprezo de pais e a existência de crianças nos orfanatos ao sacrifício paterno 

por amor ao filho, da humanidade de Marlin ao perigo que as crianças correm 

ao desrespeitarem os pais, do carinho de um pai até um assunto muito 

presente na nossa sociedade: pais que assumem totalmente a criação dos 

filhos. Processos identificatórios distintos que se articulam mobilizando 

conexões diversas cuja heterogeneidade delas é condição de estabilidade da 
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rede (LAW e MOL, 1995). Isto é, de Procurando Nemo como filme da 

paternidade. 

Embora corra o risco de causar certa confusão caso alguém entre vocês, 

acredite que pretendo distinguir cirurgicamente quais conexões na rede 

heterogênea, especificamente, são estabelecidas para materializar a 

paternidade ou identificar nas citações que identidades paternidades são ditas 

e não-ditas, a fim de definir quais são desejadas e abjetas. Não me disponho a 

colocar tais identidades paternas em oposição, pois elas constituem uma 

relação de interdependência como domínios distintos que se repelem e 

regulam, sem formarem sínteses66. A materialização nunca se efetiva 

plenamente, sendo ela própria um processo temporal inacabável apesar dos 

esforços da rede heterogênea na qual está localizado por estabilizá-la. 

Embora não proponha a investigar que paternidades seriam desejadas ou 

abjetas. Não posso ignorar a formação do sujeito paterno pressupõe a 

formação de um domínio de abjeção. 

Paternidade como responsabilidade e dilema, experiência e limite, 

vivência e exercício, ausência e necessidade, desprezo e lei, cuidado e 

carinho, potencialidade e amor, pouco importa, afirmo, a paternidade é uma 

norma. Para Butler (2001, p. 170) ―a materialização de normas exige [...] 

processos identificatórios pelos quais as normas são assumidas ou apropriadas, 

e essas identificações precedem e possibilitam a formação de um sujeito‖, e 

ratifica sua postura radical, ―mas não são estritamente falando, executadas 

pelo sujeito‖. De Stanton à Adnoraha a paternidade é identificada, efeito 

produtivo e localizado de dada rede heterogênea, por meio da qual, os 

sujeitos paternos lhe são posteriores e possibilitados por meio dela, ou seja, 

eles adquirem existência, ontologia, status, relevância social, identidade, 

                                                           
66 Para Butler (2001) a formação do sujeito exige a produção simultânea do domínio de seres 
abjetos. Isto é, ―aqueles‖ que ainda não são ―sujeitos‖, mas formam o exterior constitutivo 
relativamente ao domínio do sujeito. Dito de outra maneira, o abjeto forma o domínio no 
qual o sujeito é circunscrito por meio de um duplo processo: de repudio com quaisquer 
identificações com domínios da abjeção e da regulação de quaisquer identificações com o 
fantasma do abjeto. Nesse sentido, ao analisar a questão da materialização do sexo, a autora 
afirma que ―a materialização de um dado sexo diz respeito, centralmente, à regulação de 
práticas identificatórias, de forma que a identificação com o abjeto do sexo será 
persistentemente negada. E, contudo, essa abjeção negada ameaçará denunciar as 
presunções auto-fundantes do sujeito, fundando como está aquele sujeito num repudio cujas 
consequências não pode controlar‖ (BUTLER, 2001, p. 156). 
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invisibilidade, tamanho, valor, textura, coloração, sabor, responsabilidades, 

carnalidade, etc., ao mesmo tempo, que são consolidadas as condições 

normativas de sua própria emergência. 

Todavia, qualquer suposição de que a paternidade goze de alguma 

ontologia separável que decorra, seja da lei ou função, do sangue, 

espermatozóide ou DNA, seja das relações afetivas ou jurídicas, é questionada 

pela noção de performatividade. Além disso, a paternidade como 

performatividade não pode considerar a concepção de sujeito voluntarista que 

exista separado das normas regulatórias as quais ele, por vezes, nega-a, luta 

por ela, sonha vivê-la, alegra-se com ela, toma-a como sua vida, despreza-a. 

Apesar disso, ela não é executada pelo sujeito. Ele lhe é posterior, seu efeito 

mais material, a própria materialização da norma que forma e coage corpos, 

governa as possibilidades deles negociarem suas relações. Nesse sentido, 

acredito que os textos que denomino de socioeducativos se articulam de 

maneira eficiente com o argumento. O primeiro deles foi encontrado no site, 

http://planetaeducação.com.br, tendo sido escrito por João L. de Almeida 

Machado, professor doutor em Educação pela PUC-SP. 

Procurando Nemo - Amor Incondicional 
Você já parou para pensar no incondicional amor 

devotado pelos pais a seus filhos? Quantas vezes conseguimos 
agradecer a nossos pais pela proximidade, companheirismo e 
amizade sincera que tem conosco? Será que nossas crianças 
têm a exata noção do que significam seus pais para eles? Em 
nosso trabalho nas escolas, conseguimos traduzir para nossos 
pequenos o quanto é importante "curtir" os pais? Será que os 
pais entendem que são muito mais que "patrocinadores" do 
futuro de seus filhos?  

Muitos pais que conheço se preocupam demasiadamente 
em sustentar os interesses materiais de seus filhos. Só com 
isso. E é aí que temos um grande problema. Sério demais para 
ser esquecido ou colocado em segundo plano. Nossas crianças 
precisam de muito mais que bens materiais (também eles, 
sem dúvida). Elas necessitam de orientação, presença, amor, 
limites,... 

Temos falhado com as crianças por conta de vários 
fatores. Muitos pais que conheço mencionam a correria do 
cotidiano como explicação pelo fato de terem pouco tempo 
para seus filhos. Outros dizem que querem agradar as 
crianças com presentes pela ausência provocada pelo 
trabalho. Não importa se a quantidade de tempo disponível 
não é lá das maiores. O importante é a forma como utilizamos 
esse tempo. Devemos valorizar as oportunidades que temos 

http://planetaeducação.com.br/
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de estar com nossos filhos. Isso significa, muitas vezes, dar 
atenção e abdicar de certas coisas que queremos ou gostamos 
de fazer para estar com os nossos filhos (sei que soa como um 
grande sacrifício para alguns, entretanto vale ressaltar que o 
retorno das crianças é tão precioso que compensa qualquer 
perda). 

Estar com os filhos significa participar de suas vidas. 
Escutar suas queixas. Curtir suas pequenas vitórias. Auxiliar 
nos compromissos escolares. Partilhar nossas experiências 
com eles. Fazer com que eles se sintam amigos e cúmplices 
nessa extraordinária experiência que é a vida. Não podemos 
esquecer que um dia eles crescem, se formam, constroem 
suas próprias vidas, formam suas famílias e passam a viver 
independentemente de nós. Não podemos perder a chance de 
aproveitar a presença, a proximidade que temos com eles... 
"Procurando Nemo" conta a história de um incondicional amor 
de pai para filho. É uma grande inspiração para todos. Pais, 
professores, crianças e todos aqueles que amam alguém. 
Divirtam-se! Emocionem-se! Desbravem os oceanos atrás de 
seus filhos. 

 

O segundo foi encontrado no site, http://desabafodemae.com.br, 

tendo sido escrito por Aline Silva Dexheimer, escritora e analista de sistemas. 

Procurando Nemo – uma lição de vida para os pais 
Toda vez que eu assisto Procurando Nemo, eu me 

encanto. Um belo filme, nos permite tirar algumas lições, 
como pais. Marlin, o peixe palhaço e Coral esperam felizes 
por seus filhinhos. Soa 400 ovas! Nos primeiros minutos 
podemos constatar as preocupações de pais! Podemos nos 
enxergar muito bem no casal de peixinhos. – “Dentro de 
alguns dias seremos pais!” – fala Coral com uma expressão de 
fascínio e medo. – “Será que eles vão gostar de mim” – 
Acrescenta Marlin preocupado! Sim, pensamentos passam pela 
nossa cabeça também! Sermos pais! Saberemos ser pais? Será 
que nossos filhos gostaram de nós! Desempenharemos bem 
nosso papel? 

Eles estão num lugar aparentemente seguro. Um belo 
“bairro” para viver. Uma bela “casa” para morar. Um casal 
começando a vida, procurando das o melhor para seus filhos e 
deslumbrando um futuro feliz. De repente, o mundo de Marlin 
muda completamente. Uma tragédia. Coral, como qualquer 
mãe protetora tenta salvar seus filhos, mas e devorada por 
um enorme peixe juntamente com 399 ovas! Quando eram 
menores, por volta dos dois anos de idade, meus filhos 
ficavam silenciosos nesta cena. E eu também. Ninguém 
perguntava nada. Eu não respondia nada. Hoje eles estão com 
quatro anos e revemos o filme recentemente. Fazia tempo 
que eles não assistiam. Desta vez, me olharam surpresos! – 
“Onde está aquele peixe com voz de mulher?”. Xi! Hum... 
Bem... O que vou dizer!? Foi devorada? Ou “Sabem, Nicholas 
Enzo e Alyssa, às vezes as mães morrem!?”. Não!!! Limite-me 
a dizer: – O peixão comeu! – Comeu? Repetiram com espanto. 

http://desabafodemae.com.br/
http://desabafodemae.com.br/


130 

 

“Coitada!”. Porém, Marlin não está só, restou-lhe a última 
ova, escondida embaixo da pedra está Nemo. Seu filho. Sua 
esperança. Sua felicidade. Ele prometeu: “Nunca vou deixar 
nada acontecer com você. Nada. o pai está aqui”. Como 
nós todos, ele quer proteger seu filho. Dar o mundo a ele. 
Evitar qualquer desgraça. Queremos protegê-los nas nossas 
“Anêmonas”. Mas não é assim que acontece. Nós, como pais, 
sonhamos e tentamos dar de tudo e fazer o máximo, 
entretanto cada um tem suas próprias escolhas. Cada um tem 
sua personalidade por sua própria vida. 

Com Nemo não seria diferente. Marlin o amou muito, 
mas superprotegeu-o demais. Ele Prometeu que nada 
aconteceria com ele, mas literalmente não deixou que nada 
acontecesse com ele. Assim, Nemo não saberia mais tarde que 
“o paredão” era perigoso, até que perder-se. Marlin não fez 
por mal, a maioria de nós não faz, quando cometemos erros 
de amor. Marlin queria protegê-lo m nas deixou de lhe 
ensinar como caminha com seus próprios caminhos. Podemos 
ver isso nitidamente quando Nemo fica preso num coral, de 
cabeça para abaixo; ele corre para ajuda-lo sem permitir que 
Nemo tente sair sozinho: “você nunca vai sair daí sem 
ajuda!”, proclama descontrolado. Ele não confia em ninguém 
para tomar conta de seu filho, muito menos no seu próprio 
filho! 

Uma das lições: Proteja seu filho, mas não o sufoque. 
Ensine-o a defender-se nos “paredões” da vida, não faça tudo 
por ele. Fique por perto, ame-o, ajude-o, porém confie 
também. Incentive o filho a dizer frequentemente: “Eu 
consigo”. 

Marlin é um peixe preocupado. Logo percebemos que 
ele vive com medo. Não se diverte, nem mesmo sabe contar 
piadas! Digamos que sua vida é perfeitamente calculada, 
porém o filho, Nemo está pronto para descobrir o mundo, 
como naturalmente acontece com todos nós a certa altura da 
nossa vida. Com sede de conhecimentos e aventuras, Nemo, 
enfim convence o pai a deixá-lo ir à escola. Marlin, como 
todos nós, no papel de pais, sabemos que sempre chega o 
momento de dar início a libertação do filho para o mundo. 
Esta primeira etapa é a escola. Eles já não precisam tanto de 
nós. Embora saibamos que não podemos segurar nossos filhos 
para sempre, parece que nunca estamos realmente 
preparados para estes momentos. Para provar que a capaz, 
Nemo, faz a escolha da sua vida que modificará 
definitivamente a vida de pai e do filho. 

Nemo é levado por mergulhadores enquanto Marlin 
desesperado se joga naquele que será a sua maior aventura na 
vida. Enquanto ele busca o seu filho, ele também está 
fazendo uma viagem de descobertas sobre si mesmo, 
vencendo medos, quebrando paradigmas, encarando a si 
mesmo. No seu caminho ele encontra Dory. Uma peixa meio 
maluca que sofre de perda de memoria recente. Na sua 
simplicidade, é Dory que mostra a Marlin, a maior das lições, 
a importante de viver o agora, uma vida sem medos 
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antecipados, sem planejamento. Por entre aventuras e 
perigosas, é por meio de Dory, Marlin entende que a vida 
pode ser divertida quando você perde a capacidade de prever 
cada minuto que antecede sua vida. Que a vida é cheia de 
imprevistos. Que “não deixar nada acontecer a alguém” é 
uma coisa “engraça de se prometer a alguém”, porque 
assim nada acontecerá a esta pessoa, nem bom, nem mal. 
Que lição! Para sempre poderemos estar ao lado dos nossos 
filhos, mas jamais poderemos impedi-los de experimentar a 
vida com seus próprios pés. Ao mesmo tempo, Nemo também 
está aprendendo suas lições. Ele aprende que suas limitações 
físicas não o impedem de ser forte e que pode SIM, lutar por 
si mesmo. Preso em um aquário e rodeado de peixes malucos 
e frustrados ele descobre o valor da amizade e da união de 
forças para vencer. Quando descobre que seu pai virou herói e 
está atrás dele lutando contra tubarões, nadando com 
tartarugas centenárias, vencendo baleias e cruzando o oceano 
à procura dele, ele ganha energias para fugir e correr de 
volta para o seu pai. 

Em meio ao desespero da incerteza, Marlin pergunta a 
Dory, “Como você sabe que nada de rum vai acontecer?” – Ela 
responde surpresa: “Eu não sei!”. Ninguém, sabe, tem uma 
vida lá fora e não podemos deixar que nossos medos e 
inseguranças sejam transferidos para nossos filhos. Então, 
Marlin e Dory saltam para a escuridão! O mesmo tipo e salto 
que damos quando decidimos ter nossos filhos! Não sabemos o 
que virá, mas não podemos deixar de viver, experimentar, 
tentando tornar todas as nossas aventuras por aqui mais 
divertidas e leves. No final desta deliciosa aventura vemos um 
Marlin como um pai mais feliz, mais leve e que aprendeu até 
a contar piadas; e um Nemo, mais confiante, mais maduro e 
seguro do amor que recebe e dá (Grifos meus). 

 

A paternidade é um ideal regulatório que nunca é plenamente 

alcançado dada à própria instabilidade da norma. Mas a repetição da norma 

parece útil para manutenção da heteronormatividade e do imperativo da 

família nuclear e até mesmo a interdição do incesto. Nesse sentido, nos dois 

textos a instabilidade reiterada é cooptada, haja vista que parece se 

configurar como etapa para se chegar a uma experiência, vivência e exercício 

diferenciado. O processo se dá pelo aprendizado de lições e adoção de atos 

para consigo e para seus/as filhos/as. De certa maneira, na paternidade no 

contexto do cuidado infantil descrita no texto, não encontro mais o dilema do 

pai de Stanton entre ―ser pai ou amigo do filho‖ nem mesmo a multiplicidade 

inquietante presente nas citações. Afirmei que não me proponho a investigar 

que paternidades seriam desejadas ou abjetas. De fato, não o farei, mas 
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acredito que os textos operam a circunscrição do sujeito paterno, no contexto 

do cuidado infantil. O que pressupõe a circunscrição do domínio paterno 

abjeto. Entretanto, não imaginem que me ajoelharei, leitores e leitoras, 

diante dessa constatação localizada de maneira triste e revoltante. Os tempos 

de sedução do poder passaram e a militância não precisa ser tristeza para ser 

vivida (FOUCAULT, 2010). A paternidade não precisa ser desprezada mesmo 

que (ou inclusive porque) se constitua como mecanismo de coerção e governo. 

De minha parte, pelo contrário, aposto na resistência como algo que se 

opera no interior da própria norma pela qual o poder produz seus efeitos, mas 

sempre sem apreender plenamente sua produção, pois elas mesmas 

testemunham suas instabilidades, incoerências, multiplicidade e, sobretudo, 

plasticidade67 e, por vezes, resistem à necessidade de coerência, estabilidade 

que impõe a inteligibilidade cultural. Acredito que as citações, do modo como 

as organizei, permitem me afirmar como a paternidade não se define por uma 

substância advinda de princípios transcendentais, dos recôncavos da biologia 

nem de singularidades culturais nem mesmo de uma diversidade deles, pois, 

são elementos que trabalham para operar performatividade sua materialidade 

e ocultam seu arranjo político e arbitrário. 

Talvez, seja interessante noutro momento investigar a paternidade 

como estética de existência cuja transgressão ética das normas aponte para a 

constituição de algo novo ou transgredir a fantasmagórica linha entre 

paternidade e amizade, que segundo Stanton foi explorada em Procurando 

Nemo e se mostra como um conflito eterno na relação de amor entre pai e 

filho, pois que tipo de curto-circuito aconteceria se a amizade fosse 

introduzida na relação, na qual, deve haver a lei e a regra? Possibilidade para 

                                                           
67 O termo ―plasticidade‖ é referido aqui a partir do uso de Beatriz Preciado. Em entrevista 
com Luz Sánchez-Mellado (2010), a autora defende que a sexualidade é plástica, isto é, não é 
fixa nem mesmo uma constante na vida ou sequer num dia. Justamente por isso a sexualidade 
- que para a autora é a forma mais ampla da subjetividade -, a identidade, a orientação 
sexual, os modos de desejar, os modos de obter prazer estão submetidos a regulação política. 
Nesse sentido, considera que há um enorme trabalho social para modular, controlar, fixar 
essa plasticidade, normalizar a sexualidade e todos os demais elementos a ela associados. 
Entretanto, a resistência/rebeldia contra a norma está na inexorabilidade de se adequar 
fixamente àquilo que se supõe ser feminino, masculino, à heterossexualidade ou a 
homossexualidade. Ou seja, normalizar a plasticidade sexual. Acredito que as reflexões da 
autora são fecundas para conduzir o estudo da paternidade, especialmente, considerando as 
contribuições desta dissertação. Talvez, adiante, precise estudar a possibilidade de analisar a 
paternidade a partir de tal noção a fim de chegar à paternidade plástica. 
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estudo futuro que circunscreve o limite desta própria dissertação. Na troca de 

credibilidades que ao longo destas páginas entre o filme e eu, não tenho 

dúvidas, a relação entre Marlin e Nemo ainda podem suscitar ainda muitas 

dobras, re-dobras e des-dobras dos jogos de poder, verdade e governo 

(DELEUZE, 1992). Assim, faço minhas as palavras de Butler (PRINS e MEIJER, 

2002, p. 158) ―a idéia não é baixar uma proibição contra o uso de termos 

ontológicos [paternidade, masculino, homem, dentro outras], mas, ao 

contrario, usá-las mais, explorá-las e resgatá-las, submetê-los ao abuso, de 

modo que não consigam mais fazer o que normalmente fazem‖. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

OU ÚLTIMAS PALAVRAS DEPOIS DE BELOS DIAS

 

Nesta dissertação busquei refutar qualquer sentido pré-linguístico sobre 

paternidade que se inscreve na dicotomia biologia versus cultura e objetivei 

analisar como a paternidade é performativamente materializada em 

―Procurando Nemo‖ e, mais precisamente, como este o ―filme‖ trabalha de 

forma performativa para materializar paternidades. Para tanto, foi construída 

uma tríade conceitual estruturada nos conceitos de performatividade, 

inteligibilidade e materialidade, em diálogo com pressupostos teórico-

epistemológicos da Teoria Ator-Rede (TA-R). Além disso, as análises não se 

limitaram aos quase 100 minutos de narrativa, elas focalizaram, sobretudo, 

em uma rede extensiva de materialidade e socialidades que incluem diversos 

elementos e, em especial, as notas da produção, críticas cinematográficas, 

depoimentos obtidos em sites de cinema e textos sócio-educativos. 

As análises que empreendi buscaram tecer essa rede heterogênea na 

qual a paternidade vai sendo performativamente produzida como 

materialidade. No jogo performático que se delineia nessa rede, a 

paternidade se constrói, ao mesmo tempo, como elemento anterior (ou seja, 

a paternidade é referida como o tema central sobre o qual o filme foi 

produzido), mas também o destino temático do filme (ou seja, o filme 

constrói paternidade). Esse jogo produz outros efeitos, por exemplo, pessoas 

inscrevem suas experiências e expectativas como pais referindo o filme; 

tomando o filme como exemplo, textos fazem referência à paternidade como 

conflito eterno entre ser pai ou ser amigo do filho ou sobre a importância do 

carinho paterno ou a questão dos pais que assumem totalmente a criação dos 

filhos ou ainda o exemplo da paternidade do filme como reflexo da relação de 

amor/insegurança do criador em relação à sua criatura etc. Processos 

identificatórios distintos que se articulam mobilizando conexões diversas cuja 



135 

 

heterogeneidade é condição de estabilização da rede, da própria norma e, 

sobretudo, das ―experiências/vivências‖ paternas. 

Desta maneira, afirmo que a paternidade não existe como substância, 

mas como efeito de redes heterogêneas de materialidades e socialidades, 

sendo sua existência e possibilidade dependentes dos arranjos travados entre 

os actantes situados na rede. Ela é produzida como ideal regulatório 

impossível de ser realizada plenamente (e por isso excludente) e estável 

precariamente conforme as redes que a possibilitam. Nesse sentido, a 

paternidade se constitui como mecanismo de coerção e governo, porém 

apesar disso (ou inclusive por isso) ela não precisa ser desprezada, pois a 

resistência opera no interior da própria paternidade. 

A paternidade é uma norma tácita. Ela produz efeitos, mas nunca 

apreende plenamente sua produção, pois seus efeitos testemunham suas 

incoerências, multiplicidade e plasticidade. Criam paradoxos, desestabilizam 

a própria norma que as origina. Não tenho dúvidas que ela pode operar como 

desestabilizador e intensificador do ―pensar diferentemente‖, por exemplo, a 

amizade e o amor entre pais e filhos/as, as masculinidades e maternidades ou 

ainda a relações entre homens e Estado no que tange a discussão dos direitos 

sexuais e reprodutivos masculinos. 

Alguns elementos fundamentais para se repensar a paternidade, mas, 

infelizmente, não puderam ser contempladas neste estudo e acabaram 

ficando de fora. De certa maneira, após re-ler meu estudo, percebi que me 

voltei em demasia à necessidade de ―pensar diferentemente‖ a paternidade 

e, em especial, executar um processo de fazer ciência de modo a não ocultar 

os arranjos que a permitem existir (LATOUR, 2004a; BUTLER, 2008). Em outras 

palavras, nesta dissertação meu objeto de pesquisa, também, acabou se 

tornando o próprio exercício de fazer pesquisa. 

De certa maneira, ao final desta pesquisa, acabo me identificando 

como pesquisador com as palavras de Andrew Stanton após assistir a primeira 

exibição do filme Procurando Nemo: ―Depois que a poeira baixou, eu achei 

que o filme não é o que eu tinha planejado, mas quando o assisto, é 

exatamente o que eu quero‖ (Obtido no DVD dois da edição especial nacional 

do filme). Muito obrigado, leitores e leitoras, pela atenção. 
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APÊNDICE I 

PROCURANDO NEMO• (RESUMO EXPANDIDO) 

 

 

CENA I 

“Eu prometo que nunca nada vai acontecer com você, Nemo” 

No fundo do oceano, Marlin e Coral, dois peixes-palhaços, estão conversando 

sobre o seu novo lar – uma anêmona localizada no alto de um abismo chamado 

paredão, com vista para o mar adentro. Marlin se vangloria de ter conseguido 

a melhor vista do oceano, ―tem bastante oxigênio por aqui... Sou um peixe 

com ‗P‘ maiúsculo ou não sou?‖. Coral atende as expectativas de Marlin. 

Todavia, apesar da vizinhança boa e da proximidade da escola, ela se 

questiona se precisam de tanto espaço. Marlin afirma que ela precisa pensar 

nas crianças, ―elas merecem o melhor da vida‖. Em pouco tempo, eles serão 

pais e estão cheios de expectativas com as ovas que aguardam nascer. ―a 

gente tem que escolher os nomes‖, afirma Coral. Marlin propõe chamar uma 

metade de Coral Junior e a outra metade de Marlin Junior. ―Eu gosto de 

Nemo‖, Coral pontua. Ele concorda que um pode se chamar assim e afirma 

que prefere que a maioria se chame Marlin Junior. ―Que coisa... Daqui um dia 

vamos ser pais‖, afirma com entusiasmo Coral. Neste instante, Marlin, parece 

se surpreender com a constatação, e se questiona, ―e se eles não gostarem de 

mim?‖. Coral tenta acalmá-lo, ―Marlin, são mais de 400 ovas alguém tem que 

gostar de você!‖. Eles se mudam de assunto e passam a se distrair quando, de 

repente, Marlin se dá conta que a vizinhança outrora lotada de peixes está 

deserta. Ele avista apenas Coral e, em mar adentro, uma barracuda. Marlin 

sussurra para que Coral volte para a anêmona, todavia, ela parte depressa em 

direção as ovas. A barracuda faz o mesmo, porém é interrompida por Marlin 

                                                           
• Finding Nemo, 2003, 100 minutos. Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures. Roteiro 
de Andrew Stanton, Bob Peterson e David Reynolds. Dirigido por Andrew Stanton. 
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que passa a brigar com ela, mas é atingido e desmaia. Quando acorda: nem 

Coral, barracuda ou mesmo as ovas estão mais ali. Todos sumiram. ―Coral, 

Coral?‖. Ele começa a chorar... Longe, avista uma das ovas e parte para 

buscá-la. Marlin a acolhe cuidadosamente nas barbatanas o ovo levemente 

rachado, ―Pronto, pronto. Tudo bem. O papai tá aqui. O papai tá aqui com 

você. Eu prometo que nunca nada vai acontecer com você, Nemo‖. 

 

CENA II 

“Eu odeio você” 

Vemos, do fundo do mar, o sol brilhando, ―primeiro dia de aula, primeiro dia 

de aula, acorda, acorda‖, grita Nemo pulando sobre seu pai. ―Eu não quero ir 

pra escola, mas cinco minutinhos‖, fala Marlin ainda dormindo. Nemo o 

contradiz afirmando que a escola é para ele e não para seu pai que, aos 

poucos, desperta. Entusiasmado com o primeiro dia de aula, Nemo não para 

de nadar de um lado para o outro, velozmente, dentro da anêmona onde 

residem (não mais aquela do início), quando, num descuido, cai para fora 

dela. Marlin se desespera e rapidamente e encontra seu filho com o rosto 

enfiado num coral. ―Não se mexe, não se mexe. Nuca vai sair daí sem ajuda. 

Onde machucou?‖, pergunta repetidamente Marlin. Ele vira e revira Nemo em 

busca de um machucado, inquire o filho sobre o como ele está se sentindo. 

Passado o susto, e antes de sair da anêmona para rumar à escola, Marlin 

lembra a Nemo sobre qual palavra combina com oceano, ―insegurança‖. 

Marlin fica feliz com a resposta, ―esse é meu garoto‖. Um pouco antes, o pai 

de Nemo pergunta sobre sua nadadeira da sorte. Isto é, Nemo possui uma de 

suas nadadeiras menor que a outra. Isso, segundo seu pai, o faz nadar com 

dificuldades, ―você sabe que não nada bem‖. No caminho para a escola Nemo 

não parava de fazer perguntas sobre quantos anos vivem as tartarugas, se seu 

pai já viu um tubarão. Sei pai ouve com atenção. Marlin estava preocupado 

em protegê-lo enquanto ele estava ansioso para conhecer o oceano, por viver 

aventuras, pelo primeiro dia de aula. Eles chegam à escola e encontram 

outros pais que se surpreendem com o fato de Marlin ter saído da anêmona, 

―é, faz tempo‖, diz sem graça o peixe-palhaço. Eles pedem que ele conte 

uma piada, ele reluta a fazer isso, mas eles insistem. Mas ao invés de contar a 
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piada Marlin a explica, confunde-se, muda, enfim, fracassa ao ser engraçado. 

A situação constrangedora só pára com a chegada do professor, uma arraia. 

Marlin se aproxima dele para falar das limitações de Nemo (a nadadeira 

menor que a outra), mas não foi levado tão a sério pelo mesmo. Não tardou 

para ele reunir a turma e conduzi-la ao passeio pelo recife até sei destino: o 

paredão. Marlin soube pelos outros pais que a aula seria lá, assim, partiu 

desesperado para encontrar seu filho. No paredão, enquanto o professor 

explicava sobre bactérias marinhas, um grupo de alunos foge da aula. Nemo é 

um deles. Eles se aproximam do abismo e avistam um barco. O que será 

aquilo, perguntam-se, ―se chama pô-pô. O Sandro plâncton que disse‖. Eles 

passam a propor o desafio de quem chega mais perto do ―pô-pô‖. Nemo, ao 

ser desafiado, argumenta que seu pai diz ser perigoso nadar mar adentro. 

―Nemo, não!‖, Marlin chega gritando. Ele começa a brigar com o filho 

acusando de querer ir nadar mar adentro; seus amigos o defendem 

argumentando que ele o não faria, por medo. ―Você sabe que não nada bem‖, 

afirma Marlin. Nemo o desafia, ―eu nado muito bem, PAI. Só porque você tem 

medo do mar‖. Seu pai o interrompe afirmando que ele acredita poder fazer 

muitas coisas, mas não pode. Depois de ouvi-lo, Nemo diz apenas, ―eu odeio 

você‖. O professor chega quebrando o clima de tensão. De repente, Nemo 

passa a nadar mar adentro rumo ao barco. Seu pai briga com ele. Depois de 

tocar no barco e voltando para o paredão, dois mergulhadores surgem. Um 

captura Nemo em uma rede e outro lança um flash que faz cegar Marlin. Ele 

passa a nadar descontrolada e desesperadamente atrás do barco, mas é inútil. 

 

CENA III 

“Isso é trauma de infância, ele não conheceu o pai” 

Marlin passa a viajar pelo mar em busca de Nemo. Perguntado a outros peixes 

se alguém viu o barco. Apenas um deles lhe dá atenção oferecendo ajuda, seu 

nome é Dory. ―É! eu vi um barco! Ele foi pra lá! Venha comigo‖. Marlin a 

segue por vários minutos até notar algo estranho, Dory passa a nadar em 

ziguezague como se tentasse despistá-lo. ―Pare de me seguir, ‗tá legal‘‖, diz 

Dory. Marlin estranha, pergunta qual o problema, desabafa inquirindo se ela 

não lembra ter dito que ia ajudá-lo mostrando o rimo do barco. Ela pede 
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desculpa e conta que sofre de perda de memória recente. Imaginando que 

Dory pouco poderia ajudá-lo, Marlin de virá para ir embora quando de cara 

com um tubarão branco, de nome Bruce. Ele mostrou os milhares dentes 

afiados e convidou-os para se juntarem aos amigos dele numa reunião. Marlin 

recusa, porém Dory se interessa, ―é tipo uma festa‖. O tubarão confirma e 

passa a levá-los a um navio afundado repleto de minas. Lá estão mais dois 

tubarões que aguardam ávidos a chegada de todos. Quando os tubarões se 

reúnem passam a repetir um juramento, ―sou um tubarão legal, não uma 

estúpida maquina de comer. Os peixes são amigos, não comida‖. Enquanto 

Bruce dá um depoimento sobre quanto tempo está sem comer peixes, Marlin 

avista a mascara do mergulhador que levou Nemo e vai buscá-la. Em seguida, 

conta para os tubarões e Dory (que já havia esquecido a história) o que 

aconteceu com o filho e de sua decisão de procurá-lo. O primeiro tubarão, 

Bruce, se emociona e chorando diz, ―puxa, isso é que é pai! Procurando o 

filhinho. Eu não conheci o meu pai‖. Os demais tubarões passam a consolá-lo. 

Enquanto Bruce chora, Marlin percebe que na máscara existia algo escrito, 

Dory, por sua vez, afirma, ―é só achar um peixe que saiba ler‖. Eles começam 

a disputar a máscara e ela acaba batendo no nariz de Dory, e Bruce sente o 

cheiro do sangue, ―hummmm, que delícia... Hoje vou comer peixe!‖. Ele 

passa a perseguir Dory e Marlin pelo navio. Seus amigos tubarões tentam 

intervir, mas são incapazes disso, assim, optam por pedir desculpas aos 

peixinhos e a justificar os atos do amigo, ―desculpem o Bruce... Ele é um cara 

legal... Isso é trauma de infância, ele não conheceu o pai‖. Não obstante, 

Marlin e Dory conseguem fugir disparando um torpedo na boca do tubarão. 

Bruce o cospe, mas ele acaba atingindo as minas ao redor do barco causando 

uma grande explosão. 

 

CENA IV 

“Ele não vai me procurar. Ele tem medo do mar” 

Nemo é atirado dentro d‘água. Ele está tonto e não consegue reconhecer 

onde está. Sabe que não é no recife, pois há plantas e objetos estranhos. 

Assustado começa a nadar rapidamente para todos os lados, mas sempre 

acaba se chocando com alguma coisa. Um tipo de parede invisível. De fato, 
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ele estava preso no aquário de um consultório dentário com um grupo de 

peixes. Todos advinham de lojas de peixes, menos o líder deles, Gil, que 

assim como Nemo tinha uma das nadadeiras defeituosa em razão de uma 

tentativa de fuga. O grupo tinha um amigo, um pelicano de nome Nigel, que 

passava por lá para ver o dentista trabalhar. Eles adoravam. Num dado 

momento, o dentista se aproxima do aquário e diz que o peixinho novo, o 

Nemo, será dado de presente de aniversário a sua sobrinha, de nome Darla, 

―ela vem te buscar na sexta-feira‖. Nemo se assusta, pois fica sabendo pelos 

outros que ela é uma assassina de peixes. Um tempo depois, à noite, os outros 

peixes convidam Nemo a participar da irmandade aquária, porém ele deveria 

se submeter ao ritual: atravessar o Anel de fogo (uma montanha que cospe 

bolhas cujo nome é babalavapelaboca). Ele aceita e consegue atravessar. Pelo 

êxito, ele recebe um novo nome, Minhoca. Gil, o líder, afirma, ―Minhoca é um 

de nós agora, concordam? E nos vamos tirá-lo daqui, ele vai conseguir 

escapar‖. Gil explica um plano de fuga infalível. Travar o filtro do aquário 

para forçar o dentista. Uma vez presos em sacos, eles poderiam rolar pela 

janela rumo à enseada. Todos aceitam o plano. No outro dia, Gil percebe que 

Nemo está triste e pergunta se ele está com saudade do pai. Nemo confirma 

as expectativas do Gil que o consola, ―tem sorte de ter alguém lá fora 

procurando por você‖. Porém Nemo não se anima com a observação de seu 

amigo, ―ele não vai me procurar. Ele tem medo do mar‖. Gil e Nemo ficam 

em silêncio. Esse é interrompido pelo avisa da estrela do mar de que o 

dentista está saindo do consultório, ―é a sua deixa, Minhoca‖, avisa Gil para 

Nemo. Esse nada até a superfície carregando na boca um cascalho e salta para 

dentro do filtro até encontrar uma catraca. Nela engata o cascalho fazendo a 

ventoinha do filtro parar. ―Consegui, consegui‖. Grita feliz. Nemo começa a 

sair de lá quando o cascalho se solta e o filtro volta a funcionar. Ele passa a 

tragado em direção da engrenagem, ―me ajudem!‖. Gil e os outros peixes 

pegam uma planta do aquário para tirá-lo, ―Minhoca, segure isso aí!‖. Ele a 

agarra e conseguem salvá-lo. Os peixes pedem que aquilo não se repita e Gil 

se entristece por ter arriscado a vida de Nemo. 
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CENA V 

“Quando a vida decepciona qual é a solução? Continue a nadar, continue a 

nadar, continue a nadar” 

No fundo do oceano, Marlin e Dory sobreviveram à explosão no navio, mas a 

máscara de mergulho acaba caindo numa fenda profunda. Marlin se 

desespera, pois ela é a única chance de encontrar seu filho. ―Quando a vida 

decepciona qual é a solução? Continue a nadar, continue a nadar, continue a 

nadar‖, canta Dory que pega Marlin pela nadadeira e passa a conduzi-lo para a 

fenda. Uma vez lá dentro, na mais profunda das escuridões, eles avistam a 

isca luminosa de um feroz peixe-pescador que brilhava na ponta de sua 

antena. Ele tenta devorá-los, mas eles conseguem não apenas escapar dos 

ataques como também, usando a luz da isca, Dory consegue ler o que estava 

escrito na máscara, ―P. Sherman, 42, Wallaby Way Sydney‖. Eles já sabiam 

para onde ir, mas não que como chegar lá. No caminho, Dory e Marlin 

encontram um cardume de peixes os informa como chegarem a Sydney, ―é só 

seguir a CLA, a Corrente Leste Australiana‖. Marlin parte apresando enquanto 

Dory é informada sobre a presença de uma fenda e que eles precisam 

atravessá-la nadando pelo meio e não por cima. Quando chegam ao local, Ela 

conta para Marlin o que sabe, mas ele ignora por não confiar em Dory, então, 

decide nadar por cima. Uma vez lá, eles se deparam com uma floresta de 

águas-vivas. Ao longo da perigosa travessia, Marlin percebe que Dory 

desaparece. Ele passa a procurá-la; ele encontra-a desacordada e ferida, 

então, carrega-a com as barbatanas e nada com toda velocidade para sair da 

floresta e embora consiga realizar seu intento acaba ficando fraco e desmaia. 

E a última coisa que vê é a silueta de uma tartaruga gigante. 

 

CENA VI 

“Isso é que é um pai dedicado se você quer saber” 

Quando Marlin acorda está deitado sobre o casco de uma tartaruga-do-mar, ―ô 

irmão, tu tocou o maio terror enfrentando as águas-vivas‖. Marlin querendo 

informações sobre a CLA pergunta, ―seu tartaruga...‖, mas é interrompido 

pela mesma que lhe afirma que ―seu‖ é seu pai e ele poderia chamá-la de 

Crush. ―Eu preciso chegar na CLA‖, Crush começa a rir, ―irmão tu tá nela, 
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heheheehehehe‖. Marlin percebe que em volta deles, centenas de tartarugas-

do-mar viajam pela corrente. Eles voltam a conversar, só que Marlin se 

lembra de Dory e se distrai, mas Crush o acalma dizendo que ela está com no 

andar de baixo, no casco de outra tartaruga. Quando ele desce encontra-a 

brincando com os filhotes. Marlin vê várias tartarugas brincando com eles até 

que se desespera ao ver que uma delas acaba saindo da corrente, porém, 

Crush o impede de intervir, ―segura o coco, irmão, vamos ver o que o 

Esguicho faz sozinho‖. Ele consegue retornar para a corrente e todo feliz por 

ter conseguido, ―Uouu, foi tão legal. Pai, você viu só? Você olhou pra mim? 

Você viu o que eu fiz?‖. Entusiasmando, Crush afirma, ―tu manda muito bem, 

Esguicho‖, eles se cumprimentam. Em seguida, ele apresenta Marlin a seu 

filho, que logo volta a brincar. Vendo-o partir, Crush divaga, ―é maneiro da 

água-viva. Quando os irmãozinhos são só ovos a gente deixa na praia pra 

eclodir e ai... Tchu-ru-rú, eles acham o caminho de volta pra imensidão azul‖. 

Marlin se surpreende, ―acham sozinhos?‖. Crush confirma e Marlin volta a se 

surpreender, ―mas, irmão, como vocês sabem que está na hora?‖. Crush conta 

que nunca se sabe qual é há hora, mas quando as crias sabem você acaba 

sabendo. Marlin silencia, mas logo é atacado por várias tartarugas pequenas 

que pedem que ele conte porque está ali. Ele consente, ―e que levaram meu 

filho pra longe de mim... Moro num recife, longe, muito longe daqui. Meu 

filho, Nemo, ficou com raiva de mim. Acho que só me desobedeceu porque eu 

fui duro com ele. Não sei não. Ele nadou em mar aberto em direção a um 

barco‖. As aventuras vividas (dos tubarões ao mergulho no abismo escuro, da 

floresta de águas-vivas a chegada a CLA) por Marlin e Dory durante a procura 

por Nemo passam a serem contadas e recontadas no fundo do oceano: de 

peixes, lagostas, golfinhos, camarões e até as gaivotas comentam a procura, 

―Ele deve estar chegando à enseada de Sydney em alguns dias. É, parece que 

esse cara não vai parar até encontrar o filho. Eu espero que ele consiga. Isso é 

que é um pai dedicado se você quer saber‖. 
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CENA VII 

―Seu pai está lutando contra o mar inteiro à procura de você”. 

Um grupo de pelicanos está conversando sobre um pai que atravessa o mar 

procurando por seu filho, Nemo. O nome do peixe-palhaço desperta a atenção 

de Nigel, o pelicano amigo dos peixes do aquário, que voou ao consultório 

para contar novidade, ―seu pai está lutando contra o mar inteiro à procura de 

você‖. Os peixes param para ouvi-lo, Nemo ouve empolgado, ―viajou centenas 

de quilômetros. Lutou contra tubarões, águas-vivas e todo tipo‖, Nigel é 

interrompido por Nemo. Ele está incrédulo, uma vez que não acredita que seu 

pai não seria capaz de feitos corajosos. ―Marlin, o peixinho-palhaço do recife. 

É esse o nome!‖, afirma o pelicano. Nemo acredita e passa a se entusiasmar 

contando os feitos do pai para seus amigos de confinamento. Nigel continua 

contanto os feitos de Marlin para admiração de todos, especialmente, de seu 

filho. ―Que pai mais legal. Ele está procurando você, Minhoca!‖, viram-se seus 

amigos para felicitá-lo, mas Nemo desapareceu. Eles o vêem catar um 

cascalho, nadar para superfície e saltar para dentro do filtro do aquário. 

Desesperados eles catam uma planta para salvá-lo, como antes havia 

acontecido, porém escutam um barulho: algo pareceu cair na engrenagem. 

Eles passam a gritar o nome de Nemo, ―você tá me ouvindo‖. ―Sim. Tá pra 

ouvir‖, responde Nemo ao lado deles. Ele havia sido são e salvo do filtro. 

Agora, bastava esperar que o aquário ficasse sujo e pudessem executar a 

parte final da escapada. 

 

CENA VIII 

“O Nemo ia adorar” 

―A gente chegou, irmão!‖, Crush avisa Marlin e Dory que a saída da CLA se 

aproxima. Em seguida, a tartaruga diz que seu filho vai dar o toque de como 

eles devem sair. Os peixinhos ficam atentos, ―boa tarde, a gente vai fazer um 

salto bonito hoje‖, de modo entusiasmado fala Esguicho, ―dá um CUT BACK, 

quando bater na parede. Tem uma guinada sinistra no fundo, então, cuidado. 

Não esquece: rema, apóia e surfa‖. Marlin fica desesperado e comenta com 

Dory, ―ele tá querendo dizer alguma coisa. Eu sei disso. Eu você é muito legal 

mais não to entendendo nada. Repete a primeira frase‖. Mas não há tempo, 
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Crush grita, ―ô, da água-viva, vai, vai, vai‖ e Esguicho empurra os peixes para 

fora da CLA. Marlin e Dory gritam de medo, mas sobrevivem. E mais, riem 

bastante pela aventura. ―Gostei de verdade... O Nemo ia adorar‖, conta 

Marlin. As tartarugas estavam indo embora quando ele recorda que seu filho 

queria saber quantos tem uma tartaruga. ―Ô, Crush, eu esqueci. Quantos anos 

você tem?‖. ―150 irmão, e ainda tô jovem‖. Marlin se alegra, ―eu não posso 

esquecer‖. Dory e Marlin estavam em Sydney, ou pelo menos bem próximos. 

Mas eles ainda precisavam continuar nadando, e sempre frente como 

recomendou Crush. Todavia, muito, muito tempo depois, Marlin se desespera, 

―eu tenho certeza que a gente já passou por aqui, e se a gente já passou por 

aqui isso quer dizer que a gente tá nadando em frente‖. Dory pede pra ele 

relaxar, inspira e expira; e sugere que eles peçam a informação pra alguém. 

Marlin discorda da proposta, já que não há ninguém por perto, e mais, algum 

peixe estranho poderia devorá-los. Dory argumenta que eles não podem estar 

sozinhos no mar e que precisam ser otimistas. Ele desconsidera o argumento 

da amiga, mas ela afirma sua proposta, ―confia em mim nessa‖. Marlin olha 

para as feridas que Dory ganhou ao entrar na floresta de águas-vivas e lembra 

que eles acabaram lá por ele não confiou nela. ―tá bom‖. Eles não demoram a 

encontrar outro peixe e passam a chamá-lo, mas não há resposta. Dory 

desconfia que o peixe seja na verdade uma baleia e passa a falar ―baleiês‖. 

Marlin tenta impedi-la, ele acha que ela pode se aborrecer e devorar os dois. 

Porém ela continua pedindo informação na língua das baleias e só pára ao 

explicar que baleias não comem peixes e sim krills (animais semelhantes ao 

camarão). De repente, os dois são empurrados por uma centena de krills que 

gritavam, ―fujam!‖. ―Nada Dory, rápido‖, gritou Marlin. Entretanto, era tarde 

demais, os dois são sugados para dentro da boca de uma baleia que se 

aproximava. 

 

CENA IX 

“Ué, se não deixar nada acontecer com ele, ai nada vai acontecer com 

ele” 

―Olha só isso, imundice, imundice total. E a gente deve tudo isso a você‖, 

orgulhos, Gil fala com Nemo, que sorri. Alguns peixes também admiram a 
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sujeira enquanto outros estão com nojo. A estrela do mar avisa que o dentista 

se aproxima, ―que sujeira‖. Ele desliza o dedo no vidro interno do aquário; 

em seguida, pergunta a secretaria o horário do primeiro atendimento do outro 

dia e pede para ela remarcá-lo. Os peixes comemoram, ―ele vai limpar o 

aquário, ele vai limpar o aquário‖, comemora Nemo enquanto Gil pergunta se 

ele está pronto para ver o pai. ―Eu não me surpreenderia se ele estivesse lá 

fora na enseada esperando você‖, comenta Gil. Nemo sorri olhando pela 

janela, admiravelmente, para o mar. ―Ahhhhhh, eu sabia‖, grita Marlin 

tentando frustradamente escapar da boca da baleia enquanto Dory se diverte 

brincando no balanço das ondas. ―Você quer parar. Não percebe que a gente 

tá numa baleia. A gente tá preso‖, ele grita com ela que, sem recordar, 

comenta, eu falo ―baleiês‖. Marlin a chama de louca e se desespera, passa a 

chocar-se na parede, ―eu tenho que sair daqui, eu tenho que encontrar meu 

filho. Eu tenho que contar pra ele quantos anos as tartarugas vivem‖, e passa 

a chorar. Cansado, ele se deixa cair até o fundo. ―Ei você tá legal? Vai ficar 

tudo bem!‖, Dory tenta animá-lo. ―Não, não vai. Eu prometi que nunca 

deixaria nada acontecer com ele‖, lamenta Marlin. Dory se espanta, ―coisa 

engraçada de se prometer‖. Ele também se espanta, ―Ué, se não deixar nada 

acontecer com ele, ai nada vai acontecer com ele. Não seria bacana pra ele‖. 

Eles se olham. De repente, tudo começa a tremer. Eles se assustam com o 

barulho e se perguntam o que está acontecendo. Dory resolve perguntar a 

própria baleia usando seu ―baleiês‖ apesar das críticas. O nível de água 

dentro da boca da baleia começa a baixar, Marlin teme pelo pior e discute 

com Dory que desconfia da opinião dele, ―eu acho que tá metade cheia‖. O 

barulho aumenta. Marlin não sabe o que fazer, por sua vez, Dory tanta 

decifrar os barulhos feitos pela baleia, ―essa tá difícil ou ela disse pra gente ir 

pro fundo da garganta ou que o Raimundo almoça e janta?‖. Marlin, com 

raiva, argumenta que é obvio que a baleia quer devorá-los. Repentinamente, 

a baleia movimenta a língua forçando-os a caírem no fundo, mas eles se 

conseguem se segurar e evitar a queda. ―O que tá acontecendo?‖, pergunta 

Dory. Quando ela ia perguntar é interrompida, ―Não. Chega! Você não fala 

‗baleiês‘‖. Ela se contrapõe, ―eu falo sim‖. Mas ele continua a criticá-la, 

―não. Não fala. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo‖. 
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Ele se espanta com o que disse. Em seguida, outro barulho e ouvido. Dory se 

atira, porém Marlin a apanha no ar, ―ela disse que a gente precisa soltar logo. 

Vai dar tudo certo‖. Marlin pergunta como ela pode saber disso, como ela 

sabe que não vai parecer nenhum problema. Dory diz não saber. Marlin olha 

temeroso para o fundo da garganta da baleia e se atira. Em meio a um jato de 

água expelido pela baleia, os dois surgem para, em seguida, caírem no mar. 

Agora, exatamente, na enseada em Sydney. ―Tinha razão Dory, conseguimos, 

vamos encontrar o meu filho. Agora a gente só precisa achar o barco, Dory; a 

gente vai conseguir‖. 

 

CENA X 

“Não! Não cheguei tão longe pra virar café da manhã” 

 Já era de manhã. Da janela do consultório dentário vemos que o sol brilha 

refletindo na azulada enseada de Sydney. Era um dia lindo, um dia perfeito 

para que os peixes fugissem... ―Ah, cadê a sujeira? O AQUÁRIO TÁ LIMPO!!!!‖, 

gritava a estrela do mar. Gil e os outros não entendiam o que havia 

acontecido, mas tinhas suas suspeitas, ―o padrão deve ter instalado na noite 

quanto a gente dormia‖, ponderava Gil olhando para o novo aparelho de 

filtro, o Agua Scan 2003. Depois de declararem ódio ao filtro, os peixes 

começaram a preocupar, já era sexta-feira e Darla chegaria a qualquer 

momento. Eles começam a fazer novos planos para quando... ―AHHHHHH, 

GIL, ME AJUDA!!!!‖, Nemo grita. O dentista o captura com uma rede. Os 

peixes se assustam, mas Gil é rápido e nada pra dentro da rede e manda 

Nemo nadar pra baixo. Os outros fazem o mesmo forçando o dentista a largar 

a rede. Eles conseguem, ―muito bom, muito bom‖. Mas novamente são 

surpreendidos. O dentista tenta mais uma vez e com sucesso. Acaba 

capturando Nemo com um saco plástico. Ele tenta lutar, escapar até, mas 

tudo em vão. ―AHHH, GIL, NÃO ME DEIXA MORRER. EU NÂO QUERO MORRER‖, 

grita Nemo enquanto seu amigo lhe promete que tudo vai ficar bem. Outra 

interrupção acontece. Outro susto. Pra piorar, a porta do consultório bate 

violentamente, Darla havia chegado. Não tão longe dali, Dory e Marlin estão 

procurando do barco que sequestrou Nemo. Ela esta cansada e pouco 

animada, mas Marlin está firme, ―vem, Dory. A gente vai encontrar‖. De 
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repetente, ela começa a gritar. E ele demora uns instantes pra perceber que 

um pelicano se aproximava; quase nem tem tempo pra gritar. A ave mergulha 

do céu e os pesca com o bico. Depois pausa no píer para engoli-los. Todavia, 

sem sucesso. ―Não! Não cheguei tão longe pra virar café da manhã‖, afirma 

Marlin entalado na garganta da ave. A ave engasga e passa a tossir. Outros 

pelicanos que estão longe vêem que o amigo está passando mal; um deles vai 

ajudá-lo, é Nigel (o pelicano amigo dos peixes do aquário), que dá um tapa 

nas costas do amigo que cospe os peixes. ―Eu tenho que achar meu filho 

Nemo!‖, grita Marlin. Nigel se surpreende, ―Ei, é aquele peixe que a gente 

tava falando que tá lutando contra o mar interior. Eu sei onde seu filho tá!‖. 

Mas Marlin e Dory não estavam mais por lá. Eles saltaram pra longe dos 

pelicanos, porém acabaram caindo próximos de um bambo de gaivotas 

famintas. Elas começam a atacar os dois, mas Nigel os salva, voando pela 

cidade, ―posso te levar até seu filho. Ele é laranja e tem uma nadadeira 

menor que a outra‖. Nigel parte em direção ao consultório dentário. 

 

CENA XI 

“Nemo?” 

―BUM, BUM, BUM‖. O som das batidas de Darla no aquário maltrata os peixes, 

―tá muito alto, tá muito alto pra mim‖. As batidas dela só são interrompidas 

quando precisa entrar na sala do dentista. Seu tio conta que tem um presente 

pra ela, um peixe. Ela faz festa com a notícia, ―ganhei um peixinho, peixinho, 

peixinho‖. Mas, quando o dentista pegou o saco plástico percebeu que o peixe 

está morto – Nemo estava boiando de barriga pra cima. O tio se entristece 

enquanto os peixes do aquário se apavoram, ―ele morreu!‖. Mas, 

rapidamente, Nemo dá uma piscada revelando sua mentira. E seus amigos 

vibram, ―ele não morreu. Ele tá fingindo‖. O dentista mente pra Darla 

dizendo que esqueceu seu presente no caro e se afasta; e os peixes o 

acompanham torcendo para que ele jogue Nemo pelo vaso sanitário, pois 

assim ele retornaria para o mar. Porém, o dentista se desvia do banheiro e se 

aproxima da lixeira. ―Ai, não! Na lata de lixo, não! Nemo, não!‖. De repente, 

Nigel aparece na janela do consultório com Marlin e Dory, ―Eu achei o pai 

dele!‖. Mas os peixes dizem apenas, ―o dentista‖. Começa uma gritaria, Darla 
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e o dentista se assustam, Nigel entra no consultório, sendo forçado por Marlin, 

e derruba tudo pela frente. O pelicano se choca com o dentista que deixa o 

saco cair. De dentro do bico de Nigel, Marlin vê Nemo no saco, boiando de 

barriga pra cima, ―Nemo?‖. Nesse instante, o dentista pega a ave pelo bico; 

enquanto ela se debate, ―Nemo, Nemo‖, Marlin grita vária vezes. O dentista 

consegue contê-la e a coloca para fora do consultório. Os gritos de Marlin 

foram escutados por Nemo, ―papai, papai?‖, mas surpreso acaba revelando 

seu disfarce de morto. Foi então que Darla pega o saco e começa a sacudi-lo 

violentamente, ―porque você dorme?‖, grita a menina. Os peixes se 

organizam para ajudar Nemo, Gil entra no monte de babalavapelaboca 

enquanto os outros ligam as bolhas de ar ao máximo fazendo lançar Gil pra 

fora do aquário, caindo na cabeça de Darla. Ela grita mais e mais deixando o 

saco cair e estourar na bandeja de instrumentos do dentista. Gil cai na outra 

ponta da bandeja, ―Minhoca, diz por seu pai que eu mandei um ‗oi‘‖, em 

seguida ele salta fazendo que Nemo seja arremessado para a pia. O dentista 

apanha Gil e o coloca de volta no aquário; seus amigos o recebem como herói 

e perguntam o que será de Nemo, ―não se preocupem, todo esgoto vai dar no 

mar‖. 

 

CENA XII 

“Tem razão, eu sei que você vai”. 

―Eu sinto muito. Muito mesmo‖, diz Nigel em tom de lamento, depois de 

devolver Marlin e Dory ao mar. Em seguida, sem o que dizer nem fazer, vai 

embora. Marlin mergulha em silêncio. Sua amiga percebe e o acompanha; 

encontra-o parado, triste, ―Dory, se não fosse você eu não teria chegado nem 

aqui. Por isso, obrigado‖. E se afasta. Ela nada até ele perguntando para onde 

ele vai, ―chega, Dory, acabou! Chegamos tarde. O Nemo me deixou. E eu vou 

pra casa agora‖. Ele segue. Ela se desespera... Grita para ele parar, implora, 

―PÁRA! Por favor, não vá embora. Por favor, ninguém nunca ficou comigo 

tanto tempo antes. E se você for, se você for... E que eu me lembro melhor 

das coisas com você‖. Dory começa a repetir o endereço ―P. Sherman...‖, mas 

não consegue. Ela se entristece e mais uma vez pede, por favor, que ele não 

parta, ―eu me sinto em casa quando estou contigo. Eu não quero te perder. 
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Eu não quero te esquecer‖. Marlin só responde, em tom derrotado, ―me 

desculpe, Dory, mas eu quero‖. Em seguida, vai embora em direção ao alto-

mar. Muito próximo dali, saindo de um cano do esgoto, Nemo surge 

perguntando a dois siris se viram seu pai. Eles tentam apanhá-lo, mas o peixe 

é rápido e escapa. ―PAI, PAI, PAAAAAI‖, grita Nemo desejando que seus 

pedidos cheguem até Marlin. Ele para de gritar quando avista um peixe azul, 

movendo-se em circulos, aparentemente perdido, ―com licença, você tá 

legal?‖. É Dory. Ela está confusa sem recordar onde está embora saiba que 

perdeu alguém. Nemo consegue acalmá-la informando que também está 

procurando alguém. Ela se alegra, enxuga as lágrimas, e se apresenta. Nemo 

faz o mesmo. Ao escutá-lo, Dory, pára e por um instante, ―que nome legal‖, 

pareceu recordar. Os dois nadam juntos à procura do pai de Nemo. Foi então 

que Dory viu escrito na tubulação do esgoto a palavra ―Sydney‖, e lembrou 

quem era Nemo. Ela arregala os olhos – nesse instante relembra todas as 

aventuras que passou com Marlin a procura de Nemo. De repente, passa a 

abraçá-lo, ―você é o Nemo, você é o Nemo. O seu pai...‖. Ela pára e passa a 

olhar para os lados querendo encontrá-lo, mas não o vê. Nemo, assustado, 

pergunta, ―você conhece o meu pai? cadê ele?‖. Sem saber do paradeiro de 

Marlin, Dory continua olhando ao redor até quê, ―por aqui, depressa!‖. Eles 

perguntam para os siris que tentaram capturar Nemo, apesar das resistências, 

os siris contam que viram um peixe laranja indo na direção do pesqueiro. É lá 

que pai e filho se reencontram depois de tantas aventuras. Eles se abraçam, 

Marlin diz, ―vai ficar tudo bem‖. De repente, um cardume de peixes atropela 

Marlin, Nemo e Dory. ―Cuidado!‖, gritavam os peixes. Era uma rede de pesca. 

Nemo e Marlin escapam, mas escutam Dory gritando, ―socorro, socorro‖, ela 

está presa. A rede começa a ser içada. ―Pai, eu sei o que fazer. A gente tem 

que falar pros peixes nadarem pra baixo juntos‖, afirma Nemo entrando na 

rede, mas seu pai o segura, ―sai daí agora!‖. ―Eu sei que vai funcionar‖, 

porém sei pai continua o prendendo, ―eu não vou perdê-lo outra vez‖. ―Não 

temos tempo, é o único jeito de salvar a Dory‖. Marlin está desesperado, com 

medo de perder seu filho de novo. Nemo, por sua vez, é firme, ―Eu vou 

conseguir‖. Eles se olham, por um longo instante, até que Marlin o solta, ―tem 

razão, eu sei que você vai‖. Nemo diz apenas, ―nadadeira da sorte‖, e eles se 
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cumprimentam. Nemo, Marlin e Dory começam a orientar os peixes a nadar 

pra baixo, ―continuem a nadar, continuem a nadar‖. Todos os peixes repetem 

a frase, ―continuem a nadar‖. A rede começa a ceder e o mastro que a 

sustenta no barco se parte, Dory e os outros estavam livres. Porém, Marlin não 

encontrava Nemo. É no fundo do oceano, sob a rede, que ele o encontra. Seu 

pai e Dory nadam velozmente em sua direção e levantam a rede. Mas, Nemo 

não se mexe. Marlin o chama, ―Nemo? Nemo!‖. O pequeno continua imóvel. 

Após um longo instante, ele tosse e sussurra ―papai! Eu não te odeio‖. Marlin, 

relaxando, ―não. Não, me desculpe Nemo‖. Ele toca com cuidado a nadadeira 

da sorte; eles se olham calmamente, sorrindo, como se admirassem a figura 

um do outro. ―Ah, deixa eu te contar. Tartarugas, eu conheci uma e ele tem 

150 anos‖. Nemo se surpreende, ―150. Mas o Sandro Plâncton disse que elas só 

vivem até 100 anos‖. Desdenhando, seu pai diz, ―Sandro Plâncton? E você 

acha que eu ia cruzar os sete mares e saber menos que o Sandro plâncton, 

hahahahahahaha‖. Nemo começa a rir também. Eles se abraçam. 

 

CENA XII 

“Te amo, pai. Também te amo, filhote” 

Algumas tempo depois. ―Hora da escola, hora da escola, levanta!‖, Marlin 

pula sobre Nemo acordando-o. Eles estão em casa e seu pai está ansioso para 

que ele vá para a escola. Eles até disputam uma corrida pra ver quem chega 

lá primeiro, ―eu vou ganhar‖, afirma Marlin. Mas Nemo o ultrapassa, ―não vai 

não, ganhei!‖. Eles riem, ―meu próprio filho ganhando de mim, hahahaha‖. O 

professor já estava aguardando. Nemo se junta aos alunos e apresenta seu 

amigo Esguicho, aluno do intercambio. Seu pai, por sua vez, diverte-se 

contanto piadas para os outros pais. Todos riem muito, todavia eles querem 

saber se são verdades as coisas que Marlin contou sobre suas aventuras. ―Com 

licença‖, nesse instante, Bruce e seus outros dois amigos tubarões aparecem. 

Os pais se tremem de medo com o ―oi‖ do tubarão branco, ―não se assustem, 

a gente só veio com a nossa companheira pra ela chegar bem. Até semana que 

vem Dory. E não se esqueça, ‗os peixes são amigos e não comida’”. Marlin e 

Dory se despedem dos tubarões. O professor se prepara para partir, os alunos 

se posicionam sobre ele, e ele parte rumo ao conhecimento. ―Tchau filho, 
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divirta-se‖. Nemo se despede. Mas, de repente, pede que o professor pare, 

pois ele esqueceu algo. Ele nada em direção ao pai e o abraça, ―te amo, pai‖. 

―Também te amo filhote‖, diz Marlin reforçando o gesto. ―Agora, vá para sua 

aventura‖. Eles se despedem e de longo Nemo grita, ―tchau pai‖. Admirado, 

seu pai responde, ―tchau filho‖. 

FIM 
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APÊNDICE II 

CIÊNCIA COMO DISPOSITIVO DE PRODUÇÃO DA PATERNIDADE: 

análise de produções científicas brasileiras
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Benedito Medrado (UFPE) – beneditomedrado@gmail.com  

Jorge Lyra (Instituto PAPAI) – jorgelyra@papai.org.br 

 

Resumo 

Compreendendo a ciência como dispositivo de produção de modos de ser e regimes de 
verdade, este levantamento bibliográfico objetivou desenvolver uma leitura crítica da 
produção científica brasileira sobre paternidade, inspirada na abordagem pós-construcionista 
em Psicologia Social. A pesquisa foi realizada a partir do Banco de teses e dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a partir do descritor 
paternidade, compreendendo o período de 1987-2009. As análises evidenciam que a 
paternidade aparece nesta literatura atrelada à dicotomia sexo-gênero, sendo sua ruptura 
associada a crises e mudanças que reiteram normas de gênero e sexualidade. O saber 
científico produz paternidades; delineia e oculta estratégias de saber-poder que produzem o 
sujeito homem-pai-universal, modos de ser pai e a concordância concomitante pênis-
racionalidade-procriação-heterossexualidade, possibilita a visualização dos limites da 
(in)eficácia de tais inscrições, abrindo espaço para produção de fissuras e transformações. 

 
Palavras-chave: paternidade; pós-construcionismo; dispositivo; ciência 
humanas e sociais; gênero. 
 

 
A pesquisa aqui descrita dá continuidade a um conjunto de iniciativas 

anteriores que têm buscado acompanhar a produção de conhecimento no 

Brasil sobre paternidade, no campo de debates sobre gênero, saúde, 

sexualidade e direitos reprodutivos (LYRA, 199768; LYRA, MEDRADO, 200069). 

Focalizando textos publicados sobre paternidade entre a segunda 

metade da década de 1980 e a primeira metade da década de 1990, Jorge 

                                                           
68 LYRA, J. (1997). Paternidade adolescente: uma proposta de intervenção. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Extraído em 
14 de junho de 2010, de http://www.papai.org.br 
69 LYRA, J.; MEDRADO, B. (2000) - Gênero e Paternidade nas pesquisas demográficas: o viés 
científico. Revista Estudos Feministas, Florianópolis/SC, v. 8, n. 1, p. 145-158. 
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Lyra (1997) identificou 39 trabalhos científicos entre livros, capítulos de 

livros, teses, dissertações, artigos de revistas, comunicações em congressos e 

relatórios/monografias sobre paternidade.  

Benedito Medrado, Jorge Lyra, Ana Roberta Oliveira, Mariana Azevedo, 

Giselle Nanes e Dara Andrade Felipe (2009)70, em texto recente, produziram 

outro levantamento a partir do termo paternidade no banco de 

teses/dissertações da CAPES, no SciELO e Google Acadêmico obtendo, 

respectivamente: 1.089 trabalhos, 53 artigos científicos e 11.400 referências 

entre artigos científicos, livros, resumos, textos produzidos por organizações 

profissionais, bibliotecas de pré-publicações etc. Um número expressivamente 

maior que aquele encontrado no levantamento anterior.  

A diferença entre os dois levantamentos é explicada pelos autores e 

autoras a partir de alguns aspectos: a) o advento da internet possibilitou um 

aumento exponencial no número de veículos de comunicação científica e de 

fontes de levantamento bibliográfico; b) a facilidade de acesso às publicações 

indica também maior potencial de produções e o próprio compartilhamento 

dos conhecimentos; c) e a relevância do tema no contexto acadêmico dada a 

continuidade e o aumento do número de publicações. 

O exponencial crescimento de publicações sobre paternidade e 

consequente exposição mais ampla do tema em vários veículos de 

comunicação científica se expressa também na diversidade de saberes que se 

dedicam a investigá-la, analisá-la, classificá-la, conhecê-la; saberes que 

incluem Direito, Enfermagem, Psiquiatria, Antropologia, Educação Física, 

Psicologia, Ciências Sociais, dentre outros. 

Para esta pesquisa, focalizamos os resumos de pesquisas indexadas, 

entre 1987 e 2009, no Banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES71), a partir do termo: 

                                                           
70 MEDRADO, B.; LYRA, J.; OLIVEIRA, A. R.; AZEVEDO, M.; SANTOS, G. M. N. C.; FELIPE, D. 
(2010). Políticas públicas como dispositivos de produção de paternidades. In: MOREIRA, 
L.V.C.; PETRINI, G.; BARBOSA, F.B. (Org.). O pai na sociedade contemporânea. 1 ed. Bauru: 
EDUSC, v. 1, p. 40-55. 
71 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi criada em 
1951, com o objetivo de ―assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 
qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 
que visam ao desenvolvimento do país‖. Suas atividades incluem: avaliação da pós-graduação 
stricto sensu; acesso e divulgação da produção científica; investimentos na formação de 
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paternidade. A escolha do banco da CAPES foi orientada pelo fato de ser a 

base de dados mais ampla de produções científicas brasileiras disponível on-

line, que não necessariamente convertem-se em artigos, mas que, de certo 

modo, orientam a produção desses. Em outras palavras, parece-nos a melhor 

fonte da produção científica nacional, dada sua densidade e amplitude, que 

não sucumbe às intempéries da publicação em periódicos. A escolha do 

período de 1987 a 2009 deu-se em função de englobar todo o período de 

indexação da referida base, tendo sido a busca realizada em meados de 2010. 

Este levantamento compreendeu duas etapas: Na primeira etapa, de 

caráter geral, objetivamos apenas encontrar trabalhos científicos a partir do 

referido termo. É extraordinário o número de trabalhos obtidos: 887 

dissertações e 303 teses, cujo total corresponde a 1.190 trabalhos produzidos 

em 23 anos de pesquisa no Brasil. Porém nem todos os trabalhos encontrados 

investigaram a paternidade humana72 e ainda existem aqueles que foram 

obtidos no levantamento, mas em nada se relacionam ao tema73. 

Na segunda etapa, de caráter específico, os trabalhos encontrados foram 

submetidos a uma seleção criteriosa cujos parâmetros seguiram os seguintes 

pontos: a) que no título da publicação houvesse referência direta à palavra 

paternidade ou termos correlatos (pai; função-paterna; paternagem etc); b) 

que fossem publicações voltadas exclusivamente à paternidade humana; c) 

que os resumos contivessem informações mínimas para compreensão da 

publicação. Considerando tais critérios, o número de trabalhos selecionados 

foi reduzido para 234 textos, entre teses e dissertações, que são descritas 

brevemente a seguir, a partir de uma organização por décadas de referência e 

por campos de saber, conforme sintetizado na tabela a seguir: 

                                                                                                                                                                          
recursos de alto nível no país e exterior; promoção da cooperação científica internacional 
(Fonte: www.servicos.capes.gov.br/capesdw, acesso em 21/03/2011). 
72 Por exemplo: Impressos digitais de DNA genômico amplificado através de primer02s 
randômicos na determinação da paternidade bovina (Lima, 1994) 
73 Por exemplo: Prevalência da asma brônquica e seus fatores de risco na população adulta de 
Pelotas, Rio Grande do Sul, 2001 (Macedo, 2003).02 
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Quadro 1. Distribuição das publicações sobre paternidade indexadas no 
portal de Capes (teses e dissertações) por campos de saber e período de 
publicação. 

CAMPOS DE SABER 
PERÍODO DE PUBLICAÇÃO 

TOTAL 
1987 a 
1990 

1991 a 
2000 

2001 a 
2009 Psicologia 2 08 80 90 

Direito 1 20 37 58 

Enfermagem - 1 18 19 

Psicanálise - 5 07 12 

Educação - 3 11 14 

Antropologia - 2 5 7 

Serviço Social - 1 2 3 

Sociologia - 1 2 3 

Psiquiatria - - 3 3 

Ciências Sociais - - 3 3 

Saúde Pública ou Saúde Coletiva - 1 2 3 

Comunicação - - 2 2 

Saúde da Mulher e da Criança - - 2 2 

Letras - - 2 2 

Nutrição - - 2 2 

Interdisciplinar ou 
Multidisciplinar 

- - 3 3 

Fonoaudiologia - 1 - 1 

Ciências Médicas - 1 - 1 

Educação Física - - 1 1 

Neurociências - - 1 1 

Filosofia - - 1 1 

Políticas Públicas - - 1 1 

Ciências Matemáticas - - 1 1 

Ciências da Saúde - - 1 1 

Total 03 44 187 234 

 

Conforme se observa na tabela acima, os principais campos de saber que 

se dedicaram à construção da paternidade como objeto de estudo científico, 

nas ultimas décadas, tomando por base as dissertações e teses, foram: 

Psicologia, Direito, Enfermagem, Psicanálise e Educação. Chama-nos a 

atenção a grande concentração de trabalhos (mais de 1/3) produzidos em 

Programas de Pós-graduação em Psicologia, com expressiva produção da 

década de 2001-2009. A seguir uma breve descrição sobre as preocupações 

que orientaram estes trabalhos. 
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De 1987 a 1990 

Os campos de saber que se de dedicam ao conhecimento sobre a 

paternidade, no final da década de 1980, conforme levantamento no banco de 

teses/dissertações da CAPES são apenas o Direito e a Psicologia. 

Os interesses na área do Direito recaem sobre o reconhecimento da 

paternidade fora do casamento. No Brasil, dois marcos históricos importantes 

para subsidiar tais análises: a promulgação da Constituição Federal de 1988 e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Nesses dois documentos se 

assegurou que filhos havidos ou não fora do casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações relativas à filiação e se reconheceu o 

estado de filiação como direito personalíssimo, indisponível e imprescindível, 

podendo ser exercido pela força da lei contra pais e seus herdeiros. 

Na Psicologia, inserida neste contexto histórico, a investigação é sobre 

a vivência subjetiva da ausência paterna e a construção subjetiva do tornar-se 

pai, sendo problematizada a partir das implicações de sua ausência e como 

construção na história de vida e no desenvolvimento do sujeito. 

 

De 1991 a 2000  

Uma década depois, a paternidade desponta, pouco a pouco, como 

temática investigada por uma pluralidade e diversidade de campos de saber 

científico. Em 1991, no Direito se analisa a tensão entre o código civil vigente 

e a jurisprudência acerca da paternidade presumida, enquanto na Psicologia 

se investigam as representações sociais da paternidade e o papel do pai na 

família. Foram identificadas em 1993 somente publicações no Campo da 

Psicologia nas quais se analisou o lugar do pai e a tensão entre função paterna 

e complexo edipiano; e a paternidade como experiência negada por meio do 

abortamento provocado e do silêncio cultural dos homens diante desse 

processo. 

Em 1994, a produção em Psicologia localizada trata das tensões entre a 

identidade masculina e uma paternidade que envolveria atribuições antes 

ligadas à condição feminina como afetividade e cuidado, e a busca de uma 

nova definição de ser homem, e sobre a vivência da paternidade na clínica. 



167 

 

No mesmo ano, a publicação em Saúde Pública se questiona sobre os 

significados de ser pai, a postura paterna frente aos filhos e seu envolvimento 

no cuidado dos mesmos. 

Em 1995, no campo do Direito, possivelmente por consequência direta 

do impacto da Carta Magna e do ECA na vida familiar brasileira, o interesse 

recaiu sobre a nova concepção de família, o estabelecimento da paternidade 

e a filiação afetiva. Na Psicologia, por sua vez, buscou-se problematizar a 

construção de uma paternidade (mais consciente e participativa) pela 

desconstrução da ―masculinidade hegemônica‖74 (branca, heterossexual, 

dominante); e a vivência e experiência do pai enfocando a contribuição das 

mudanças culturais (do ser masculino e feminino) para a configuração de uma 

nova estrutura psíquica do ser humano, assim como familiar e organização 

social, a partir de um enfoque psicanalítico. 

Em 1996, mais saberes passam a produzir verdades sobre a 

paternidade. No campo da Antropologia, questiona-se a construção da ―nova‖ 

paternidade a partir da ruptura do modelo hegemônico de masculinidade. Na 

Educação, o foco é conhecer e problematizar o discurso paterno buscando as 

singularidades e diversidades. No Direito, o impacto das novas tecnologias de 

reprodução é problematizado. A produção em Psicologia localizada focaliza o 

exercício da paternidade na separação conjugal. 

Em 1997, as publicações no Campo da Psicologia recaem sobre a 

paternidade na adolescência propondo análises e intervenções. Nesse ano, é 

identificado o primeiro trabalho científico oriundo do Campo da Enfermagem, 

cujo interesse recai sobre o vivido do pai que aguarda pelo parto, em vias de 

se tornar pai.  

O número de obras indexadas aumenta em 1998. Em 1997 apenas duas 

publicações foram obtidas, por sua vez, em 1998, o número sobe para cinco. 

Sem dúvidas, um número diminuto se o compararmos aos 13 trabalhos obtidos 

em 2008, entretanto, em apenas um ano, o número mais que dobrou. Na 

Psicologia os focos são as tensões/relações entre paternidade, esquizofrenia e 

                                                           
74 Os termos e expressões apresentadas entre aspas neste texto se referem àqueles usados nos 

textos originais. 
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gênero, o arquétipo do pai na cultura e suas influências na relação pai-filho, 

as representações sociais de paternidade em grupos de homens-pais de 

gerações distintas, o declínio do pai na modernidade e uma análise das 

permanências e transformações da paternidade em mídia impressa. 

No Campo da Psicanálise, cujas obras foram indexadas desatreladas do 

termo genérico de psicologia clínica, investiga-se a relação entre paternidade 

e filiação, assim como o interdito da função paterna na relação entre homem-

pai e filho-menino. Na Educação se volta para a tensão entre tradição e 

reinvenção da paternidade e masculinidade. Pela primeira vez neste 

levantamento, na Saúde Publica se analisa a paternidade como atrelada à 

identidade masculina adulta enquanto no Serviço Social, focaliza-se as 

representações sociais que inscrevem o homem-pai como provedor material.  

Em 1999, as obras nos Campos das Ciências Médicas e do Direito se 

ocupam do tema, respectivamente, investigando os novos sentidos sobre 

paternidade e analisando tensões, especialmente, no Direito de Família, 

intensificadas com a popularização do exame de DNA, na segunda metade de 

1990, como instrumento jurídico, médico e biológico para determinação da 

verdadeira paternidade biológica. Neste ano, há um equilíbrio relativo nos 

números obras e uma variedade de saberes que as indexaram. No campo da 

Psicanálise os interesses recaem sobre o contexto clínico no qual demandas 

que envolvem a questão paterna são analisadas (como função simbologia, real 

e prescindível), assim como o chamado declínio da função paterna na 

modernidade. Na Educação, Fonoaudióloga, Antropologia e Sociologia a 

paternidade foi analisada, respectivamente, a partir das implicações da 

ausência/ presença do pai no processo de socialização; de sua participação no 

cuidado com a prole e no contexto das Instituições de Saúde que promovem 

ou excluem a presença paterna; de sua re/construção no espaço das relações 

familiares, especialmente, entre filhos; e como produto histórico-cultural 

cujas atribuições ligadas a ordens de sexo/gêneros tem se modificado a partir 

negociações entre casais (homem-mulher). No Campo da Psicologia, a 

paternidade surge através das falas dos ―pais jovens cuidadores‖ que ―entram 

em cena‖ na ausência da mãe ou na perspectiva de perda jurídica dos filhos e 

do paralelo entre paternidade e pobreza na construção da identidade de 
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homens. Por sua vez, no Campo do Direito, os impactos do reconhecimento 

do/as filhos/as em qualquer que seja a origem da filiação ainda suscitam 

questionamento, ou melhor, tensões entre os elos da paternidade para o 

Direito, com destaque, no de Família 

 

De 2001 a 2009 

Em 2001, na aérea da Psicologia, as pesquisas identificadas analisam a 

função paterna na contemporaneidade e os discursos de pais; os conflitos que 

envolvem a paternidade em um grupo de homens na tensão entre ―o‖ pai e 

pai possível; a paternidade adolescente na esfera da experiência de jovens-

pais no cuidado do bebê e a participação do pai no parto da criança e os 

desafios institucionais que a impedem, Ou seja, a participação masculina no 

cuidado não decorre apenas da vontade do sujeito, mas das condições sociais 

criadas para propiciá-la. 

Na Enfermagem, a paternidade é analisada a partir das vivências 

cotidianas do homem-pai, assim como na Antropologia, mas esta com foco na 

construção da relação pai-filho. Nas Ciências Sociais, as reflexões são feitas 

sobre reprodução e gênero para se chegar às concepções de pai e filho. No 

Direito se intensifica a investigação sobre o impacto do teste de DNA; as 

implicações do reconhecimento de direitos e igualdade entre os filhos em 

qualquer que seja o estado de filiação; e a tensão/crise do ―modelo 

tradicional‖ de paternidade e o rompimento da autoridade paterna e os 

dilemas causados pela intervenção médico-legal no corpo da mulher 

originando uma gestação ―sem pai‖. 

Em 2002 e 2003, na Psicologia pela primeira vez aparece o termo 

―paternidade participativa‖, descrita como afetiva e cuidadora da prole, não 

restrita ao provimento material nem vivida na companhia de uma mulher, 

esposa ou alguém. Outros estudos investigam a importância do filho biológico 

para o homem, presença do pai na família e afeto entre pais e filhos após 

separação conjugal, a paternidade adolescente e a vivência cotidiana e 

experiência da paternidade em situações diversas.  

Neste biênio, na Psicanálise, foram analisados vínculos com a função 

paterna e as mudanças contemporâneas, a própria definição de pai na teoria e 
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sua relação com o possível tratamento da psicose e o lugar do pai na 

subjetividade. Por sua vez, na Enfermagem e Saúde Pública, respectivamente, 

investigaram a compreensão masculina da gravidez a partir da experiência 

―barriga-grávida‖ e os sentimentos do adolescente pai, e as normas de 

sexo/gênero por meio de relatos de homens em situação de desemprego que 

passaram a exercer a paternidade no contexto domiciliar. Nas produções da 

Educação, Saúde Coletiva, Neurociências, Saúde Coletiva, Saúde da Mulher e 

Criança, diferentes versões do mesmo tema: o impacto da ausência/presença 

paterna no desenvolvimento infantil e na família, o problema recorrente nos 

primeiros estudos sobre paternidade foi atualizado.  

Na Antropologia, os trabalhos investigaram a paternidade participativa, 

a adoção e paternidade homossexuais e o vínculo paterno em situações 

diversas. No Direito se acentuam trabalhos sobre a investigação paterna a 

partir do exame de DNA e as questões jurídicas associadas como a 

responsabilização do homem tornado pai e do direito do filho a filiação. Assim 

como foram analisadas as tensões entre aspectos jurídicos e inseminação 

artificial a questão dos laços paterno-filiais produzidos pelo processo 

biotecnológico de inseminação e o reconhecimento do direito à paternidade e 

maternidade homossexuais por meio da adoção e inseminação. 

De 2004 a 2006, na Educação a paternidade foi analisada a partir das 

concepções de homens-pais sobre seus bebês com deficiência, o declínio da 

função paterna no contexto escolar, o impacto do turno de trabalho paterno 

no desempenho acadêmico e do autoconceito da criança, a relação função 

paterna e o processo de simbolização e as identidades paternidade na 

literatura infanto-juvenil. Neste período, os trabalhos em Psicologia têm um 

aumento exponencial (ver tabela 1), sendo cada vez mais abrangentes e 

pontuais em suas nomeações: indo das concepções de paternidade de meninos 

em situação de abrigamento, o desejo do homem se tornar pai, as 

experiências paternas, os sentimentos dos pais de filhos com síndrome de 

down, a ausência/presença do pai, os dilemas da função paterna e a 

adolescência, a paternidade na mídia contemporânea, o lugar do homem pai 

na clínica, a participação paterna na gravidez e no cuidado com o bebê até o 

cuidado parental na percepção dos filhos. Ressalto que em algumas 
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publicações ―o cuidado parental‖ já é abordado como prática masculina, sem 

necessariamente invocar rupturas que as explicassem. Os homens são 

conhecidos a partir de sua diversidade, singularidade e concretude e não de 

formas genéricas. Além disso, a paternidade aparece sendo analisada não 

mais isoladamente, mas, por vezes, acompanhada da maternidade ou ainda a 

relação entre ambas. 

No Direito, por sua vez, a produção é radicalmente pontual, já que se 

voltada predominantemente à investigação da paternidade e a elementos 

associados: a recusa de filhos e homens ao exame de DNA, o princípio da 

dignidade humana e a investigação paterna, o direito da criança e 

adolescente a uma paternidade ―verdadeira‖, os dilemas da filiação sócio-

afetiva e o direito ao conhecimento da identidade genética, o paradoxo da 

atribuição de paternidade pelo exame de DNA e o princípio da afetividade 

paterna. A Enfermagem também se destaca em número de produções que 

investigam da paternidade adolescente a experiências de pais-adolescentes 

com filhos hospitalizados e nascidos prematuramente, de homens-pais que 

acompanharam o parto dos filhos, os significados da paternidade para 

homens. Dentre os trabalhos, ressaltos os produzidos em 2006 porque neles a 

paternidade aparece como cuidado e atitude que se promove e é aprendida, 

sendo promovida pela instituição e seus profissionais a fim de respeitar o 

direito do cidadão de exercer a paternidade. No período, os outros saberes 

que analisam a paternidade são Psicanálise, Antropologia, Sociologia, Ciências 

Sociais, Serviço Social, Filosofia, Psiquiatria e Letras. 

De 2007 a 2009, as produções pesquisadas advêm de diversos campos 

de saber: Psicologia, Ciências Sociais, da Educação, Comunicação, Direito, 

Enfermagem, Sociologia, Psiquiatria, Letras, Nutrição, Políticas Públicas, 

Educação Física. A produção cientifica se acentua em quantidade, 

abrangência e especificidade. Os focos dos estudos sobre paternidade foram: 

a diversidade de exercícios paternos (em creche-escola; em comunidades 

ribeirinhas; em relação a filhos hospitalizados; com síndrome de down; no 

cuidado do bebê; na adoção e no envolvimento com filhos após fim do 

casamento; de filhos homossexuais; etc.). O homem-pai (seus sentimentos; 

seus sentidos acerca dos filhos; como cuidador; acompanhante no pré-natal e 
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parto; autor de violência; vivendo a paternidade após separação conjugal; 

inserido em programa de intervenção; enquanto adolescente que deseja a 

paternidade; ausente e os impactos dela nos filhos e no próprio pai; e sua 

preocupação com o corpo da mulher-esposa grávida; etc.). 

A paternidade (a partir das transformações da modernidade da 

masculinidade; nas gerações familiares e na relação entre orfandade e 

educação; em desenho animado; no campo da reprodução assistida; 

monoparental; homossexual; etc.). A paternidade nos contextos jurídicos (por 

investigação paterna; na tensão entre relações paterno-filial biológica e 

socioafetiva; por abandono afetivo; por reconhecimento de paternidade por 

meio do exame do DNA e dos limites científicos do exame em casos de 

investigação de paternidade em homens gêmeos univitelinos; homoafetiva; o 

dano moral por não reconhecimento da paternidade; o direito à paternidade 

genética; a questão da licença paternidade no Brasil e a fabricação da 

paternidade e dos modos de exercê-la pelo discurso jurídico e muitos outros. 

 

Conhecimento, poder-saber e dispositivo  

Esta descrição do campo de produção científica brasileira sobre 

paternidade, durante as últimas décadas, evidencia um amplo e progressivo 

interesse de diferentes campos de saber em relação ao tema, um fenômeno 

que, segundo Arilha (2008)75, tem suas origens especialmente na 

reconfiguração familiar proposta pela lutas sociais ancoradas no feminismo e 

nos movimentos em favor dos direitos sexuais.  

Assim, de objeto de interesse público e do campo dos direitos humanos, 

a paternidade passa também a ser pensada, dissecada, estudada, enfim, 

produzida a partir do conhecimento científico.Essa concepção de 

conhecimento como produção e não como ―espelho da natureza‖ se apóia em 

diferentes autores, Friedrich Nietzsche (2001), em Gaia Ciência, por exemplo, 

afirma que o conhecimento não é algo inscrito na natureza humana e o 

conhecer nada tem a ver com uma nobre arte que inspira harmonia, unidade, 

                                                           
75 ARILHA, M. (2005) - O masculino nas conferências e programas das Nações Unidas: para uma 
crítica do discurso de gênero, Ano de Obtenção: 2005. Tese (Doutoramento) em Saúde 
Pública. São Paulo: Universidade de São Paulo, USP.  
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beatitude e adequação. Ao contrário, conhecimento é o resultado de jogos de 

força que se efetivam na apoderação sempre parcial das coisas do mundo pelo 

conhecer, pois não há afinidades entre o mundo e conhecer, o caráter do 

mundo [...] é caos por toda eternidade, não no sentido de ausência de 

necessidade, mas de ausência de ordem, divisão, forma, beleza, sabedoria e 

como quer que se chamem nossos antropomorfismos estéticos76. 

Michel Foucault (1973) não apenas se apropria do argumento 

nietzscheano, mas o redefine, em As Verdades e as Formas Jurídicas, ao 

analisar o conhecimento como estratégia de poder que produz efeitos, o 

conhecimento é sempre uma certa relação estratégica em que o homem se 

encontra situado. É essa relação estratégica que vai definir o efeito do 

conhecimento77. O conhecimento não, assim, é o destino nem a teleologia 

humana nem elemento a-histórico universal. Ele é o resultado histórico e 

situado de condições que não são da ordem do conhecer, mas da ordem de 

condições políticas e econômicas de existência que são o solo ou matriz (para 

usar uma expressão de Ian Hacking78, no qual são produzidos regimes de 

verdade, sujeitos e domínios de saber.  

O conhecimento, portanto, propõe e/ou impõe certos olhares e 

funções, prescreve e produz o que afirma apenas conhecer e nomear. É nesta 

cena de lutas que vem suscitar seu funcionamento produtor: esquematiza, 

ignora diferenças, assimila coisas entre si sem nenhum fundamento de 

verdade. Não porque seja falso ou mentiroso, mas porque o que se conhece é 

desprovido de essência ou natureza. De fato, as ontologias são fabricações 

manufaturadas e sustentadas por relações de poder-saber. 

Em A História da Sexualidade: A vontade de saber, Foucault (1988) 

aprofunda suas reflexões sobre as relações entre poder e saber. O autor 

argumenta que se dado objeto (a paternidade, por exemplo) constitui-se 

como domínio a conhecer, isso se deu em função de relações de poder que o 

instituíram como objeto possível e inteligível de investigação. Assim, a 

                                                           
76 NIETZSCHE, F. (2001). Gaia Ciência (4ªed.). São Paulo: Companhia das Letras. 2007, pp. 
135. 
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 FOUCAULT, M. (1973). A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Ed. 1996, pp. 

25. 
78 HACKING, I (2001). ¿La construcción social de que? Barcelona: Paidós. 
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produção de saberes se relaciona diretamente às relações de poder. No 

entanto, poder não é sinônimo de saber ou vice-versa. Cada um tem um lugar 

específico e se articula a partir de suas diferenças, um servindo ao outro. 

Ressalta-se ainda que entre técnicas de saber e estratégias de poder não há 

exterioridade, o que há são focos locais de poder-saber que veiculam formas 

de sujeição e esquemas de conhecimentos num movimento incessante que se 

tece em redes heterogêneas79.  

Nesse sentido, não há alguém que possua o poder nem quem é privado 

dele ou quem teria o direito de saber ou permaneceria na ignorância pela 

força. As relações poder-saber produzem os sujeitos que vêm a conhecer a 

partir de modificações internas ao próprio jogo.  

Entretanto, para que tais jogos funcionem, eles precisam estar 

inseridos numa estratégia global. Ao mesmo tempo, nenhuma estratégia 

global poderia proporcionar efeitos, se não estiver amparada em relações 

locais que lhe sirvam de ponto de fixação. Porém, a relação entre estratégias 

locais e globais não é causal nem representativa do tipo ―micro reflete o 

marco‖ ou vice-versa. O dito sobre a paternidade não é uma simples projeção 

de estratégias locais e globais. Em toda discursividade sobre o tema se 

articulam poderes e saberes. Não há discurso excluído ou dominante, e sim 

uma multiplicidade segmentada e descontínua de discursos que podem entrar 

em estratégias diversas. O discurso é instrumento e efeito de poder, reforça-

o, mas também o mina, expõe, debilita, permite barrá-lo, ponto de 

resistência. 

Nesse sentido, a partir de tais considerações sobre as relações poder-

saber, ao analisar a história da sexualidade, Foucault (1988)80 recusou a noção 

do poder como opressor do sexo, desta suposta força selvagem e natural que a 

modernidade capitalista precisou domesticar. O autor afirma que desde 

meados do século XVI, na Europa, houve uma proliferação de discursos sobre o 

sexo. As pessoas eram incitadas a confessá-lo, manifestá-lo, descobrirem suas 

―verdades individuais‖ a partir da sexualidade. Mas tal incitação não se dava 

                                                           
79 LATOUR, B (2001). A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 
científicos. Bauru: EDUSC. 
80 FOUCAULT, M. (1988) - História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: 
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de maneira idílica, pois era o poder regulatório que as convida a falarem 

através de certas instituições e dados saberes. 

A sexualidade e o sexo ao invés de oprimidos foram paulatinamente 

produzidos a partir do que o autor denominou de ―dispositivo‖ de 

sexualidade. Ou seja, um conjunto heterogêneo, múltiplo e difuso que 

engloba discursos científicos; intervenções institucionais; organizações 

arquitetônicas; proposições filosóficas, morais, religiosas, midiáticos; leis; 

medidas administrativas; etc. Em suma, o dito e o não dito são os elementos 

do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 

elementos.81 A partir desta rede, uma sexualidade ―normal‖ (heterossexual, 

familiar) e outras ―desviantes‖ (masturbatória, homossexual, pervertida) 

foram sendo estabelecidas normalizando e normatizando os corpos, desejos e 

práticas e se constituindo como peças fundamentais na estratégia governo das 

populações. 

Sobre o ―dispositivo‖ é preciso compreendê-lo como um tipo de 

formação que tem como função principal responder a uma urgência em 

determinado momento histórico. Isto é, sua função estratégica dominante é 

gerar uma área de inteligibilidade que legitime e justifique determinadas 

práticas de governo dos corpos. O autor define o dispositivo ainda por dois 

movimentos: 1) por um lado, cada efeito, desejado ou não, entra em relação 

de ressonância ou contradição com outros, e exige uma rearticulação, um 

reajustamento dos elementos heterogêneos que surgem dispersamente. Ou 

seja, as relações entre poder-saber que compõe o jogo de forças estão sempre 

movimentando novos arranjos; 2) por outro lado, certos efeitos produzidos 

não estão previstos nem têm algo haver com a astúcia estratégica de alguém 

trans-histórico que os houvesse querido ou planejado. Por vezes, tais efeitos 

se constituem como resistências, ao mesmo tempo, que são elementos de 

novas estratégias reinseridos no jogo82. 

Nesse sentido, ao fim da revisão da literatura que compreendeu 23 anos 

de publicações indexadas na CAPES, fica evidente que o tema paternidade se 

tornou relevante para o contexto científico brasileiro e alimentou muitas 
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publicações em diversas áreas de saber. Precisamos compreender quais 

arranjos entre poder-saber, a paternidade (ou certas paternidades) foram 

instituídas como objetos possíveis e relevantes. Ressaltamos que nossas 

análises empreendidas foram fabricadas considerando o exercício analítico 

proposto por Juliana Perucchi em sua tese de doutorado83, na qual a partir do 

referencial foucaultiano e dos estudos feministas de gênero e da análise dos 

―acórdãos84‖, argumenta que o discurso jurídico não reproduz ou representa a 

paternidade, mas, produz regimes de verdade obre ela e atuam produzindo 

pais. 

Compreendemos os saberes científicos, ou em outros termos, as 

ciências como dispositivo, uma vez que atuam suturando peça por peça a 

partir de elementos estranhos entre si, um regime de verdade sobre a 

paternidade que engendra um campo de inteligibilidade que responde e 

justifica práticas de governo dos corpos e da possibilidade das pessoas de 

negociarem criativa e subversivamente suas próprias relações de parentesco, 

filiação, paternidade ou meramente suas relações afetivas. 

Regime de verdade que se relacionam com práticas institucionalizadas 

de poder, intervenções pedagógicas, organizações espaciais, medidas 

administrativas, tecnologias médico-jurídicas, técnicas reprodutivas, 

produções midiáticas, leis e etc. que fabricam paternidades, produzem pais, 

estilos de ―paternagem‖, experiências subjetivas, íntimas, sentimentos, 

sensações e mesmo o quando e como o homem se torna pai. As ciências 

delimitam o dito e não dito em torno, sobre e dentro da paternidade, assim, 

criam e autorizam possibilidades paternas e impossibilidades paternas. 

Lyra85 argumenta que as mulheres foram historicamente posicionadas 

(se posicionaram) como as responsáveis naturais pela reprodução e criação de 

filhos enquanto o homem foi excluído da experiência da criação da prole. Os 

homens, por sua vez, foram posicionados como produtores do provento 
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material e moral da família. Muitos mecanismos de poder foram/são usados 

(religião, escola, Estado, saberes científicos, etc.) para normalizar e organizar 

a vida social em função da desigualdade de gênero gerando fixação e relação 

causal entre mulher-maternidade-reprodução e homem-paternidade-

produção. 

Desta maneira, a mulher foi envolvida na maternidade como se essa 

fosse seu destino biológico cuja experiência é descrita como ―realizadora‖ e 

mesmo gloriosa. Seu corpo estaria preparado para enfrentar as dores do parto 

e seu sentido auditivo e olfativo seria, respectivamente, receptivo ao choro 

do bebê e insensível para as fezes. O homem, por sua vez, após o coito 

fecundante restaria aguardar a paternidade, encarar uma lacuna temporal em 

relação à criança, atuando apenas como provedor86. 

No entanto, Lyra (1997) argumenta que a literatura científica e de 

apoio a intervenção, a partir de 1980, veio questionar e tratar da participação 

dos homens na esfera privada, seja pela falta de informações sobre homens e 

paternidade, seja pelo impacto de políticas publicas no comportamento de 

homens individualmente. O autor afirma que começa a se levantar a hipótese 

de que a maior participação dos homens na vida doméstica dinamizaria as 

relações de gênero alterando a fixação mulher/privado e homem/público e de 

que estaria ocorrendo outra mudança de visão: da não participação masculina 

na vida doméstica como decorrente apenas do machismo de cada homem, 

para outra, que procura compreender quais as condições criadas pela 

sociedade para facilitar ou dificultar o envolvimento dos homens na vida 

familiar87. 

No entanto, as discussões sobre a participação ou não participação do 

homem no cuidado com a prole a partir dessa hipótese, isto é, não reduzida a 

aspectos intrapsíquicos e problematizando as condições sociais, culturais e 

políticas disponíveis para que tal participação se dê ou não se dê, caminhava 

com outras discussões que não apenas se cruzam e se chocam, mas se 

excluem acionando outras estratégias de poder-saber. Por exemplo, crescia a 

discussão sobre a participação mais efetiva dos homens no cotidiano familiar a 
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reboque das crises da masculinidade e declínio do patriarcado em razão de 

crises econômicas e com a emancipação da mulher. Campo fértil no qual se 

afirmava nascer uma ―nova‖ identidade masculina e o ―novo‖ homem-pai. 

Na vontade de saber mais acerca deste ―novo pai‖, destacamos o nome 

do psicólogo americano Michael Lamb88, autor recorrentemente referido em 

nossa revisão da literatura, para quem este novo modelo era um dos 

elementos-chaves na análise as relações parentais em meados da década de 

1980 cujo trabalho marcou as produções científicas posteriores. Ao mesmo 

tempo, crescia na psicologia uma defesa acerca da importância do pai para o 

desenvolvimento infantil, tanto quanto a mãe, não resumida à provisão 

material, mas também das relações de afeto e cuidado. Postura nutrida a 

partir da compreensão dos impactos da ausência paterna89. 

É importante ressaltar que, nesta década, o movimento feminista já 

problematiza as desigualdades de gênero no espaço doméstico considerando a 

participação masculina como recurso para modificá-las – por propostas e 

reivindicação que se materializaram, por exemplo, na Conferência 

Internacional de População e Desenvolvimento no Cairo/Egito, em 1994, e na 

IV Conferência da Mulher em Beijin/China, em 199590. Discussões que se 

intensificaram localmente, no Brasil, sendo publicizadas na década seguinte. 

Mas o foco é a mulher, estamos distantes da discussão sobre paternidade 

como direto ou mesmo desejo masculino. 

A respeito da infância e juventude, as lutas da sociedade civil brasileira 

e organizações internacionais travadas ao longo da década culminaram com a 

produção do ECA91, estando diretamente ligadas ao processo de configuração 

e expansão dos direitos civis92. Argumentamos que a legislação dos 

documentos demarca um deslocamento com a estrutura patriarcal que 
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continuidades e descontinuidades. Serviço Social e Sociedade, v. 83, 30-48. São Paulo: 
Cortez. 
92 BOBBIO, N. (2004). A Era dos Direitos – Nova Edição. Rio de Janeiro: Campus. 



179 

 

protegia os homens de implicações em relação aos/as filhos/as advindos de 

relacionamentos extraconjugais ou não desejados93. A partir dos textos legais, 

na perspectiva do direito, os homens passaram a ser responsabilizados pelo 

Estado por sua reprodução biológica, sendo o melhor interesse das crianças, 

advindas de qualquer tipo de relacionamento, uma obrigação do homem-pai. 

A produção de saber se relaciona com a relação de poder ao mesmo 

tempo em que certos domínios a conhecer, sujeitos e regimes de verdade só 

são possíveis a partir de modificações internas ao próprio jogo político no qual 

relações poder-saber são imanentes e atuam de maneira diretamente 

produtiva. A redemocratização da sociedade brasileira, a responsabilização 

legal do homem por sua reprodução biológica, as reivindicações do movimento 

feminista e a luta pelos direitos das crianças e adolescentes, são exemplos 

pontuais de modificações nas condições políticas globais e locais. Solo fértil 

que possibilitou a fabricação de novos objetos, conceitos e sujeitos. No final 

da década de 80 surge a ―novo pai‖, a experiência da paternidade passa a ser 

confessada por homens inquéritos por pesquisadores, psicólogos, juristas; a 

presença ou ausência paterna no desenvolvimento infantil começa a ser 

qualificada; a participação do homem no cuidado da prole se torna opção para 

promover a emancipação da mulher. 

De fato, podemos afirmar a partir do levantamento realizado que houve 

um aumento exponencial no número de trabalhos produzidos sobre a 

paternidade, uma expansão das áreas de saber (além de Direito e Psicologia, 

surgem Saúde Pública, Antropologia, Enfermagem, Fonoaudiólogia, etc.) que 

se dedicaram a analisá-la e uma diversificação na maneiras de questioná-la, 

esquadrinhá-la94. 

Consideramos que tal aumento, expansão e diversificação das 

produções científicas visibiliza a multiplicidade segmentada e descontinua de 

discursos sobre a paternidade que entram em diferentes jogos de poder-

                                                           
93 BILAC, E. D. (1998, s/m.). Mãe certa, pai incerto: da construção social à normatização 
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trabalhos científicos; de 1991 a 2000 o número passou para 43 trabalhos enquanto que de 
2001 a 2009, o número chegou a 186 trabalhos, entre teses e dissertações, cujo total é 232 
produções científicas. 
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saber. O que permite que percebamos melhor discursos que os reforçam, mas 

também os expõem, mina-os, sendo pontos de resistências, redefinem os 

jogos veiculando outras estratégias. 

Em relação à década de 1990, argumentamos quatro episódios que 

acreditamos determinantes para as ciências no que tange a produção do 

regime de verdade sobre a paternidade, como enfatizaremos adiante, pois 

evidenciam modificações internas ao próprio jogo poder-saber científico 

implicadas diretamente na fabricação de pais. Ademais, argumentamos ainda 

sobre um ponto que consideramos de resistência, clareira surgida no ceio da 

ciência.  

O primeiro episódio diz respeito ao ganho de força do questionamento 

acerca da relação entre homens e mulheres como dinamizadora de uma maior 

equidade de gênero que não poderia ser satisfatória apenas com a 

emancipação feminina. As Conferências de Cairo/Egito e Beijin materializam 

reivindicações da década anterior – como já evidenciamos –, de que os 

indicadores de saúde das mulheres só poderia se modificar na medida em que 

a população masculina também se envolvesse e modificasse seus padrões de 

comportamento em relação ao cuidado de si e do outro95. Mas os tempos são 

outros e o aumento da força do argumento estava consonante com 

reivindiçaões empreitadas no ceio do movimento feminista acadêmico em 

razão de críticas das mulheres e outros movimentos como o gay, lésbico e 

negro, por exemplo, que se mostraram descontentes com a representação e 

política associada ao sujeito mulher feminsta (branca, classe média, europeia) 

que não suportava intercessões com modalidade de raça, classe, étnica, 

sexual e acabava reinterando excluções96. 

O segundo episódio, consonante com o primerio, trata da mudança dos 

estudos de gênero cujo termo era sinômino de mulheres e feminismo. 

Intensifica-se, em meados de 90, o uso do gênero enfatizando o aspecto 

relacional ao invés do binarismo radical (homens/dominadores vs. 
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mulheres/dominadas). O gênero constitui-se como categoria de análise da 

constituição das relações sociais baseadas nas diferenças sexuais e dos 

significados atribuídos a elas por meio dos quais as relações de poder se 

articulam97. Tal definição promoveu diversos desdobramentos, dentro os 

quais, os estudos foram além das relações homem-mulher englobando 

também as relações mulher-mulher e homem-homem; outro desdobramento 

diz respeito aos estudos das masculinidades98. 

O terceiro episódio diz respeito à ruptura com os estudos sobre o 

homem como sinônimo de humano, generificado e universal e a ênfase nas 

singularidades, diversidade de homens e de suas relações consigo, com 

mulheres e outros homens em diferentes contextos e diversas situações 

localizadas cultural, histórica e geograficamente99. Os homens se constituem 

como novos domínios a conhecer e a partir das modificações no jogo poder-

saber novos conceitos, sujeitos, verdades são possibilitadas. Intensifica a 

investigação de sentidos/significados/representações/ em torno, sobre e 

dentro deste homem-pai situado, as tensões entre modelos tradicionais de 

homem, masculinidade e paternidade e os ―novos‖ homens, as masculinidades 

e paternidades. Além da dúvida sobre quando e como o homem se torna pai: 

pela concepção, após o nascimento de seu filho ou pela 

experiência/participação no cuidado? Questionamento gerador do dilema: a 

paternidade é eminentemente cultural ou natural? Pesquisadores/as 

inquiririam homens, mulheres, filhos/as, instituições, etc. a fim de responder 

tais questões e conhecer as histórias, experiências, narrativas, sentimentos 

dos homens-pais. 

O quarto episódio está relacionado ao dilema da paternidade. Embora 

tenha sido desenvolvido no final dos anos 1980, o teste de DNA para 

verificação de laços de paternidade que saltou do mundo da ficção científica 

e se popularizou em meados nos anos 90, trazendo consigo um potencial para 
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uma ―mudança profunda‖ nas maneiras de conceber família, relações de 

gênero e parentesco. A simples existência do teste atiça a vontade de saber a 

verdade cientificamente demonstrável da paternidade colocando em xeque 

qualquer possibilidade fora de sua certeza de 99, 99%100. O que supostamente 

resolveu a dúvida em torno do dilema da paternidade. Ironicamente a 

popularização do teste de DNA pela opinião pública e poderes públicos 

(legisladores, juristas, etc.) coincidiu com a efetivação das cláusulas 

constitucionais sobre a responsabilização dos homens sobre sua reprodução, 

não apenas a lei estipula, como nunca antes, obrigações do pai em relação 

aos seus filhos, como hoje a ciência fornece meios para identificar esse pai e, 

assim, atribuir tais obrigações a um individuo preciso101. 

Ainda no campo da ironia, a participação do homem na vida 

reprodutiva outrora invisível ao Estado102 passou a ser visibilizada, porém, não 

da maneira como um convite, pois sua participação se dá pela intervenção de 

práticas institucionalizadas de poder, sendo imposta ou mesmo sancionada. 

Entretanto, um homem declarado como pai pelo tribunal pode não cumprir 

seu compromisso paterno, pois a afirmação de um fato biogenético, o 

cumprimento de uma lei e o desenvolvimento de uma relação social são 

processos distintos103. A paternidade é fabricada pela técnica médico-jurídica, 

ao mesmo tempo, parece resistir como uma verdade eminentemente social. 

Acerca do ponto de resistência. Embora a referida década tenha sido 

generosa na quantidade e recorrências de trabalhos 

descobrem/investigam/enfatizam os aspectos intrapsíquicos do sujeito 

homem-pai, por vezes, fabricando uma paternidade como identidade que se 

vivida pelo cuidado e afeto despertaria no homem (heterossexual) o uma 

sensibilidade latente que a cultura machista reprime impedindo-o de 

experienciá-la. No final dos anos 1990 aparece um trabalho com a hipótese da 

participação masculina no cuidado com a prole a partir das condições 

culturais e sociais criadas pela sociedade para obstruí-la ou promove-la. Ou 
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seja, analisa a paternidade problematizando os mecanismos institucionais que 

a produzem como invisível104. Assim, põe em xeque tal invisibilidade como 

uma escolha autônoma do sujeito e decorrente de seu machismo. Dentro das 

ciências, um ponto de resistência que se constitui como outra possibilidade de 

analisar a paternidade que no século XXI encontra eco105. 

Na década de 2000, por sua vez, a paternidade continua sendo celeiro 

fértil de conhecimento, questionamentos, nomeações, experiências, 

fabricações, cada vez mais singulares e diversificadas: paternidade 

homossexual, solitária, em situação de institucionalização, afetiva, por 

inseminação, após dissolução conjugal. Pela primeira vez, a paternidade 

aparece adjetivada com o termo ―participativa‖, sendo, então, definida como 

relação afetiva e próxima a prole, não restrita ao provimento material e nem 

mesmo vivida na companhia de uma mulher, esposa ou outro homem. Ou seja, 

no novo século, forjam-se paternidades como direito, compromisso com a 

filiação e desejo do homem não apenas heterossexual, produção, vivida em 

família nuclear e ligada ao sexo e sangue. 

Ao mesmo tempo, intensificam-se produções que esquadrinham a 

paternidade a partir da di-visão natureza/corpo versus cultura/gênero e a 

reiteram, sempre sem o sucesso definitivo, mas nunca sem coerções, as 

ordens biológicas (espermatozóide, sêmem, sangue, DNA) e culturais que a 

inscreve no corpo do homem. Produções que 

naturalizam/essencializam/fixam normas de gênero (mesmo quando pretende 

relativizá-las). Desta maneira, acabam forjando homens-pais e a coerência 

entre sexo-pênis-sêmem-masculino-racionalidade-heterossexualidade-

procriação. 

Ao empreendermos as ciências como dispositivo que produz um regime de 

verdade sobre a paternidade que responde e justifica práticas de governo dos 

corpos e das possibilidades das pessoas de negociarem, criativa e 

subversivamente, suas próprias relações de parentesco, filiação, paternidade 
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e afetivas, e fabrica pais. E mais, delimita o dito e não dito; constrói 

possibilidades e impossibilidades. Nesse sentido, é preciso ficar claro que as 

ciências não reproduzem, representam ou apreendem as paternidades como 

se fossem fragmentos de realidade.  Nada disso, elas as produzem. Mas não no 

sentido de produzirem outros sentidos (sócio-afetiva, homossexual, solitária, 

monoparental, etc.), mas de produzirem a própria materialidade das 

paternidades, de organizarem modos de existir e autorizarem sua 

inteligibilidade na cultura. Porém, ao mesmo tempo, as ciências nunca 

apreendem plenamente a paternidade que produzem (que, por vezes, julgam 

apenas descrever ou analisar), pois ela como efeito incontínuo e incoerente, 

por vezes, cria paradoxos e abre espaço para produção do novo, de fissuras e 

transformações. 
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ANEXO: LISTA DE TRABALHOS SOBRE PATERNIDADE

 

 

1987-1990 
1. A paternidade fora do casamento – análise crítica do estatuto vigente no 

Brasil (Ramos, 1988). 
 

2. Ausência paterna e suas associações a psicodinâmica e ao aproveitamento 
escolar da criança (Vizzotto, 1988). 
 

3. Reflexões sobre o pai – um estudo sobre a construção da paternidade na 
história de vida e no desenvolvimento do sujeito (Carvalho, 1990). 

 

1991-2000 

4. Paternidade presumida: código civil a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (Fachin, 1991). 
 

5. A construção do papel paterno (Stingel, 1991). 
 

6. As representações sociais da paternidade e da maternidade: implicações no 
processo de aconselhamento genético (Trindade, 1991). 
 

7. Pai divorciado: auto-percepção de seu papel (Breda, 1991). 
 

8. Ser pai: o que é isso? Um estudo do lugar do pai sob enfoque freudiano 
(Chaves, 1993). 
 

9. Considerações sobre a função paterna no pensamento de Freud (Silva, 
1993).  
 

10. A paternidade negada (Smigay, 1993). 
 

11. Ser/estar pai: uma figura de identidade (Maciel, 1994). 
 

12. Pai e seus destinos na clínica psicanalítica (Simone, 1994) 
 

13. Paternidade: estudo dos depoimentos de duas gerações de pais (Bosco, 
1994). 
 

14. Questão da filiação sócio-afetiva. A nova concepção de família e o 
estabelecimento da paternidade com fundamento na ‗posse de estado de 
filho (Delinski, 1995). 
 

15. A experiência de ser pai de uma mulher (Matos, 1995). 
 

16. Exercício da paternidade hoje (Ramires, 1995). 
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17. Construindo uma nova paternidade? As representações masculinas de pais 
pertencentes as camadas médias em uma escola alternativa de Recife/PE 
(Quadros, 1996). 
 

18. Discurso paterno: similaridade e especificidade (Konrath, 1996). 
 

19. Paternidade por inseminação artificial com sêmen de terceiro (Barbosa, 
1996) 
 

20. A paternidade ativa na separação conjugal (Silva, 1996). 
 

21. Eu, pai? A paternidade na adolescência e seu significado (Trindade, 1997). 
 

22. Paternidade adolescente: uma proposta de intervenção (Lyra, 1997). 
 

23. Significado da espera do parto – o vivido do pai na ótica da enfermagem 
(Garrido, 1997). 
 

24. Paternidade, esquizofrenia e gênero: um estudo de base fenomenológica 
(Horta, 1998) 
 

25. Arquétipo do pai na cultura patriarcal: um estudo sobre a relação entre 
pai-filho e seus reflexões na subjetividade do homem atual (Donha, 1998). 
 

26. Cotidiano da paternidade: uma experiência no Rio de Janeiro (Lopes, 
1998). 
 

27. Modernidade e declínio do pai: a ‗resposta‘ da psicanálise (Crespo, 1997). 
 

28. Permanências e transformações: a paternidade na revista pais e filhos 
(Rosenbaum, 1998). 
 

29. Estudos sobre paternidade e filiação (Rolo, 1998) 
 

30. A paternidade e psicanálise: do menino interditado ao pai interditor 
(Souza, 1998). 
 

31. Paternidade e masculinidade: tradição, herança e reinvenção (Saraiva, 
1998). 
 

32. Paternidade na adolescência: a antecipação e reafirmação de uma 
identidade masculina (Maia, 1998) 
 

33. Ele ainda é chefe de família: um estudo sobre as representações da 
paternidade (Martorelli, 1998). 
 

34. Casais grávidos e os novos sentidos de paternidade: um estudo qualitativo 
com referencial psicanalítico (Sarmento, 1999). 
 

35. A antecipação da tutela dos alimentos provisórios e provisionais 
cumulados a ação de investigação de paternidade (Oliveira, 1999). 
 

36. ―O sistema presumido da paternidade no direito positivo brasileiro e 
comparado (Guimarães, 1999). 
 

37. Posse de Estado de filho no estabelecimento da filiação (Boeira, 1999). 
 

38. Pai real e o término da análise (Helena, 2000), A problemática paterna na 
potencialidade polimorfa (Garcia, 2000) 
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39. ―Para além do pai está o homem: a função paterna de Freud a Lacan 

(Decourt, 2000). 
 

40. Família e socialização: um estudo das implicações da situação de 
presença/ausência paterna (BarufiI, 2000). 
 

41. Pai na clínica fonoaudiólogica: ausente ou excluído (Coelho, 2000). 
 

42. De pai para filho: tecendo um novo território familiar (Haygert, 2000). 
 

43. Experiência masculina da Paternidade nos anos 1990: estudo de relações 
de gênero com homens das camadas médias (Unbehaum, 2000). 
 

44. Ouvindo o pai jovem no contexto da psicologia judiciária; algumas 
reflexões (Mendes, 2000). 
 

45. Pobre pai: a construção da identidade em homens pais pobres urbanos 
(Nascimento, 2000). 
 

46. Elo biológico da paternidade: um estudo a luz do direito brasileiro 
(Almeida, 2000). 
 

47. Averiguação oficiosa de paternidade: a caminho da implementação do 
Direito de Família Constitucional no Brasil (Selene, 2000). 

 

2001-2009 

48. As repercussões da ausência paterna sobre a construção da identidade do 
adolescente (Yoshida, 2001). 
 

49. A função paterna: problematização da contemporaneidade (Bergottini, 
2001). 
 

50. Sobre o discurso de pais na contemporaneidade (Padilha, 2001). 
 

51. Pai possível – um estudo dos conflitos da paternidade em um grupo de 
homens (Farias, 2001). 
 

52. Paternidade na adolescência: expectativas, sentimentos e a interação 
com o bebê (Levabdowski, 2001).  

 
53. A participação do pai no Nascimento da criança: as famílias e os desafios 

Institucionais em uma maternidade pública (Carvalho, 2001). 
 

54. Paternidade: conceito e vivencia – um estudo compreensivo na ótica da 
enfermagem do cotidiano de pais (Abreu, 2001) 

 
55. Ser homem, pobre e pai: a construção cotidiana da relação pai-filho nas 

camadas de baixa renda (Longui, 2001). 
 

56. Concepções de filhos, concepções de pai: algumas reflexões sobre 
reprodução e gênero (Costa, 2001). 

 
57. A certeza da paternidade através da pericia genética e a efetividade do 

acesso à justiça: uma análise constitucional (Junior, 2001). 
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58. A presunção legal de paternidade face ao principio constitucional da 
igualdade entre os filhos (Soares, 2001). 

 
59. Rompimento dos laços de autoridade parental: pais e filhos perante o 

Estado juiz (Carvalho, 2001). 
 

60. A relação jurídica da paternidade com as novas técnicas de inseminação 
artificial (Queiroz, 2001).   

 
61. Paternidade participativa: a vivência masculina (Sutter, 2002). 

 
62. A gravidez do primeiro filho à luz da perspectiva paterna (Bornholdt, 

2002). 
 

63. O papel do pai no contexto familiar e na interação com a criança em 
famílias de baixa renda nos períodos 1945/1950 e 1995/2000 (Gianimi, 
2002). 

 
64. Homens com a guarda dos filhos: sentimentos e reorganização do 

cotidiano (Gonçalvez, 2002). 
 

65. O exercício da paternidade: a paternidade com filhos adolescentes do 
sexo masculino nas camadas médias (Chaves, 2002). 

 
66. A construção da paternidade desde a gestação até o primeiro ano do bebê 

(Castoldi, 2002). 
 

67. O envolvimento paterno com o bebê na gestação e aos doze meses de 
idade (Bolli, 2002). 

 
68. Estudo descritivo de sentimentos e reações emocionais de pais de 

adolescentes (Ângulo, 2002). 
 

69. ―Sangue do meu sangue‖: as tecnologias de reprodução assistida e a 
importância do filho biológico (Borlot, 2002). 

 
70. As fobias e o real do pai (Prestes, 2002). 

 
71. O que é um pai? Do papel do pai à função lógica do pai (Martinho, 2002). 

 
72. Função paterna: mutabilidade ou invariância? Um estudo sobre os pais e 

os ideais na contemporaneidade (Dubeux, 2002). 
 

73. Processo criativo do artefato ‗Barriga-grávida‘: compreensão da 
concretude biológica da gravidez pelo homem/pai (Vasques, 2002). 

 
74. Vivido pelo adolescente frente à paternidade (Soane, 2002). 

 
75. Efeitos do desemprego prolongado na divisão sexual do trabalho: estudo 

de uma população masculina do ABC (Jimenez, 2002). 
 

76. Imagens do pai no cinema desta passagem de século: encenações da 
agressividade estruturante em suas manifestações sociais como violência 
(Fantini, 2002) 

 
77. Em busca do pai: um estudo sobre paternidade adolescente (Nascimento, 

2002). 
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78. Interação pai-mãe-bebê: elementos para analise do papel da paternidade 
(Gonglaves, 2002). 

 
79. Pais assumidos: adoção e paternidade homossexual no Brasil 

contemporâneo (Tarnovski, 2002). 
 

80. Eternos aprendizes: o vínculo paterno em homens separados e recasados 
de camadas médias (Marcondes, 2002). 

 
81. Investigação paterna na ordem civil constitucional (Pozzi, 2002). 

 
82. Banco de sêmen e paternidade: aspectos jurídicos e biológicos (Cenedeze, 

2002). 
 

83. Direito ao vinculo jurídico da paternidade frente a insubmissão do 
investigado à pericia genética: solução para os conflitos de Direito 
Personalíssimos (Machado, 2002). 

 
84. Exame de DNA face à investigação oficiosa de paternidade: a 

responsabilidade de ―ser‖ pai e o direito de ―ser‖ filhos (Carossi, 2003). 
 

85. Paternidade em construção: demandas de guardas de filho(a)s em 
processos judiciais (Queiróz, 2003).  

 
86. Filhos da biogenética: uma análise das transformações dos laços paterno-

afetivos em face do processo biotecnológico (Sousa, 2003) 
 

87. Presunção de paternidade: novas coordenadas legais (Maluf, 2003). 
 

88. Da coisa julgada na investigação de paternidade (Casara, 2003). 
 

89. Filiação paternal (Maia, 2003). 
 

90. Da possibilidade de reconhecimento do direito à paternidade/maternidade 
dos homossexuais e a viabilidade de seu exercício através da adoção e da 
utilização de técnicas de reprodução medicamente assistidas (Sapko, 
2003). 

 
91. Ser-mãe, ser-pai: parentalidade contemporânea realizações e avatares 

(Silva, 2003). 
 

92. ―Partenogênese‖ – os efeitos da exclusão do pai no desenvolvimento da 
personalidade e na dinâmica familiar (Feizenzwalb, 2003).  

 
93. Um pai para a psicose? (Coelho, 2003). 

 
94. lugar do pai: subjetividade, clínica e contemporaneidade – reflexões a 

partir de uma leitura (Montserrat, 2003). 
 

95. A promoção da saúde do educando a partir do envolvimento de pai nas 
dificuldades de aprendizagem (Queirós, 2003). 

 
96. Paternidade contemporânea: um estudo sobre o pai presente num 

contexto familiar estável (Gomes, 2003). 
 

97. Exercício da paternidade após a separação: um estudo sobre a construção 
e a manutenção do vinculo afetivo entre pais e filhos na família 
contemporânea (Dantas, 2003). 
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98. As estratégias utilizadas na maternidade e paternidade adolescente 
(Beltrame, 2003) 

 
99. Ser adolescente, pobre e pai: um estudo qualitativo das repercussões na 

organização das famílias (Paiva, 2003). 
 

100. Hermenêutica do existir do homem de meia-idade – paternidade, 
sexualidade e projetos de vida: um olhar à luz de Heidegger (Trindade, 
2003). 

 
101. Sentimentos sobre paternidade e envolvimento de pais que residem e 

pais que não residem com seus filhos (Silva, 2003). 
 

102. Estudo psicológico sobre a percepção da figura masculina como pai de 
criança portadora de deficiência mental (Souza, 2003). 
 

103. Viver ao lado da deficiência mental: a história oral de pais com filhos 
deficientes mentais (Carmignani, 2003) 
 

104. Concepção paternas sobre o bebê com deficiências, inserido em 
programa de estimulação precoce, na educação especial (Hansel, 
2004). 
 

105. Declínio da função paterna e o mal-estar na escola: uma leitura entre a 
psicanálise e história (Cavalcante, 2004). 
 

106. Tradições, contradições, transformações: a família na ótica de pais de 
adolescentes (Stengel, 2004) 
 

107. ―Fechando com chave de ouro‖ – o significado de paternidade e da 
maternidade na experiência das classes populares no Rio de Janeiro 
(Almeida, 2004). 
 

108. Jovens pais e jovens mães: experiências em camadas populares (Reis, 
2004). 
 

109. ―Filho cedo não é a pior coisa que pode acontecer na vida‖: um estudo 
sobre representações e práticas de jovens e respeito de transição de 
fase de vida a partir da maternidade e paternidade (Carpes, 2004). 
 

110. Significado da paternidade para homens que vivenciam: um enfoque de 
gênero (Freitas, 2004). 
 

111. Psicanálise e família: a terceirização da função paterna na 
contemporaneidade (Decourt, 2004). 
 

112. Paternidade e deserção. Crianças sem reconhecimento, maternidade 
penalizadas pelo sexismo (Thuler, 2004). 
 

113. A ação de investigação de paternidade e a dignidade da pessoa humana 
(Gavaldão, 2004). 
 

114. Investigação de paternidade: aspectos materiais e processuais (Feuz, 
2004). 
 

115. Paternidade e coisa julgada: limites e possibilidades à luz dos direitos 
fundamentais e dos princípios constitucionais (Junior, 2004). 
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116. Da relação paterna – filial (Borba, 2004). 
 

117. ―Um homem para chamar de pai‖: as concepções de paternidade de 
meninos afastados de suas famílias e colocados em regime de abrigo 
(Hoepfner, 2004). 
 

118. Exercício da paternidade: estudo de dois casos clínicos (Silva, 2004). 
 

119. Função paterna e adolescência na escola: um estudo correlativo em 
uma instituição particular (Ferreira, 2004). 
 

120. Preocupações dos pais de recém-nascidos prematuros coma 
proximidade de alta da unidade de terapia intensiva neonatal (Balbino, 
2004). 
 

121. Significado da ausência paterna para adultos: um estudo 
fenomenológico (Santos, 2004). 
 

122. A paternidade na mídia contemporânea: discursos e modos de 
subjetivação (Hennigen, 2004). 
 

123. Reações e sentimentos vivenciados pelos pais de um grupo de crianças 
com síndrome de down referentes ao movimento da noticia e do 
diagnostico (Vohlk, 2005). 
 

124. Comportamento paterno em enfermaria de maternidade nas primeiras 
horas de vida do bebê (Mallard, 2005). 
 

125. Percepção de filhos sobre aspectos reais e idéias do cuidado parental 
(Furtado, 2005). 
 

126. Semelhanças e diferenças entre homens e mulheres na compreensão do 
comportamento paterno (Prado, 2005). 
 

127. A construção de sentidos relacionados à maternidade e à paternidade 
em uma família (Costa, 2005). 
 

128. A lei em nome do pai: impasses no exercício da paternidade na 
contemporaneidade (Brandão, 2005). 
 

129. Adolescência, paternidade e cuidados: os sentidos que adolescentes 
pais atribuem à sua participação nos cuidados dos filhos (Radtke, 
2005). 
 

130. Pai: função cultural? A problematização freudiana (Matos, 2005). 
 

131. Declinando o declínio do pai (Vidal, 2005). 
 

132. Paternidade na adolescência: vivências e significados no olha de 
homens que a experimentam (Correia, 2005).  
 

133. Significados de paternidade para adolescentes com recém-nascidos 
hospitalizados (Cauduro, 2005). 
 

134. Pai acompanhante no processo de nascimento e parto: narrativas sobre 
experiência (Mazzieri, 2005). 
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135. Impacto do turno de trabalho do pai no desempenho acadêmico e no 
autoconceito de crianças escolares (Cia, 2005). 
 

136. A fratura da função paterna e o processo de simbolização: um estudo 
com crianças de periferia urbana em fase de escolarização inicial 
(Maggi, 2005). 
 

137. Investigação da paternidade: obrigatoriedade ou não do exame de DNA 
(Arêas, 2005). 
 

138. Percurso de um símbolo: manifestações do símbolo paterno nos 
primórdios das culturas grega e hebraica e na contemporaneidade 
(Cardoso, 2005). 
 

139. Vivências e expectativas da paternidade, pelo adolescente, sob a ótica 
da enfermagem (Munhoz, 2006). 
 

140. A formação do apego pais/recém-nascidos pré-termo e/ou de baixo 
peso no método mãe-canguru: uma contribuição da enfermagem 
(Guimarães, 2006). 

 
141. Maternidade e paternidade na esquizofrenia: o impacto da doença na 

vida de pacientes e seus filhos (Terzian, 2006). 
 
142. Gênero e a espécie: paternidade e sexualidade nas décadas de 1920 a 

1940 (Finamori, 2006). 
 

143. A função paterna na contemporaneidade: uma análise psicanalítica 
(Goulart, 2006). 
 

144. ―Pai não é de uso diário‖ (?): paternidade na literatura infanto-juvenil 
(Sefton, 2006). 
 

145. As estratégias utilizadas na maternidade e paternidade adolescente 
(Botelho, 2006) 
 

146. A paternidade em dom casmurro: ocultamentos e revelações 
(Celidonio, 2006). 
 

147. Filiação sócioafetiva e direito à identidade genética (Nunes, 2006). 
 

148. A atribuição de paternidade pelo exame de DNA em ação judicial: um 
paradoxo diante do princípio da afetividade (Andrade, 2006). 
 

149. Da antecipação dos efeitos da tutela no direito de família sob a 
perspectiva dos direitos da personalidade na investigação de 
paternidade (Martins, 2006). 
 

150. Desejo de ser pai: algumas vicissitudes da função paterna (Borges, 
2006). 
 

151. Um real em jogo: a função do pai e o sujeito na clínica (Ribeiro, 2006). 
 

152. Paternidade nas adolescências: investigando os sentidos atribuídos por 
adolescentes pais à paternidade e às práticas de cuidado dos filhos 
(Orlandi, 2006). 
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153. Satisfação e responsabilidade: o envolvimento do pai na gravidez 
durante a transição para a parentalidade (Faccion, 2006). 
 

154. Adolescência e transtorno de conduta. Caracterização de uma amostra 
de adolescentes infratores em cumprimento de medidas sócio-
educativas entre conduta e introjeção da figura paterna (Freitas, 
2006). 
 

155. ―Ai o pai virá réu...‖ – estudo sobre o exercício da paternidade e as 
indenizações por abandono afetivo (Padilha, 2007). 
 

156. A paternidade em famílias urbanas: análise da participação do pai na 
creche-escola e nos cuidados com os filhos (Seabra, 2007). 
 

157. Envolvimento paterno e a experiência da paternidade no contexto da 
síndrome de down (Henn, 2007) 
 

158. Paternidade e depressão pós-parto materna no contexto de uma 
psicoterapia pai-bebê (Silva, 2007). 
 

159. Benedito o fruto do vosso ventre – estudo psicanalítico da maternidade 
e paternidade por adoção (Silva, 2007) 
 

160. Parentalidade em tempo de mudanças: desvelando o envolvimento 
parental após o fim do casamento (Grzybowsky, 2007). 
 

161. Cuidado, sociedade e gênero: um estudo sobre pais cuidadores 
(Carvalho, 2007).  
 

162. Concepções do pai acerca da prematuridade do seu filho (Waldow, 
2007). 
 

163. Presidiários: percepções e sentimentos acerca de sua condição paterna 
(Silva, 2007). 

 
164. Lugar do pai: uma construção imaginária (Silva, 2007). 
 
165. Paternidade e subjetividade masculina em transformação: crise, 

crescimento e individuação (Almeida, 2007). 
 

166. De pai para filho: uma reflexão sobre identidade e transmissão 
intergeracional em duas diferentes gerações (Teykal, 2007). 
 

167. Crianças pré-escolares e prisão paterna: percepção de familiares 
(Beckman, 2007). 
 

168. Experiência de pais no cuidado ao filho com câncer; um olhar na 
perspectiva de gênero (Moreira, 2007). 
 

169. A experiência do homem como acompanhante no cuidado pré-natal 
(Cavalcante, 2007). 
 

170. Encontros afetivos entre pais e bebê no espaço relacional da unidade 
neonatal: um estudo de caso à luz do método mãe-canguru (Silva, 
2007). 
. 

171. A construção da paternidade na família do pai adolescente: 
contribuição para o cuidado de enfermagem (Meincke, 2007). 
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. 
172. Perspectivas de jovens universitários da região Norte do Rio Grande do 

Sul em relação à paternidade (Perosa, 2007). 
. 
173. reconhecimento da paternidade por sócio-afetividade e seus desejos 

jurídicos (Rodrigues, 2007). 
. 
174. A paternidade sócioafetiva como direito fundamental (Zago, 2007). 
. 
175. Limites e possibilidades de dano moral por abandono afetivo nas 

relações paterno-filial (Rapozo, 2007). 
. 
176. Evolução tecnológica dos exames de paternidade e sua validade jurídica 

(Duz, 2007). 
. 
177. Sendo mãe, sendo pai: sexualidade, reprodução e afetividade entre 

adolescentes de grupos populares em Belém (Pantoza, 2007). 
. 
178. Família-escola: a participação masculina – a compreensão dos homens – 

a pais ou responsáveis – sobre sua atuação na escolarização dos filhos e 
participação na escola (Fernandes, 2007). 

. 
179. Contexto familiar com síndrome de down: interação e envolvimento 

paterno e materno (Silva, 2007). 
. 
180. Ser pai hoje: uma conexão entre educação e psicanálise (Oliveira, 

2007). 
. 
181. A carnavalização da paternidade em episódios as série Os Simpsons 

(Amereno, 2007). 
. 
182. Parto humanizado e a participação paterna (Lengo, 2008). 

. 
183. Pai participe no processo de amamentação: intervenção da enfermeira 

no período gravídico puerperal (Rêgo, 2008). 
. 

184. A paternidade na adolescência e seu significado entre os jovens que a 
vivenciaram (Azevedo, 2008). 
. 

185. As tecnologias da reprodução: discursos sobre a maternidade e 
paternidade no campo da reprodução assistida no Brasil (Vieira, 2008).  
. 

186. Ressignificando a paternidade: um estudo acerca da identidade paterna 
após ruptura conjugal (Carvalho, 2008). 
. 

187. Um estudo sobre relação entre o vinculo parental e a transferência em 
psicoterapia psicanalítica (Oliveira, 2008). 
. 

188. Corporeidade gestante: o discurso de corpo de mulheres em idade 
adulta e madura e dos pais das crianças (Luperini, 2008). 
. 

189. Paternidade e saúde discutidos por jovens de escolas públicas em 
vídeos documentários (Junior, 2008). 
. 

190. Paternidade solitária: limites e possibilidades (Bittelbrunn, 2008). 
. 

191. Afeto nas relações entre pais e filhos: filiação biológica, sócioafetiva e 
homoafetiva (Fijita, 2008). 
. 
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192. Paternidade e filiação: de onde vem e para onde vai – uma abordagem 
a relação paterno-filial no direito brasileiro (Borges, 2008). 

. 
193. princípio da dignidade pessoa humana e o dano moral em face do não 

reconhecimento da paternidade (Fernandes, 2008). 
. 
194. A autonomia privada e as relações jurídicas paterno-filiais (Aparício, 

2008). 
. 

195. Direito à paternidade genética e presunção juris tatum: valorização dos 
direitos fundamentais colidentes e flexibilização da coisa julgada 
(Ahmad, 2008) 
. 

196. A voz do coração: pais e filhos na travessia jurídica da família no Brasil 
(Moreira, 2008). 
. 

197. As mudanças comportamentais da figura paterna e a licença 
paternidade prevista na constituição Federal de 1988 (Moraes, 2008). 
. 

198. Filhos do desamparo, filhos que amparam: significações da 
parentalidade de adolescentes-pais em medida de Liberdade Assistida 
(Cestari, 2008).  
. 

199. As representações sociais sobre a figura paterna: um estudo com 
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social 
(Leão, 2008). 
. 

200. Guarda paterna e representações sociais de paternidade e maternidade 
(Vieira, 2008). 
. 

201. Estrutura e dinâmica da família na perspectiva de pais de filhos com 
câncer e de filhos sadios (Coelho, 2008). 
. 

202. As percepções de pais e mães acerca dos problemas de comportamento 
dos filhos (Borsa, 2008). 
. 

203. Paternidade e desemprego: características do envolvimento paterno e 
aspectos do relacionamento familiar (Souza, 2008). 
. 

204. Qualidade de vida e envolvimento paterno em crianças e adolescente 
com transtorno do desenvolvimento (Yoshihara, 2008). 
. 

205. Vicissitudes da família de adolescentes agredidos pelo pai (Giraldi, 
2008). 
. 

206. A influência do gênero e ordem de nascimento sobre as práticas 
educativas parentais (Sampaio, 2008). 
. 

207. A clínica do bebê pré-termo e a escuta dos pais: questões para a 
psicanálise (Dias, 2008). 
. 

208. A função paterna nas configurações familiares atuais (Azevedo, 2008). 
. 

209. As especificidades do padrão de apego da criança em relação à figura 
materna e paterna (Scheffel, 2008). 
. 

210. ―Mater semper certa est pater nunquan‖: o discurso jurídico como 
dispositivo de produção de paternidades (Perucchi, 2008). 
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. 
211. Estabilidade e mudança nas práticas educativas maternas e paternas ao 

longo dos anos pré-escolares da criança e sua relação com a 
competência social infantil (Marin, 2009). 
. 

212. Um programa para aprimorar envolvimento paterno: Impactos no 
desenvolvimento do filho (Cia, 2009). 
. 

213. Influência da guarda exclusiva e compartilhada no relacionamento 
entre pais e filhos e na percepção do cuidado parental (Alexandre, 
2009). 
. 

214. A Vivência da Paternidade por Homens Separados: A Construção de uma 
Nova Paternidade? (Freire, 2009). 
. 

215. Pais e mães heterossexuais: relatos acerca da homossexualidade de 
filhos e filhas (Borges, 2009). 
. 

216. Estilos de paternidade em uma comunidade ribeirinha amazônica 
(Costa, 2009). 
. 

217. Entre relacionamentos, circulações e rearranjos: configurações 
familiares no contexto da paternidade na adolescência (Rodrigues, 
2009). 
. 

218. A percepção de adolescentes em avaliação para psicoterapia acerca da 
ausência paterna temporária (Sganzerla, 2009). 
. 

219. Quando eu crescer quero ser como ele. Adolescente: o tráfico de 
drogas e a função paterna (Araújo, 2009). 
. 

220. Desamparo e subjetividade: a figura do pai na contemporaneidade 
(Martins, 2009). 
. 

221. A marca do enigma da linguagem na metáfora paterna: a castração que 
traumatiza é a mesma que apazigua? (Matos, 2009). 
. 

222. Nascendo pais: a transição para a parentalidade em reprodução 
assistida (RA) (Bernauer, 2009). 
. 

223. Concepções maternas e paternas sobre desenvolvimento infantil e 
relações afetivas (Mazetto, 2009). 
. 

224. Educação de pais gestantes: uma pedagogia possível segundo o 
espiritismo como saber emergente e educação integral do ser humano 
(Teixeira, 2009). 
. 

225. A Experiência paterna e as relações na vida escolar (Miguel, 2009). 
. 

226. Paternidade adolescente no contexto do processo da amamentação 
(Lacerda, 2009). 
. 

227. Paternidade e desnutrição: um estudo de caso-controle (Carmo, 2009). 
. 

228. Pai-acompanhante e a compreensão sobre o processo de nascimento do 
filho (Jardim, 2009). 
. 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20091033004056085P0
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20091033004056085P0
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229. Formações imaginárias e constituição do ethos em cartas de alunos do 
ensino médio: relação pai/filho (Quintino, 2009) 
. 

230. A responsabilidade civil dos pais nos casos de violência domestica 
contra crianças e adolescentes (Berlini, 2009). 
. 

231. A investigação de paternidade no caso de pai gêmeo univitelino: uma 
análise à luz dos direitos do menos investigante (Oliveira, 2009). 

. 
232. Pais e mães heterossexuais: relatos acerca da homossexualidade de 

filhos e filhas (Borges, 2009). 
. 

233. Enfraquecimento da figura do pai após o declínio do patriarcalismo 
(Filgueiras, 2009). 
. 

234. A paternidade na UTI Neonatal – o pai prematuro (Baeta, 2009). 


