
 Filme PROCURANDO NEMO 

 

Competência TRABALHO EM EQUIPE - Veja a descrição da competência  

Sinopse 

Nos recifes de coral, o passado reserva tristes memórias para Marlin, onde perdeu sua esposa e 

toda a ninhada. Agora, ele cria seu único filho Nemo com todo o cuidado do mundo, mas o 

pequeno e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma simples discussão e acaba 

sendo capturado por um mergulhador. Agora, o pai super protetor precisa entrar em ação e parte 

numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu amado filhote. No meio 

do caminho, ele acaba conhecendo Dory e, juntos, a dupla vai viver uma incrível aventura. 

Enquanto isso, Nemo também vive uma intensa experiência ao lado de seus novos amigos 

habitantes de um aquário, pois eles precisam ajudá-lo a escapar do destino que lhe foi reservado: 

ir parar nas mãos da terrível Darla, sobrinha do dentista que o capturou. 

Cena relacionada com a 

competência 

01:26:30 (“Tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem”) até 01:29:18 (“Dory, onde está Nemo”) 

Nesta cena, um cardume de peixes é capturado por redes de um navio pesqueiro, e Dory está no 

meio deles, para desespero de Nemo e Marlin. Para salvar a amiga, o pequeno peixe entra na rede 

e pede para seu pai conversar com os demais peixes capturados, para que todos eles nadem para 

o fundo do rio, ou seja, em uma mesma direção. A estratégia dá certo, pois o mastro que prendia 

a rede ao navio pesqueiro quebra e todos os peixes conseguem fugir de um possível fim trágico. 

A ameaça era grande, mas juntos eles conseguiram vencer. 

A competência retratada no filme demonstra a importância de lidar com a as situações adversas 

para propiciar um ambiente favorável para o alcance dos resultados. Para que o trabalho em equipe 

seja efetivo, é importante que todos busquem comunicar de forma clara e objetiva, favorecendo a 

compreensão da mensagem transmitida. 

Habilidades retratadas no 

filme que possuem relação 

com a competência 

Adaptabilidade/Flexibilidade; Análise e Síntese; Comunicação Verbal; Influência/persuasão; 

Organização; Relacionamento interpessoal; Saber ouvir. 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/gestao_pessoas_politicas_desenvolvimento/trilhas_do_desenvolvimento/trabalho-equipe.pdf

