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Aos  03 dias do mês de  fevereiro de  2017, apresentou-se o parecer da monografia de  Mariana Caroline Silva, 

intitulada “A dimensão do cuidado nas relações intersubjetivas”. Como orientadora da referida Monografia, a 

Profa. Dra. Priscila Pirers Alves, registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. Ms. Edneusa Lima 

Silva, da Faculdade Sul Fluminense e Profa. Dra. Flávia Helena Miranda de Araújo Freire do departamento de 

Psicologia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFF de Volta Redonda. Após leitura e avaliação, as 

pareceristas consideraram  o trabalho APROVADO. Com o seguinte parecer e nota:  

 

A monografia apresenta um tema atual e relevante para a prática do psicólogo. O trabalho refere-se a um estudo 

bibliográfico acerca da dimensão do cuidado nas relações intersubjetivas, tendo como proposta refletir sobre os atos 

de cuidado na atual sociedade contemporânea, em que as relações são atravessadas por novos modos sociais de vida. 

Tem como principal referencial teórico Martin Buber. Por se tratar de um estudo bibliográfico, a aluna poderia ter 

expandido o referencial teórico, sobretudo no que diz respeito ao conceito do Cuidado, tema central da monografia. 

Poderia ter ampliado o arcabouço teórico, em torno desse tema, dialogando com mais autores. Reitero a importância 

do trabalho para o campo das práticas de cuidado psicológicas frente aos desafios do mundo globalizado.  

O trabalho problematiza o cuidado com ênfase na qualidade dos encontros- como uma via importante para o 

exercício da ação de cuidar, considerando como campo de atuação a sociedade individualista e fragmentada, na qual 

nos deslocamentos, vivemos e interagimos. O texto apresenta de forma coerente e organizada, a proposta da autora, 

com uma escrita agradável à leitura. A autora conduz com simplicidade, o leitor leigo, por toda a estrutura complexa 

da relação EU-TU, sem perder a riqueza das informações ou das referências que utiliza para embasar o estudo. 

Classifico-a como monografia diferenciada, por conta da preocupação com as variáveis intersubjetivas que 

constantemente desaparecem do cotidiano das práticas psicológicas, em função da predominância das relações EU-

ISSO, em detrimento das relações EU-TU (conceitos apresentados com clareza pela autora). Assim, declaro que o 

presente estudo atende ao rigor metodológico e aos critérios estabelecidos para elaboração, apresentação e produção 

textual característicos de trabalhos acadêmicos.  

Trabalho aprovado com nota final: 9,3. 

 

 

Volta Redonda,03 fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________ 

Profa. Dra. Priscila Pires Alves 

(Orientadora e Presidente)  
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