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Aos 18 dias do mês de dezembro de 2017, apresentou-se o parecer da monografia de Bianca
Santana  de  Souza,  intitulada  “O  desenvolvimento  de  biotecnologias  e  o  consumo  de
medicamentos  psiquiátricos  por  indivíduos  saudáveis”. Como  orientador  da  referida
Monografia,  o  (a)  Prof.  Dr.  Aydamari  João  Pereira  Faria  Jr  registra  a  Banca  Avaliadora  e
parecerista composta por: Prof. Dr. Camilo Barbosa Venturi, do Departamento de Psicologia da
UFRJ, e Prof. Dr. Arley José Silveira da Costa, do Departamento de Psicologia da UFF de Volta
Redonda, Rio de Janeiro. Após leitura e avaliação, o parecerista Prof. Dr. Arley José Silveira da
Costa considerou o trabalho aprovado. Com o seguinte parecer: 

O trabalho mostra-se relevante dado sua atualidade e as diversas interfaces que apresenta. O
incremento  de desempenho físico ou cognitivo  é  uma expressão contemporânea  que alcança
áreas tão distintas como o desempenho esportivo e os ambientes de trabalho e acadêmico. A
autora teve o cuidado de observar as distintas influências que se sobrepõem à relação entre as
biotecnologias e o consumo de medicamentos psiquiátricos por indivíduos saudáveis, evitando
reduzir  os  elementos  a  sua  face  biológica  ou,  por  outro,  considerar  o  corpo  negando-lhe  o
substrato  biológico,  como tem sido comum em muitos  trabalhos  da Psicologia.  Debruçou-se
sobre  os  aspectos  sociais,  farmacológicos,  éticos  e  comportamentais  do  uso  de  substâncias
denominadas  “cognitive  enhancers”.  Nesse  último  caso,  desdobrou  a  análise  em  fontes  da
economia comportamental e da análise do comportamento. Em face de ser uma revisão inicial,
falta um pouco de profundidade, o que de forma alguma atenta contra o trabalho que, muito ao
contrário, é bem escrito e aborda com correção e precisão os elementos que a autora se propôs
investigar. As sugestões pontuais seguem no corpo do texto como devolutiva. Nota 10,0 (dez)!
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