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Aos  10 dias do mês de julho de 2017 às  9h20 horas, apresentou-se o parecer da monografia de Fernanda 
de Sá Oliveira, intitulada “A NEGLIGÊNCIA INFANTIL NA PERSPECTIVA DA PSICANÁLI SE 
WINNICOTTIANA”.  Como orientador da referida Monografia, o (a) Prof. Dr. Antonio Augusto Pinto 
Junior, registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. Dra. Claudia Henschel de Lima e 
Profa. Dra. Priscila Pires Alves. Após leitura e avaliação, o parecerista Priscila Pires Alves considerou o 
trabalho aprovado. Com o seguinte parecer:  
O trabalho trata da questão da violência doméstica e seus impactos no desenvolvimento da criança a partir 
da perspectiva Winnicottiana. Ao discutir as intervenções clínico-instituicionais no trabalho com crianças 
vítimas de violência, a autora traz uma importante reflexão sobre os desafios de um trabalho que hoje 
trata-se de uma questão de saúde pública no Brasil. Ao apontar o holding como recurso para a intervenção 
clínica e da instituição, aponta para uma importante reflexão sobre as demandas de qualificação dos 
profissionais que lidam em seu cotidiano com crianças nesse contexto. O trabalho está bem elaborado, 
bem escrito e fundamentado. Atribuo nota 10,0 (dez). 
 
Após leitura e avaliação, a parecerista Claudia Henschel de Lima considerou o trabalho aprovado. Com o 
seguinte parecer:  
A pesquisa desenvolvida pela estudante, sob orientação do prof. Antonio Augusto Pinto Junior, aborda 
um tema de extrema atualidade e relevância imprimindo, como mérito de originalidade, a possibilidade de 
se pensar a negligência infantil e as intervenções clínico-institucionais a partir do marco teórico do 
pensamento de Winnicott. O trabalho reflete o esforço da estudante na elaboração do marco teórico para 
aplicação sobre o tema investigado, além de estar bem redigido. Neste sentido, o trabalho cumpre os 
critérios de atualidade do tema pesquisado e verificabilidade do marco teórico para investigação e 
inteligibilidade de tema empírico – no caso, a negligência infantil. Sugiro, apenas que o título do trabalho 
contenha alguma indicação sobre o processo de institucionalização. .  A nota do trabalho é 10,0 (dez). 
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