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Aos  10 dias do mês de julho de 2017 às  10 horas, apresentou-se o parecer da monografia de Priscila de 
Almeida Teixeira, intitulada “CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS E INSTITUIÇÕES  
DE ACOLHIMENTO: UMA DISCUSSÃO SOBRE A ABORDAGEM DE WINNICOTT”.  Como 
orientadora 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, a parecerista Priscila Pires Alves considerou o trabalho aprovado. Com o 
seguinte parecer:  
Trata-se de trabalho de relevância com tema atual referente ao tema da criança e adolescente em 
instituições de acolhimento. O trabalho está bem escrito, com fundamentações relevantes, apresentando 
uma boa estruturação e nível de problematização, identificando os limites e possibilidades no sistema de 
garantia de direitos à criança e ao adolescente no que tange a questão da negligência, maior motivação 
para o acolhimento no Brasil. A articulação com a perspectiva Winnicottiana se apresenta coerente dentro 
da proposta do trabalho. O estudo aponta para a importância de se pensar as estratégias de intervenção 
com os cuidadores das instituições de acolhimento visando o cuidado de crianças e adolescentes visando 
minorar o seu sofrimento psíquico. Considero um trabalho de qualidade e atribuo ao mesmo a 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 e 
aprofunda o tema da infância e adolescência em instituições de acolhimento, refletindo a articulação entre 
a pesquisa desenvolvida na universidade e os temas que habitam e afetam o laço social contemporâneo. 
Neste sentido, a pesquisa reflete o esforço da estudante em aplicar o  marco teórico da psicanálise 
winnicottiana sobre o tema da infância e adolescência em instituições de acolhimento com o intuito de 
delinear uma outra chave analítica para o entendimento dos processos de violência e institucionalização e 
seus impactos sobre o funcionamento subjetivo.  A nota do trabalho é 10,0 (dez). 

 
Volta Redonda, 14 de julho de 2017. 

BANCA  AVALIADORA: 
 

 
__________________________________ 
Prof. Dr. Antonio Augusto Pinto Junior 
(Orientador e Presidente)  

 
__________________________________ 
Profa. Dra. Claudia Henschel de Lima 

 

 
_____________________________________ 
Profa. Dra. Priscila Pires Alves 
 


