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Aos 21 dias do mês de dezembro de 2017, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, iniciou-se a sustentação pública de Luciana Botelho Vargas, 

intitulada “Delírio, fantasia e realidade: aproximações possíveis”. Como orientador da referida 

Monografia a ser sustentada, a Profª. Drª. Ana Paola Frare fez a apresentação da discente e da 

Banca Avaliadora composta por: Profª. Drª Claudia Henschel de Lima, do Departamento de 

Psicologia da UFF de Volta Redonda e do Prof. Dr. Augusto César Freire Coelho, do 

Departamento de Psicologia da UFF de Volta Redonda. Após arguição e defesa, a banca 

considerou o trabalho aprovado. Com o seguinte parecer: O texto responde, com tranquilidade, 

às exigências de um trabalho de conclusão de curso. A autora demonstra ter feito um trabalho de 

investigação bibliográfica condizente com o desejável de um graduando sem deixar dúvidas 

sobre o investimento feito na pesquisa. 

A questão do trabalho parece inteligível como uma tentativa de construir uma explicação teórica 

psicanalítica para uma prática que ainda não encontrou sua justificativa clínica. Essa justificativa 

é buscada na psicanálise mas esbarra em referências que falham em fornecer eficácia clínica. 

Isso se vê, principalmente, na parte inicial do trabalho onde se faz referência a uma prática que 

não chega a ser evocada nas dezenas de páginas seguintes. Recomenda-se o ajuste desse ponto 

para ressaltar a relevância desse tema e do percurso da autora no campo da saúde mental. 

Também recomenda-se colocar ênfase na construção do conceito de delírio, dedicando-se ao 

desenvolvimento aprofundado da tese freudiana do delírio como função reparadora, atendendo 

de modo mais preciso aos objetivos propostos no trabalho. 
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        Volta Redonda, dezembro de 2017.  
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