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II - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Entrevista com novos Acadêmicos
Interview with new Academics

Yolanda Cintrão Forghieri (Cad. nº1 “Franco da Rocha”)
por Mathilde Neder (Cad. nº14 “Anibal Silveira”)

Mathilde: Nesta oportunidade quero reiterar-lhe minhas felicitações por
sua entrada na Academia. Tenho certeza que esse acontecimento a cobriu de
júbilo: foi o que você expressou no seu discurso de posse. Sinto-me, por outra
parte, muito feliz de entrevistá-la neste momento, especialmente porque a
conheço por muitos anos e venho acompanhando as suas contribuições no
campo da Psicologia. Destaquei desse conhecimento algumas perguntas, cujas
respostas poderão esclarecer o muito que você fez para o progresso dessa
ciência no Brasil. Inicio a entrevista pela pergunta que para mim é básica: conte-
me sobre as razões que a levaram a escolher a Psicologia como profissão e
campo de estudos.

Yolanda: Tão longe quanto consigo ir ao meu passado, chego à minha
infância e me recordo das aflições que experimentei no convívio com minha
querida e saudosa mãe. Ela me dedicava muito amor e carinho, porém, de
tempos em tempos, manifestava intensas crises de ansiedade nas quais, muito
agitada, dizia estar com medo de enlouquecer e de morrer, de tanta aflição. Eu
ficava, igualmente, muito ansiosa nessas ocasiões por querer ajudá-la e não
saber como. Este meu desagradável sentimento de impotência despertou-me
um crescente desejo de procurar saber quais os motivos do intenso sofrimento
de minha mãe e dos recursos que poderiam existir tanto para evitá-lo como para
saná-lo. Pois eu observava que isto não acontecia com as mães de minhas
amiguinhas. Eu não consegui, com muito dissabor, satisfazer aquele meu desejo
até o dia em que ela veio a falecer. Entretanto ele foi, gradativamente, ampliando-
se até abranger todos os seres humanos, transformando-se na seguinte grande
questão: o que é necessário para que uma pessoa seja feliz? Ou, inversamente,
quais os motivos que levam uma pessoa a ser infeliz? Em palavras mais
explícitas: quanto basta para que um ser humano seja existencialmente saudável,
ou quanto lhe falta para que ele venha a adoecer? Eu tenho andado à procura de
respostas para essa enorme questão; foi movida por essa busca, que tem se
tornado cada vez mais intensa, que eu me tornei psicóloga e terapeuta. E apesar
de meus oitenta anos de idade, a sua grande maioria dedicada aos estudos e à
prática profissional, eu ainda não consegui chegar a respostas suficientemente
completas. Pois, muitos são os mistérios que envolvem o existir humano!
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Mathilde: Gostaria que você sintetizasse o percurso de sua formação
profissional em Psicologia e o direcionamento à especialidade que você escolheu.

Yolanda: Movida pelo interesse e enorme desejo de encontrar respostas
para minha grande questão, ao atingir os 16 anos de idade e ter que me preparar
para uma profissão, eu já decidira que queria ser psicóloga. E como não existiam,
ainda, os cursos de formação do psicólogo (1941) resolvi cursar Pedagogia no
memorável Instituto Sedes Sapientiae (Sedes) por nele ter encontrado um
currículo que priorizava o conhecimento do ser humano em seus aspectos
espirituais, filosóficos, éticos, somáticos e, principalmente, psicológicos e
existenciais. Foi lá que comecei a vislumbrar as primeiras respostas, com
renomados mestres tais como Alexandre Correia, Van Acker, padre Danti, padre
Saboya, José Olias de Morais, duas catedráticas americanas, que ministravam
as aulas em inglês e Celia Sodré Dória, que veio a se tornar a conhecida e
saudosa Madre Cristina, e era a principal responsável pela Psicologia. Nas
disciplinas desta área, obtive conhecimentos sobre as abordagens psicanalítica,
gestáltica e comportamental da personalidade humana que saciaram, em parte,
o meu interesse mas, por outro lado, frustraram-me ao perceber o quanto ela
pode ser explicada de formas diferentes e até mesmo contrárias. Ao terminar o
curso, eu ainda estava ávida por aprofundar meus conhecimentos sobre
psicanálise que, naquela ocasião, parecera-me ser a abordagem mais
abrangente, mas, também, querendo saber da existência de outras. Matriculei-
me então no Sedes Sapientiae em um curso para a formação de especialistas
em Psicologia Clínica; criado naquela ocasião (1951) por Madre Cristina, que
propiciou aos pedagogos a obtenção do título de especialização em Psicologia
Clínica. Lá aprofundei meus estudos sobre psicanálise e passei a prestar
atendimentos psicoterápicos, com a supervisão dos professores. Não fui bem
sucedida como psicanalista, pois não conseguia manter, com os pacientes, uma
atitude racionalmente objetiva, envolvendo-me com eles, freqüentemente.
Entretanto, apesar disso, meus pacientes apresentavam uma satisfatória
evolução terapêutica. Senti, então, necessidade de procurar outra abordagem,
que pudesse coadunar-se com minha maneira muito sensível de ser e de atuar.
Foi quando, em um congresso, conheci o enfoque centrado no cliente de Carl
Rogers, pelo qual me apaixonei por nele considerar ter encontrado a explicitação
de meu modo de ser terapeuta. Durante cerca de 20 anos, aprofundei meus
estudos nas idéias desse psicólogo americano e passei a nele fundamentar
meus atendimentos terapêuticos e minha Tese de Doutoramento, que defendi
em 1972, na USP. Entretanto, ao terminá-la, eu já estava começando a ter um
sentimento desagradável de incompletude, pois começara a perceber que alguns
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clientes não correspondiam as minhas “atitudes facilitadoras” de compreensão
empática e de consideração incondicional. Eles se mantinham agressivos e
desafiadores e eu precisei me confrontar com eles, para que evoluissem
terapeuticamente. Comecei, então, a constatar que não apenas o amor e o
acolhimento favorecem a terapia, mas também a agressividade e a confrontação.
E, no decorrer de minha defesa de doutorado, um dos examinadores, o saudoso
e competente psicólogo Dante Moreira Leite, alertou-me para o fato de que minhas
idéias adentravam na Fenomenologia. No final dela, presenteou-me com dois
livros de renomados psiquiatras e psicólogos fenomenólogos, Binswanger e Boss.

Comecei a estudá-los e a partir deles passei aos filósofos Husserl, Merleau-
Ponty, Heidegger e Buber, nos quais aqueles fenomenólogos fundamentam suas
idéias. Desde então, passei a ser e sou até hoje adepta da Fenomenologia que
considero ser a mais completa por abranger tanto os aspectos relacionados ao
amor, ao acolhimento, ao bem-estar e à solidariedade, como aqueles que se
relacionam à angústia, à confrontação, à contrariedade e à solidão. É um enfoque
paradoxal, assim como também o é o nosso existir.

Mathilde: Sabendo que você foi e é uma das expoentes no campo da
Fenomenologia, quais são suas contribuições para o desenvolvimento desse
campo de estudo, especialmente no Brasil?

Yolanda: Quando, após o meu doutoramento, decidi me dedicar à
Fenomenologia, eu já era professora de Psicologia na PUC desde 1956 e na
USP desde 1970 nos respectivos cursos. Passei, então, a partir de 1973, a
lecionar em seus cursos de pós-graduação, ministrando as disciplinas:
Aconselhamento Fenomenológico-Existencial e Investigações Fenomenológicas
em Psicologia; e comecei a ser orientadora de Dissertações de Mestrado e de
Teses de Doutorado, entre as quais 26 foram realizadas com metodologia
fenomenológica e aprovadas com distinção. Passei, também, a fazer pesquisas
nessa área com os objetivos de verificar as peculiaridades de dois fenômenos
básicos do existir: o bem-estar e a contrariedade e as suas possíveis relações
com a saúde e o adoecimento existenciais. Alem disso, dei prosseguimento ao
atendimento terapêutico de alunos, sem ônus para eles, o qual também passei
a fundamentar em uma abordagem fenomenológica. Desse modo, ao ministrar
as disciplinas sobre Investigações e sobre Aconselhamento eu apresentava os
fundamentos de cada uma e os exemplificava com minha prática tanto em
pesquisas como em terapia, mantendo nesta o anonimato dos alunos-clientes,
assim como peculiaridades que poderiam identificá-los. Além dessas atividades,
das quais surgiu uma porção de discípulos, eu tenho procurado divulgar a
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Fenomenologia em muitos congressos nacionais e alguns internacionais, em
que tenho apresentado meus estudos e minhas pesquisas; muitos deles têm
sido publicados em anais desses eventos e em periódicos de Psicologia. Além
disso, planejei e coordenei quatro eventos científicos nessa área, o primeiro
deles sobre o tema Fenomenologia e Psicologia, do qual participaram professores
de vários Estados do Brasil, e que deu origem a um livro que organizei, com
esse mesmo título e reuniu a minha conferência e a dos participantes; ele foi
editado pela Editora Cortez e encontra-se esgotado. Dois outros eventos
consistiram de cursos intensivos, um sobre Psicologia Fenomenológica e outro
sobre Pesquisa Fenomenológica, ministrados por Amedeo Gíorgi, professor da
Duquesne University, especialista nessa abordagem. O quarto evento versou
sobre A Psicologia Analítica de Jung, ministrada por Aldo Carotenuto, da
Universidade La Sapienza de Roma (Itália), em curso intensivo, no qual focalizou
pressupostos fenomenológicos existentes nas idéias de Jung. Minha Tese de
Livre-Docência, Fenomenologia do existir de uma professora universitária,
também resultou em um livro, Psicologia Fenomenológica: fundamentos, método
e pesquisas, editado pela Pioneira Thomson Learning, tem sido adotado por
professores de várias universidades e encontra-se na 4ª. reimpressão.

Além dessas atividades realizadas aqui em São Paulo, tenho ministrado
cursos intensivos em capitais de vários Estados do Brasil. E, também, na
Universidade La Sapienza de Roma (Itália), como professora convidada. Em
todos esses cursos, focalizo a Fenomenologia e suas implicações para a terapia
e a pesquisa.

E como Acadêmica pretendo: prosseguir em minhas atividades como
pesquisadora, terapeuta; e como docente, em um curso de Formação em
Psicoterapia Fenomenológico-Existencial, no qual ministro as disciplinas: Enfoque
Fenomenológico da Personalidade e Aconselhamento Fenomenológico; escrever
artigos sobre essa abordagem, entre os quais três já foram publicados em
Boletins da Academia: um deles sobre uma síntese das pesquisas
fenomenológicas que realizei, outro sobre a biografia de meu Patrono, Francisco
Franco da Rocha, e o terceiro sobre o Congresso de Espiritualidade e Prática
Clínica. Além dessas atividades estou escrevendo um livro sobre os fundamentos
de uma terapia de cunho fenomenológico, exemplificados com minha prática
como aconselhadora terapêutica.

Mathilde: Qual a principal contribuição da Fenomenologia para a
Psicologia?

Yolanda: Embora tenha surgido no campo da Filosofia, são muitas as
suas contribuições. A principal delas consiste no fato da Fenomenologia não se
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apresentar como um sistema filosófico e sim como um conjunto de proposições
para um método de apreender, investigar e pensar o ser humano e o seu mundo.
Um método que propõe ao investigado colocar “entre parêntesis” (Husserl), isto
é, fora de ação, os conceitos, teorias e preconceitos a respeito de quem ou do
que pretende conhecer para, então, voltar-se para a sua vivência imediata com
esse objeto de estudo, de modo livre e espontâneo. Pois o existir é inesgotável,
por isso a verdade nunca chega a ser completamente revelada; ela se revela por
várias perspectivas e sempre haverá uma nova a se revelar. O cientista precisa
ter cuidado para que cada nova perspectiva não seja encoberta por preconceitos
anteriormente estabelecidos. Como afirma Heidegger: “A essência da verdade é
a liberdade”.

Mathilde: Sabendo que você, além de ser professora e terapeuta, casou-
se e tornou-se mãe de duas filhas e dois filhos, gostaria de saber como conseguiu
conciliar suas atividades profissionais com as de esposa e mãe?

Yolanda: Não foi fácil, principalmente quando meus filhos eram pequenos.
Mas tive a sorte de contar, no início, com minha mãe e, depois, com Maria, uma
senhora portuguesa que muito me ajudou, não apenas prestando-me seus
serviços, mas também tendo muito carinho com as crianças. Elas até
aprenderam a cantar fados para meu pai que igualmente era português. Eu
procurei sempre ficar com as crianças e Cyro, meu marido, o maior tempo
possível cuidando deles, e esforçando-me para que o tempo dedicado à minha
profissão não prejudicasse minha vida familiar. Os sábados e domingos eram
totalmente dedicados a eles e durante o resto da semana eu me levantava às
cinco horas para estudar e preparar as aulas e, às sete horas, quando eles se
levantavam, eu já estava livre para juntos tomarmos o nosso café. Os momentos
difíceis surgiam quando as crianças ficavam doentes e eu tinha um compromisso
ao qual não poderia faltar. Confesso que nessas ocasiões eu ficava com enorme
sentimento de culpa e um desejo de não mais sair para trabalhar. Mas, graças a
Deus, as crianças saravam rapidamente e eu, então, percebia o quanto gostava
de meu trabalho e queria nele continuar. E as crianças foram crescendo e se
tornando cada vez mais independentes até se formarem, adquirirem  uma
profissão e começarem a trabalhar. Eu e Cyro, de certo modo, também fomos
crescendo como pessoas, como companheiros, como pais e como profissionais,
permanecendo juntos desde muito jovens, dedicando-nos, inicialmente, um ao
outro, depois, partilhando a dedicação aos filhos e, finalmente, voltando a nos
dedicar, apenas um ao outro, até que um dia a morte dele veio a nos separar...
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Mathilde: De que modo se sente como Acadêmica? Em que sentido seu
Patrono lhe serve como modelo?

Yolanda: Sinto-me muito honrada e feliz por ter sido eleita Acadêmica,
pois considero ser este o mais elevado título que uma psicóloga(o) poderia
alcançar. No início de minha vida profissional, como professora de curso primário,
aos 17 anos de idade, eu almejava, apenas, conseguir, algum dia, ser professora
da então Escola Normal Caetano de Campos. E com muito esforço e dedicação,
no decorrer de mais de meio século, eu fui conseguindo, gradativamente ser
Doutora, Livre-Docente e Professora Titular de duas importantes universidades:
a USP e a PUC. Hoje, ao atingir os 80 anos de idade, o que mais eu poderia
almejar senão coroar a minha vida profissional com o título de Acadêmica? Sou
imensamente grata aos Acadêmicos que me elegeram e a Deus, por ter me
concedido a graça de ter conseguido chegar até aqui.

Quanto ao meu Patrono, o doutor Francisco Franco da Rocha, fiquei
encantada ao tomar conhecimento de sua biografia. Ele é reconhecido como o
iniciador, em nosso país, do tratamento médico e humanitário de doentes mentais,
que antes dele vagavam pelas ruas como párias. Foi, também, o criador do
primeiro hospital psiquiátrico que hoje recebe o seu nome. Nele, tratava os doentes
com carinho e consideração e, ao perceber que com os medicamentos daquela
ocasião eles não melhoravam, resolveu tentar que ao menos conseguissem se
sentir um pouco felizes. Então passou a residir com eles em uma chácara, onde
eles tinham liberdade para plantar, colher frutas ou mel, pescar etc. Os doentes
voltavam dessas atividades suados e cansados, mas com a alegria e a agradável
canseira de pessoas que se sentem úteis, realizadas e felizes. Ao saber disto,
senti enorme admiração por esse notável médico. E, de certo modo, compartilhei-
me com ele, pois eu também tenho procurado descobrir com cada cliente,
alguma atividade simples que lhe propicie alegria e bem-estar. E quando a
descobrimos e ele começa a praticá-la, verifico que, antes mesmo de superar
seus sintomas, ele consegue se sentir bem... e em decorrência disto, seus
sintomas melhoram e, às vezes, chegam a desaparecer. Como diz um filósofo
chinês: “ser sábio é ser feliz”.

Mathilde: Agradecendo a oportunidade de conceder-me esta entrevista,
desejo-lhe pleno êxito na sua vida profissional e, principalmente, como
Acadêmica, o que, na realidade, envolve gratificações e maior identidade com
as nossas realizações.
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