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IV. RESENHA DE LIVROS

• FORGHIERI, Y.C. (2006) – Aconselhamento Terapêutico: origens,
fundamentos e prática. São Paulo: Thomson Learning, 150 p.

Célia Cintrão Forghieri 1

A autora é doutora em Ciências na área de Psicologia; Livre-Docente e
Professora Titular em Aconselhamento Psicológico pelo Instituto de Psicologia
da USP e Professora Titular em Aconselhamento Psicológico pelo Centro de
Educação da PUC/SP. Atua como aconselhadora terapêutica há mais de meio
século, encontrando-se entre os primeiros profissionais que têm se dedicado a
essa especialidade, divulgando-a em cursos de pós-graduação e em congressos
nacionais e internacionais. Tem se dedicado ao aprofundamento de estudos e à
realização de pesquisas da abordagem fenomenológica na Psicologia, na qual
fundamenta suas próprias idéias sobre o ser humano, sua saúde e seu
adoecimento existenciais e de possíveis recursos para ajudá-lo a se recuperar.
Assuntos sobre os quais tem publicado vários artigos em periódicos nacionais e
internacionais, assim como livros; sendo, este, fruto dos seus conhecimentos e
experiência clínica.

Forghieri dedica-se nesta sua obra ao Aconselhamento Terapêutico,
também denominado de Aconselhamento Psicológico, iniciando-o por uma  busca
de suas origens e encontrando-as a partir de meados do ano 400 A.C. no filósofo
Empédocles, que empregava para aliviar os sofrimentos dos doentes o método
por ele denominado de “a cura pela palavra”.  Nessa época não havia ainda
distinção entre doenças físicas e mentais ou psicológicas, por isso esse método
passou a ser adotado para os doentes em geral, por vários filósofos e depois
por médicos. O trabalho consistia em uma conversação entre o terapeuta e o
doente, com variações no modo como esta era conduzida podendo variar desde
um acolhimento e compreensão, recomendações e conselhos, argumentação
e discussão e até mesmo imposições de normas a serem cumpridas.

A partir do século XX, principalmente após a primeira e a segunda guerras
mundiais, houve um considerável aumento de pessoas com perturbações
psicológicas, diante de uma pequena quantidade de indivíduos considerados
credenciados para tratá-las; estes eram, apenas, os psiquiatras e os
psicanalistas. A partir dessa ocasião, diversos profissionais, principalmente as
enfermeiras, os orientadores educacionais e os psicólogos passaram, por força
das circunstâncias, a prestar ajuda terapêutica àquelas pessoas, no decorrer
de suas funções específicas. Desse modo, o Aconselhamento teve rápido e
amplo desenvolvimento nas escolas, nos hospitais, assim como nas instituições
de orientação e treinamento profissional, de serviço social e de higiene mental.
1 Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela USP; Mestre em Educação pela PUC/SP;
Assessora da Vice-Reitoria Comunitária da PUC/SP. E-mail: cforgnieri@pucsp.br
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Em 1959 o Aconselhamento Psicológico, ou Terapêutico, passou a ser
reconhecido pela American Psychological Association, como forma de ajuda
terapêutica, próxima, porém diferente da psicoterapia. Desde então, e até o dia
de hoje, o Aconselhamento passou e continua a ser praticado por enfermeiras(os),
orientadores educacionais, psicólogos e por profissionais em cujas atividades
seja necessário um eficiente relacionamento interpessoal.

Nas partes seguintes da obra, Forghieri, baseando-se em ampla e longa
experiência como aconselhadora terapêutica e conhecimentos aprofundados
da Fenomenologia, adota um estilo auto-biográfico e de tentativa de diálogo com
o leitor(a), com o intuito de levá-lo(a) a se envolver em suas próprias vivências.
Assim, procede fundamentando-se no fenomenólogo Merleau-Ponty que afirma
não bastar o estudo dessa abordagem do ser humano, pois para compreendê-
la é necessário vivê-la.

Consequentemente, apresenta na Segunda Parte, conhecimentos que
adquiriu a partir de suas próprias vivências, levando em conta, também, a
afirmação de Husserl, o iniciador da Fenomenologia, que é no mundo da vida
que surgem nossas mais significativas verdades.

Na Terceira Parte, argumentando a respeito da importância do aconselhador
possuir conhecimentos sobre “quem somos nós, seres humanos”, apresenta
suas próprias idéias sobre esse tema, procurando fundamentá-las nos
ensinamentos de filósofos (Husserl, Merleau-Ponty, Buber, Heidegger) e de
psiquiatras e psicólogos fenomenólogos (Binswanger, Boss, Minkowski, Vanden
Berg).

A partir de suas próprias idéias, apresentadas em capítulos anteriores,
trata, na Quarta Parte, do Aconselhamento Terapêutico propriamente dito,
iniciando-a com reflexões a respeito de quem é o aconselhador e quem é o
aconselhando. Descreve as possíveis semelhanças entre ambos como seres
que existem no mundo, para então enfatizar a importância do estabelecimento
de uma certa igualdade e solidariedade no decorrer da terapia, de modo que o
aconselhando sinta a presença do aconselhador junto dele e assim, adquira
coragem para enfrentar seus sofrimentos. Passa, então, a descrever o processo
terapêutico sintetizando-o em dois momentos básicos, complementares e
reversíveis: o envolvimento existencial e o distanciamento reflexivo. No
envolvimento, o aconselhador procura entrar em sintonia com o cliente, estar
plenamente presente, sem defesas que possa distanciá-los. No distanciamento
reflexivo, analisa aconselhando os fatos que vão surgindo ou sendo relatados
durante a terapia para que juntos cheguem à compreensão dos mesmos e ao
levantamento de recursos que possibilitem ajudar o aconselhando a viver menos
frustrado e contrariado, e mais realizado e feliz. Vários exemplos de sua prática
como aconselhadora são apresentados pela autora, para melhor compreensão
de suas idéias.

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 3/06: 94-101



96

Forghieri finaliza sua obra com reflexões sobre o quanto ainda nos resta
desvendar sobre nossas possibilidades e nossos limites para, no decorrer de
nossa vida, conseguirmos ser o máximo possível realizados e felizes, apesar
das inevitáveis agruras de nossa existência.

Com este livro, a autora apresenta importantes idéias sobre
aconselhamento terapêutico, que podem ser úteis aos profissionais dispostos a
prestar esse tipo de ajuda a quem dela estiver precisando: numa entrevista de
orientação vocacional ou profissional, de assistência social ou de higiene mental;
numa consulta médica, num diálogo da enfermeira com seu paciente ... e numa
sessão de consulta psicológica ... portanto sua leitura é aconselhável a todos
aqueles profissionais que têm como finalidade proporcionar à pessoa humana
felicidade e bem-estar.

• WITTER, G. P. (2006) (org.)
Envelhecimento. Referenciais teóricos e pesquisas

Campinas: Editora Alínea, 300 p.
Ruth Gelehrter da Costa Lopes 1

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Estudos demográficos demonstram o crescente aumento da população
idosa no mundo. Embora o processo de envelhecimento venha ocorrendo há
mais de cem anos, o âmbito da Gerontologia como área de conhecimento é
recente. Nesse contexto, o livro Envelhecimento. Referenciais Teóricos e
Pesquisas, organizado pela Profª. Dra. Geraldina Porto Witter, do qual é também
co-autora, é muito bem vindo.

A Gerontologia vem se configurando como nova área do conhecimento,
buscando apreender a velhice nas suas múltiplas dimensões. À medida que o
seu campo de estudo é o envelhecimento das pessoas, há necessidade de
verificar-se a interferência nas populações.

O grupo de pesquisa que produziu o material apresentado nesse livro, ao
procurar conhecer a experiência dos cidadãos idosos que contribuíram para o
progresso da região onde a Universidade de Mogi das Cruzes estabeleceu-se -
especificamente os migrantes de origem nipônica -, colabora na compreensão
do fenômeno da longevidade contemporânea.

Divide-se em duas partes. A primeira explicita os referenciais teórico-
culturais adotados, enfocando os temas das pesquisas: lazer, atividade física e
religiosidade; a segunda amplia o debate sobre a velhice como fase do
desenvolvimento humano.

Com respeito à primeira, o conceito de curso de vida foi escolhido para
uma análise interdisciplinar, atentando para a perspectiva da diversidade e da

1 Docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia - PUC/SP. Contato: e-
mail ruthgclopes@pucsp.br. Rua Apinagés, 1735 - CEP 01258-001. São Paulo, SP.
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