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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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heterogeneidade dos estudos propostos. O fenômeno do rápido envelhecimento
populacional também é sinalizado como fator que atinge a todos que convivem
com pessoas com mais anos de vida, implicando também na análise dos campos
de intervenção. Alerta para os escassos compromissos preconizados pela
cultura em relação ao segmento populacional das pessoas idosas: somente
nas últimas décadas é que o tema tem recebido atenção da sociedade civil e do
Estado. A Organização Mundial da Saúde - OMS, reviu suas indicações, sugerindo
ações governamentais, de âmbito político, econômico e cultural que possam
garantir ao idoso a continuação da sua contribuição social. A Saúde Pública tem
sido co-responsabilizada no desenvolvimento de ações para enfrentamento
dessa nova realidade.

No Capítulo 1, a importância de não reduzir a velhice exclusivamente às
doenças ou às perdas decorrentes dos muitos anos vividos é salientado.

No Capítulo 2, são analisados os procedimentos de acesso a informações
decorrentes da evolução da computação, discutindo quais ferramentas utilizar
para auxiliar os pesquisadores.

No Capítulo 3, centraliza-se a importância da pesquisa de leitura de idosos
e a necessidade de estudos para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação.

No Capítulo 4, compreender o comportamento religioso é visto como
essencial para poder-se respeitar os valores dos mais velhos.

No Capítulo 5, a importância do lazer é pauta no contexto do
desenvolvimento humano.

No Capítulo 6, justifica-se o êxito da atividade física na melhoria geral dos
indivíduos, levando em conta o ciclo de vida maior.

Nos relatos, na segunda parte, os mesmos temas são retomados, com
maior abrangência. Dessa maneira, do Capítulo 7 ao 14, pesquisas com indivíduos
idosos de descendência japonesa são bastante ilustrativos dos pontos tratados
anteriormente, permitindo aprofundar os conhecimentos sobre a comunidade
em foco.

A perspectiva de transformação social só poderá ocorrer à medida que
estudos como o aqui realizado multipliquem-se no sentido de subsidiar as
políticas, atentas à realidade externa e ao contexto histórico. Vale a pena aqui
salientar que a Psicologia muito tem a contribuir, e também ganhar, travando um
debate interdisciplinar que já faz parte do pensamento Gerontológico.

O livro traz muitos pontos relevantes, destaco o ato generoso de procurar
conhecer a experiência de envelhecimento dos cidadãos que ajudaram no
desenvolvimento de regiões do País. A obra é recomendada pela seriedade do
estudo e pela riqueza de dados para o debate da exclusão social, local ainda
socialmente atribuído ao velho e que precisa ser combatido.
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A visão da velhice como um constante e inacabado processo amplia o
leque de opções para o futuro, assim, convidando a novas construções do que
poderá ser o do envelhecimento das pessoas e das comunidades.

• MIYAZAKI, M. C. O. S.; DOMINGOS, N. A. M. e VALÉRIO, N. I. (orgs.)
 (2006) – Psicologia da Saúde: pesquisa e prática.
São José do Rio Preto: THS/Arantes, 520 páginas.

Alberto Pereira Lima Filho1

Opus Psicologia e Educação

Prefaciada pela Profª. Dra. Geraldina Porto Witter, a obra compreende uma
coletânea de artigos produzidos por 41 profissionais, cujos nomes e qualificações
acadêmicas podem ser encontrados ao término do livro.

O capítulo 1 apresenta um histórico e uma descrição do Serviço de
Psicologia desenvolvido em São José do Rio Preto, além de situar o âmbito das
pesquisas realizadas na área, muitas das quais retratadas neste tomo. Os
trabalhos transcritos foram empreendidos em cooperação com – ou sob a
orientação de – pesquisadores da USP (São Paulo) e da PUC (Campinas), dentro
do Serviço de Psicologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto
(FUNFARME) e do Laboratório de Psicologia e Saúde (FAMERP), abrangendo
três áreas: extensão de serviços à comunidade, ensino e pesquisa.

Temas pesquisados: redução de ansiedade no preparo para a cirurgia;
asma e depressão em crianças e adolescentes; revelação do diagnóstico de
HIV/AIDS para crianças e adolescentes; adesão à estimulação precoce na
síndrome de Down; aspectos emocionais, comportamentais e sociais da
obesidade infantil; avaliação da dor em pacientes com câncer; adesão ao
tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1; estratégias de enfrentamento em
portadores de hemofilia; qualidade de vida em pacientes portadores de epilepsia;
qualidade de vida e estratégias de enfrentamento em pacientes submetidos a
transplante renal; avaliação psicológica de candidatos e pacientes submetidos
a transplante de fígado; ansiedade, estresse e enfrentamento em pacientes
internados em Unidade Coronária; estresse em candidatos a transplante de
fígado; características sócio-demográficas, clínicas e depressão em mulheres
com câncer de mama; investigação precoce de déficits neuropsicológicos em
pacientes HIV positivos assintomáticos; perfil dos cuidadores de pacientes com
disfagia neurogênica; depressão em portadores de acidente vascular encefálico;
a transexualidade no contexto hospitalar; dificuldades enfrentadas por estudantes
de graduação em medicina; análise de resumos de dissertações e teses de três
instituições de ensino superior.

1 Mestre e Doutor em Psicologia Clínica. R. Dr. Bacelar, 231, sala 51 - CEP 04026-001 São
Paulo, SP. E-mail: albertoplima@terra.com.br
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