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configuram em procedimentos de fuga ou de confronto à situação estressante.
Como síntese, pode-se afirmar que o livro em análise transmite mensa-

gens inovadoras, indicativas para o desenvolvimento de novos temas sobre o
assunto, como também para promover o bem-estar do mestre e, conseqüen-
temente, dos alunos e, em abrangência, para uma comunidade escolar sau-
dável. Recomenda-se a leitura, com reflexões e estudos sobre os temas nele
inseridos, não só aos professores, como também a outros profissionais que
integram a instituição escolar e, em algum sentido, a todos aqueles que dela
fazem parte .

• OLIVEIRA, v'M.B. e YAMAMOTO, K. (orgs.) (2003). Psicologia da
Saúde: temas de reflexão e prática. São Bernardo do Campo: UMESP.

Maria Rita Zoéga Soares 1
Universidade Estadual de Londrina

A presente obra reúne e discute concepções teórico-práticas dos mem-
bros do corpo docente do Programa de Pós Graduação em Psicologia da
Saúde da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). O conteúdo da
publicação indica o elevado comprometimento com a atuação nesta área, o
que vem subsidiar e contribuir para a reflexão e capacitação profissional em
nosso país.

Através de um breve histórico da trajetória da pós-graduação em Psico-
logia da Saúde na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), a obra
pretende demonstrar como este programa vem acompanhando a ampliação
do campo de atuação do psicólogo de saúde, conduzindo pesquisas e
estruturando linhas com enfoque na Neuropsicofisiologia, Psicologia Clínica
Preventiva e Psicologia Social Comunitária. Considera-se que um dos gran-
des desafios da Psicologia da Saúde seria estimular ações interdisciplinares
dedicadas à promoção da saúde, embasadas em princípios científicos e
metodológicos.

Aspectos psicológicos existentes na formação do profissional da área
da saúde são enfocados e analisados incluindo a participação da comunidade
acadêmica, os aspectos curriculares do programa e o convívio entre docentes
e alunos. Sugere-se a criação de um espaço, desvinculado das atividades
acadêmicas, onde se possam trabalhar experiências emocionais presentes
neste contexto.

O atendimento em equipe multiprofissional e seus diversos níveis de
integração são discutidos, propondo-se alternativas ao atendimento espe-
cializado em saúde. A necessidade de integrar o homem e o processo saú-
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de-doença são fatores que justificam a preferência por esse tipo de atendi-
mento. Na busca da interdisciplinaridade, a Psicologia moderna tem-se apro-
ximado cada vez mais da neurociência, uma vez que se considera a relevân-
cia de processos cognitivos básicos para a Psicologia da Saúde. Demonstra-
se que conceitos e modelos neurobiológicos têm sido integrados aos psicoló-
gicos. Também numa abordagem neuropsicológica, busca-se compreender
os rituais simbólicos, que vêm sendo objeto de estudo da Psicologia em dife-
rentes enfoques, como instrumentos de prevenção, promoção, manutenção e
recuperação da saúde, especificamente em situações críticas ou de grandes
mudanças, do nascimento ao fim da vida.

Sugere-se o método clínico como uma alternativa de investigação e in-
tervenção na saúde psicológica da comunidade. Destacam-se ações preven-
tivas ou de promoção da saúde psicológica coletiva, ampliando o campo da
Psicologia da Saúde para o social. É discutida também a Psicoterapia Breve
Operacionalizada no campo clínico preventivo, como um recurso terapêutico,
que pode atender as necessidades de pacientes. Na -aplicação dos conceitos
da Psicologia da Saúde, a Oncologia é descrita através dos modelos tradicio-
nais e atuais de análise. A intervenção psicológica para doentes oncológicos é
considerada necessária, bem como a criação de unidades de investigação
que sistematizem esses estudos.

Em suma, o livro compila contribuições atuais significativas acerca de
concepções sobre o tema Psicologia da Saúde, que certamente garantem o
interesse dos profissionais, especialmente os da Psicologia, que buscam com-
preender e atuar nessa área .

• ROCKENBACH, A L. (2003). Relacionamento alunos-professores na
construção do conhecimento. Coleção Fronteiras da Educação.

Ijuí: Ed. da UnijuP.

Dóris Lieth Peçanha2

Universidade Federal de São Garlos

A obra de A L. Rockenbach interessa a todos que se dedicam à constru-
ção de saberes, quer seja através de práticas pedagógicas ou da produção de
conhecimento científico. O tema pesquisado - relacionamento alunos-profes-
sores na construção do conhecimento - encontra, nessa obra, sólida funda-
mentação teórico-metodológica.

O autor analisa a dinâmica relacional presente no processo educativo a
partir dos paradigmas identificados na história da educação ocidental. Tem-
se, assim, o paradigma da consciência, prevalente durante a Idade Antiga; o
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