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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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paradigma da razão instrumental, durante a Idade Moderna e, con-
temporaneamente, o paradigma da razão comunicativa. Lembre-se que todo
indivíduo ou sociedade tem uma visão de mundo ou paradigma. Aqueles
que dizem o contrário têm, como referem alguns autores, uma epistemologia
muito ruim, acreditando que sua visão de mundo é única e verdadeira. Ao
não reconhecer os processos biológicos, psicossociais e culturais que
mediatizam a construção do conhecimento, tais pessoas ou grupos sociais
pretendem que uma determinada 'versão da realidade' transforme-se no
'real'.

Na parte final do livro, o autor delimita ainda mais o campo empírico de
estudo, focalizando a incidência dos referidos paradigmas no Regimento In-
terno e no Plano Anual de uma escola de ensino médio.

Ressalte-se a coerência desse trabalho pois, ao primar pela razão co-
municativa, o autor instaura desde o início um diálogo consigo mesmo, com
sua história de vida, com mais de quatro décadas de docência, com seus
mestres, especialmente com seu orientador ao partir das sábias palavras da-
quele instigante Or. Mário Osório Marques, in memorian, prestando-lhe os
merecidos créditos. .

A coerência referida atinge seu ápice, no final da obra, quando
Rockenbach inclui artigos produzidos por seus auxiliares (companheiros) de
pesquisa. O respeito ao outro, num trabalho que enaltece a alteridade, encon-
tra, nesse momento, importante expressão, corroborando a coerência em
tela. Isso tudo em tempos de "mal-estar na universidade" (Couto, 2003) quan-
do os princípios neo-liberais e empresariais são incentivados e, de forma
crescente, permeiam a organização dos laboratórios de pesquisa. A obra de
Rockenbach desafia, no domínio da produção intelectual, o processo da
chamada "racionalização perversa" da universidade, testemunhando "um
regime de trabalho coletivo que é exigido pelo atual desenvolvimento das
forças produtivas, mas garantindo que isto não se faça à custa de expropri-
ação de mais-valia" (Couto, p. 32).

Parabéns à Editora Unijuí da Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul que soube reconhecer uma pesquisa relevante
cultural e academicamente, agregando o valor de ser produzida na maturida-
de de seu autor.

Uma obra deve permanecer aberta e instigante. Assim, movida por ela
convidei meus alunos de Teorias e Técnicas Psicoterápicas a elaborar um
ensaio sobre a(s) concepção(ões) do ser humano, ciente, como Rockenbach,
da importância de se explicitar os paradigmas que regem as práticas educativas
ou terapêuticas. Seguem-se muitas obras ...
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