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to overcome the dich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otomy between te-

aching and research or even a way of 
curricular integration in teaching ins-
titutions.

Searching for possible consensus, and 
accepting the interdisciplinary teaching 
and learning as a proposal of integra-
tion among all disciplines, considering 
it fundamental for educators to beco-
me increasingly aware in relation to a 
change in attitude concerning know-
ledge and relationships established at 
schools, the problem arises of verifying 
the practical representations of inter-
disciplinary teaching and learning with 
a view to establishing an articulation 
between the epistemological universe 
and the pedagogical praxis of the inter-
disciplinary teaching and learning.

In the field research on a qualitative 
approach, the option has been taken for 
live observation, questionnaires, semi-
structured interviews and document 
analysis as instruments for collecting 
and analyzing data. Authors like Olga 
Pombo (1993), Jurjo Santomé (1998; 
1999) and Ivani Fazenda (1996; 1999; 
2000 and 2001), are seminal references. 
Celso Vasconcelos (2002), Pedro Demo 
(2001), Hilton Japiassu (1976), Jean 
Piaget (1970), and many others, have 
complemented the reflection and have 
also contributed to theoretical explana-
tion concerning the subject.

Through presentation and analysis of 
data we have come to the conclusion 
that the high¬ school teachers from 
both Natural Science and Mathema-
tics and its technologies from Salvador, 
Bahia (Brazil) state school develop in-
terdisciplinary teaching and learning in 

a precarious way. Precarious, mainly, 
in the theoretical and methodological 
aspect, thus causing the depletion of the 
clear, objective meaning and rich po-
tential of interdisciplinary teaching and 
learning..

***

Luzinete Barbosa Lyrio (2004)

As mulheres e o atendimento médico. 
Salvador- Bahia (1850-1888)

Orientação:                                                                                         
Prof.ª Doutora Lina Maria Brandão de 
Aras     
    

Este trabalho se insere no campo da 
história social e, mais especificamente, 
nos estudos sobre a mulher no século 
XIX. Assim, tem por objetivo discutir a 
assistência médica às mulheres na Bahia 
(Brasil) tendo como recorte temporal o 
período de 1850 a 1888. Essa discussão 
insere-se numa agenda política atual no 
momento em que revela as práticas mé-
dicas aplicadas àquelas mulheres que 
buscaram atendimento na Santa Casa de 
Misericórdia.  

O intuito de estudar a história do aten-
dimento às mulheres no Hospital da Ca-
ridade da Bhia é desvendar as intricadas 
relações entre a mulher, seu corpo e o 
saber médico através da identificaçãp 
das doenças, das rotinas clínicas, dos 
medicamento, do ambiente onde se pro-
cessavam os tratamentos e da ação dos 
médicos neste contexto. Para responder 
às questões propostas foram explora-
dos os registros do século XIX da San-
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ta Casa de Misericórdia da Bahia, pelo 
caráter ilustrativo e panorâmico da con-
dição da saúde feminina e da fala das 
autoridades em saúde nos artigos da Ga-
zeta Médica.

Women and medical assistance. Sal-
vador da Baía (1850-1888)

This work is part of the field of social 
history and, more specifically, the stu-
dies on women in 19th century. Thus its 
objective is to discuss medical assistan-
ce to women in Bahia (Brazil) having as 
a time window the period from 1850 to 
1888. This discussion should be inser-
ted in a current political agenda when it 
discloses the medical practice applied 
to those women who had seeked medical 
attendance at the Santa Casa de Miseri-
córdia.                                                
      The aim of studying the history 
of the medical care given to the women 
in the Hospital of Charity (Hospital da 
Caridade) of Bahia is to unmask the in-
tricate relations between women, their 
bodies and medical knowledge through 
the identification of the illnesses, of cli-
nical routines, the medicines, the envi-
ronment where treatments were proces-
sed, and the action of the doctors in this 
context To answer the questions proposed 
the 19th- century registers of the Santa 
Casa de Misericórdia have been analy-
sed due to their illustrative character 
and panoramic view of the condition of 
the feminine health and of the testimony 
of the health authorities in articles of 
the Medical Cazette (Gazeta Médica).                                                                                            
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As faces de Janus. As políticas edu-
cativas em matéria de cidadania nos 
anos 90 em Portugal

Orientação:                                                                                        
Prof. Doutor José Manuel Pureza

A inscrição recente de Portugal no rol 
das novas democracias, a intensa trans-
nacionalização das relações políticas, 
económicas e culturais advenientes do 
processo de negociação da posição de 
Portugal no sistema mundial e o desen-
volvimento tardio da escola de massas 
configuram, nos anos 90, em Portugal, 
uma realidade complexa marcada por 
contradições e tensões: democratização 
e modernização, inclusão e exclusão, 
igualdade de oportunidades e competi-
tividade. Num período de crise e de di-
lemas, a cidadania e a educação para a 
cidadania vão emergir como prioridade 
das políticas educativas europeias e na-
cionais.

Nesta investigação, o processo de 
construção social das políticas educati-
vas é analisado através da interpelação 
das políticas educativas em matéria de 
cidadania nos anos 90 em Portugal. Por 
meio de uma abordagem compreensiva, 
baseada no efeito conjugado entre um 
dispositivo teórico e epistemológico - 
regulação, emancipação - e os processos 
de transnacionalização e tradutabilidade 
nacional da semântica discursiva - Edu-
cação para a Cidadania Democrática -, 
foi possível realçar nas políticas educa-
tivas, nos anos 90, em Portugal, as duas 
faces de Janus num multimodo e híbrido 




