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ta C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asa 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).                                                                                            
                                      

***

Maria Madalena Cabrita Mendes 
(2004)

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 
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desenvolvimento enquanto expressão 
intrínseca de uma mesma realidade.

Janus’ faces. Educational policies 
concerning citizenship in Portugal in 
the 1990s

The recent inclusion of Portugal in the 
number of new democracies, the inten-
sive trans-nationalization of political, 
economic and cultural relations as a re-
sult of the renegotiation of the position 
of Portugal in the world system and the 
belated development of mass schooling 
have given rise to a complex framework 
marked by contradictions and tensions: 
democratization/modernization, inclu-
sion/exclusion, equal of opportunities/
competitiveness. In a period of crisis 
and dilemmas, the citizenship and edu-
cation for citizenship emerge as a prio-
rity of European and national educatio-
nal policies.

In this dissertation, the process of so-
cial construction of educational poli-
cies is analyzed, questioning educatio-
nal policies for citizenship, in Portugal 
in the 1990s. Through a comprehensive 
approach based in the combined action 
of a theoretical and an epistemological 
tool - regulation and emancipation - 
and the analysis of the process of trans-
nationalization and national translation 
of the discursive semantic - Education 
for Democratic Citizenship - it has been 
possible to highlight the two faces of 
Janus in educational policies, in Portu-
gal in the 1990s, in a varied and hybrid 
development as the intrinsic expression 
of the same reality.

***

Maria Raidalva Ner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y Barreto (2004)

Do mundo da leitura para uma relei-
tura do mundo (dialogando com os 
alunos do projeto de regularização do 
fluxo escolar – 5.a a 8.a séries)
Orientação:     
    
Prof.ª Doutora Edna Gusmão de Góes 
Brennand

Este trabalho analisa a representação 
dos alunos sobre o ensino da Língua 
Portuguesa no Projeto de Regularização 
do Fluxo Escolar (PRFE) de 5.a a 8.a 
séries, no que concerne ao desenvolvi-
mento do gosto e do hábito pela leitura, 
a partir da fala dos atores e da produção 
textual dos mesmos. Numa tentativa de 
propiciar uma maior reflexão a respeito 
dos problemas relacionados com a lei-
tura, a pesquisa fundamenta-se nos es-
tudos teóricos dos autores Paulo Freire, 
Izidoro Blikstein, Mary Kato, Eni Or-
landi, José Roberto Whitaker Penteado e 
alguns dos principais projetos de leitura 
do Brasil, merecendo destaque a leitura 
segundo os Parãmetros Curriculares Na-
cionais. Para a constituição do corpus a 
autora recorreu a entrevistas gravadas 
em áudio e produção textual. 

As análises desses dados apontaram 
para três modos de leitura: a) um modo 
designado na pesquisa como estrutura-
lista, que entende a leitura como decifra-
ção e recuperação do sentido do texto; 
b) a leitura na linha cognitivo-proces-
sual e discursiva, quando os atores uti-
lizam seus conhecimentos prévios, for-
mulam hipóteses, estabelecem objetivos 
para a leitura, construindo assim senti-




