A ESCOLA DA CIENCIA SOCIAL DE LE PLAY
NA CONSTRU<;AO DO CONHECIMENTO
DO SERVI<;O SOCIAL PORTUGUES
Alcina Maria de Castro Martins·

INTRODU<;AO
No ambito do curso de Mestt·ado em Servi<;:o Social, ao abrigo do protocolo entre
a PUC/SP e o ISSS de Lisboa, levamos a cabo uma investiga<;:ao sobre o processo de
genese, emergencia e institucionaliza<;:ao do Servi<;:o Social Portugues, na qual se privilegia a cria<;:ao da Escola Normal Social de Coimbra (1937).
A abordagem do conhecimento das Ciencias Sociais na constru<;:ao do Servi<;:o
Social Portugues insere-se nessa pesquisa, apresentado-se no presente trabalho, o
contributo conferido pela Sociologia.
A revolu<;:ao cientffica, produzida a escala universal, deixando de !ado a explica<;:ao religiosa, mftica e metaffsica do mundo, sendo substitufda pela explica<;:ao a partir da razao e da ciencia, reflecte-se no processo de laiciza<;:ao e seculariza<;:ao da
sociedade com implica<;:6es na profissionaliza<;:ao de actividades anteriormente
desenvolvidas de forma volunt<'iria, esporadica e baseadas em valores religiosos.
Fen6meno que regista atraso nos pafses cat6licos, em Portugal configura-se de
forma peculiar, dada a confronta<;:ao violenta, travada entre o Estado e a Igreja, nos
scculos XVIII, XIX e nas primeiras decadas do seculo XX, face a Questao Religiosa
e as suas conexoes corn a Questao Social e a Questao Polftica, a manuten<;:ao de uma
sociedade capitalista ou implementa<;:ao de uma sociedade socialista (1).
0 processo de constitui<;:ao das Ciencias Sociais e da profissionaliza<;:ao do
Servi<;:o Social em Portugal vem a ser marcado pela forma como todas essas transforma<;:6es oconeram, nas diversas conjunturas s6cio-historicas, desde a segunda
metade do sec. XIX a fase de constru<;:ao do Estado Novo (2). E neste perfodo que se
institucionaliza o Servi<;:o Social com a cria<;:ao e oficializa<;:ao do Instituto de
Servi<;:o Social de Lisboa e da Escola Normal Social de Coimbra C).

· Assistente Social, Professora no Instituto Superior de Servi<;o Social de Coimbra, mestranda
em Servic;o Social, integra o Nucleo de Investigac;ao de Hist6ria do Servic;o Social Portugues
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A sociologia comteana faz a sua entrada no meio academico portugues, nos anos
oitenta do seculo XIX por via de Manuel Emygdio Garcia, professor de Direito
Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (4 ).
A difusao em Portugal da filosofia positivista tern lugar a partir dos meados da
decada de sessenta, mas e nos anos 70 do scculo XIX que o positivismo se transforma numa forte conente de opiniao, func!inc!o-se corn o republicanismo e influencianc!o ate o pensamento socialista. Esta filosofia vai penetrar nos mais c!iversos
eampos c!as ciencias e cultura Psicologia, Sociologia portuguesas (Direito, antropologia, etnografia, mec!icina, psiquiatria, pedagogia, ensino, literatura, etc.); diluindo-se
num cientismo em que a defesa prioritaria da ciencia se faz sem se deter numa
exclusividade filos6fica, o positivismo toma-se numa fonte inspiradora da estrategia
laicista, eompartilhada por republicanos, socialistas, ma~ons e anarquistas no infcio
do seculo XX CS).
Antes c!a queda da monarquia, a ciencia social de Le Play constituiu uma referencia para sectores cat6licos, que penetra no meio universitario no inicio do
seculo XX, atraves do professor de Economia Polltica, Mamoco e Sousa, da Universidade de Coimbra (6).
Ganha assim pertinencia a analise de como sectores ligados ao catolicismo social
e a difusao da Doutrina Social da Igreja vao utilizar teorias de matriz positivista,
caso c!a ciencia social de Le Play e dos seus discipulos, que sendo cat6licos e conservadores estao em consonancia corn os valores e interesses destes sectores portugueses.
Esta sociologia experimental C) ve no Servi~o Social urn dos campos de aplicadas suas teorias e prop6sitos reformistas, vindo as visitadoras escolares e as
assistentes sociais, no infcio da sua forma~ao a sofrer influencia directa desta corrente.
~ao

No trabalho que agora apresentamos, de cariz historiografico, num primeiro
momento fazemos uma breve referencia ao contexto em que de Le Play elabora o
seu pensamento e os principais elementos caracterizadores da ciencia social. Num
segundo momento analisamos o impacto de algumas destas influencias em meios
cat6licos portugueses, desde as ultimas decadas de novecentos ate a implanta~ao da
Republica, no perfoc!o sidonista e no perfodo da Ditadura Militar ate aos primeiros
anos da constru~ao do Estado Novo. Por ultimo aborc!amos os discipulos e simpatizantes portugueses da ciencia social que mais contribuiram para a constru~ao e forma~ao do Servi~o Social portugues (8 )
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1 -LE PLAY EA CrENCIA SOCIAL
Frederic Le Play (1806-1882) engenheiro de minas, cat61ico e momirquico, contemporaneo de Augusto Comte (1798-1853), estuda as sociedades segundo o
metodo das ciencias naturais. Afirma na introdu~ao ao seu livro "Les Ouvriers
Europeens", que "apliquei a observa~ao das sociedades humanas regras amilogas as
que o meu espirito utilizava no estudo dos minerais e das plantas, construf urn mecanismo cientifico" (9). Adoptada a expressao "Science Social" criada por Saint-Simon, Le Play discute com saint-simonistas em 1830 as questoes sociais e as
reformas que conviria fazer (1°)
A sua actividade profissionalleva-o a efectuar viagens de estudo permitindo-lhe
fazer uma observa~ao met6dica da vida openiria na Europa e em parte da Asia
(1829-1853). As revo1u~6es de 1830 e 1848 eo confronto corn as situa~6es diferenciadas que as famflias desses pafses viviam, 1evam-no a formu1ar a seguinte hip6tese: o estudo da famflia openiria e o seu enquadramento econ6mico, social e cultural revelaria o estado social de uma sociedade.
Baseando o seu metodo, na observa~ao directa no teneno, na analise comparativa, utiliza como tecnica primordial a monografia e como instrumento de trabalho o
or~amento da famflia openiria e as informa~6es complementares acerca do seu meio,
recolhidas junto de elementos privilegiados, as "autoridades sociais"
A pub1ica~ao em 1855 de "Les Ouvriers Europeens" constitui o estudo empfrico,
quantitativo e comparado, dos sistemas familiares europeus , baseado nas monografias e nos or~amentos familiares C1). Para Le Play a estabilidade social passava pela
"famflia souche", sistema em que os pais designavam um herdeiro unico, ficando os
restantes filhos a trabalhar na explora~ao mas sem usufrufrem da heran~a paterna.
As "classes superiores" que denomina de "autotidades sociais" constituem modelos
a seguir. E1as tem de aconselhar e mostrar o caminho a prosseguir, encanegando-se
em particular da "questao social" sendo responsaveis pela organiza~ao ou desorganiza~ao familiar e social.
A oposi~ao ao alargamento da interven~ao do Estado centralizado e a proposta
de supressao de qualquer interven~ao leva-o a acentuar o desejo de serem restabelecidas as "associa~6es intermectias", as comunidades e as corpora~6es (que vao desde
a sociedade de ajuda-mutua e filantr6pica para os pobres ate as sociedades literarias,
eruditas e cientfficas) com uma clara admira~ao pelas organiza~6es e valores da
Idade Media, apanagio de todos os conservadores (1 2). Nas ultimas obras de Le Play
fica patente que a reorganiza~ao social tera que ser feita pela reorganiza~ao do trabalho e da famflia, em que ocupa um assinalavel papel a educa~ao moral ( 13 ), pois o
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"mal Social era devido as desordens morais" e o patronato das "autoridades sociais"
o modo de evitar os abusos da propriedade (' 4 ).
As influencias do pensamento conservador de Bonald e De Maistre sao marcantes em Le Play, segundo Nisbet. "A enfase sobre uma Igreja forte e aut6noma, sobre
uma familia estavel e de rafzes, a aboli~;ao do div6rcio, uma combina~;ao de localismo e federalismo, corn acentuada descentraliza~;ao de todas as areas da organiza~;ao social e uma rcdu~;ao substancial do individualismo nas esferas econ6mica,
social e cultural, encontram-se tanto nas prcscri~;oes de Le Play quanta de Bonald (' 5).
Para Antoine Savoye o pensamento de Le Play apresenta urn duplo caracter: alimenta o discurso do poder polftico e constitui, ou pelo menos contribui, para a doutrina de um grupo social (os cat6licos liberais) (' 6). Mas tal s6 se verificara durante o
segundo imperio, em que Le Play c nomeado conselheiro do Estado ( 17 ). A escola de
Le Play sem pertencer explicitamente ao catolicismo social foi sempre utilizada
pelos cat6licos sociais. Tendo o reconhccimcnto das autoridades da Igreja e do Papa,
foi no seio do catolicismo social que csta cloutrina clespertou maior interesse e onde
foram recrutaclos aderentes e praticantes (IR).
Napoleao Ill fara de Le Play senador (1864), vindo este, a pedido daquele, a
escrever uma obra sobre a Reforma Social em Fran~;a. Mas a vit6ria dos republicanos ( !879) ira colocar a Escola de Le Play na oposi~;ao, passando a escola de Emile
Durkheim a responder as novas solicita~;oes do Estado, particularmente a estrategia
laicista da 3." Republica. Este acontecimento faz com que a escola da ciencia social
perca o monop6lio entre as escolas sociol6gicas existentes, tornando-se a escola de
Durkheim hegem6nica. E ela que institucionaliza a Sociologia na Universidade, nao
scndo conccdida qualquer cadeira universitaria a elementos da escola de Le Play.
Sendo afastada das !ides universitarias e oficiais, cleixa tambem de ser apoiada pelos
sectores do catolicismo social.
Ap6s as encfclicas de Leao XIII, estes sectores abandonam progressivamente a
ideologia liberal em detrimento de um interven~;ao do Estado que assegure uma "justi~;a distributiva", e na linha de Leon Harmel defendem a constitui~;ao de sindicatos
cristaos, baseados na ac~;ao aut6noma dos operarios pela defesa dos seus interesses
laborais.
Se por um !ado, a ciencia social se marginaliza enquanto escola sociol6gica, a
medida que a base social de apoio diminuiu e rompe corn as procuras sociais da 3."
Republica, por outro !ado vai estar aberta as procuras externas, vendo aumentada a
sua audiencia, em pafses que nao a Fran~;a, como e o caso de Portugal.
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2- A INFLU:ENCIA DE LE PLAY E DOS SEUS CONTINUADORES EM
PORTUGAL

E sobretudo no perfodo antes da queda da monarquia que em Portugal a influencia do pensamento de Le Playe dos seus continuadores, Joseph Durier e Leon
Poinsard, que se deslocam ao nosso pais se faz sentir.
Durante o regime republicano e ate a implanta~ao do "Estado Novo" e Paul
Descamps o elemento da escola da ciencia social que mais influencia os discfpulos e
simpatizantes portugueses.
2.1. Das ultimas decadas do seculo XIX

a queda da Monarquia.

A adesao de portugueses as iniciativas e pensamento da escola de Le Play data
das ultimas decadas do seculo XIX. As Unioes da Paz Social criadas por Le Play na
sequencia da Comuna de Paris, em 1871, animadas de com um espfrito reformador,
contam nas suas fileiras com portugueses como a Rainha D. Maria Pia, Aventino
Albano de Moura Teixeira, Alfl·edo Barbosa dos Santos, Jaime Lima (1 9).
Na imprensa adepta do movimento social cat6lico destaca-se o jornal "A Palavra"
(1872-1911) eo seu suplemento "0 Grito do Povo" (1899-1913), que tem a colabora~ao dos precursores do movimento da democracia crista em Portugal, como os
padres Benevenuto de Sousa e Roberto Maciel; Phicido de Vasconcelos Maia e
Manuel Frutuoso da Fonseca que a partir de 1874 difundem nao s6 o pensamento de
Le Play como estao estritamente ligados a cria~ao dos Cfrculos Cat6licos de Operarios, igua1mente influenciados em Portugal por esta COITente.
Placido de Vasconcelos escreve em "A Palavra" de 1894 a 1897 variadfssimos
artigos sobre a Reforma Social, referindo abundantemente Le Play e tornando-se
num seu seguidor. Para ele, "o verdadeiro methodo de reforma para um povo que
tem perdido a tradi~ao do bem, consiste em descobrir as Auctoridades Sociaes,
observar as suas praticas e propagar os seus ensinamentos" ( ... ). Esta concep~ao esta
ainda de algum modo presente no movimento cat6lico do Centro Nacional e do
Partido Nacionalista, constituindo "um fermento activo nos varios niveis- social,
religioso e politico da reforma social (2°). A proximidade de Placido de Vasconcelos
as posi~oes de Le Play leva-o ao ponto de ficar isolado, ao defender o livre ciimbio e
recusar a interven~ao do Estado, quando ap6s as directrizes de Leao XIII o sentir
geral das hostes de "A Palavra" ia no sentido de apoiar o princfpio de que os operarios tinham direito a uma certa protec~ao legal e portanto a caridade era insuficiente
para resolver a Questao Social (2 1)
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Relativamente a orientagao de os patroes promoverem obras de assistencia para
os seus trabalhadores e de as "autoridades sociais" intervirem igualmente nessa area,
salienta-se a intervengao de Henry de Bm·nay (22), que em 1895 decide organizar
uma grande festa, pelo centenario de Santo Ant6nio, patrocinando a construgao de
uma Vila Operaria, corn 50 habitagoes, refeit6rio e capela, confiando a sua direcgao
as Franciscanas Missionarias de Maria (2 3). A Duquesa de Palmela criara por seu
!ado, entre 1893 e 1896, quatro Cozinhas Econ6micas em varios bairros da cidade de
Lisboa, como meio de combater a deficiencia alimentar das classes trabalhadoras,
apoiando-se nas Irmas Hospitaleiras para a sua organizagao (2 4 ).
Na decada de noventa, publicam-se livros de autores da ciencia social, caso de
Edmond Demolins, e surgem iniciativas educativas e culturais, como a Liga da
Educagao Nacional (2 5 ), a Comissao de Estudos Sociais (2 6) e o Colegio da Via Sacra
em Viseu en), que se rec!amam da cicncia social e da "Ecole des Roches", perfilhando a concepgao de a resposta a questao social, vista como questao moral, passar
fundamentalmente pela reforma da educagao. Muitos dos cat6licos e dos professores
universitarios, que estiveram na base dcstas iniciativas, sao membros da Sociedade
Internacional de Ciencia Social fundada cm 1904 (2 8), constituindo urn born indicador de adesao dos portugueses a esta cscola. Eo caso de Serras e Silva, Marnoco e
Sousa, Mcndes dos Remedios.
A influencia da escola da ciencia social tambcm se faz sentir no meio academico.
A partir do ao lectivo 190711908 Marnoco c Sousa, professor de Economia Politica,
na Universidade de Coimbra, publica as ligocs da disciplina sobre o metodo e as
doutrinas da escola, com referencias a Le Play c aos seus continuadores, Tourville e
Dcmolins (2 9 ).
0 impacto da ciencia social manifesta-se ainda nos Congressos da Democracia
Crista, salientando-se no de 1908 que os soci61ogos cat6licos ja tinham uma resposta
para a questao social, bastava aplica-la. A vinda nesse ano do Secretario da
Sociedade Internacional da Ciencia Social, Joseph Durier C0 ) a Portugal, para fazer
algumas conferencias na Sociedade de Geografia, nao deixa de estar relacionada
com essa postura, assim como a de outros destacados elementos da escola.
No ano seguinte sera Leon Poinsard, formado na Escola de Ciencias Politicas e
Econ6micas de Paris, que vira a Portugal para realizar urn inquerito social sobre o
pais, seguindo o metodo de Le Play, Tourville e Demolins e contando coma colaboragao de quarenta portugueses espalhados pelo pais, por intermedin de Jose de
Mattos Braamcamp, engenheiro e Serras e Silva professor da Faculdade de Medicina
de Coimbra C1). Os resultados do seu trabalho sao expostos numa serie de conferencias na Universidade de Coimbra, na revista "La Science Sociale" C2) e sob a forma

A Escola da Ciencia Social

15

de livro "Portugal Ignorado" C3 ), sendo ainda publicada a brochura de Poinsard
"0 estudo dos agrupamentos sociaes pelo methodo monographico, segundo F. Le
Play e H. Tourville" C4).
0 plano de Poinsard e 0 de "constituir em proveito da nayaO, os quadros duma
organizayao actuante e progressiva", por meio de um esforyo "nao s6 fortemente
concentrado e infinitamente variado, mas que actue ao mesmo tempo em todas as
partes do pais". Recomenda neste sentido que se estabeleya, em primeiro lugar,
"uma Comissao Central de Iniciativa, corn seretariado permanente, uma repartiyao
de estudos, informay5es e consultas, archivos e biblioteca especiaes. Aqui se concentrariam as pesquisas, os inqueritos, os documentos que esclarecessem e animassem todas as tentativas feitas num interesse comum, com o fim de derramar no pais
a educayao, a instruyao, o bem estar. A influencia d' esta comissao seria sustentada e
ampliada pelas comissoes de provfncia, organizadas sob o mesmo plano, mantendo-se em permanente contacto. Esta organizayao estaria aberta a todas as boas vontades; a sua missao seria interessar nella as mulheres e a gente moya, p6r em acyao
todas as capacidades e todas as aptidoes, amparar todos os empreendimentos do bem
publico". "A sciencia indica o caminho a seguir para se sair d'este beco sem horizonte. Se os portugueses nao souberem aproveitar este raio de luz para se dirigirem,
para orientar a sua vida particular no sentido da reforma da educayao e do trabalho,
em vao se debaterao nos chaos das ideias confusas e das combinay5es artificiais,
continuarao a vegetar num regime social, econ6mico e politico incapaz de gerar
OUtra COUSa que nao seja 0 embarayO, a intriga, 0 favoritismo e a mediocridade" C5).
Poinsard afirma que D. Manuel "tomara grande e directo interesse pelos nossos
estudos sabre Portugal e empenhara-se por conhecer-lhes promptamente o resultado.
Tivemos que responder minuciosamente a uma serie de perguntas redigidas pelo seu
proprio punho" (3 6). Paul Descamps corrobora essa ideia, referindo que ap6s o
inquerito de Poinsard, havia interesse um utilizar a Ciencia Social para fazer um
plano de reforma social em Portugal, estando o monarca portuges nisso interessado,
acontece por·em, que a monarquia sucumbe quase logo (3 7).
A monarquia, a nobreza eo fnigil movimento social cat6lico eram ja impotentes,
mesmo contando com o apoio da escola da ciencia social, para fazerem frente asituayao s6cio-polftica e responderem ao movimento republicano, movimento operario e
movimento socialista, atraves de uma pretensa reforma social, assente em principios
e metodos cientificos.
De realyar no entanto, que desde os finais do seculo XIX, sectores liagados a
democracia crista, ao catolicismo social mais conservador e a monarquia, tentaram
esboyar uma alternativa a influencia do positivismo triunfante de feiyaO laicizante,
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corn a adesao aescola da ciencia social eo incremento de varias iniciativas imbuidas
desse pensamento, constituindo a versao cat6lica e conservadora do positivismo.
A Republica e implantada em 1910 e corn ela o positivismo atinge o seu apogeu,
corn a nomeayao de Te6filo de Braga para primeiro presidente da Republica.

2.2. No Periodo de Sidonio Pais.
A escola da ciencia social ganha no contcxto sidonista urn novo impluso, corn a
funda9ao da Sociedade Portuguesa da Ciencia Social, em 1917 no Porto. Na sua
base estao adeptos da Ciencia Social e colaboradores de Leon Poinsard que se mantiveram em contacto com os trabalhos e iniciativas da Sociedade Internacional da
Ciencia Social. Sao eles: Jose de Mattos Braamcarnp, engenheiro e grande agricultor
alentejano; Bento Carqueja, Roberto Alves e Mendes Correia, Professores da
Universidade do Porta, Jose Machado Pontes, organizador da Sociedade e ainda o
Visconde de Guilhomil, os Doutores Ant6nio da Costa e Almeida e Mario de
Oliveira; Jose Cerqueira Machado, Alfredo Athayde, Manuel Alves Pimenta e Pina
Cabral (3 8 ).

E prop6sito dos organizadores desta Sociedadc levar a pratica 0 piano esboyado
por Poinsard, tendo "por fim a constituiyao gradual, para bem da Na9ao, dos quadros
de uma organiza9ao social, activa e progressiva, em que se nao fala, nem se pensa,
em bulir nos poderes publicos, mas somente operar no campo da ac9ao particular,
em todas as regi5es do pais". "Esta associa9ao, aberta a todos os individuos de boa
vontade, de todas as classes, promoveria o estudo das quest5es sociaes fora do terreno onde penetram os perturbadores da polftica e exerceria ac9ao indirecta sabre
esta pela educa9ao da Opiniao Publica" (3 9 ).
Iniciam a publicayao do Boletim da Sociedade Portugueza de Sciencia Social em
1918 (40 ), difundindo os metodos e as doutrinas da escola e bem assim os estudos de
famflias portuguesas, segundo o metodo monografico de Le Play e seus continuadores, chegando a identificar o tipo de familia comunitaria que Poinsard nao tinha analisado.
Contam ainda corn a colabora9ao de Paul Descarnps, secretario da revista "La
Science Sociale", que no seu artigo "L' utilite de la science sociale" refere que "a
ciencia social foi inventada corn um fim utilitario: a reforma da sociedade, a procura
da melhor organiza9ao da sociedade". Considera Descamps, que na base de qualquer
reforma social seria esta uma "reforma de educa9ao". A aplica9ao da ciencia social,
para alem da resolu9ao das quest5es sociais e do estudo da refonna educativa, ainda
e extensiva a colaborayao corn outras ciencias como a Hist6ria, Psicologia, e a apli-
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cac;:6es utilitarias, que vao desde o filantropo que quer melhorar a situac;:ao do seu
pais, ao pedagogo que procura melhorar a educac;:ao das crianc;:as, aos eruditos que
procuram resolver um problema de hist6ria, de etnografia, de psicologia, de direito,
de economia politica, ao escritor (41 ).
Sem se qucrer identificar o surto de acc;:5es filantr6picas da aristocracia, nestc
periodo, com esta escola, nao deixa, no entanto, de confluir para as orientac;:oes da
ciencia social, o jacto de as "autoridades sociais" assumircm na vida social um lugar
de destaque. Neste sentido, Jose Pontes considcra que o "mais grave aspecto da
nossa crise, o que mais fundas consequencias tcm, e o da falta de verdadeiros chefes
em qualidade e numero sufficientes para enquadrar fortemente 0 povo portugues, e 0
da crise da nossa elite". "As classes trabalhadoras, por si s6s, abandonadas aos seus
recursos pr6prios, nao s6 materiaes, como moraes, pouco podem fazer. Precisam ser
dirigidas, orientadas, enquadradas por uma verdadeira elite de familias superiores
que as encaminhem em todas as manifestac;:6es da vida social". "A preparac;:ao do
clero nao esta ainda sendo feita d'acordo comas necessidades da epocha presente".
"A elite e assim como que uma classe social sobreposta a outras para as dirigir e
organizar tanto sob o ponto de vista material como intellectual e moral" (42 ).
Nesta 6ptica, poder-se-a entender melhor o porque dos convites a Paul Descamps
por parte dos poderes publicos e posteriormente as repercuss6es que a escola mantera nos meios e nas iniciativas cat6licas. Paul Descamps escreve no Boletim da
Faculdade de Direito de Coimbra (1918) e recebe urn convite do Director dessa
Faculdade, Jose Alberto dos Reis (43 ) para dar continuidade a obra de Poinsard, por
proposta de Serras e Silva, nao chegando a vir a Portugal.
Entre 1920 e 1925 Descamps mantem-se, no entanto, em contacto corn o meio
universitario, atraves da publicac;:ao de artigos no Boletim da Faculdade de Direito
de Coimbra e na Revista da Universidade de Coimbra, iniciando-se uma colaborac;:ao
corn a Faculdade de Direito que se alargara no periodo da Ditadura Militar e na fase
de construc;:ao do Estado Novo.

2.3. No periodo da Ditadura Militar aos primeiros anos do "Estado Novo".
Teixeira de Abreu, Director da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, em 1930, enderec;:a novo convite a Paul Descamps, corn o apoio manifesto
de Oliveira Salazar, entao ministro das Financ;:as, para ministrar um "curso sobre o
metodo e urn inquerito social aprofundado, para completar a obra de Poinsard" (44 ) e
examinar o estado social da Republica em periodo de reforma constitucional.
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Descamps faz cursos na Faculdade de Direito de Coimbra (1930/31) e na
Faculdade de Lisboa ate 1934, reunindo nas duas faculdades mais de uma centena de
colaboradores, que juntamente corn ele procederam a elaborac,;ao de monografias de
famflias, do trabalho e de regi6es (45 ). Como resultado de todas essas pesquisas,
publica em 1935, "Le Portugal, la vie sociale actuelle" em que caracteriza a populac,;ao rural portuguesa do norte, centro e sui do pais e analisa entre outros aspectos: a
organizac,;ao do trabalho industrial e piscat6rio, a constituic,;ao da familia, a autoridade na familia, a situac,;ao da mulher, a situac,;ao da educac,;ao. Esct·eve ainda
"Histoire Sociale du Portugal" (1959), onde aplica o metodo da ciencia social ao
passado, e os artigos "Cours de methode de science sociale (1930/31)", publicado no
Boletim da Faculdade de Direito e "La Sociologie Expelimentale", publicado no
Boletim da Sociedade de Geografia de Lis boa.
A preocupac,;ao corn a reforma da instruc,;ao c cla educac,;ao, bem presente neste
perioclo, por parte dos pocleres oficiais, leva a rccorrer aos conhecimentos da ciencia
social, que no parecer de Descamps, e uma "cicncia da observac,;ao como as ciencias
naturais", poclendo "contJibuir para a formac,;ao cluma ciencia de educac,;ao" e cujo
problema essencial "c' est la determination des liens qui unissent les membres d'un
groupement, leur force, leur nature, leur souplessc, leurs modalites" (46 ).

3 - A ClENCIA SOCIAL NA EMERGENCIA DO SERVI<,;O SOCIAL
PORTUGUES
Segunclo Braga da Cruz "sera ao nfvel clas polfticas sociais que o impacto academico da ciencia social mais se fara sentir em Portugal, sobretudo na organizac,;ao de
cursos de servic,;o social e de enfermagem, e na cloutrinac,;ao efectuada pelas Semanas
Sociais Portuguesas" (47 ).
Falcao Machado, divulgador da ciencia social, considera que "o facto culminante
de 1939, sob o ponto de vista sociol6gico, foi a criac,;ao, sob o patrocfnio de Cameiro
Pacheco, Ministro da Educac,;ao Nacional, do Instituto de Servic,;o Social, destinaclo a
formac,;ao de assistentes sociais" (48 ).
Deitadas as sementes da ciencia social, adeptos da democracia crista, membros
do Centro Acaclemico cla Democracia Crista e futuros polfticos e figuras do Estado
Novo (como Ant6nio de Oliveira Salazar, Cat·deal Cerejeira e SeiTas e Silva) fa-las-ao germinar em varias iniciativas, como a reforma da instruc,;ao e eclucac,;ao, a organizac,;ao de cursos de Servic,;o Social e a formac,;ao de Assistentes Sociais e Visitacloras Escolares, aspectos que clestacamos neste trabalho.
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Dos discfpulos da ciencia social, o que mais directamente influenciou o Servi<;o
Social foi Serras e Silva, nao s6 por fazer parte do Conselho Tecnico do Instituto de
Servi<;o Social de Lisboa, em 1935 (49 ), mas tambem porter sido Director da Saude
Escolar e incrementar o desenvolvimento e forma<;ao das visitadoras escolares.
Estes aspectos levam-nos a fazer uma breve referencia a obra e pensamento deste
"pioneiro dos estudos sociol6gicos objectivos em Portugal" CS 0) figura de dcstaque
ao difundir o pensamento de Le Play e seus continuadores, os estudos e as realiza<;6es ocorridas em Portugal, sob influencia desta escola.

3.1. Serras e Silva.
Serras e Silva forma-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (1896). Nessa Faculdade, exerce os cargos de Director da
Faculdade, dos Laborat6rios de Higiene e Microbiologia, do Curso de Medicina
Sanitaria, de Professor da cadeira de Higiene (desde 1900), e do Curso de Hidrologia. Na Faculdade de Letras rege a cadeira de Hist6ria dos Descobrimentos, e na
Escola Normal Superior de Coimbra, o curso de Higiene Escolar.
Participa em Congressos medicos como no "Congresso Nacional da Tuberculose" (1895), no 3. "Congresso dos Nucleos da Liga Nacional contra a Tuberculose" (1904), ai considerando que cabe aos poderes publicos e particularmente as
municipalidades desenvolver o melhoramento do saneamcnto geral, alertando que as
classes dirigentes tern de ser educadas e informadas das necessidades dessa luta
havendo que estimular a iniciativa particular dos capitalistas, no sentido de se construirem habita<;6es salubres e se criarcm sociedades construtoras de casas baratas (5 1).
0

Como cat6lico, participa no Congresso de Medicos Cat6licos (1918), nas Conferencias de S. Vicente de Paulo, no Centra Academico da Democracia Crista de
Coimbra, integra em 1922 a Comissao Diocesana do Centra Cat6lico Pmtugues,
relacionando-se com Ant6nio de Oliveira Salazar, Gon<;alves Cerejeira, igualmente
membros dessas organiza<;6es.
Publica varios artigos nos "Estudos": em 1923, "Frederico Ozanan" e em 1928
"Educa<;ao da Mulher- a fmma<;ao da sensibilidade", concebendo que "os interesses superiores da civiliza<;ao na hora presente estao confiados a mulher. Sera ela que
formara a provisao de bondade, de desinteresse, de justi<;a, de catidade, de abnega<;ao, de culto pela arte, sem o que a humanidade recuaria aos tempos barbaros. Para
o desempenho deste papel e preciso que ela cultive a sua fe e o seu caracter. Guardar
a fe, a religiao, e desenvolver todas as suas capacidades. Apoiada nestas duas colu-
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nas, fe e cultura, sera capaz de sustentar uma civilizac;ao no meio de rufnas, que a
guena, as ambic;6es e os vfcios espalharam por toda a parte" CS 2). Escreve artigos
dispersos noutras revistas e jomais como: Coimbra Medica, Movimento Medico,
A Saude Escolar, Clinica, Higiene e Hidrologia, Boletim do Liceu Normal,
Novidades, A Voz, Correio de Coimbra, artigos estes sobre medicina, educac;ao
ffsica, sociologia, pedagogia, higiene moral, critica da hist6ria, etc. CS 3).
Em 1936 e procurador a Camara Corporativa, pela 17" Secc;ao Educac;ao Ffsica e
Desportos, na qualidade de medico especializado em quest6es de educac;ao ffsica CS 4 ).
Gonc;alves Cerejeira dedica-lhe, a sua tese de douturamento CS 5) e prefacia o livro
de Serras e Silva "Condic;6es de felicidade". Nele, reconhece que no autor "ficou-lhe
como caracteristico vinco de espfrito dos estudos de laborat6rio ( ... ) o gosto quase
doloroso da ana!ise, que o encontro da ciencia social de Le Play e de H. de Tourville
!he ensinou a transportar para o campo social" CS"), acrescentando que "topa-se nos
escritos do Dr. Serras e Silva a afirmac;ao constantc do moralista e do pedagogo, que
nao sabe ser indiferente aos problemas do Homem, nao na sua forma abstracta, mas
na came viva das preocupac;6es presentes" (5 7).
Faria de Vasconcelos considerara Serras c Silva e a sua obra como sendo "a de
um soci6logo, de um higienista, dum pedagogista, dum educador em suma, que alia
as capacidades tecnicas, qualidades de elevada inteligencia, de prudente bom senso,
de inteireza de caracter e de profundo sentimento moral" (5 8).
E Joao Porto, seu discfpulo, apontara que "o ideal do Sr. Doutor Serras e Silva
foi sempre a formac;ao moral e cultural da sociedade portuguesa, com primazia para
aquela; e sempre com tal objectivo, foi mais que um propagandista; foi mesmo um
ap6stolo" CS 9 ).
Ora, o pensamento de Le Play e dos seus continuadores constitui uma das principais influencias da sua obra no domfnio da educac;ao. Entusiasta da ciencia social
desde o perfodo monarquico, faz-se membro da Sociedade Internacional da Ciencia
Social nessc perfodo c tem o seu nome ligado a constituic;ao da Liga de Educac;ao
Nacional e da Comissao de Estudos Sociais em Coimbra. Deve-se-lhe a iniciativa
dos inqueritos realizados em Portugal por Leon Poinsard e Paul Descamps, tornando-se num dos seus principais colaboradores. Para alem de traduzir e editar a
brochura de Leon Poinsard em 1909, prefacia o !ivro de Paul Descamps "Le Portugal, la vie sociale actuelle" (1935).
Em 1926 publica o seu livro "A Sciencia Social na Educac;ao e na Hist6ria" (60 ),
obra de divulgac;ao dos postulados e metodos da ciencia social e da sua aplicac;ao as
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concep<;6es e reformas de educa<;ao e aos estudos hist6ricos. Estrutura o trabalho em
tres capftulos: a ciencia social, a hist6ria e a educa<;ao segundo a ciencia social.
Explicita, neste ultimo capftulo, que a fun<;ao educativa e que da a cada famflia, e
portanto a sociedade a sua fisionomia particular. Tera superioridade social o povo
em que a familia estiver melhor organizada, aquele em que ela realizar melhor, com
mais vitalidade as fun<;6es principais de propaga<;ao da ra<;a e educa<;ao dos filhos.
Para Senas e Silva, "a ciencia social mostra que e da educa<;ao que depende o
destino dos povos e nao do clima ou das suas institui<;oes polfticas" e que "nao c o
Estado que importa remodelar, ea educa<;ao" (61 ). Assim, nao ea regenera<;ao social
pelo poder polftico que faz a prosperidade dos povos, e sobretudo a educa<;ao dada
pelas familias. Estas obtem prosperidade atraves da sua organiza<;ao (uniao monogamica indissoluvel; autoridade patema, respeito pela lei moral, e dos recursos materiais (meios de existencia, robustez e saude). Para se analisar a fun<;ao educativa, nao
basta observar como e que ela se da em cada familia, e preciso observar como se
comporta a cscola e a oficina.

E no contexto da reforma da instru<;ao c educa<;ao promovida pelo Estado Novo
que estas concep<;6es da ciencia social terao a sua aplicabilidade, ja que os princfpios dessa reforma vao de encontro aos prop6sitos da escola.
Com o Estado Novo as quest6es da educa<;ao passam a ser analisadas de um
ponto de vista eminentemente elitista. Salazar numa entrevista concedida a Ant6nio
Ferro em 1933 considerava "mais urgente a constitui<;ao de vastas elites do que ensinar o povo a !er. E que os grandes problemas nacionais tem de ser resolvidos, nao
pelo povo, mas pelas elites enquadrando as massas" (62 ). Neste sentido, Gustavo
Cordeiro Ramos, ministro da Instru<;ao Publica (63 ), contempla fundamentalmente o
ensino liceal, em virtude de constituir o meio de ascen<;ao das elites a cargos do
poder, publicando em 1931 o "Estatuto do Ensino Secundario". Em contrapartida,
reduz o cnsino obrigat6rio de quatro anos para tres anos, proibe a coeduca<;ao e
extingue o ensino primario complementar. As medidas repressivas e a ac<;ao disciplinar para alunos e professores passam a ser um facto no ensino liceal. E considerada "infrac<;ao disciplinar todo o acto ou omissao contraria aos deveres dos alunos,
designadamente a pratica de actos de manifesta hostilidade contra o poder executive",
sendo aplicadas penalidades aos professores do ensino secundario "que pela sua
ac<;ao adentro do instituto de ensino em que professa, ou no meio social da respectiva zona pedag6gica, prejudicar a direc<;ao dos servi<;os escolares ou o aproveitamento pedag6gico dos alunos" (64 ).
Esta concep<;ao de educa<;ao, que passa essencialmente por um caracter repressive e de inculca<;ao de valores do regime (Deus, Patria e Autoridade), parte da
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escola, mas pretende chegar a familia, considerada a celula base da sociedade. No
seguimento desta politica educativa, Cordeiro Ramos ctia a Direc~ao Geral da Saude
Escolar (1933), entregando a Serras e Silva a tarefa de restruturar os servi~os de
saude escolar.
Serras e Silva teni deste modo oportunidade de aplicar as concep~oes de edusegundo a ciencia social, a saude escolar, partindo duma ac~ao no ambito
da escola e complementar a exercida pela famflia. Atraves da revista "A Saude
Escolar" (65 ), da qual vem a ser Director, explicita em multiplos artigos essa concep~ao. Para Serras e Silva na educa~ao torna-se inc!ispensavel a forma~ao do caracter,
que confere disciplina e espirito de responsabilidade, sem os quais o homem nao se
podera realizar.
ca~ao,

A defesa da "saude do corpo e da saude do espirito" contribuem para o robustecimento fisico e para a disciplina do espirito, implicando alem duma tarefa repressiva,
uma obra de preven~ao, fun~ao a ser desenvolvida pelos medicos escolares e visitadoras escolares. A finalidade da saude escolar e a de "concorrer para a educa~ao
integral do homem, imponc!o-se o encargo de preencher as lacunas, deixadas pela
famflia na forma~ao dos filhos, e presume que as crian~as poderao levar da escola
reformada para suas casas muitas coisas que serao uteis a boa ordem e aos bons costumes" (66 ). Assim, nao basta a ac~ao do medico escolar junto ao aluno, torna-se
indispensavel que tal ac~ao se estcnda as familias, sendo assim criada a profissao de
visitadora escolar, pec!ra chave na implementa~ao da saude escolar.

"E impossfvel a resolu~ao da educa~ao moral, como da educa~ao higienica nas
escolas, como e impossivel organizar a defesa mental dos alunos nos domfcilios sem
a colabora~ao das visitadoras" (67 ). "A visitadora compete a colheita de elementos
exteriores de que o medico carece para a intcgra~ao social do individuo no mcio
extcrno, permitindo assim o estudo completo do aluno, do ponto de vista psiquico
como ffsico (ac~ao individual). Em segundo lugar a ela compete a modifica~ao,
tanto quanto possivel para melhor, dalgumas influencias do mesmo meio. Em terceiro lugar, o aproveitamento das oportunidadcs que surgem no decurso das visitas,
para orienta~ao e conec~ao dos mans habitos e mas praticas de puericultura e de
higiene geral fisica e moral (ac~ao social)" (68 ).
0 campo da interven~ao da visitadora e privilegiadamente nos liceus, em conformidade corn as orienta~6es da politica de educa~ao do Estado Novo. Ai contribui, no
parecer do inspector da saude escolar Fernando da Silva Correia, para a "higiene
moral, de tao grande alcance educativo para a mocidade de hoje, que ha-de formar
as elites dirigentes da gera~ao que se prepara" (69 ).
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Se Serras e Silva, juntamente com o nucleo dos seus colaboradores, inspectores
escolares e medicos escolares, reestrutura os servi<;os de saude escolar, fmjando as
atribui<;6es a conferir as visitadoras escolares C0 ), serao tambem simpatizantes da
ciencia social que darao concretiza<;ao as influencias dessa escola na forma<;ao, quer
das visitadoras escolares, quer das assistentes sociais. Destacamos neste campo
Ant6nio Faria Cameiro Pacheco, e os medicos de saude escolar, Jose Lopes Dias e
Jose da Paiva Boleu.

3.2. Antonio Faria Carneiro Pacheco.
Ant6nio Carneiro Pacheco, Ministro da Educa<;ao (71), eo que melhor traduz a
orienta<;ao do novo ministerio, na qual privilegiada a educa<;ao em detrimento da
instru<;ao, esta reduzida ao minima, ao !er, escrever e contar; aquela exaltada ao
maximo nas suas implica<;6es nacionalista c crista, tornando-se no "executor implacavel da doutrina polftica de Salazar" e do seu pcnsamcnto "Deus, Patriae Familia" C2).

E ele que cria a Mocidade Portuguesa (1936) organiza<;ao nacional e para militar
que abrange toda ajuventude, escolar ou nao, tendo por fim "estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade ffsica, a forma<;ao do caracter e a devo<;ao a Patria
no sentimento da ordem, no gosto da disciplina c no culto do dever militar" (73 ), e a
Mocidade Portuguesa Feminina (1937) para as jovcns e crian<;as procurando pela via
da escola- "exercer uma influencia de cariz fundamentalmente ideol6gico e nacionalista, conjugada com actividades de economia domestica, mas sobretudo ffsicas,
no sentido de valorizar a beleza do corpo" C4 ). "Tudo quanto executou teve sempre
como objectivo a moldagem da crian<;a e dos adolescentes ao modelo nacionalista
que defendia, e isso obrigou a concentrar todas as aten<;6es nos ensinos primario e
liceal" C5 ).
Falcao Machado insere Carneiro Pacheco no grupo coimbrao (juntamente com
Serras e Silva, Jose Alberta dos Reis, Salazar e outros) que se caracteriza pela sua
preocupa<;ao corn quest6es de educa<;ao-formas;ao C6 ), assim perfilhando dos ideais
reformadores no ambito da educa<;ao, da escola da ciencia social.
Este ministro aposta na fmma<;ao das visitadoras escolares, criando-lhes um
curso em 1939, "que lhes permita cumprir com inteira eficiencia a sua delicada missao social e educativa"( 77 ). 0 curso e confiado a Obra das Maes pela Educa<;ao
Nacional (O.M.E.N), criada, tambem por Caneiro Pacheco e destinada a "estimular a
ac<;ao educativa da familia e a assegurar a coopera<;ao entre esta e a escola, nos termos da Constitui<;ao" (78 ), ficando autorizada a cria-lo em Lisboa, Porto e Coimbra.
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Destina-se fundamentalmente, as visitadoras escolares ja em exerdcio, que sem a
sua frequencia e aproveitamento nao verao os contratos renovados.
"Serao requesitos de admissao a matrfcula a maioridade, irrepreensfvel conduta
moral, modestia, compostura exterior, suficiente robustez fisica e aprovas;ao em urn
exame constituido por provas de aritmetica, de redacs;ao e de aptidao para o trabalho
social e para a orientas;ao moral, e constituirao motivo de preferencia a viuvez corn
encargos de familia, o estado de solteira corn encargos de familia, ou desamparo,
melhores habilitas;5es literarias afins, posse de um curso de informas;ao ou aperfeis;oamento institufdo pela OMEN" C9 ).
A selecs;ao das visitadoras nao e deixada ao acaso, sendo a origem social e as
caracterfsticas pessoais sobrevalorizadas em detrimento das habilitas;oes literarias,
"garantia" de mais facilmente se enquadrarem no espfrito do Estado Novo. Estas
exigencias vao de encontro ao parecer de Fernando da Silva Correia que considerava
que "grande erro seria, por exemplo rccrutar as visitadoras entre pessoas futeis, ou
do meio rustico, donde podem vir excclcntcs opcrarias, criadas de servir, governantes, etc., mas onde sera mais diffcil conscguir senhoras que tern de conviver com
pessoas de condis;oes, genios e educas;ocs muito variadas" (80 ).
Com a duras;ao de 3 meses, abrangc as disciplinas de moral cfvica e moral profissional, nos;oes gerais de educas;ao, higiene geral e escolar, enfermagcm e elementos
de legislas;ao sanita1ia e fonnas;ao tecnica. 0 curso vem a ser regido pelos tres inspectores de Saude Escolar, um mcdico escolar e uma Assitente Social. Jose Lopes
Dias, medico escolar do Liceu Nun' Alvares, rege a cadeira "Formas;ao tecnica",
fazendo uma inicias;ao a Y<'irios aspectos do Servis;o Social. A Assistente Social da
OMEN, formada pelo Instituto de Servis;o Social de Lisboa, Maria Leonor Botelho e
encarregada da "Formas;ao tecnica pn\tica", abordando quest6es como: inqueritos
como base do Servis;o Social, as monografias, as entrevistas, as informas;6es particulares e oficiais, investigas;6es, estatfsticas, rclat6rios, organizas;ao de um inventario e do equilfbrio do ors;amento no lar (~ 1 ).
Neste curso sao realizadas VISitas de cstudo ao: Instituto de Servis;o Social,
Centro de Cascais, Tutoria Central da Infancia de Lisboa, Reformat6rio Feminino de
Benfica, Obra de Defesa da Familia, Bairro Social de Telheiras, Cantina Escolar,
Instituto Medico-Pedag6gico Condessa de Rilvas e Creche D. Julia Moreira. Os seus
dirigentes fazem lis;5es e demonstras;5es sobre os mais diversos aspectos da assistenci a social (82 ).
As alunas sao avaliadas por um ju1i constitufdo pelo delegado do Ministerio da
Educas;ao Nacional, Dr. Manuel da Costa, pela representante da OMEN, Dr.a Maria
Luisa van Zeller e pelo delegado da Saude Escolar, Dr. Fernando da Silva Correia,
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inspector de Saude Escolar da 3." area, concluindo com exito 17 visitadoras, ja em
servic;.o. Em 1942 continuam a ser 17 as visitadoras esco1ares que se distribuem pelas
cidades que tem em funcionamento os servic;.os de saude escolar: em Lisboa (7),
Coimbra (2), e uma nas seguintes cidades, do Porto, Leiria, Viseu, Santarem, Lamego,
Portalegre, Castelo Branco e Ponta Delgada (83 ).

E ainda Carneiro Pacheco, como Ministro da Educac;.ao, que assina o decreto-lei
n. 0 30.135 de 14 de Dezembro de 1939, que oficializa as escolas de Servic;.o Social e
onde se apontam os "princfpios gerais de orientac;.ao a que hao-de submeter-se os
estabelecimentos de educac;.ao para o servic;.o soci al e se aprovam os planos de estudo
e programas, tudo para a formac;.ao de dirigentes id6neas e responsaveis no meio a
que se destinam, ao mesmo tempo conscientes e activas cooperadoras da Revoluc;.ao
Nacional". E realc;.ada a intervenc;.ao das "obreiras do Servic;.o Social" junto de "familias de todas as condic;.oes", mas sobretudo "familias humildes e de restrita cultura,
as mais facilmente influenciaveis", de "fabricas, organizac;.oes profissionais, instituic;.oes de assistencia e de educac;.ao colectiva e de obras similares", com "multiples
objectives- higienicos, morais, intelectuais" (84 ). 0 artigo 5. 0 do referido decreta
preve a especializac;.ao de visitadoras escolares, tomando por base os programas ja
enunciados para o curso das visitadoras escolares.
Em 27 de Janeiro de 1940, Ant6nio de Oliveira Salazar determina que se rectifique o anterior decreta, ganhando relevo a introduc;.ao dos seguintes aspectos, no programa "Servic;.o Social e seu funcionamento": origens e evoluc;.ao do Servic;.o Social,
Servic;.o Social individual e familiar e suas bases actuais (estudo te6rico e pratico),
visitas de caracter social, relat6rios, monografias, inqueritos (2. o Ano) e noc;.oes
sobre Servic;.o Social colectivo e de instituic;.oes, actividades especializadas (3. 0 Ano).

3.3. Jose Lopes Dias
Jose Lopes Dias, medica escolar e professor no curso de visitadoras escolares, da
aulas e acompanha as alunas em visitas de estudo, vindo a publicar as lic;.oes proferidas no seu livro "12 Lic;.oes sobre Servic;.o Social" (85 ) considerado por Fernando da
Silva Correia como "um excelente manual de iniciac;.ao na sociologia pratica e um
compendia de pedagogia social e de iniciac;.ao na assistencia moderna, de grande
utilidade para todos os que de qualquer modo hajam de actuar no meio em que
vivem" (86 ).
Em varios capitulos debruc;.a-se sobre os ensinamentos ciencia social, salientando
a monografia social e os inqueritos monograficos segundo o metodo de Le Play;
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fazendo referencias a ciencia social e particularmente a Paul Descamps, quando
aborda o meio familiar e como devem as agentes sociais encarar a familia.
Vendo a monografia como urn excelente instrumento de investigas;ao social,
escreve que "se os inqueritos nos permitem a ordenas;ao dos factos, a catalogas;ao
dos detalhes, em que vai alicers;ar a acs;ao social, as monografias transcedem os fins
utilitarios e imediatos para nos dar a explicas;ao cientffica das sociedades" (87 ).
Considerando que as monografias portuguesas a serem feitas por agentes sociais
serao de extrema utilidade, recomenda-lhes "especialmente a organizas;ao de monografias que tanto podem contribuir para o esclarecimento de necessidades colectivas,
como para o prestfgio da propria funs;ao" (BB). Acrescenta que todo o trabalho de
analise da sociedade e o "longo esfors;o de analise, das reacs;oes da vida individual
ou familiar perante o meio, das repercuss5es do meio na existencia das pessoas ou
famflias", conduzem quer, as "operas;oes de sfntesc, de classificas;ao e de sistematizas;ao, de mais caracter", quer as "perspectivas concrctas em relas;ao corn as possibilidades do Servis;o Social" (89 ).
Num artigo em co-autoria corn duas visitadoras escolares ilustra esta opiniao,
apresentando os resultados da observas;ao de I 03 famflias dos filiados dum centro
extra-escolar da Mocidade Portuguesa feita corn o objectivo de "recolher impress5es, tao exactas quanto possfvel, da escola do Jar e da intimidade da familia, bem
entendido, sob os aspectos gregario e moral, ou subsidiarios" (90). Para alem do diagn6stico social e o auxflio necessaria a prestar cm cada caso, este estudo, constitui
para os autores, uma informas;ao que os dirigcntes do centra poderao utilizar para
"fins uteis aos filiados". Atraves das visitas clomiciliarias poderam dar-se conta da
aspiras;ao ,"bastante comum e surpreendente entre os analfabetos: a de aprenclerem a
ler "tendo requerido a crias;ao dum curso nocturno, assim como a pretensao de
outros filiaclos aprendizes ou operatios descjarcrn "algumas luzes de aritmetica, de
desenho e de higiene social e profissional, neccssarias ao apetfeis;oamento de artes e
offcios" (9 1)
Assim, concebe o Servis;o Social, asscnte na "analise e na observas;ao rigorosa
dos sintornas de sofrimento, a-fim-de se estabelecer o verdadeiro diagn6stico social,
corn a possfvel terapeutica. E o metodo cientffico em acs;ao" (92 ).

3.4. Jose da Paiva Boleu.
Jose da Paiva Boleu, rnedico escolar, presiclente da CADC em 1925 e 1926,
secretario da revista Acs;ao Medica, da Associas;ao dos Medicos Cat6licos, que rege
a cacleira de Sociologia no Instituto de Servis;o Social de Lisboa, publicando ern
1937 o artigo "0 valor medico-pedag6gico dos inqueritos sociais", na re vista
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"A Saude Escolar" (93 ). Este trabalho cmTesponde a urn inquerito realizado aos alunos de urn Liceu de Lisboa, em que se denotam conhecimentos provenientes da
ciencia social. "Observar, comparar, quer utilizando o metodo das monografias ou
estudos detalhados sobre famflias-tipos, quer os inqueritos pessoais, orais ou escritos, as estatfsticas, etc, tudo e vantajoso e fornece elementos de interesse e utilidade.
Na elaborac;ao das monografias muitos servic;os podem prestar as visitadoras, sempre que aprendam a importancia dos factos sociais e desenvolvam naquele sentido
social indispensavel nos estudos desta natureza" 4 ).

e

A utilizac;ao da ciencia social, para alem das visitadoras escolares e ainda considerada util para os medicos escolares a quem compete "fazer a profilaxia nao s6 das
doenc;as ffsicas, mas tambem morais" (95 ). Neste sentido cita Paul Bureau, seguidor
da ciencia social, considerando que "e pela educac;ao que se consegue fortalecer as
vontades e assegurar os esforc;os uteis a colectividade. E necessaria incutir no animo
do aluno a ideia e o desejo duma vida simples e laboriosa, modesta e s6bria. E preciso que 0 aluno crie 0 ideal de servir e nao de se servir" 6).

e

A organizac;ao dos servic;os de saude escolar eo seu impacto na criac;ao das visitadoras escolares e na formac;ao das assistentes socais, leva-nos a afirmar corn Braga
da Cruz que "a ciencia social serviu claramente para reforc;ar, como ideologia reformadora por via educativa, as pretens6es restauradoras da paz social, pela concertac;ao corporativa dos interesses antag6nicos, e pelo intervencionismo supletivo do
nascente estado do bem estar, de que o catolicismo social, fundamental inspirador
ideol6gico do Estado Novo, se fez m·auto" (97 ).
Sao fundamentalmente adeptos da democracia crista, cat6licos que se tornam
ide6logos e politicos do Estado Novo, os discipulos, militantes, divulgadores e simpatizantes da ciencia social em Portugal nesse perfodo.
Apesar de inicialmente o novo regime incentivar este tipo de conhecimento da
sociedade, ele nao veio no entanto a traduzir-se nem no desenvolvimento de trabalhos de tipo sociol6gico, nem na existencia da disciplina de sociologia nas universidades portuguesas. Facto que nao estara desligado da atitude do Estado Novo de cercear de uma forma geral o desenvolvimento das ciencias sociais.
Os cursos de Servic;o Social constituem assim urn dos poucos espac;os em que a
disciplina de Sociologia continuara a existir durante o perfodo de construc;ao do
Estado Novo, acolhendo as orientac;6es e directrizes da escola da ciencia social,
dando esses profissionais concretizac;ao a algumas das propostas reformadoras da
escola em consonancia corn algumas medidas de polftica social fmjadas pelos poderes publicos e particulares.
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Como referem Madureira Pinto e Boaventura de Sousa Santos "durante as duas
decadas em que emerge e se consolida o Estado Novo, a sociologia, como pnitica
disciplinar e como referencia intelectual autorizada, ficani praticamente confinada a
esse espac;:o em que os objectivos de conhecimento mal se distinguem dos princfpios
da Doutrina Social da Igreja e de certas intenc;:oes de reforma social" (98 ).

NOT AS
(') Veja-se Fernando Catroga, A militancia laica e a descristianizw;:ao da morte em Portugal
1865-1911, Tese de Doutoramento apresentada a Universidade de Coimbra, 1988.

eJ Segundo a periodizw;:ao do regime feita por Manuel Braga da Cmz. Cf. 0 Partido e o
Estado Salazarista, Lisboa, Editorial Presen<,;a, 1988, p. 40.
Cl Veja-se B. Alfredo Henriquez e Alcina Martins, 0 Servi<,;o Social Portugues- da sua
genese e emergencia, Lisboa, Departamento de P6s-Gradua<;:ao do lnstituto Superior de Servi<,;o
Social, C. R. L.. Estudo e Pesquisa, Documento n. 0 1, 1992; B. Alfredo Henriquez, "Genese emergencia do Servi<,;o Soci a!", Interven<,;ao Social, ano II, n. a 5/6, 1991.
4
( ) Manuel Braga da Cruz, "Para a hist6ria da Sociologia Academica em Portugal", Separata
do numero especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1983, p. 8.

(') Veja-se Fernando Catroga, op. cit.
( 6)

Manuel Braga da Cruz, op. cit., p. 36.

(1) A Sociologia experimental conesponde ao segunclo dos perfoclos clefinidos por Manuel
Braga da Cruz, para o estudo da Sociologia no meio acaclemico portugues. Cf. op. cit., p. 4 e 5.

Cl No presente texto adaptou-se e clesenvolveu-se a segunda parte do trabalho, "A influencia
do positivismo e cla escola cla ciencia social de Le Play em Portugal- da seguncla metade do
seculo XIX ao Estado Novo Salazarista", Nucleo de Investiga~;ao de Hist6ria do Servi<,;o Social
Portugues, Estuclos e Documentos n. 0 2, 1990.
9
( ) Segunclo cita~;ao de Armand Cuvillier,
Eel., 1940, p. 140.

Introclu~;ao

a Sociologia, Coimbra, Armenia Amado

10
( ) Paul Descamps, Resume de l'histoire de la Science Sociale, Lisboa, Imprensa Nacional,
1941, p. 6.

11
( ) Segunclo Robert Nisbet este trabalho "pouco mais e que a realiza<,;ao cletalhada clas icleias
conticlas no ensaio de Bonalcl sobre os contrastes sociais as famflias rurais e urbana e os seus contextos". Cf. "Conservantismo", Hist6ria da Amilise Sociol6gica, Rio de Janeiro, Zahar, 1980,
p. 162. Bonalcl publica pela primeira vez, em 1818, o ensaio "Da familia agrfcola e cla familia
industrial", partinclo cla familia para estuclar os efeitos antag6nicos do traclicionalismo e do moclernismo. Ver Rober1 Nisbet, La formaci6n del pensamiento sociol6gico, Buenos Aires, Amounorter
Eel., 1969, vol. I, p. 89.

2
(' ) Le Play ergue-se contra os "falsos dogmas de 1789" e reclama o regresso a "superioriclade
social da Iclacle Media". Refericlo respectivamente na La reforme en Europe et le salut en France.
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Le programme des Unions de la Paix Sociale, Tours, Alfred Mame et Fils, Dentu, 1876, p. 55 e "La
reforme sociale en France deduite de !'observation comparee des peuples europeens, Tours, Alfred
Mame et Fils, Paris, Dentu, 1878, p. 43.
(

13

)

Manuel Braga da Cruz, op. cit., p. 32.

14
( ) Joao Francisco de Almeida Policarpo, 0 pensamento social do grupo cat6lico "A Palavra"
(1872-1913), Coimbra, Universidade de Coimbra, 1977, p. 33.

5
(' )

Robert Nisbet, "Conservantismo", op. cit., p. 152.

16
( ) Antoine Savoye, "Les continuateurs de Le Play au toumant du siecle", Revue
Sociologie, XXII, 1981, p. 317.

(

17

)

8
(' )

(

19

)

Jacques Leclerq,

Introdu~ao

Fran~aise

de

a Sociologia, Coimbra, Armenia Amado Editor, 1953, p. 52.

Antoine Savoye, op. cit.
Braga da Cruz, op. cit., p. 33.

(2°) Joao Francisco de Almeida Policarpo, op. cit., pag. 239.
(

21

)

Joao Francisco de Almeida Policarpo, op. cit., pag. 262

22

) Henry de Bumay nasce em Lis boa em 1830, judeu de origem, casa com a filha de um banqueiro de origem belga, e feito conde por D. Lufs, com uma ascensao social prodigiosa, transformando-se no capitalista por excelencia na decada de 90 em Portugal. Ver: Mmia Filomena M6nica,
"Capitalistas e industriais", Analise Social, vol. XXIII, n. 0 99, 1987, pag. 819 a 863.
(

23
( ) 0 Instituto das Franciscanas Missionarias de Maria e de origem francesa, criado em 1877.
Os elementos da congrega~ao chegam em Portugal em 1895 quando decmTia o Congresso
Internacional Cat6lico, por proposta de Nuncio Apost6lico de Lisboa, para gerirem a obra de Henry
Burnay. Ver: Reverendfssima Madre Maria da Paixao, fundadora das Franciscanas Missionarias de
Maria, Barcelos, Edi~oes dos Anais das Franciscanas Missionarias de Maria, 1960. Ap6s implanta~ao do "Estado Novo", sao chamadas para gerir as obras sociais da Junta da Provfncia da Beira
Litoral criando em 1937 a Escola Normal Social de Coimbra, a segunda esco1a de Servi~o Social a
ser fundada em Portugal.

4
{' ) Segundo Braga da Paixao "as cozinhas econ6micas nao sao mais um caldo da por1a do
covento, mas um sistema de refeit6rios razoaveis, ao alcan~e de todas as balsas". in: Braga Paixao,
A Funda~ao das Cozinhs Econ6micas de Lisboa, Lis boa, Tipografia da Santa Casa da Misericordia
de Lisboa, 1944, pag. 28. No entanto "apesar da excellencia da comida, a concorrencia as Cozinhas
tem diminuido sensivelmente, devendo talvez suppor-se que naquella inestimavel institui~ao
alguma cousa ha que nao pode agradar ao publico da capital, essencialmente liberal e democrata, e
que esta animada versao s6 desapparecera quando a direc~ao das Cozinhas se deliberar a tornar o
servi~o d'aquelles estabelecimentos populares completamente leigos". Cf. Victor Ribeiro, "Hist6ria
da Beneficiencia Publica em Portugal", in: 0 Instituto- revista scientifica e Iitteraria, Coimbra,
Imprensa da Universidade, vol. 53, n. 0 3, 1906, p. 132.

5
(' ) A Liga da Educa~ao Nacional criada em 1892- I 893, dirigida aos professores do ensino
superior, visava uma intervensao nesse nfvel de ensino "para que se propagasse a sua extensao, see
criasse o espfrito de investiga~ao cientffica e se formasse aquele escol intelectual que deveria mar
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car as directrizes e ser o orientador da vida portuguesa, ante os novos horizontes sociais de larga
visao cultural". Promoveu e organizou conferencias pedag6gico-sociais, cursos de pedagogia,
fazendo-se representar em v:hios congressos nacionais. Cf. "Curta hist6ria da S. E. P. (1910-1934)",
Revista de Educayao Geral e Tecnica, Serie X, n. 0 1 e 2, 1934-35, p. 1 e 2.
(26 ) A Comissao de Estudos Sociais, agrupavam pessoas como Serras e Silva, Mamoco e
Sou sa, Men des dos Remedios, Sobral Cid, "professores uni versitarios e cat6licos, interessados em
problemas sociais e pedag6gicos, para quem a questao social, como questao moral, requeria sobretudo uma resposta educativa". Cf. Braga da Cruz, op. cit., p.37.
27

) 0 Colegio da Via Sacra em Viseu dirigido pelo Con. Frutuoso da Costa, que teve Ant6nio
de Oliveira Salazar como perfeito entre 1908 e 1910, e referido por este como uma organizayao que
se reclavam da ciencia social e da Ecole des Roches. Estas influencias levarao inclusive Salazar em
varias conferencias a citar e a referir-se a Le Play e aos seus continuadores como E. Demolins e
Poinsard. Cf. Braga da Cruz, op. cit., p. 38.
(

(2 8) A Sociedade Intemacional da Ciencia Social e criada em 1904, ap6s a morte de H. Tourville, considerado o mecenas da escola, corn vista a reunir fundos para a prossecussao do ensino e
dos inqueritos monograficos. Braga da Cruz refere urn numero avultado de portugueses que aderiram a Sociedade Intemacional da ciencia social, antes da queda da monarquia, figurando os seus
nomes no Bulletin de la Societe International de la Science Sociale, que se publicava corn a revista
La Science Sociale. Entre eles: Anselmo Braamcamp, Serras e Si1va, Leite de Vasconcelos,
Marnoco e Sousa, Con. Frutuoso da Costa, J. Matos Braamcamp, Jose Alberta dos Reis, Ressano
Garcia, etc. op. cit., p. 37.
9
(' )

Braga da Cruz, op. cit., p. 36.

(3°) Joseph Durier de 1907 a 1914 faz urn curso no Co!egio Livre das Ciencias Sociais, criado
em 1897 por M. Funk Brentano, explicando e corrigindo a "Nomenclatura dos factos sociais".
Tourville e o autor da Nomenclatura, em qne a monografia da famflia se alarga ao estudo do conjunta da sociedade-regioes e pafses- e os factos sociais sao classificados em 25 classes, por sua vez,
subdivididos em 326 elementos. Cf. Paul Descamps, Resume de l'histoire de la science sociale,
Lis boa, Imprensa Nacional, 1941, p. 19 a 21.
(1 1) Jose de Mattos Braamcamp relata que "distribuiu-se aos quarenta portugueses o cuidado de
fazerem monografias de famflias tfpicas da actividade das regioes, sobre question:irios organizados
por Poinsard, adaptando a cada urn o metodo geral sobre classificcH;;ao de todos os factos sociais de
Tourville". Cf. Boletim da Sociedade Pmtuguesa de Ciencia Social, n. 0 1, 1918, p. 5.
(3 2) Leon Poinsard publica em 1910 na re vista La Science Socia1e "Le Portugal inconnu, II L'industrie, le commerce et la vie publique". Le Play em 1881 lanya a revista "La Reforme
Sociale". Ap6s a sua morte (1882) assiste-se a divisao dos seus discfpulos em duas tendencias: a
"Sociedade de Economia Social", tambem conhecida pela "Reforma Social" ea "Ciencia Social".
Desta fazem parte Henri Tourville, Edmond Demolins, Paul Bureau, Robert Pinot, Paul Rousiers e
outros que em 1886 criam a nova tendencia atraves da revista "La Science Sociale". Pondo em
causa as conclusoes de Le Play face a "famille souche" que nao assegurava a estabilidade e s6 conduzia ao sacriffcio dos filhos nao herdeiros, propoem uma nova classificayao das famflias baseada
na educayao dos filhos. Esta tendencia caracteriza-se por acentuar o caracter cientffico da obra de
Le Play, ao inves da sua dimensao reformadora.
33
( ) Leon Poinsard, Portugal Ignorado. Estudo social, economrco e politico seguido de um
apendice relativo aos u1timos acontecimentos. Porto, Magalhaes e Moniz Lda. Editores, 1912, cor-
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responde a primeira parte do seu trabalho em Portugal em que aborda aspectos relativos ao territ6rio ea rac;:a, a agricultura e vida rural e as industrias extractivas.

('") E Sen·as e Silva que traduz e edita o trabalho de Leon Poinsard, 0 estudo dos agrupamentos sociaes pelo methodo monographico, segundo F. Le Play e H. Tourville. Notfcia seguida de
quadro de classificac;:ao dos factos sociaes de H. Tourville e de um ensaio de classificac;:ao de sociedades segundo Demolins. Coimbra, Imprensa Academica, 1909.

C'l Christovan Ayres, "Parecer redigido pelo Secretario acerca da candidatura do Dr. Leon
Poinsard a socio correspondente", Boletim da segunda classe- Academia das Sciencias de Lisboa,
Lis boa, Imprensa Nacional, vol. 4, fasc. n. 0 7, Junho 1911, p. 464 a 467.
6
(' )

Leon Poinsard, Portugal Ignorado. op. cit., p. 273.

7
(' )

Cf. Paul Descamps, Resume de l'histoire de la science sociale, op. cit., p. 27.

8
(' )

Boletim da Sociedade Portugueza de Sciencia Social, n. 0 I, Janeiro de 1918, p. 15.

9
(' )

Jose de Mattos Braamcamp, "Leon Poinsard e a vida e coisas de Portugal", Boletim da
Sociedade Portugueza de Sciencia Social, n. o I, Janeiro de 1918, p. 9.
0
(" ) Os principais articulistas Boletim da Sociedade Portuguesa de Sciencia Social (1918-1919)
sao: Jose Machado Fontes, o principal animador deste movimento, Jose de Mattos Braamcamp,
Bento Carqueja, Ant6nio da Costa e Manuel Pimenta. Saliente-se que o Boletim menciona uma
vasta bibliografia dos p1incipais autores da Ciencia Social como: Paul Roux, Bouchie, Demolins
Paul de Rousiers, H. Tourville, Leon Poinsard, Paul Bureau, J. Durieu, etc.

41
( ) Cf. Paul Descamps "L'utilite de la Science Sociale" in: Boletim da Sociedade Portugueza
de Sciencia Social, n. 0 2, 1918, pag. 19 a 23.

0
42
( ) Jose Fontes "A Crise Nacional", Boletim da Sociedade Portugueza de Sciencia Social, n. 3
e 4, 1918, pag. 52 a 56.

3
(" )

Jose Alberta dos Reis e adepto da escola da ciencia social, tendo escrito em 1919 "A formac;:ao social do ingles e do alemao ea educac;:ao portuguesa", abordando a formac;:ao do caracter do
panto de vista sociol6gico. Cf. Fernando Falcao Machado, "Sociologia em Portugal", Separata do
jornal "Expansao", n. 0 62, 1962, p. 3 e 4.
44
( ) Paul Descamps, Resume de l'histoire de la Science Sociale, op. cit., p. 33. Posteriormente,
Descamps refere-se a Salazar como "simpatizante da ciencia social", que tinha seguido as lic;:oes no
Seminario de Viseu e que conhecia algumas das suas obras, particularmente o resultado dos inqueritos sabre a Inglaterra. Cf. Le Pmtugal- La vie sociale actuelle. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1953,
p. XI e XII.
45
( ) Paul Descamps destaca do grupo dos colaboradores, Senas e Silva em Coimbra, Jose
Fontes no Portae Falcao Machado em Lis boa. op. cit., p. 33.

(

46

)

Paul Descamps, Le Pmtugal- la vie sociale actuelle, op. cit., p. VI.

47
( ) Veja-se a este respeito o trabalho de Braga da Cruz, "Para a hist6ria da sociologia academica em Portugal", op. cit., p. 46 e 47.

(

48

)

Femando Flacao Machado, op. cit., p. 5.
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(

49

)

0
(' )

Social

Cf. Folheto Informativo do Instituto, Instituto de Servic;:o Social de Lisboa, 1935, p. 2.
Enciclopedia Luso-Brasileira, vol. 28, p. 503.

51
( ) Titulo da comunicac;:ao "Acc;:ao do saneamento geral sobre a tuberculose", Medicina
Contemporanea, l de Maio de 1904, p. 142.

0
52
( ) Serras e Silva, "Educac;:ao da Mulber- a formac;:ao da sensibi1idacle", Estudos, n. 49 e 50,
p. 119 e 120. Esta postura face a mulber esta, inclusive, de acordo corn o papel que o Estado Novo
lbes atribuira. Salazar contara corn intelectuais, de preferencia solteiras, atribuinclo-lhes func;:oes
polfticas precisas e de confianc;:a no aparelho icleol6gico do regime. Ver Maria Belo, Ana Paula
Ali'io e Iolancla Neves Cabral, "0 Estado Novo c as Mulheres", o Estado Novo- das origens ao
fim da autarquia 1926-1959, II vol., Lisboa, Fragmentos, 1987, p. 267.

0
53
( ) Joao Porto, "A jubi1ac;:ao do Prof. Doutor Joao Senas e Silva", Coimbra Medica, 5. Ano,
vol. V, n. 0 2, 1938, p. 81 a 88.

('") Cf. Anais da Assembleia Nacional e da C\mara Corporativa- 1935, Lisboa, Assembleia
Nacional, 1936, p. 216.
15
( ) Manuel Gonc;:alves Cerejeira, 0 Renascimento em PO!tuga1-Clenardo, Dissettac;:ao de
Doutoramento, Coimbra, Imprensa da Universiclade de Coimbra, 1917. Cerejeira cita a comunicac;:ao "0 Catolicismo ea Higiene", Coimbra, Fram;a Amaclo, 1918 de Senas e Silva: "ea fe que
favorece a sauc!e eo equflibrio cla inteligencia, quando resolve os problemas angustiantes cla origem
e clcstino do Homem, que a razao por si s6 era impotente de resolver" Cf. Manuel Gonc;:alves
Cerejeira, A Igreja e o pensamento contemporilneo, 5." eel. correcta e aumentada, Coimbra,
Coimbra Eclitora, 1953 p. 486.

0
(' ) Cf. Manue1 Gonc;:alves Cerejeira, Obras Pastorais, !I vol. (1936-43), 2." eel., Lisboa, Uniao
Griif"ica, 1961, p. 389 a 390.

(

1

)

Cf. Manuel Gonc;:a1ves Cerejeira, Obras Pastorais. II vol. op. cit., p. 390 e 391.

58
( ) Faria de Vasconcelos, "Algumas consiclerac;:oes sobre a obra do Doutor Serras e Si1va",
A Saucle Esco1ar, Lisboa, Ano V, 11. 0 28, 1939, p. 121 a 125.

9
(' )

(

(

60

61

Joao Porto, "A jubilac;:ao do Prof. Doutor Joao Scrras e Si1va", op. cit., p. 87.

)

Serras c Si1va, A Ciencia Social na Eclucac;:ao e na Hist6tia, Coimbra, 1926.

)

Serras e Silva, op. cit., p. 73 e p. 75.

62
( ) Filomena M6nica, Eclucac;:ao e Socieclacle no Portugal de Salazar- a escola primatia salazarista 1926-1939. Lisboa, Editorial Presenc;:a, 1978, p. 116.

63
( ) Gustavo Corcleiro Ramos, professor cla Faculclacle de Letras de Lisboa exerce o cargo de
ministro da Instrw;:ao nos scguintes perfoclos: de 10-11-1928 a 7-7-1929; de 21-1-1930 a 4-7-1932,
tendo Salazar como presiclente do ministerio; e de 11-4-1932 a 23-7-1933, senclo Salazar ja presiclente do Conselho. A e1e se cleve a criac;:ao dos postos de ensino os 113 pensamentos, frases de
caracter moral cuja inserc;:ao nos livros de leitura acloptados passava a ser obrigat6ria. Em 1930
mancla que cessem func;:oes toclos os reitores e vice-reitores em servic;:o nos liceus, sendo a partir claf
nomeados c!ircctamente pelo Governo.
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64
( ) R6mulo de Carvalho, Hist6ria do Ensino em Portugal - desde a funda.;;ao da nacionalidade
ate o fim do regime de Salazar-Caetano, Lisboa, Funda.;;ao Calouste Gulbenkian, 1986, p. 742.

5
(' ) A revista "Sai\de Escolar" e criada pela Direc.;;ao Geral de Sai\de Escolar. 0 primeiro
ni\mero surgido em 1936 define os seus objectivos: "destinada a divulgar doutrinas, pniticas c
resultados da medicina cscolar e da pedagogia do ensino". Nela escrevem fundamentalmente, inspectores de sai\de escolar, medicos escolares, visitadoras escolares e professores.

(

06

)

Serras e Silva, "'A Sai\de Escolar", A Sai\de Escolar, Lis boa, Ano I, n. 0 I, p. 9.

7
( ' ) Fernando da Silva Coneia, "Servi<;o Social Escolar- as Visitadoras dos Liceus", A Sai\de
Escolar, Ano I, !1. 0 4, 1936, p. 215 e 216.

(

68

)

A. Cortez Pinto, "As Visitadoras ea Escola Nova", A Sai\de Escolar, 1936, p. 312 e 313.

69
( ) Femando da Silva Correia, "Servigo Social Escolar- as Visitadoras dos Liceus", op. cit.,
p. 203 e 204.

0
(' ) A Direcgao Geral de Sai\de Escolar da as seguintes instru.;;oes as visitadoras escolares:
"I As visitadoras devem assistir diariamente a parte da consulta medica; II Devem visitar diariamente a residencia de alguns alunos, para fazerem inqueritos sociais discretos e ouvirem das famflias recomenda.;;oes a res))eito dcles, exercendo vigil§.ncia nesse sentido, e em especial: sabre companhias, vfcios e praticas prejudiciais, jogos e diversoes, doen.;;as anteriores, emprestimos de livros
e doentes contagiosos, etc.; Ill Devem averiguar a razao pm·que faltam os alunos e onde ocupam
os tempos a que faltam e os feriados; IV Devem vigiar e ensinar pormenores sabre o isolamento
de doentes contagiosos e seus companheiros de casa; V Auxiliarem os medicos na vacina.;;ao;
VI Organizar o arquivo do gabinete medica; VII Vigiarem a regularidade dos tratamentos anti-sifilfticos ou outros; VIII Acompanharem e dirigirem as crian.;;as para dispensarios e outras obras ondc
recebam tratamentos sem prejufzo dos trabalhos escolares; IX Vigiarem a iluminagao dos quartos
de estudo; X Darem as alunas conselhos de ordem higienica e moral; XI Auxiliarem os medicos
nos cursos de Puericultura; XII Auxiliarem o estudo do servi.;;o social nas escolas primarias, como
centros de medicina preventiva, de colabora.;;ao corn outras obras". Cf. Fernando da Silva Correia,
"As visitadoras da 3." area no ano lectivo de 1935-36", A Sai\de Escolar, Lisboa, n. 0 4, 1937, p. 317.
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