
 
Pela palavra e pela pena tenho pugnado sempre pela efetivação de tudo quanto seja 
tendente a pôr-nos em equação com os povos civilizados e com o progresso do mundo.1 

 
De lente de Teologia a pedagogo republicano, Augusto Joaquim Alves dos Santos – um dos 
precursores da Pedologia portuguesa - parece não pertencer à primeira fileira de notáveis pon-
te-limenses, não por razões de mérito e de excelência intelectual, mas por mero desconheci-
mento do seu trajeto profissional eclético, profícuo e, em determinados campos de atuação, 
inovador. Reconhecido interpares pelos seus trabalhos de investigação nas áreas da Educa-
ção e da Psicologia, Alves dos Santos é também responsável pela criação do primeiro labora-
tório nacional de Psicologia, em Coimbra, cidade onde desenvolve a sua carreira profissional. 
Reformista e socialmente consciencioso, Alves dos Santos exerce diversos cargos políticos 
de notoriedade e chega a Ministro do Trabalho na Primeira República. Razões de sobejo para o 
tributo prestado a mais uma ilustre figura que enobrece o legado cultural de Ponte de Lima. 
   

1866  Em pleno período da Regeneração, com D. Luís I no exigente trono português, nasce 
a 14 de Outubro, em Santa Maria da Cabração - freguesia rural situada no sopé da Ser-

ra d’Arga – Augusto Joaquim Alves dos Santos. Do tempo de infância pouco se sabe; conhece-se 
apenas a identidade dos progenitores - Manuel Joaquim Rodrigues dos Santos e Ana Maria Alves So-
ares – e a relação de afinidade com o tio – Padre Manuel Joaquim Soares – que lhe influencia o desti-
no e o leva a ingressar no Seminário de S. Pedro e S. 
Paulo, em Braga, onde se instrui e recebe ordens sa-
cras.2 Da reverenciada instituição eclesiástica, Alves 
dos Santos segue naturalmente para a histórica e im-
ponente Universidade de Coimbra. Ali matricula-se na 
Faculdade de Teologia, cujo curso conclui em 1899. 
Um ano mais tarde, obtém o grau de Doutor e é con-
vidado a integrar o corpo docente da academia.  
 
1901 Alves dos Santos leciona Teologia Dogmática, 
Ética Cristã Geral e Teologia Moral, na primeira déca-
da do século XX, até que a implantação da república 
e a propagação de ideários de laicização determinam 
o encerramento de vários estabelecimentos de ensino 
religioso. A Faculdade de Teologia é um desses espa-
ços que transita para um novo modelo institucional e 
curricular, onde continua a caber a erudição e as de-
mais qualidades cognitivas e pessoais de Alves dos 
Santos. Na recém-formada Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, o insigne ponte-limense re-
ge as cadeiras de Pedagogia, Filosofia e Lógica, História da Filosofia Medieval, Moderna e Contem-
porânea, Psicologia Geral e Psicologia Experimental.3 Um período de viragem política e ideológica 
que o farão militar-se em partidos de génese republicana, e antes da filiação efetiva, servir Teófilo 
Braga no Gabinete da Presidência da República. De permeio, Alves dos Santos vai granjeando reco-
nhecimento em outros campos de atuação. Por um lado na oratória, que exibe com eloquência nos 
sermões proferidos de púlpitos em igrejas de Lisboa, Porto e Coimbra, mas também em elogios fúne-
bres e comemorações solenes; por outro na educação, enquanto inspetor do ensino primário entre 
1901 e 1906 e em 1908.4  

 

A produção escrita, sobretudo em contexto investigativo, é outra das suas reconhecidas apetências. 
Publica, na mudança de século, Concordismo e idealismo, seguindo-se, um ano depois, O problema 
da origem da família e do matrimónio em face da Bíblia e da Sociologia. Em 1904 é agraciado com o 
título de Comendador da Ordem de Santiago5 e, no ano seguinte, de regresso à pesquisa científica, e 
no decurso da sua atividade de inspeção pedagógica, lança A nossa escola primária: o que tem sido 
e o que deve ser – obra que pondera sobre o analfabetismo, as deficiências materiais e pedagógicas 
daquele grau de ensino,6 entre diversos outros temas de pertinência reflexiva para os quais fornece 
propostas em ordem à sua transformação positiva. Segue-se, em 1906, a sua Estatística geral da cir-
cunscrição escolar de Coimbra relativa ao ano de 1903-1904, trabalho que transcende o propósito 
meramente informativo porquanto foca uma “gama muito ampla de questões, [designadamente] a po-
pulação escolar da área, o número e estado das respetivas escolas, o pessoal docente, as matrícu-
las, os resultados do ensino, as despesas realizadas com a instrução primária oficial, a rede escolar e 
sua expansão, a taxa de escolarização, as conclusões e passagens de classe [e] o rendimento do en-
sino”.7 Em 1908 é a vez de O ensino primário em Portugal, monografia de pendor historiográfico que 
atravessa, em análise, o período final da monarquia e a revolução republicana. 
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1912 Tempo de profícuo intercâmbio entre educadores portugueses e estrangeiros, que proporciona a re-

colha de informações de caráter técnico-pedagógico8 de grande valia para a beneficiação e modernização 
do ensino nacional. É nesse contexto de partilha de conhecimento, que Alves dos Santos, na qualidade de 
docente da Universidade de Coimbra, parte de Lisboa “nos primeiros dias de agosto num navio que o [leva] 
a Barcelona, a Marselha e a Lyon, cidade onde [visita] o Laboratório de Psicologia e Pedagogia”,9 rumando 
depois “a Genebra (que era então como ainda é hoje) um prestigioso centro de estudos psicológicos e pe-
dagógicos. [Ali trabalha] com Edouard Claparède e com alguns dos seus colaboradores na Universidade de 
Genebra e no Institut Jean Jacques Rousseau (a cuja inauguração assiste)”.10 Paris é o destino que se se-
gue. Nos 12 dias de permanência na capital francesa, Alves dos Santos percorre “vários laboratórios, [é] re-
cebido por Henri Piéron, [adquire diversos] livros sobre técnica psicológica experimental e [obtém] a maioria 
dos aparelhos”11 necessários à criação de um espaço especialmente apetrechado e concebido para a con-
cretização de experiências e trabalhos de índole científica. Assim nasce, em 1913, o Laboratório de Psicolo-
gia Experimental,12 o primeiro do género em Portugal, fundado e dirigido por Alves dos Santos no âmbito do 
curso de Filosofia ministrado em Coimbra. No ano de inauguração do novo equipamento, o ilustre docente – 
que entretanto renuncia ao seu estado clerical para mais tarde desposar D. Maria Adélia de Oliveira13 – pu-
blica O ensino primário em Portugal nas suas relações com a história geral da nação e Psicologia e pedolo-
gia: uma missão de estudo no estrangeiro, títulos que contribuem para a difusão do seu pensamento. So-
bretudo neste último, Alves dos Santos preconiza uma orientação educativa que, em convergência com o 
movimento da Escola Nova e em concordância com a linha de entendimento republicana, privilegia “a edu-
cação centrada na criança, [a aplicação de] uma metodologia mais ativa onde o aluno [assume um papel de 
intervenção] no trabalho educativo”,14 a adoção de uma pedagogia de cariz prático e o desenvolvimento do 
espírito crítico – no fundo, o favorecimento de um conjunto de condições passível de conferir um maior grau 
de autonomia aos educandos com vista a uma intervenção cívica consistente e esclarecida. Uma clara de-
monstração de que, para o insigne docente, a educação é o elemento de regeneração de um povo e do seu 
país. 
 

1915 Envolvido na criação das Escolas Normais Superiores de Lisboa e de Coimbra, trabalha neste último 

estabelecimento desde a data da sua fundação até à morte. Ainda em 1915, edita Elementos de Filosofia 
Scientífica e, um ano depois, torna-se diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Uma admi-
nistração marcada pela remodelação e beneficiação do 
espaço, que ganha uma nova e ampla sala de leitura com 
mobiliário feito à medida, a que se acresce uma “Casa dos 
Catálogos” onde se reúnem “em móveis fixos de gavetas 
as fichas que antes se consultavam nos macetes”.15 Du-
rante a direção de Alves dos Santos, inicia-se ainda o tra-
tamento técnico dos “Reservados” com base no trabalho 
desenvolvido “pelo «empregado na catalogação» Augusto 
Mendes Simões de Castro”.16 Durante os oito anos de ges-
tão, apenas interrompidos pelo falecimento prematuro do 
ilustre docente, é notória a modernização dos equipamen-
tos e dos mecanismos de acesso aos documentos da Bi-
blioteca, condições tidas como imprescindíveis para o diretor. No período de dedicação à “livraria” maior de 
Coimbra, Alves dos Santos vai exercendo cargos políticos, de que se destacam o de Presidente da Câmara 
dos Deputados e Presidente da Câmara Municipal de Coimbra (1918-1921), o de Deputado do Parlamento 
(1919-1921) e o de Ministro do Trabalho (1921-1922). Em todos eles pauta-se pelo patriotismo, pela defesa 
do interesse público e pelo direito universal ao ensino e à educação, entre outras bandeiras de natureza so-
cial e cultural. Eterno pedagogo, Alves dos Santos vai lançando novas obras de utilidade informativa e for-
mativa. Em 1916 publica Para a história do ensino público em Portugal, um ano mais tarde edita O cresci-
mento da criança portuguesa: subsídios para a constituição duma pedologia nacional e, em 1919, apresenta 
Educação nova: as bases. Seguem-se, em 1921, em pleno exercício ministerial, Um plano de reorganiza-
ção do ensino público e, dois anos depois, Psicologia Experimental e Pedologia: trabalhos, observações e 
experiências realizadas no laboratório – obra unanimemente considerada de referência pelo pioneirismo e 
pela importância que detém, ainda hoje, na história da Psicologia em Portugal.17  

 

Augusto Joaquim Alves dos Santos – lente, pedagogo, investigador, escritor e político – morre no dia 17 de 
Janeiro de 1924, na sua residência em Coimbra, com apenas 58 anos. A História lembrá-lo-á pela sua ora-
tória, eloquência e força combativa, pela dedicação à melhoria da qualidade do ensino, pelo pioneirismo no 
campo da Psicologia Experimental e da Pedologia, pelo legado bibliográfico de inestimável valor pedagógi-
co, pela devoção ao país e pela defesa do bem-estar comum. Alves dos Santos está sepultado no Cemitério 
da Conchada, em Coimbra. Dele escreveu o jornal Despertar, dois dias após o seu falecimento, que foi um 
“patriota dos mais eminentes, (...) um grande liberal, perdendo o país no saudoso finado um dos seus filhos 
mais ilustres”.18 

 

Decorridos 150 anos sobre o nascimento de Augusto Joaquim Alves dos Santos deixamos neste aponta-
mento biográfico o nosso tributo a um notável ponte-limense, esperando que a evocação lhe granjeie maior 
reconhecimento. 
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O Dr. Alves dos Santos (segundo a contar da direita) foi Ministro do Trabalho no governo do Dr. Cunha Leal  
(Fonte: http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/157811.html) 


