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"Tratam-se de quase mil pÃ¡ginas, que, conforme vem logo no prefÃ¡cio, pretendem colmatar o vazio da falta de uma
obra similar. Com o subtÃ-tulo Desde a fundaÃ§Ã£o da nacionalidade atÃ© ao fim do regime de Salazar-Caetano, Ã© um livro
verdadeiramente enciclopÃ©dico, contendo informaÃ§Ã£o rigorosa que Ã© aqui e ali contrabalanÃ§ada por opiniÃµes pessoais
(veja-se, por exemplo, no final, o modo bem simpÃ¡tico como Ã© tratado JosÃ© Veiga SimÃ£o, o Ãºltimo Ministro da
EducaÃ§Ã£o mencionado).
O livro Ã© obrigatÃ³rio para todos os que se interessam pelo ensino em Portugal. O ensino de hoje Ã©, afinal, resultado de
um passado feito de mil incidentes e circunstÃ¢ncias que nÃ£o podem ser ignorados se queremos compreender e
modificar o presente.
Tal como o Texto PoÃ©tico como Documento Social, o livro termina com a revoluÃ§Ã£o do 25 de Abril de 1974. Apesar de
lhe ter sobrevivido 23 anos, RÃ³mulo de Carvalho foi, decididamente um homem do tempo anterior. Habituado ao
silÃªncio de uma rebeliÃ£o intelectual extravasada apenas em certos textos poÃ©ticos de clara crÃ-tica sociopolÃ-tica, nÃ£o
compreendeu facilmente o ruÃ-do que se seguiu e que foi o "intermezzo" necessÃ¡rio Ã introduÃ§Ã£o do novo regime
democrÃ¡tico. De resto, achou e bem que nÃ£o se deve escrever em cima dos acontecimentos.
RÃ³mulo de Carvalho nÃ£o foi apenas um grande pedagogo, mas tambÃ©m um dos maiores estudiosos da pedagogia em
Portugal. Este livro ficarÃ¡ como um clÃ¡ssico."In artigo "Os meus livros favoritos de RÃ³mulo de Carvalho", pÃ¡gs. 15 a
17, Gazeta de FÃ-sica, vol. 20, fasc. 1, Janeiro/MarÃ§o, 1997
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