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A revista Educação, Sociedade & Culturas organiza-se em números que apresentam cadernos
temáticos e artigos livres e em números que acolhem diferentes contribuições, sem que haja um
tema organizador para parte dos seus artigos. Neste caso, este número da revista, que apresenta
um título agregador – Educação em Mudança: Contextos, Práticas e Actores –, foi organizado por
Isabel Menezes que, na sua introdução, revela o fio condutor dos artigos.

Para além disto, este número dedica páginas ao trabalho científico relevante que António
Candeias, colega querido e estimado por muitos membros deste Centro de Investigação, desenvol-
veu durante a sua vida profissional. O seu trabalho continua connosco e a Revista procurou neste
número contribuir para esse reconhecimento.

Assim, para além de páginas dedicadas aos percursos biográficos, ainda que brevemente, a
secção Arquivo tem o seu texto «Modernidade e cultura escolar nos séculos XIX e XX em Portugal:
população, economia, legitimação política e educação», generosamente cedido pela Educa, em
que se abordam os processos de alfabetização e escolarização na sua relação com os processos
económicos e políticos no Portugal dos séculos XIX e XX, comparando-os com a realidade da
Europa Ocidental, em torno do conceito de «Modernidade». Aí se procura incidir sobre a forma
lenta como a escolarização se foi desenvolvendo durante esse período, tendo continuado a per-
manecer longamente formas educativas pré-modernas.

Também a recensão do seu livro Educação, Estado e Mercado no Século XX: Apontamentos
Sobre o Caso Português Numa Perspectiva Comparada, elaborada ensaisticamente por Fátima
Antunes, traz à nossa colecção uma das suas últimas elaborações que saudamos especialmente,
relembrando também as várias outras obras produzidas por si e que têm marcado fortemente o
campo da História da Educação e das Ciências da Educação/Ciências Sociais.

Apresenta-se, ainda, uma outra recensão, da autoria de Maria João Brandão, sobre o livro
Olhares e Interfaces: Reflexões Críticas Sobre Avaliação, organizado por Almerindo Janela Afonso e
Maria Teresa Esteban (2010).

A direcção da Revista agradece todas estas colaborações que contribuem para a sua qualidade
e sentido de publicação e divulgação.

Helena C. Araújo
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