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Editorial

Educação & Sociedade comemora, neste número, o centenário de
nascimento de Anísio Teixeira, intelectual e administrador público de enor-
me importância na construção de políticas educacionais e de diretrizes
teóricas de cunho profundamente humanista.

Neste momento, em que o conhecimento produzido e transmitido nas
instituições de ensino volta-se cada vez mais para o mercantil e o prag-
mático, relembrar os ideais que informaram a obra e a atuação deste
grande intelectual público significa recuperar um momento da luta universal
pela democratização da cultura, na perspectiva mais radical e avançada
da tradição das Luzes. Em sua atuação para estender o direito à educação
e garantir uma instrução capaz de dar acesso à multiplicidade dos saberes
humanos, Anísio Teixeira empenhou-se, particularmente, na qualificação
intelectual dos professores e educadores e na construção de uma univer-
sidade voltada a produzir conhecimento e, para isso, apta a contribuir pa-
ra a emancipação nacional.

O artigo de Clarice Nunes, que abre nossa revista, reconstrói e a-
nalisa a trajetória do intelectual e homem público, constituindo um precioso
subsídio para manter “vivo na nossa memória o seu devotamento incondi-
cional à democracia e à educação para a democracia” (Nunes 2000, p. 1).
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  Foto de Anísio Teixeira: Acervo – Família Anísio Teixeira; montagem – Carlos Rocha.
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