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RESUMO

O presente trabalho integra o projeto de pesquisa sobre as Contribuições de Anísio Teixeira para a Educação Integral Brasileira em andamento, 
para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso realizado no âmbito da graduação em Pedagogia. Foi concebida através da necessidade de se 
refletir sobre questionamentos do mestre que ainda se parecem atuais por atravessarem seu tempo como a democracia, a laicidade, e a 
educação pública e de qualidade. O objetivo da pesquisa em curso e deste trabalho é analisar as contribuições de Anísio Espínola Teixeira para a 
formulação de propostas de educação integral na atualidade.  O estudo em questão encontra-se em fase inicial, mas já apresenta seus primeiros 
resultados. Além de traçar importantes marcos legais da educação Integral brasileira com breves aprofundamentos, serão analisadas algumas das 
grandes contribuições de Anísio Espínola Teixeira para estes na atualidade. Busca-se concretizar uma breve análise das correntes liberais, 
socialistas e conservadoras e suas influências ao longo da vida e da concepção polico-pedagógica do autor.  Finalizando com uma visão das 
ocupações escolares, em especial a do Instituto de Educação do Rio de Janeiro que defende condições dignas para o ensino de qualidade como a 
gestão democrática, pagamento dos funcionários, alimentação dos alunos e manutenção estrutural do prédio, prioridades discutidas ao longo da 
trajetória de vida de Anísio, também patrono da instituição. Esta pesquisa quantitativa tem a finalidade de analisar as contribuições de Anísio 
Espínola Teixeira para a formulação de propostas de educação integral na atualidade. Ainda em fase de conclusão, foi encontrada grande 
influência de Anísio nas escolas de educação integral e na concepção do que é a mesma se caracterizou. Destaca-se a escola Parque, em especial 
a Escola Carneiro Ribeiro em Salvador Bahia, como objeto de estudo para que se possa definir o que ocorreu na busca do ensino em um horário 
ampliado. Em todo o trabalho buscou-se referências atuais e respaldo nas leis, em especial na lei de diretrizes e bases da educação. Por fim, cabe 
mencionar que o referido projeto utiliza os estudos e o referencial teórico de autores como: Moacir Gadotti, Anísio Teixeira, Clarice Nunes e 
Antonio Gramsci.
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