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Governo do Estado lança projeto em comemoração aos 120 anos de Anísio
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O Governo do Estado, por meio das secretarias da Educação, da Cultura e da Ciência e Tecnologia
e da Casa Civil, lança, nesta sexta-feira (12), o projeto '2020: Ano Anísio Teixeira', dando início às
comemorações pela passagem dos 120 anos do educador baiano. A cerimônia será realizada no
Instituto Anísio Teixeira (IAT/SEC), a partir das 15h, e será transmitida por videoconferência e pelo
Youtube, nas redes sociais do IAT e da Educação Bahia. A data do lançamento do projeto foi
escolhida por marcar o dia de nascimento do educador, no dia 12 de julho de 1900, na cidade de
Caetité (636 km de Salvador).
O projeto '2020: Ano Anísio Teixeira' traz a proposta de reunir diversas atividades, a exemplo do
projeto para a implantação de um museu sobre o educador no IAT; do apoio à Casa Anísio Teixeira;
do concurso de produção audiovisual; da reedição de livros sobre a vida e obra do educador, além
de ações formativas, jornadas de planejamento pedagógico e realização de simpósios. A
programação envolverá, ainda, a Caravana Anísio Teixeira, que sairá de Salvador até Caetité,
divulgando e mobilizando a sociedade e as instituições de ensino da Bahia, inclusive as de Ensino
Superior para o projeto, dando visibilidade a todo o legado deixado por Anísio Teixeira.
Toda a programação das ações culminará no dia 12 de julho de 2020, data do 120º aniversário de
Anísio Teixeira, com a realização do Seminário Internacional de Estudos Anisianos, que terá como
objetivo divulgar o trabalho de Anísio nas redes internacionais de pesquisa em História e Ciências
da Educação.
Anísio Spínola Teixeira morreu no Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1971. Ele foi bacharel em
direito, gestor público, intelectual, educador e, no transcurso do tempo, se tornou personagem
importante na história da educação no Brasil. Nas décadas de 1920 e 1930, ele difundiu as ideias do
movimento denominado “Escola Nova”, cujo foco foi a renovação pedagógica da escola.
No período de 1924 a 1928, Anísio Teixeira conduziu, na Bahia, a gestão de governo para a
educação, empreendendo a tarefa de avaliar as condições materiais e pedagógicas das escolas
baianas. Assinalou o modo como deveria acontecer a progressiva reestrutura do sistema de
educação baiano, argumentando sobre a necessidade de uma educação diferenciada para os
centros urbanos, para as pequenas comunidades rurais do recôncavo ou do sertão e para a
população propriamente rural das fazendas e sítios.
Já no período entre 1947 e 1950, uma de suas iniciativas mais importantes como secretário de
Educação e de Saúde foi a construção do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro,
popularmente conhecido como Escola Parque, localizada na Caixa D’água, em Salvador, fundada
em 1950. A escola fez parte de um grandioso projeto que consolidou a Educação Integral na
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pedagogia brasileira. Atualmente, além do ensino regular, a Escola Parque oferta oficinas de artes
visuais e música e possui uma biblioteca de rico acervo.

Serviço:
Lançamento do projeto '2020: Ano Anísio Teixeira'
Quando: 12 de julho
Onde: Instituto Anísio Teixeira (IAT/SEC)
Horário: 15h
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