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A pesquisa e o estudo sobre a vida e a obra de Anísio Teixeira estão presentes na vida
acadêmica desde a pesquisa para a dissertação de Mestrado, na década de setenta, do
século XXI, até recentemente. A dissertação, defendida em 1979, foi publicada em
livro, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1980, pela Editora Achiamé, com o título
A modernização do ginásio secundário e a manutenção da ordem.
A partir da pesquisa de doutoramento, fundamentada nos arquivos doados pela
família de Anísio Teixeira ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, escreve a tese Anísio
Teixeira: a poesia da ação (1991), que descortina todo o imenso trabalho de
reconstrução educacional realizado na década de trinta na cidade do Rio de Janeiro,
então capital do país. Essa obra permitiu que, pela primeira vez, os arquivos de Anísio
Teixeira, sob a guarda do CPDOC, fossem profundamente explorados. A tese foi
publicada no ano 2000, na cidade de Bragança Paulista, São Paulo, com o mesmo
título: Anísio Teixeira: a poesia da ação.
Por ocasião da tese para Professor Titular, na Faculdade de Educação da Universidade
Federal Fluminense, faz uma análise integrada dos movimentos de reformas
educacionais das décadas de vinte e trinta no Rio de Janeiro, pela ótica das relações
entre escola e cidade. A tese foi parcialmente publicada em livro, sob o título: A
invenção do Brasil Moderno. Medicina, educação e engenharia nos anos 20 e 30, na
cidade do Rio de Janeiro, Editora Rocco, no ano de 1994.
Autora de inúmeros artigos sobre a vida e a obra de Anísio Teixeira, entre 1980 e 2016.
Essa produção concentra-se, em grande número, por ocasião do centenário do
nascimento do educador, através de artigos, capítulos de livros, livros e da participação
em diversos congressos, colóquios, reuniões, conferências e palestras. Alguns textos
apresentados foram publicados nos anais dos eventos. Dentre essas participações, a
conferência de abertura da Reunião Anual da ANPEd que homenageou o educador no
ano 2000 foi publicada, sob o título Anísio Teixeira: a poesia da ação, como artigo na
Revista Brasileira de Educação, v. 16, p. 5-18, 2001; e a participação na Mesa Redonda
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no ano 2000.

Autora do verbete Anísio Teixeira no Dicionário Brasileiro de Educadores, organizado
por Jader Brito e Maria de Lourdes Fávero, publicado no ano 2000, e do livro Anísio
Teixeira e os desafios da educação contemporânea, Coleção Educadores do MEC,
publicação da Editora Masangana da Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 2010,
152p. Coordenou o projeto de organização da obra completa do educador através da
Coleção Anísio Teixeira da Editora da UFRJ, que passou a relançar seus títulos a partir
dos anos 2000.

