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A apreciação do papel de Anísio Teixeira como tradutor e divulgador da obra de Dewey no Brasil, abre o ensejo para a discussão de sua ampla presença no meio intelectual/educacional nacional nas décadas de 1950 e 1960. Contudo, não nos interessa fazer um balanço geral da sua atuação em todo o país e sim, situá-lo como figura de proa da produção de teses e empreendimentos educacionais públicos que produzem efeitos na intelectualidade educacional brasileira (NUNES, 2000). E, os ecos destes efeitos se fazem presentes num eixo político-educacional, fora do centro-sul, que é o nordeste onde está Paulo Freire durante as décadas de 1950 e 1960. Este é um dos primeiros pontos de aproximação entre Paulo Freire e Anísio Teixeira. Além disso, não podemos esquecer da presença de conceitos anisianos no primeiro escrito longo de Freire, Educação e Atualidade Brasileira, de 1959. 
Em se tratando de contemporaneidade, sem dúvida, o Anísio Teixeira que vai estar mais próximo de Paulo Freire é aquele que amadureceu com o afastamento da vida pública e que retorna num outro cenário, renovando suas reflexões, ainda embalado pela inspiração filosófico-educacional de John Dewey. Este retorno de Anísio representa um terceiro ciclo de sua trajetória, correspondente à sua atuação no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), na Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, principalmente, no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE). Anísio coloca-se nestes organismos estatais tanto como administrador de políticas públicas educacionais (sem ter jamais se reduzido ao mero caráter técnico da função), na qualidade de empreendedor de experimentos com fins de criar conhecimentos sobre educação e difusor de idéias educacionais, fundamentadas no pragmatismo deweyano. 
A proximidade entre Freire e Anísio Teixeira está dada por este novo ciclo da vida e da atividade intelectual do segundo nos anos 50. Anísio ocupa nestas agências, vinculadas ao Ministério da Educação, um local privilegiado de suporte para as iniciativas e intervenções que empreende, ao passo que, de igual maneira, busca a irradiação e a difusão das idéias educacionais que defende. Essa visibilidade fez de Anísio, não só vidraça para os adversários, mas, também, amplia sua presença e influência nos meios povoados pela intelectualidade educacional brasileira. As atividades de publicação das obras traduzidas de Dewey (com a participação direta, ou com a assessoria de Anísio Teixeira) patrocinada pelo INEP, na década de 1950, as conferências realizadas nos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, espalhados por alguns estados brasileiros, e todo o empenho em formar novos quadros são mostras da presença enraizada de Anísio no ambiente educacional brasileiro. Todo esse movimento da atuação de Anísio Teixeira também vai alcançar a cena intelectual do nordeste por onde Paulo Freire está circulando. Diante da percepção desses aspectos do legado anisiano parece possível estabelecer uma relação entre as idéias de Dewey presentes na formação do pensamento educacional de Paulo Freire.
Ao lado dos resultados de seu trabalho nas agências federais de educação, os seus textos publicados estão circulando nos meios educacionais e intelectuais dos anos 50. Os escritos, as conferências e os empreendimentos em que se envolve ecoam significativamente na cena intelectual de Pernambuco, e, em Recife, sobremaneira. Basta citar as atividades do Centro Regional de Pesquisas Educacionais (CRPER), cuja direção foi confiada a Gilberto Freyre, na capital do Estado (XAVIER, 1999). Quanto aos escritos de Anísio em circulação são desta época algumas publicações que reúnem artigos, conferências, discursos e textos de formação. Entre os quais, podemos destacar a segunda edição de Educação para a democracia (1953), A educação e a crise brasileira (1956) e Educação não é privilégio (1957). Soma-se a este impulso criativo uma considerável quantidade de artigos publicados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos entre os anos 50 e 60. Percebe-se dessa dupla dimensão anisiana, de intelectual e de empreendedor, idéias que vão estar disseminadas significativamente nos nichos da intelectualidade educacional brasileira.
Nesta época, em fins da década de 1950, além do acervo constituído pelos seus textos, ao lado das suas traduções de Dewey, a atuação de Anísio Teixeira deixou muito clara uma preocupação compartilhada com a intelectualidade do momento: o problema do desenvolvimento nacional. Nas reflexões anisianas a questão do desenvolvimento vai aparecer entrelaçando temas como democracia, escola, educação e industrialização (BARREIRA, 2001). Sobre industrialização, Anísio estabelece um conceito para nomear o processo de modernização pautado na tecnologia e na ciência. Mas, não se trata de uma constatação acerca das mudanças tecnológicas e científicas. Trata-se muito mais de um diagnóstico das mudanças de atitude e de pensamento do homem diante do mundo, que possibilitaram vir à tona seu potencial criativo e transformador. No caso do Brasil, esta modernização, na avaliação de Anísio, teria de ser impulsionada, pois, seu efeito sobre a mentalidade do homem brasileiro seria marcante. Marcante por interferir em hábitos, concepções e relações oriundas de um passado colonial e vigentes até o momento. Em outras palavras, a industrialização enquanto conceito que corporifica um sentido de modernização para Anísio, teria o poder de interferir decisivamente no espírito anti-democrático arraigando profundamente na sociedade brasileira. 
A respeito dos hábitos anti-democráticos enraizados no espírito do homem-brasileiro, as teses anisianas, neste tempo de desenvolvimentismo, colocam a educação, e, por seu turno, a escola, na condição de instrumentais favoráveis à construção de uma sociedade democrática. Neste ponto, Paulo Freire, ao escrever Educação e Atualidade Brasileira, se mostra em convergência com esta avaliação de Anísio Teixeira. O título deste texto de Freire já antecipa ao leitor que o problema para seu autor é a relação entre a educação e os problemas da época. No entanto, à medida que a leitura avança o problema se apresenta mais complexo. O eixo da discussão é a inexperiência democrática como legado de um passado arcaico, ainda vivo como contradição manifesta num tempo de mudanças e “arejamento” democrático da mentalidade do homem nacional (FONSECA, 2001). 
É de se notar que Educação e Atualidade Brasileira, ao passo que é uma obra que mostra a convergência de Paulo Freire com um diagnóstico da conjuntura política, histórica e social sustentado por Anísio Teixeira, também se coloca como uma obra de virada na elaboração do seu pensamento educacional. Neste texto estão presentes conceitos que vão aparecer mais nítidos em escritos posteriores. Antinomias, dialogação e transformação das formas de percepção ingênuas em críticas, aparecem nesta obra indicando a preocupação de seu autor em interferir, por meio de processos educativos, em estados intransitivos e, por isso fechados, de consciências, com o fito de produzir efeitos emancipadores. A estruturação das idéias freireanas segue um fluxo que parte das suas experiências acumuladas no SESI (desde os anos  40) e no serviço de extensão cultural da Universidade Federal de Pernambuco, em relação direta com as leituras e discussões intelectuais com as quais lida, converge, discorda e dialoga até a elaboração de Educação e Atualidade Brasileira, seu primeiro texto longo. Ainda sobre esta obra, é fato que foi produzida inicialmente para cumprir com as exigências de um concurso para ingresso na carreira docente da Universidade. Porém, deixa muito claro o posicionamento de seu autor diante das questões de seu tempo e, sobretudo, apresenta o elenco de influências que recebe e as fontes que vai buscar para sustentar sua argumentação. 
Depois de Educação e Atualidade Brasileira, Paulo Freire aprofunda seu envolvimento com os trabalhos de extensão cultural e alfabetização de adultos. Num período relativamente breve, porém, bastante criativo, Freire participa e dirige, ações que marcam profundamente as suas reflexões. Os círculos de cultura, a construção do método de alfabetização, o serviço de extensão cultural e o trabalho no Ministério da Educação num grande plano nacional de alfabetização, representam a confirmação de Paulo Freire como intelectual que articula suas elaborações teóricas com a interferência nas esferas públicas e coletivas. Esse processo de não cisão entre a figura do intelectual e do militante em Freire é um dos caminhos pelos quais vai fluir a sua criação teórica posterior. E, no que concerne à história, o golpe militar em 1964, acompanhado do exílio, colocam Paulo Freire numa posição de balanço das suas atividades, leituras e idéias. Neste período de inflexão os contornos da sua autonomia começam a se afirmar rumo à originalidade das suas reflexões, inicialmente expressas em Educação como Prática da Liberdade, de 1967 e, de vez consagradas com Pedagogia do Oprimido, originalmente de 1968/69. Na afirmação dessa autonomia fica claro o afastamento das concepções educacionais de Anísio Teixeira, pois, o Paulo Freire de 1968 não é mais tão conciliador como aquele de 1959. Desponta em Pedagogia do Oprimido o intelectual que se alinha com as tendências revolucionárias do começo dos anos 70, que exalta a importância da proximidade entre educação e revolução. Nesse momento já não se conciliam educação e democracia sem haver a mediação de um processo profundamente libertador, nas reflexões de Paulo Freire. Eis a questão: ao afirmar sua originalidade, Freire se distancia, ainda que implicitamente, da conciliação entre capitalismo, educação e democracia.
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