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Resumo:
A presente dissertação objetiva analisar as representações do professor paranaense Raul
Rodrigues Gomes sobre a Escola Nova brasileira nas décadas de 1920 e 1930, período
este em que a produção do intelectual esteve vinculada ao desejo de modernização
educacional do Brasil. Pra isso, buscou-se contextualizar o movimento escolanovista no
Paraná em consonância com a ação nacional, principalmente no que diz respeito à atuação
de Raul Rodrigues Gomes e seus pares, perpassando pela interlocução com o professor e
bandeirante paulista Orestes Guimarães, quando defensor da Pedagogia Moderna; a
afinidade com o professor Fernando de Azevedo, considerado um dos “cardeais” da
educação brasileira, e a consequente transição para a Escola Nova; e, finalmente, a efetiva
participação como conferencista e delegado do Estado do Paraná nas três primeiras
Conferências Nacionais de Educação (1927, 1928 e 1929) organizadas pela Associação
Brasileira de Educação. Destarte, fez-se necessário apresentar as teses propostas por Raul
Rodrigues Gomes nesses eventos com o intuito de analisar e investigar as ressignificações
realizadas por ele sobre os preceitos da Escola Nova, muito especialmente no que diz
respeito à valorização do aluno como agente no processo de ensino-aprendizagem, à
laicidade e à obrigatoriedade do ensino, utilizando-se, como respaldo teórico, o conceito
de representação do historiador francês Roger Chartier. Assim, as teses Conscripção
Escolar, Missões Escolares e O ensino profissional, as necessidades brasileiras e a solução
do problema, com suas consideráveis aprovações frente às comissões das Conferências,
colocaram Raul Rodrigues Gomes em evidência no cenário educacional paranaense e
brasileiro no final da década de 1920 por representar os preceitos escolanovistas na
referenciação da renovação pedagógica, o que lhe garantiu, mais tarde, o posto de
signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932).
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