PROCESSO Nº: 1094/14
DELIBERAÇÃO Nº 01/14

APROVADA EM 19/09/14

CONSELHO PLENO
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Institui o Prêmio Educação do Paraná, dentro do programa de
comemorações do Cinquentenário do Conselho Estadual de Educação
do Paraná
RELATORES: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS, DOMENICO COSTELLA,
MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO, MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL e MARISE
RITZMANN LOURES
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº
4978/1964, pelo Decreto nº 5499/2012 e pela Deliberação nº 03/12 CEE/PR, e tendo
em vista as Deliberações n.ºs 04/12 e 06/13, do Conselho Pleno,
DELIBERA:
Art. 1º Fica criado o Prêmio Educação do Paraná, a ser conferido anualmente,
dentro dos critérios estabelecidos em regulamento próprio.
Art. 2º O concurso, a ser desenvolvido durante o ano de 2015, terá como tema
“Inovações Educacionais”.
Parágrafo único: A cada ano, o CEE/PR poderá eleger temas específicos que
ressaltem o trabalho educacional, em reconhecimento aos vários campos de
atuação.
Art. 3º A Comissão Especial Temporária designada pela Portaria nº 07/14 elaborará
o Regulamento do certame, bem como indicará os membros que comporão a
Comissão Julgadora do concurso no ano de 2015.
Art. 4º Fica definido como patrono permanente do Prêmio Educação do Paraná o
educador Raul Rodrigues Gomes, em cuja divulgação terá a denominação abreviada
para “Prêmio Educador Raul Gomes”.
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Art. 5º Para ampliar ainda mais o alcance da premiação, o CEE/PR poderá convidar
parceiros externos para o patrocínio do certame, associando o nome da organização
patrocinadora ao Prêmio Educação do Paraná.
Art. 6º À Secretaria-Geral, nos termos do Art. 32 da Deliberação nº 03/12 CEE/PR e
das demais atribuições regimentais e ordenações específicas,
compete a
elaboração e supervisão dos eventos destinados à implementação do certame
referido nesta Deliberação.
Art. 7º Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Sala Pe. José de Anchieta, em 19 de setembro de 2014.
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Indicação nº 01/14

APROVADA EM 19/09/14

CONSELHO PLENO
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO
ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: Prêmio Educação do Paraná, dentro do programa de comemorações do
Cinquentenário do Conselho Estadual de Educação do Paraná
RELATORES: CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS, DOMENICO COSTELLA,
MARIA LUIZA XAVIER CORDEIRO, MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL e MARISE
RITZMANN LOURES
Em dezembro de 2012, ao determinar o programa de ação para
o exercício de 2013, o Conselho Estadual de Educação do Paraná estabeleceu, na
Deliberação nº 04/12,

como parte das comemorações do cinquentenário do

CEE/PR, cuja preparação deveria ser iniciada com antecedência, o “lançamento do
Prêmio Educação do Paraná, dirigido a vários setores da área educacional, dentro
do tema de Inovações Educacionais: Prêmios Município, Escola, Professor, Grupo
de Estudantes, Monografias etc.”. Justificava-se, à época, que cabe “ao Conselho
Estadual de Educação, segundo o Art. 74 da Lei Nº 4.974/64, alínea e, promover e
divulgar estudos sobre o Sistema Estadual de Ensino” e que uma “das formas de se
efetivar tal promoção e divulgação é incentivar os protagonistas do sistema –
escolas, alunos, professores, gestores – no sentido de fazer reflexões sobre o
desenvolvimento da Educação”. Dentro dessa ideia, o tema inicial, de maneira geral
bastante motivador, seriam as Inovações Educacionais, “não só as que porventura
estejam sendo experimentadas, mas também ideias com capacidade de
implementação, sob a forma de concurso”.
Razões de ordem administrativa impediram que o certame fosse
lançado durante o exercício de 2013, mas o projeto permaneceu e foi reiterado no
Plano de Ação para 2014, dentro da Deliberação nº 06/13 CEE/PR, que assim
registrou:
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Finalmente, há que se marcar como ponto importante para o ano de
2014 o lançamento do Prêmio de Educação do Paraná, já planejado
para 2013, que também se identifica como um dos marcos
comemorativos do aniversário do Conselho.
Permanecem as
sugestões da proposta anterior, que deverão ser detalhadas por
comissão provisória especial e, para o lançamento do concurso,
buscar-se-á sua divulgação por meio de campanha publicitária, com
simbolismo expresso em medalha cunhada em homenagem a
personagem de realce na história da Educação paranaense.

A Portaria nº 07/14, exarada pelo Senhor Presidente do
CEE/PR, designou “o Conselheiro Domenico Costella, Presidente da Câmara de
Educação Superior – CES/CEE; as Conselheiras Clemencia Maria Ferreira Ribas e
Maria Luiza Xavier Cordeiro, respectivamente Presidentes das Câmaras do Ensino
Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio – CEMEP/CEE e da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental – CEIF/CEE; as Conselheiras Maria
Helena Silveira Maciel e Marise Ritzmann Loures, e o Secretário-Geral do Conselho,
Cleto de Assis, para integrar Comissão Especial Temporária, destinada a
acompanhar e apoiar a programação do Jubileu de Ouro do Conselho Estadual de
Educação do Paraná”.
A referida Comissão realizou reuniões necessárias ao concerto
de atividades em favor da consolidação das comemorações do Jubileu de Ouro do
Conselho Estadual de Educação do Paraná, em apoio ao planejamento da
Secretaria-Geral. Com relação ao Prêmio Educação do Paraná, foram incentivadas
discussões no próprio Conselho Pleno e no âmbito da comissão, notadamente em
nome do patrono do certame. A sugestão de se adotar o nome do educador,
jornalista e promotor cultural Raul Rodrigues Gomes foi, finalmente, aceita pela
Comissão Especial, que também sugeriu uma palestra, efetivada em reunião do
Conselho Pleno de 15 de setembro de 2014, da Professora Doutora Dulce Regina
Baggio Osinski, da Universidade Federal do Paraná, grande estudiosa da vida do
homenageado. Na ocasião, em breve relato biográfico, com destaque aos principais
feitos de Raul Gomes nas áreas educacional, jornalística e cultural, a professora
transmitiu razões mais que suficientes para justificar a escolha do patrono do prêmio
ora criado.
4

De fato, as recentes pesquisas da Professora Doutora Dulce
Osinski sobre a trajetória de vida de Raul Gomes, nascido no município de Piraquara
em 1889 e falecido em Curitiba em 1975, mostram suas interfaces entre educação,
comunicação e arte. Segundo ela, o dinâmico e múltiplo ator do cenário cultural
paranaense ainda em desenvolvimento, na primeira metade do Séc. XX foi ativador
dessa cena “durante toda sua vida produtiva, que vai da década de 1910 até 1975,
ano de sua morte. Professor formado pela Escola Normal de Curitiba e bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Paraná, atuou no ensino primário e secundário.
Foi também professor de Economia Política do curso de Direito da UFPR. Signatário
do Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova, firmado em 1932, relacionou-se
com defensores das ideias do Movimento pela Escola Nova no Paraná, como
Erasmo Pilotto e Adriano Robine, participando dos congressos de educação
organizados no período. Teve papel preponderante na criação de instituições
culturais e artísticas como o Centro de Letras do Paraná, o Instituto Histórico,
Geográfico e Etnográfico do Paraná, a Academia Paranaense de Letras, a Escola de
Música e Belas Artes do Paraná, a Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itiberê SCABI, a Sociedade Amigos de Alfredo Andersen e a Academia Feminina de Letras
do Paraná. Integrante da rede de sociabilidade artística curitibana, idealizou e
promoveu eventos artísticos como o 1º Salão Paranaense de Artes Plásticas (1944)
e a primeira exposição de arte infantil realizada no Paraná (1942). É autor de livros e
artigos de jornal versando sobre temas diversos que incluem arte e educação.
Organizou a Editora Renascimento do Paraná (GERPA), e atuou na Editora Novela
Paranaense. Sua posição no campo jornalístico permitiu a iniciativa de campanhas
em prol de melhorias para seu meio cultural, como a construção da Biblioteca
Pública do Paraná e do Teatro Guaíra. A análise de sua trajetória intelectual,
entendida, de acordo com Bourdieu, como indissociável de sua trama contextual,
procurará relacionar suas ideias e ações nos campos artístico e educacional com a
ideia de modernidade em circulação na primeira metade do século XX, apoiando-se
no conceito de Gramsci do intelectual como um partícipe dos processos de
organização da cultura, e na conceituação de Carlos Eduardo Vieira do intelectual
moderno, para quem as principais características seriam os sentimentos de
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pertencimento a um grupo social específico e de missão social, e a defesa da
centralidade da questão educativa no projeto moderno de reforma social”.
Face ao exposto, apresentamos ao Conselho Pleno a proposta
da minuta de Deliberação, com as justificativas adotadas na definição do nome de
Raul Gomes como patrono do Prêmio Educação do Paraná, em culminância da
determinação das estratégias para a implementação do Prêmio de Educação do
Paraná.
É a Indicação.
Curitiba, 19 de setembro de 2014.

Clemencia Maria Ferreira Ribas

Maria Luiza Xavier Cordeiro

Domenico Costella

Maria Helena Silveira Maciel

Marise Ritzmann Loures
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