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Esta pesquisa analisa, historicamente, a defesa da escola pública feita pelo professor e 
servidor público Paschoal Lemme (1904-1997), destacando suas idéias educacionais 
expressas na década de 1930 a 1960. Esta análise concebe Paschoal Lemme como um 
homem que se envolveu com as questões de seu tempo, por destacar preocupações, já 
encaminhadas por outros educadores do início do século XX, relacionadas à necessidade da 
construção de um sistema nacional de ensino. O período de atuação desse educador foi 
marcado pelo tom da renovação e reconstrução que estavam presentes não só no Brasil, 
mas também em outros países do mundo ocidental. Nesse sentido, o Brasil não pode ser 
isolado do contexto mundial, pois a internacionalização das relações sociais de produção 
deu forma à sociedade capitalista sem fronteiras. Paschoal Lemme viveu intensamente o 
momento do entre guerras, posicionando-se com relação à própria explicação que os 
homens davam ao novo modelo de sociedade que se firmava durante e após as duas 
Grandes Guerras Mundiais, para seu país, um período de repressão política; impulsionado 
pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas. Militou entre a função de professor e cargos 
administrativos, tendo, com relação à educação, posicionamentos que divergiam de seus 
pares. Entendia que a educação era mais um elemento para que o país conseguisse a 
transformação social tão almejada, e não o principal ou o motor da modernização social. 
Sua atuação, observada nesta pesquisa, foi a de um educador que participou dos maiores 
Manifestos em prol da educação brasileira, que culminou com a destacada participação na 
elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, tomada como 
foco desta investigação. Constatou-se que suas ações estavam voltadas para a melhoria da 
educação, bem como para a criação de um sistema nacional de ensino objetivando 
democratizar a educação pública. Este estudo considerou relevante as idéias educacionais 
sobre educação e democracia, sua preocupação com a formação da classe trabalhadora, 
compreendida pelo autor como: formação de adultos, formação de professores, formação 
profissionalizante e outros. Ao apresentar-se o percurso desse educador, evidencia-se a sua 
participação na Associação Brasileira de Educação (ABE), seu pensamento sobre educação, 
democracia e idéias socialistas. A militância de Paschoal Lemme em defesa da escola 
pública e sua atuação ficam patentes nos Manifestos dos Pioneiros, em 1932, nos 
Manifestos dos Inspetores do Rio de Janeiro, em 1934, nos textos de educação de adultos, e 
no ensino profissionalizante, bem como suas idéias educacionais sobre as várias 
modalidades do ensino, e no Manifesto dos Pioneiros de 1959. Ao participar na elaboração 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 são marcantes sua oposição ao 
substitutivo do deputado Carlos Lacerda e seu discurso de oposição à escola privada em 
defesa da escola pública. 
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