
Prezados vereadores. 

 

Expresso por essa, meu total descontentamento relacionado ao projeto de municipalização das Escolas dos 

anos fundamentais de Itaúna. Este que, nas “entrelinhas de seu conteúdo”, exterioriza aquilo que realmente 

importa para aqueles que o pleiteiam, o fim da Escola Estadual João Dornas Filho. 

 

Início, compartilhando um poema escrito em 1922 por João Dornas dos Santos Filho, escritor romancista, 

contista, ensaísta, historiador e biógrafo, nascido em Itaúna (ainda Sant’Ana do Rio de São João Acima) em 

7 de agosto de 1902.  

 

Ouvi! … 

 

Pugilo heroico de guerreiros fortes! 

Vós que lutais pela sangrenta glória, 

Mudai vossos destinos, vossos nortes; 

De outro modo encarai vossa vitória! 

 

Que vale o sangue vosso derramado, 

Em prol da primazia transitória; 

Se o vencedor se assenta fatigado 

E’ sobre as ruínas de sua própria glória? 

 

Que vale a vossa indômita coragem, 

A batalhar pela ambição funesta, 

Se esta, em verdade, é pútrida voragem, 

Que cem mil guerras num momento aprestam? 

 

Lutai, lutai pela fraternidade! 

Pugnai pelo alfabeto, que constrói! 

Se é fortaleza uma universidade, 

Cada estudante é um destemido herói! 

 

Abatei o fuzil, destruí a lança! 

Fazei de ambos o escudo da amizade! 

Pois se a paz é irmã gêmea da Esperança, 

Irmã gêmea de Deus é a Humanidade! 

 

João Dornas Filho / 1922 

 

 

Sei que o contexto em que o poema foi descrito foi outro, porém saliento que poesia é  uma das sete 

artes tradicionais pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos, ou seja, ela retrata 

algo em que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor, como a do leitor. 
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Alavancar um projeto desse e querer aprovação às pressas, como está acontecendo, não é ser democrático. 

Penso que devemos seguir o exemplo de João Dornas Filho “de temperamento extrovertido, amigo de toda 

a gente, aberto a todas as manifestações da beleza e da sensibilidade, defendia com força e coragem suas 

ideias; indo à polêmica, se necessário”.  

“Pugilo heroico de guerreiros fortes! Vós que lutais pela sangrenta glória, Mudai vossos destinos, vossos 

nortes; De outro modo encarai vossa vitória” Esse “pugilo”, ou seja, essa pequena quantidade de pessoas 

defensoras desse projeto, talvez não devam travar “uma luta pela sangrenta glória”, é necessário tempo 

para ouvir todos os lados. Aprovar assim o fim de uma Escola tão rapidamente não me parece racional, é 

preciso “Ouvi” todos os envolvidos. 

 

“Mudai vossos destinos, vossos nortes; De outro modo encarai vossa vitória”. Um projeto que não expressa 

com clareza o que realmente será, quais objetivos, as metas, os números, os gastos, os investimentos, os 

ganhos, o futuro dos envolvidos, isso não é racional. Todos os envolvidos têm o direito de “Ouvi”, entender 

e aceitar o projeto, assim a aceitação seria sinérgica, fazendo jus ao “de outro modo encarai vossa vitória”, 

não sendo por imposição e sim por participação de todos. 

 

“Que vale o sangue vosso derramado, Em prol da primazia transitória; ”, uma Escola com 66 anos de 

existência sendo destruída por alguns que em um pequeno espaço de tempo estão à frente de um poder, 

que em 4 ou 8 anos estão numa posição hierárquica transitória; não me parece racional. É preciso “Ouvi” as 

partes, para “que vale o sangue vosso derramado” não seja por nada e sim, por algo. 

 

“Que vale a vossa indômita coragem, A batalhar pela ambição funesta, ” Essa pressa, esse nervosismo, essa 

insegurança, essa desinformação, talvez essa a base para a coragem daqueles que pleiteiam a 

municipalização, porque o que se vê é um show em que ninguém realmente sabe nada, ou o que realmente 

será, não pode ser tão “funesta”, ou seja, trazendo agonia, amargura, tristeza, que possa causar danos, 

prejuízos. É preciso “Ouvi” para analisar todas as partes, não somente uma. 

 

“Se esta, em verdade, é pútrida voragem / Que cem mil guerras num momento aprestam? ”  João Dornas 

nos deixa a refletir, finalizando a frase com o ponto de interrogação. Considerando os prejuízos causados, a 

amargura, a tristeza, a “pútrida”, esse podre processo transitório que está acontecendo com “voragem”, 

com pressa, reuniões em caráter de urgência, a maioria contra, não me parece racional. Penso que seja 

necessário “Ouvi”, todas as partes antes da decisão, aí sim, saberemos “que cem mil guerras num momento 

aprestam”. 

 

“Lutai, lutai pela fraternidade! Pugnai pelo alfabeto, que constrói!”  Aqui João Dornas pede insistentemente, 

“Lutai, lutai...” pela união. Enquanto meia dúzia tentam empurrar “guela abaixo” um projeto que destruirá 

uma Escola, educadores, funcionários e comunidade estão nos bastidores lutando, mesmo com a dificuldade 

da distância entre as pessoas (provocada pela pandemia), eles estão se unindo das mais variadas formas 

para, “Pugnai” ou seja, esforçai pelo alfabeto que constrói. Acabar com uma Escola não é esforçar pela 

educação. Não se constrói uma Escola destruindo outra. Escreveu assim Victor Hugo, um dos maiores 

escritores da França do século XIX, “Quem abre uma Escola fecha uma prisão”, e quem fecha uma Escola??? 

  

”Se é fortaleza uma universidade, Cada estudante é um destemido herói”!  A Escola Estadual João Dornas 

Filho é a “fortaleza” talvez para a maioria dos alunos. Uma Escola tradicional situada entre os bairros mais 

antigos da cidade. Essa Escola fez e faz parte da história de muitos, hoje adultos. Além de sua atividade 



principal (a alfabetização de crianças), a Escola acaba prestando, pode-se dizer, um serviço social para a 

comunidade mais carente.  

 

Estudei lá até o meu quarto ano, lembro-me das minhas queridas professoras, Tia Aparecida Vaz, Tia 

Aparecida Vasconcelos, Tia Geane, a diretora era a Dona  Shirlei, e aquelas que todos temiam pelo pulso 

firme, nossas queridas professoras Tia Zaninha e Tia Arilda, hoje atual diretora da Escola. Meu pai, como pai 

de muitos naquela época, com poucos recursos financeiros, era salvo pela Escola João Dornas Filho que até 

dentista disponibilizava para as crianças naquela ocasião. A merenda, a hora mais almejada para os mais 

necessitados, nunca faltou, podia até repetir. Quando era dia do pãozinho e sobrava, podia até levar para 

casa e dividir com os irmãos, trazendo um pouco de tranquilidade para nossos pais que muitas das vezes , 

não tinham recurso financeiro. Sabe o que mudou daquela época para cá, senhores vereadores? O Paulo se 

tornou, Vinícius, Jorge, Carlos, Rafael, Igor, Gabriel, Fernando e muitos outros nomes que iriam estender 

demais se aqui os citassem. A comunidade, o povo continua com as mesmas dificuldades, só mudaram os 

nomes e a Escola João Dornas está lá, alfabetizando, garantindo que “Cada estudante seja um destemido 

herói” e siga com sua base de aprendizagem para traçar um futuro de sucesso. Quantos milhares já passaram 

por aquela querida Escola, sendo essa o alicerce que forneceu uma base de sucesso e hoje gozam do futuro 

que chegaram. Muitos deles, considerando as dificuldades, podem se intitular “estudante herói”. Senhores 

vereadores, peço que não sejam indiferentes a esses fatos. A Escola fez e faz história na vida daquela 

comunidade. Ainda como acontece hoje, iniciávamos nossa formação de caráter e intelectual toda ali 

naquela região. Para aqueles seguidores católicos, ainda bem criancinhas carregadas no colo pelos nossos 

avós, pais, erámos todos os domingos pela manhã, trazidos a missa das crianças na Igreja Santo Antônio. Ali, 

nas missas festivas, vendo as formaturas das crianças do núcleo Santo Antônio (antigo Prezinho), esses 

passando para a nova etapa seguiam sua vida acadêmica para a “vizinha”, só atravessava a rua, formavam e 

formam para ir para a Escola João Dornas Filho. A gente cresceu nesse meio, hoje as crianças daquela região 

crescem nesse meio e anseiam por isso. Este é o fluxo educacional daquela gente. Formar no Prezinho do 

Núcleo Santo Antônio, entrar na Escola João Dornas Filho e depois muitas das vezes dar o seguimento nos 

estudos no Polivalente. Funcionou e funciona assim para as pessoas do bairro Santo Antônio, Nogueira 

Machado, Morro do Sol, bairro de Lourdes, Vila Mozart, Morro do Engenho, Nogueirinha, parte do Centro, 

Piedade, Pio XII e alguns outros atraídos pela qualidade do ensino da Escola. Acabar com uma Escola na 

cidade, estaríamos indo contra o título conferido pela UNESCO como Cidade Educativa do Mundo. 

 

“Abatei o fuzil, destruí a lança! Fazei de ambos o escudo da amizade”! Quanto a aqueles professores citados 

em uma reunião por uma pessoa, que é favorável a extinção da Escola, dizendo o absurdo “que o professor 

se apega com o armário da sala dele”, falo aqui com você meu querido amigo desinformado, você está 

totalmente correto, porém, você apenas fala a parte que lhe convém. O professor é apegado ao armário sim, 

pois ali é o cofre onde ele guarda todos os dias suas ferramentas, aquelas que lapidam o conhecimento de 

cada criança. É naquele armário, muitas vezes “remendados” por eles mesmos, que eles guardam as 

frustações e as emoções expressas em folhas de papel ofício as quais transparecem a evolução do 

conhecimento e os resultados dos seus trabalhos. O amigo foi tão infeliz que falha ao tentar fazer entre ele 

e os professores “um escudo da amizade”. Professores que muitas das vezes consertam “armários”, 

impressoras, televisores, projetores, computadores com o dinheiro do próprio bolso, não devem se apegar?  

Professores que com propriedade falo aqui, fazem campanha do agasalho, fornecem até cesta básica para 

alunos daquela Escola, você acha que eles não devam ser “apegados aos armários”? Professores juntos com 

a administração da Escola que promovem festas para levantar recursos para cuidar do prédio da Escola, você 

acha que não gera um apego? Professores que junto com os pais dos seus alunos, se tornando praticamente 



membro da família, que fazem um vínculo para ajudar em vários, digo vários tipos de problemas que 

ultrapassam os limites dos “muros da Escola”, esses não se apegam? Naquela Escola, está explicito o que 

escreveu Lev Vygotsky, psicólogo e pioneiro em processos de desenvolvimento intelectual das crianças, “O 

professor deve adotar o papel de facilitador, não de provedor de conteúdo. ” Então deve-se falar no apego 

ao “armário”, mas é preciso falar e “Ouvi” a outra parte, pois essa outra parte irá abrir a porta do “armário” 

e mostrar o porquê de ser tão apegados.  

 

“Pois se a paz é irmã gêmea da Esperança, Irmã gêmea de Deus é a Humanidade”! É preciso pensar na 

questão logística de deslocamento das crianças que naquela Escola estudam. É preciso pensar, e afirmo com 

certeza, a maioria não tem recursos financeiros para arcar com deslocamento móvel. Será que em meio a 

uma pandemia como essa que estamos passando, uma crise financeira, o que essas alterações poderiam 

impactar nas famílias? Uma instituição escolar que sempre somou na vida da comunidade, excluída 

rapidamente por alguns políticos, trazendo aflição, angústia, preocupação. Meus caros vereadores, isso não 

traz esperança, apenas conflitos. E as Escolas que receberam esses alunos, estão estruturalmente 

adequadas?  

 

Senhores vereadores, peço apenas que deem oportunidade para todos falarem. Ouçam todas as partes 

antes de tomarem a decisão. Uma cidade em que seu Hino traz alusão ao amor “.... Com amor, progressista 

Itaúna, o teu povo jamais te faltou...”, deve ter um carinho a mais com as pessoas. Um carinho expressado 

principalmente em respeito e consideração por “Tua gente te sente crescer, e deseja, em peleja constante, 

com anseio, em teu seio viver! ”. A história dessa Escola, de seus funcionários, as benfeitorias que essa Escola 

trouxe e traz para a cidade de Itaúna desde suas “primeiras salinhas erguidas de pau-a-pique” em 22 de 

março de 1955, não pode acabar assim. Uma Escola que também traz em seu hino referência ao amor e que 

toda semana por aquelas crianças é cantado “.... Quando trabalhamos com amor...” não pode acabar assim. 

Acabar com a Escola João Dornas Filho não parece ser para o bem coletivo, é muita coisa envolvida, muita 

gente, é uma história não apenas paredes e muros. É a história de muitos adultos que foram crianças e de 

crianças que serão adultos. É a história de vários professores, que ainda crianças, motivados pelo bom 

exemplo, cresciam sonhando em ser professores daquela Escola, e hoje estão lá plantando mais sementes 

para o futuro. Vereadores, pensem nas crianças de hoje, vamos ser mais humanos, vamos ”Ouvi” pois, como 

bem disse aquele considerado “um grande exemplo de responsabilidade e autenticidade intelectual”, João 

Dornas Filho, a “Irmã gêmea de Deus é a Humanidade”. 

 

Em respeito à memória de João Dornas Filho. 

  

Paulo Sérgio da Silva, filho de um ex aluno, ex aluno e pai de um atual aluno. 

 

Fonte de pesquisa: https://itaunadecadas.org/ouvi/ 

 
 
 
  


