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Ignádo de Loyola Brandão, escri
tor premiado - ganhou duas vezes o 
Jabuti, tem mais de 40 livros publi

cados - e jornalista, colunista do jornal 
O Estado de S. Paulo, assume um tom in
dignado ao falar sobre educação. Ele es
teve em Curitiba no mês de abril, para 
participar do projeto Um escritor na biblio
teca, promovido pela Biblioteca Pública 
do Paraná, e concedeu esta entrevis
ta exclusiva à Profissão Mestre. Antes 
mesmo de ouvir a primeira pergunta, 
Ignádo soltou o verbo: “o mundo está 
em plena era digital, e nós estamos no 
sistema analógico. No cademinho, na 
lousa. Os professores estão sendo mal 
formados, os professores 
não são instruídos. Então, 
o ensino é uma calamida
de. Os professores são mal 
remunerados, desrespeita
dos, assassinados, vítimas 
de agressões diariamen
te. Recentemente, no inte
rior de São Paulo, um cara 
[aluno] jogou um cesto de 
lixo na cara da professora, 
enfim, que ânimo o pro
fessor tem para entrar na sala de au
la?", questiona.

Profissão Mestre: O senhor estudou 
em escola público. €m sua opinião, o 
que aconteceu com o ensino público 
brasileiro, que hoje tem tantos pro
blemas e um nível de qualidade tão 
baixo?
Ignádo de loyok) Brandão - No meu
"pobre" entender - eu não sou espe- 
dalista -, houve, a partir da ditadura, 
uma inclinação e um movimento no 
sentido de acabar com a escola públi
ca e transformá-la [a educação] numa 
indústria, que é a escola privada. E isso 
foi se acentuando e foram aparecendo 
os grandes, megaempresários da edu
cação. Hoje você não vê escolinhas, vo
cê vê universidades, faculdades, ins
titutos, fundações, onde só interessa 
arrecadar dinheiro. E no meio disso 
entra lob, a corrupção, entra tudo. Ao

mesmo tempo, os verdadeiros pedago
gos foram "perdendo o pé", porque eles 
não tiveram chance e os ministérios da 
Educação... se você pensar que o Jarbas 
Passarinho, que era um militar, foi mi
nistro da Educação. Ele era um militar, 
não sabia nada [de Educação]. A edu
cação veio numa sucessão de erros até 
o momento em que se recuperou a de- 
mocrada - que é uma democrada rela
tiva, mas que, de qualquer forma, exis
te -, ninguém mais sabia o que fazer. 
Pressionada pela industrialização, pe
lo ensino privado, por pais e por uma 
noção, a qual eu acho grave, que é as
sim: estamos formando alunos para 

passar no vestibular. Não 
há mais o estudo voltado 
às áreas de Humanas, de 
cultura, de formação da 
pessoa. É passar no vesti
bular, como se passar no 
vestibular fosse a supre
ma feliddade, e, às vezes, 
é a suprema infelidda- 
de. Cadê a escola que en
sina História, Geografia, 
Português, línguas [es

trangeiras], Arte. Não há, acabou o 
canto orfeônico, acabaram os trabalhos 
manuais, essas coisas todas eram im
portantes. Em qualquer escola que você 
vá, nos Estados Unidos e na Europa, to
dos [os alunos] sabem cantar, ler uma 
pauta [musical]. A escola, para mim, 
"perdeu completamente o pé", está jo
gada num mar tempestuoso e, no meio 
disso, vem essa grande transformação 
digital. E não dá mais para tirar, isso es
tá aí, faz parte da nossa vida. Mas, qual 
professor é preparado para isso?

Profissão Mestre: Frente a tudo isso, 
como reverter esse processo e buscar 
qualidade no ensino?
Ignácio de loyola: Passar um tra
tor em cima de tudo que está aí e ter 
a coragem de não colocar ministros da 
Educação políticos, para agradar parti
dos. Quem é o grande educador, quem 
é o grande pensador, quem está discu-
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tindo a sério o ensino no Brasil? Busca 
esse homem, ou esses homens. Essas 
pessoas têm que repensar tudo. A pró
xima geração vai ser mais burra, e a 
outra ainda mais burra. Eu sou velho, 
não posso mais falar. Eu estudei em es
cola pública, e o meu ginásio, o meu 
científico, continham 13 matérias, to
das eliminatórias. Se fosse reprovado 
em uma, fazia segunda época, que era 
uma recuperação, e voltava a fazer um 
ano se não passasse. Hoje não existe re
provação, não há mais nota; como se 
avaliam as coisas? Como esse professor 
avalia uma redação se ele também não 
sabe escrever? A Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo publicou um estu
do sobre professores - eles fizeram uma 
grande pesquisa [Pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil] -, e constataram que 
47% dos professores não gostam de ler. 
Vai fazer o quê?

Profissão Mestre: €m reloçõo ao Cnem 
[Eceame Nacional do €nsino Médio], 
qual sua opinião sobre esse lamentá
vel foto envolvendo as redações com 
nota máxima e, também, em relação 
aos demais problemas do exame? 
Ignácio de loyolo: É a mediocrida
de total comandando, porque, inclusi
ve, se justifica [o erro]. Muitos dos nos
sos jovens, os nossos estudantes, não 
têm raciocínio lógico, não sabem fa
zer uma redação, não sabem construir 
um bom texto, não sabem ortografia - 
porque não se ensina mais ortografia. 
Cadê os professores, os pedagogos, os 
educadores, por que eles não se juntam 
e fazem um movimento nacional para 
cobrar isso? Qual o salário dos deputa
dos, qual o salário de um professor? E 
você não pode reprovar [o aluno]. Eu 
conheço pais que processaram os pro
fessores porque o filho foi reprovado. 
Tudo é democrático demais, é o enga
no da democracia, é o mau uso da de
mocracia. Tem que ser ditatorial nessas 
coisas: tem que aprender, tem que estu
dar, tem que passar, tem que escrever 
direito. Se você não sabe o Português,

que é a sua língua, que dá unidade ao 
País e às pessoas, como é que fica? É o 
domínio do “menas", de deixar o erro 
acontecer. Eu acho 
catastrófico. Agora, a 
questão da redação, 
na minha geração, 
ocorria toda sema
na. Se você escreves
se “menas", era um 
zero direto, não ti
nha conversa, por
que não era a pala
vra correta. Éramos 
obrigados a procu
rar o dicionário pa
ra lição de sinônimos. E, no fundo, era 
curioso, muitos se empolgavam - nem 
todos -, mas muitos se empolgavam 
em descobrir palavras diferentes pa
ra dizer a mesma coisa. O ensino deve 
despertar o prazer, deve mostrar o gos
to, mostrar que é bom.

Profissão Mestre: Como o professor 
pode incentivar seus alunos a se tor
narem leitores, escritores? O senhor 
concorda com a exigência de leitura 
dos clássicos da literatura?
Ignácio de loyola: Em primeiro lugar, 
os pais deveriam gostar de ler e ter li
vros em casa. Eu tive um pai fantásti
co, que era um ferroviário, e que tinha 
mil exemplares [de livros] nos anos 40. 
Mas, era, talvez, um ser excepcional. O 
professor deveria gostar de ler, o profes
sor deveria gostar de contar histórias. 
Fui uma vez a Juiz de Fora (RJ), numa 
escola em que todos os alunos de ensi
no médio estavam lendo Dom Casmurro, 
que não é um livro fácil. Perguntei: “co
mo é que vocês conseguiram isso"? Aí 
os professores falaram: “fizemos uma 
lista enorme, com a sinopse de cada li
vro". Só que era assim: Dom Casmurro 
é a história de um sujeito, o Bentinho, 
casado com a Capitu, e ele desconfia 
que está sendo corneado e ele passa o 
livro inteiro com essa dúvida. E os alu
nos ficaram interessados. Nessa joga
da sutil, como em um trailer de filme,

desperta-se o interesse. E, de repente, 
eles estavam lendo, e gostando. Muitos 
não, muitos acharam chatíssimo, mas 

sempre existiu gen
te que não gosta de 
ler. Você tem que 
conquistar pelo pra
zer. Está lendo Harry 
Potter, que é uma es
pécie de conto de fa
das, deixa ler. A ju
ventude ainda busca 
isso, essa fantasia de 
que você pode mu
dar, que você pode 
viver, que você po

de sonhar. Está gostando de Crepúsculo, 
deixa ler. Vai levando, até passar pa
ra um livro da Marina Colassanti, da 
Lígia Bojunga, da Eva Fumari, nós te
mos belos escritores. É o professor que 
precisa ter também a paixão do mes
trado, só que não pode se exigir isso de
le porque ele dá aulas em seis lugares. 
Em São Paulo, por exemplo, para você 
deslocar-se de um lugar a outro, pode 
levar cinco horas. Então, todos vão se 
acomodando. Na Holanda - eu vi isso 
há algum tempo na Jornada [Nacional 
de Literatura] de Passo Fundo [RS] -, 
há experiências com professores que 
aplicam os videogames no ensino, com 
resultados fantásticos. A tecnologia es
tá à disposição para ser usada. É neces
sário adequar e modernizar a forma de 
ensinar. E, além disso, o professor de
ve estimular o aluno a ler, pode ser um 
gibi. Devemos começar pela literatu
ra atual, contemporânea, falando des
sa praça, da Boca Maldita [referindo-se 
a Curitiba], e à medida que você avan
ça, a criança se identifica. Até que, lá na 
frente, você indica Machado de Assis, 
Guimarães Rosa, Graciliano [Ramos]. 
A sugestão que dou é inverter e esque
cer esses livros indicados e cada profes
sor procurar um bom livro da literatura 
brasileira para sua turma.

Profissão Mestre: Qual a sua orien- 
toção aos professores, uma vez que
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eles o legam não terem tempo para 
leitura e atualização?
Ignááo de Loyola: Quem diz que não
tem tempo, tem tempo. É preguiça. 
Ao ir para casa, jantar e tomar banho, 
em vez de ficar ali na televisão dizen
do “ah, estou muito cansado, então vou 
ver TV", e aí vai ver uma porcaria que 
vai deformar o espírito, leia um livro, 
M tantas opções. O que está faltando, 
vem desde a família, e é grave. Eu vejo 
muitos pais que só querem que o filho 
passe, e aí vai ser um mau aluno, um 
péssimo universitário. E ninguém está 
nem aí, desde o ministro até os secre
tários [de Educação] e demais políticos. 
O que se deve fazer é passar vim trator 
em dma e fazer uma reforma. Usar es
sa tecnologia que está aí, porque a me
ninada adora. Pensar de que maneira 
isso pode ser empregado. Meus netos 
estão lendo livros no tablet, mas estão 
lendo, qual é o problema? Não interes
sa se é papel ou não. Papel é um feti
che, eu gosto muito do papel, do chei
ro, mas já que essa outra geração vê de 
outra maneira... Aquele mesmo pales
trante holandês dizia uma coisa engra
çada: "não dá para negar que hoje es
sa meninada funciona em rede". Então 
eles ensinaram os meninos assim: vo
cê tem um problema de Matemática 
para resolver e não está conseguindo, 
imediatamente você passa para outro 
[aluno], que passa para outro, até que 
alguém resolve. Você tem um celular 
que liga e conecta e eles estão estudan
do juntos. Você deve ensiná-los a estu
dar em conjunto. Nós estudávamos em 
casa, sozinhos, com um livro, era cha
to. Agora, não. Você tem comunicação 
para estudar, pesquisar, mesmo que re
corra ao Google, está tudo bem, até que 
alguém sugere: "vamos para o livro". A 
Educação não é só a escola e o professor, 
é a família, é a sociedade, somos todos 
nós. A Educação é algo muito maior do 
que se pensa, é imensa e bonita.

Profissão Mestre: Como Foi o surgi
mento do gosto peia leitura em sua

vida? Qual a importância de seus pro
fessores nessa caminhada?
Ignácio de Loyoia: Voltando na ques
tão da redação. Em todas as escolas ha
via redação. No Científico, a prova ti
nha a parte A, B e C. A parte A eram 
duas páginas de redação. E você tinha 
que escrever, tinha que preencher as 
páginas. Depois vinham as questões 
específicas [das disdplinas]. Você esta
va o tempo intei
ro raciocinando 
e tendo que estu
dar e pesquisar, e 
não podia abrir o 
livro, você tinha 
que estudar antes.
Você era estimula
do, obrigado a ir à 
escola sabendo al
guma coisa. Claro, 
tinham os que 
não faziam, e os 
que faziam. Essa 
escola, hoje, seria
uma escola muito interessante, usan
do tudo isso que está aí. Não tem mais 
lousa, é um quadro, é um monitor, que 
maravilha, no monitor [de um compu
tador] você faz o que quer. Aí entra a 
imaginação; imagina se você larga es
se monitor na mão de um menino da 
minha época, ia ser uma maravilha! 
Quanto ao professor, eu tive esse pai, 
que lia muito, e eu via meu pai ler. Ele 
chegava todos os dias do emprego e lia 
durante 40 minutos, aí ele ia jantar. E 
eu ficava olhando. Às vezes ele ria, às 
vezes ficava sério. Quando eu aprendi a 
ler, ele começou a me dar livros, a pro
fessora da escola também dava livros e 
começou a exigir a leitura para poder
mos fazer as redações. A escola tinha 
uma pequena biblioteca e ficávamos o 
tempo inteiro lá. Quando cheguei aos 
15, 16, na adolescência, éramos envia
dos à biblioteca municipal, porque ali 
havia livros que você não podia com
prar. Então, eu ia lá e lia, de graça. Tem 
que ter biblioteca nesse país, muitas bi
bliotecas e muito grandes, e é neces

sário acabar com essa história de que 
não pode pegar o livro porque suja; dei
xe mexer. Eu gosto de ver crianças nas 
bienais [de livros] mexendo nos livros. 
Quando se diz que não pode mexer, aí 
a criança já toma horror ao livro. Deixa 
rasgar, é só papel. Então, essas minhas 
professoras e meu pai foram me con
duzindo para esse mundo de leitura. 
Eu não sei se foi uma época, mas até os 

anos 60,70 havia is
so - um ensino que 
se pensava, que se 
questionava, que se 
preocupava. Depois 
disso, veio uma sé
rie de coisas, como 
a industrialização, 
a não compreensão 
das coisas, a desmo
ralização do profes
sor - o qual hoje é 
desvalorizado, nin
guém liga para ele... 
eu lamento, lamen

to muito, porque devia haver estátu
as de professores em toda parte. Se eu 
sou alguém, devo aos meus professores, 
porque você tinha professores cuidan
do da tua cabeça. Acabou o amor ao 
aluno, porque não dá para ter amor por 
aluno, pois ele é uma peste. Duvido que 
ainda tenha gente que dê aula com pai
xão. Há poucos, como na escola muni
cipal Casa Meio Norte, de Teresina (PI), 
que é exemplo para o Brasil [com óti
mos resultados de aprendizagem], em 
que as educadoras contaram que liam, 
liam, liam histórias para os alunos. A 
educação não pode ser uma coisa der
rotista: "não tenho condições de fa
zer". Dentro das condições que me 
proporcionam, tenho que fazer al
guma coisa, porque está na mão de
le [do professor] a formação de uma 
criança, de uma cabeça, do futuro. O 
problema é que uma fatia grande [de 
professores] já desanimou em virtu
de de tanta corrupção, tanta fraude, 
tanta violência, e aí ele se pergunta: 
praquê? 
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