Temas Polêmicos

PEDAGOGIA
Ernesto Rosa
Saiu no jornal O Estado de São Paulo.
"Índios vão freqüentar cursos da PUC-SP. Quatorze descendentes de índios tentaram o
vestibular da Universidade de São Paulo (USP), por ser grátis, mas nenhum passou. Em seguida,
estimulados pela Arquidiocese de São Paulo, procuraram a PUC, que ofereceu bolsa para quem
fosse aprovado. "−Eu nem acreditei quando me avisaram que eu tinha passado". Quando se
inscreveu no vestibular, a jovem índia assinalou como primeira opção o curso de enfermagem. "−Só
consegui pontos para pedagogia, mas não fiquei decepcionada."
Outro caso.
A Gretchen se candidatou à prefeita de uma cidade. Um jornal publicou algo mais ou menos
assim: “A Gretchen é candidata, estou com ela e não abro. Ela não é só corpo, está fazendo
faculdade. E não é Pedagogia, não. É Letras!”.
Um colega, Professor Grisi, dizia: “Para ser pedagogo tem que ter queda. O aluno quer
medicina, engenharia ou direito, não consegue, cai para as licenciaturas, não consegue o que quer,
cai para a pedagogia. Assim, de queda em queda chega lá. Por isso é preciso ter queda para ser
pedagogo”.
A Secretária de Educação do Estado de São Paulo disse que é preciso fechar os cursos de
Pedagogia.
É complicado!
Conheci, convivi e muito aprendi com grandes pedagogos. Pessoas cultas e preparadas. E para
ser preparado em pedagogia é muito difícil, talvez a carreira mais difícil e importante de todas:
epistemologia, sociologia, filosofia, história da educação, didática, psicologia, biologia, conteúdos e
métodos das várias áreas específicas. Um único pesquisador como Piaget é acessível somente a
pessoas muito preparadas, habituadas ao estudo. Eu fiz Pedagogia. Encontrei muita dificuldade com
Piaget, Vygotsky, Wallon, Leontiev, para citar alguns modernos. Fiquei muitos meses estudando
Biologia e Conhecimento, de Piaget. E tenho treino para o estudo, e possuo a base matemática e
biológica para aquele livro.
Lecionei durante anos em cursos de Pedagogia na Universidade e encontrei alunos de vocação.
Pessoas preparadas, cultas e aptas, que conseguiram pontuação nos exames vestibulares para
seguir outras carreiras e optaram por Pedagogia, mesmo sabendo que encontrariam enormes
dificuldades na profissão. Mas a maioria estava ali por não conseguir outra coisa. Isso fazia do curso
um faz de conta!
E não é apenas com Pedagogia. A idéia que se tem dos professores, em geral, é por demais
depreciativa.. Os alunos de melhores notas em provas vestibulares vão para profissões como
medicina, engenharia, direito de universidades públicas. Por que magistério é uma profissão
desvalorizada tanto na remuneração como no prestígio social? Porque um médico vale mais que um
professor?
Uma mãe de aluno tinha uma filha normal, porém com limitações. A menina foi estudando com
dificuldades, com muitas reprovações. Quando estava na oitava série, eu conversava com a mãe e
perguntei sobre que curso faria no Segundo Grau, como era chamado na época. Ela me respondeu:
−"Vou colocá-la para fazer magistério porque, se ela não conseguir entrar em nenhuma faculdade,
pelo menos, pode dar aulas".
Pelo menos, pode dar aulas! Alguém diria: Se não servir para nada, pelo menos pode ser
médico? Pelo menos pode ser engenheiro? Qualquer pessoa pode dar aulas! Como vamos resolver o
problema da educação? Um dos muitos problemas é o salário. Como melhorar isso se qualquer
pessoa pode “pelo menos dar aula”?
“Só consegui pontos para fazer pedagogia”. “Pelo menos pode dar aulas”. Quem sabe faz,
quem não sabe ensina. É dramática a situação!
O problema é complexo e social. Está relacionado com a concentração de riquezas.
Quando mostro os graves problemas da Educação, não estou pensando que é fácil mudar. Sei
que o problema é muito complexo. O problema é social. É preciso valorizar a carreira de professor
tornando-a mais atrativa. Educação é por demais importante! A Educação melhorará muito quando,
na lista dos vinte primeiros colocados da Fuvest, juntos com medicina e engenharia, sempre houver
alunos que optaram pela pedagogia.
Mais textos curtos e polêmicos no blog:

www.internestorosa.blogspot.com

