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Educação
Foi o número de moradores de Angicos que
começaram a alfabetização. Ao todo, 300
deles se formaram, com 70% de
aproveitamento no “Teste de Alfabetização”
e 87%, no “Teste de politização”380

POVO E TIJOLO PARA ENSINAR A LER
Há 50 anos, Paulo Freire dava início ao seu projeto de alfabetizar em 40 horas 300 alunos de Angicos (RN)

Era um dia como outro qualquer, em
1963, quando os pais de dona Maria
Eneide de Araújo Melo ouviram correr
na cidade de Angicos, a 171 km de Na-
tal, no Rio Grande do Norte, a notícia
de que, ali, os adultos poderiam apren-
der a ler e escrever em apenas 40 horas.
Era a oportunidade para quem, quase
aos 30 anos, sequer sabia quantas letras
eram necessárias para riscar o próprio
nome. Analfabetos, como 40% da po-
pulação brasileira adulta daquela épo-
ca, Severino de Araújo e Francisca de
Andrade Araújo pensaram: “Por que
não tentar?”. Em 18 de janeiro de 1963,
o educador Paulo Freire deu início à
primeira turma em que aplicaria seu
método. Severino e Francisca estavam
em um dos círculos de cultura, que
contavam com até 15 alunos.
Quatro meses depois, o país tinha

menos 300 analfabetos, graças ao tra-
balho conhecido como as 40 horas de
Angicos — que completa agora seus 50
anos. Sem ter com quem deixar a filha,
Severino e Francisca levavam Maria
Eneide, então com 6 anos, para as au-
las. Mesmo sem ser o público-alvo do
projeto, a pequena aprendeu a ler e a
escrever. Antes demorrer, os pais, anal-
fabetos até a vida adulta, viram, comor-
gulho, a filha virar professora.
—Depois de aprender a ler e a escre-

ver, eles fizeram questão de fazer outra
identidade, em que pudessem assinar.
Mesmo sendo uma aula de alfabetiza-
ção, os professores incentivavam os
alunos a tirarem os documentos e a co-
nhecerem seus direitos — disse Maria
Eneide, que hoje tem 56 anos.
Inédito, o projeto rompeu os concei-

tos de alfabetização da época. Primeiro,
porque se baseava na experiência de vi-
da das pessoas. Segundo, porque um
dos objetivos era dar ao aluno um espí-
rito crítico sobre o papel do homem no
mundo—as duas primeiras aulas eram
apenas sobre cultura. Terceiro, porque
não existiam cartilhas, com lições pro-
gramadas. Paulo Freire repudiava o uso
do material que, segundo ele, pouco ti-
nha a ver com a realidade do aluno.
— Ele dizia que eram palavras e uma

metodologia que vinha de cima para
baixo. O aluno era apenas um objeto—
disse Marcos Guerra, um dos coorde-
nadores dos círculos de cultura onde
era difundido o método de Paulo Frei-
re, durante seminário promovido pela
Fundação Roberto Marinho em come-
moração aos 35 anos do Telecurso.
Nométodo Paulo Freire, eram identi-

ficados, a partir de uma conversa, os
termos que faziam parte do cotidiano
da turma. Eram as chamadas palavras
geradoras. A partir de uma expressão
mais simples, os alunos aprendiam o
que eles mesmos apelidaram carinho-
samente de famílias. Assim, a partir de
palavras mais simples como povo, voto
ou tijolo, os adultos aprendiam as “fa-
mílias” silábicas. E passavam a notar
que, com isso, já poderiam formar ou-
tros termos.
— O significado é bem maior do que

uma experiência que repercutiu fora do
Brasil e é válida até hoje. É um método
que desperta o desejo de continuar
aprendendo o resto da vida — disse o
presidente do Instituto Paulo Freire,
Moacir Gadotti.

FREIRE FOI CONSIDERADO SUBVERSIVO
Ométodo agradou. A formatura da tur-
ma pioneira em Angicos, escolhida pa-
ra ser a primeira a viver a experiência
por ser a terra do governador do estado
à época, Aluísio Alves, contou com a
presença do então presidente João
Goulart. O método ganhou expansão,
foi exportado para outros estados e im-
pulsionou o Programa Nacional de Al-
fabetização. Numa época em que anal-
fabetos não podiam votar, o país ga-
nhava não só mais pessoas que sabiam
ler e escrever, mas também eleitores.
Foi somente com a promulgação de
uma emenda constitucional em 1985
que os analfabetos recuperaram o di-
reito de votar, em caráter facultativo.
O projeto não teve vida longa. Veio o

golpe militar, em 1964, e a difusão do
método caiu por terra. Uma prática que
ensinava aos alunos não só as letras,
mas seu papel no mundo e sua impor-

tância para a sociedade não agradava
aos militares. Prova disso é um trecho
do Inquérito Policial Militar a que Pau-
lo Freire respondeu durante a ditadura:
“É um dos responsáveis pela subver-

são imediata dos menos favorecidos”,
dizia o relatório de outubro de 1964.
Considerado subversivo, Paulo Freire

terminou preso e exilado. Mesmo com
o pouco tempo de existência, ométodo
fez o educador ser, até hoje, um dos
brasileiros mais estudados no exterior.
— O Brasil ainda fala pouco de Paulo

Freire. O mundo se apropriou muito
mais da teoria dele. As grandes univer-
sidades americanas e europeias lem-
bram nas salas de aula, na grade curri-
cular, a importância de Paulo Freire. Se
você diz lá fora que conviveu com Pau-
lo Freire querem tirar foto com você —

lembraVilmaGuimarães, gerente-geral
de Educação e Implementação da Fun-
dação Roberto Marinho, que conviveu
com o educador por 40 anos e exalta o
legado do amigo.
Apesar de cinquentenário, o projeto

de Paulo Freire ainda é considerado
atual pelos educadores:
— O método não envelheceu. Conti-

nua sendo atual. Se não está sendo usa-
do é porque não corresponde ao objeti-
vo dos governantes — afirmou Marcos
Guerra.
Quando a experiência de Angicos

completou 30 anos, Paulo Freire voltou
à cidade. Reencontrou os alunos que,
emocionados, agradeciam ao educa-
dor que desenvolveu a teoria que os
ajudou não só a aprender as letras, mas
a escrever o próprio futuro. l

FOTOS DE ARQUIVO DO INSTITUTO PAULO FREIRE (SP)

AULAS. Em círculos de cultura que contavam com até 15 alunos, os professores ensinavam sem cartilhas e usavam palavras que faziam parte do vocabulário da turma para ensinar as sílabas

RETORNO. Paulo Freire volta a Angicos 30 anos depois de formar a 1ª turma com seu método
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“O método não envelheceu. Se não está sendo usado é
porque não corresponde ao objetivo dos governantes”
Marcos Guerra, alfabetizador em um dos círculos de cultura

Programas de alfabetização
não conseguiram atingir metas
Desde o início do
século XX, todas as

tentativas do
governo fracassaram
Em 1988, a nova Constituição
que bradava os direitos e deve-
res do povo brasileiro trazia
também uma promessa: a de
que haveria esforços para que
o analfabetismo fosse extinto
emdez anos. Não aconteceu. E
25 anos depois da promulga-
ção da Carta Magna, o proble-
mapersiste. Segundodados do
Censo 2010, ainda há 10% de
adultos analfabetos no país.
O objetivo de fazer com que

todos os brasileiros saibam ler e
escrever é antigo. No início do
século XX, o poeta Olavo Bilac
liderou uma campanha contra
oanalfabetismo.Em1942, ocor-
reu a criação do Fundo Nacio-
nal do Ensino Primário, com
destinação de 25% dos recursos
à alfabetização de adultos. Cin-
co anos depois, o presidente
Eurico Gaspar Dutra iniciou a
Campanha de Educação de
Adolescentes e Adultos, reto-
mada por Getúlio Vargas em
1952. Muda-se o governo, mu-
da-se oprograma. Em1958, Jus-
celino Kubitschek criou a Cam-
panha Nacional de Erradicação
do Analfabetismo.
Em 1964, o educador Paulo

Freire deu início à experiência
de Angicos. Dentro do progra-
ma das Reformas de Base do
presidente João Goulart, o mé-
todo auxiliou na composição
do Programa Nacional de Alfa-
betização, que Paulo Freire
ajudou a desenvolver. O plano
pretendia alfabetizar cincomi-
lhões de jovens e adultos em
dois anos. Logo após o golpe
de 1964, um decreto dos mili-
tares extinguiu o programa.
Com a ditadura militar veio,

em 1967, o Movimento Brasi-
leiro de Alfabetização (Mo-
bral), cujo objetivo era alfabe-
tizar 11,4 milhões em quatro
anos. A erradicação viria em
oito anos. Mais uma meta que

não foi alcançada.
A redemocratização trouxe a

extinção do programa e uma
nova tentativa, por meio da
Fundação Educar, no governo
de José Sarney, que incorpo-
rou algumas iniciativas doMo-
bral. Eleito, Fernando Collor
repete a história: acaba com o
plano anterior e implanta, em
1990, o Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania
(Pnac). A meta era, em quatro
anos, reduzir em até 70% o
analfabetismo.
Com o impeachment de Col-

lor, o presidente Itamar Franco
instituiu, em 1993, o Plano De-
cenal de Educação para Todos,
cuja meta era acabar com o
analfabetismo em dez anos. O
programa foi descontinuado e,
em 1997, o presidente Fernando
Henrique Cardoso criou o Pro-
grama Alfabetização Solidária.
Veio o governo de Luiz Iná-

cio Lula da Silva e com ele o
Programa Brasil Alfabetizado,
criado em2003, comoobjetivo
de universalizar a alfabetiza-
ção de brasileiros acima de 15
anos. Lula prometeu erradicar
o analfabetismo em seu pri-
meiro mandato e chegou a di-
zer que o desafio dependia
“muito menos de dinheiro” e
“muito mais de disposição po-
lítica”. Mas foi mais um a fra-
cassar. Na década passada, a
proporção de adultos iletrados
teve queda pífia: de 13,6%, em
2000; para 9,6%, em 2010. l

ANALFABETISMO
(população de 15 anos ou mais)

Fonte: Censo IBGE
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Vídeo mostra comemoração dos
50 anos das 40 horas de Angicos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 4.




