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A entrevista é uma iniciativa do Coletivo Terra em Cena – um grupo de pesquisa 

e programa de extensão da Universidade de Brasília6. Conversamos com a militante e 

dirigente Julia Iara Araújo, do Coletivo de Cultura, Formação e Juventude do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST) do Maranhão, integrante da Direção Estadual 

daquele estado e coordenadora da Frente Palavras Rebeldes do Coletivo Nacional de 

Cultura do MST, no dia 24 de junho de 2021 com objetivo de compreender como ocorreu 

a experiência da Jornada de Alfabetização, realizada entre os anos de 2016 e 2018 no 

Maranhão, que Julia integrou como coordenadora e formadora.  

Consideramos a experiência de educação popular da jornada como algo 

exemplar e extraordinário no Brasil contemporâneo: ao passo que amplia a capacidade 

de atuação dos movimentos sociais aponta para possibilidade de transformação do 

modelo formal de educação pública com vistas à emancipação e auto-organização 

social.  

Foram alfabetizadas mais de mais de 20.000 pessoas de 15 municípios distintos 

em 2 anos, num processo que envolveu mais de 1.300 educadores em processo de 

acompanhamento e de formação permanente. Convidamos a conhecer mais desta 

experiência por meio das respostas que Julia Iara nos concedeu nesta entrevista. 
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https://www.youtube.com/channel/UCSRYx6y4yFKA-auTEgtKEEw 
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Quais foram as inspirações para construção deste processo? Explique sobre os 

métodos que foram tomados como referência para a Jornada de Alfabetização. 

O processo de formulação foi uma experiência mediada pelo MST, que tem uma 

pedagogia própria, tem uma organicidade, tem uma cultura política de organização. As 

jornadas fazem parte da nossa forma de organizar processos culturais e políticos dentro 

do próprio Movimento. Tem também os legados históricos, as brigadas são acúmulos 

das revoluções, a cubana é fundante para a Jornada aqui no Maranhão, mas também a 

Revolução Russa tem um trabalho interessantíssimo com Brigadas de Agitação e 

Propaganda. Nelas encontramos discussões profundas sobre como uma revolução 

precisa ser uma ação cultural. A própria trajetória de Paulo Freire é uma chave 

fundamental para estudar, entender, para poder conceber uma experiência desse 

tamanho. Esses processos também são históricos, são anteriores ao próprio 

Movimento.  

 

Foto de Elitiel Guedes 

 

Sobre o método, o coletivo da Coordenação Político Pedagógica entende que 

eles não são antagônicos, pelo contrário, eles surgem de um processo de tomada de 

decisão política comum, que é a transformação social. Tanto que o método “Sim, eu 

posso” nasceu e só foi possível porque Cuba fez uma revolução erradicando 

analfabetismo como uma tarefa prioritária no seu primeiro ano de Revolução. 

Chamamos de revolução dentro da revolução, isto foi a Campanha de Alfabetização em 

Cuba. Como também foi a experiência de Paulo Freire, do Movimento de Cultura 

Popular no Brasil. Os dois movimentos que geraram esses métodos partem da premissa 

comum de processos revolucionários e libertários, de uma educação não bancária, 

libertadora, consciente e criativa. Então, os dois nascem, ainda que eles tenham 

processos metodológicos diferentes, de uma concepção comum, um lastro comum.  
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Julia, quando você fala em círculo de cultura, o que é na prática? O que significa 

recuperar esse aspecto do legado da pedagogia freireana no contexto da 

Jornada?  

O ciclo de cultura tem aquele formato de diálogo a partir de temas geradores que 

estão retirados a partir de uma vivência concreta da realidade. Então, é uma vinculação 

muito direta com o trabalho e com a vida real das pessoas. Por isso os educadores 

moram lá, foram lá meses antes, fizeram um processo de territorialização, conheceram 

as lideranças, é preciso ser afetivo. Não existe círculo de cultura sem estes aspectos. 

Para os temas geradores, fizemos um estudo de quais eixos políticos, 

conceituais, estavam presentes naquela realidade. É claro, existem escalas que são 

universais e existem questões que são mais particulares. Partimos das universais com 

alguns eixos:  terra, trabalho, cultura, identidade, questões de gênero e as questões de 

direitos humanos. Os educadores tinham a tarefa de sistematizar e, por meio do diálogo, 

encontrar contradições e questões locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Rafael Stédile 

 

Destaco dois pontos onde a cultura ganhou papel de destaque no processo. No 

“Sim, eu posso” acrescentamos a mística como um tempo pedagógico, antes de iniciar 

qualquer processo tinha que abrir com mística. Sentiram-se seguros quando 
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entenderam que o objetivo era trazer nossa vida para ser representada. Além disso, as 

aulas públicas. Ou seja, fazer aula na praça, na avenida, fechar a cidade, colocar o povo 

todo para discutir questões, na qual a literatura tinha um papel importantíssimo. Lembro 

de um município que a gente foi, município de indígenas, inclusive, fizemos um conto 

da Palavras Rebeldes, nossa frente de literatura, chamado “Cansa não?”, é a história 

de uma família que tem a menina chateada pela mãe só mandar que ela fizesse as 

coisas. Tem uma linguagem tão engraçada que um velhinho levantou e falou assim: 

“Eita, lá em casa é desse jeito”, assim, no meio da rua. Mostras de arte, feiras de arte e 

cultura, festejo e forró eram muito comuns. Acho que ficou como um acúmulo importante 

dentro desse momento especial do ciclo de cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de Rafael Stédile 

 

Na relação entre método e prática, como se constituiu a práxis da Jornada? Quais 

apontamentos futuros são possíveis indicar? 

Precisamos entender, imagina, 1300 educadores que não eram do MST, por isso 

não passaram por um processo de formação política ou de um processo sobre a 

educação popular anterior à Jornada. Tivemos que trocar o pneu com o carro andando. 

Por isso a formação era continuada e bem acompanhada. O maior desafio era 

justamente não engessar o método como um processo lúdico. Você vai lá, canta uma 

música, faz uma brincadeira de roda, puxa ali uma discussão ou outra, faz um poema e 
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acabou: “Fui freireano!”. Esse era o maior desafio. A educação bancária é isso, você 

transmite um conhecimento e não tem mais margem para diálogo. A educação popular 

não, exige ter espaço para falar, espaço para ouvir, espaço para mudar de ideia quando 

for preciso. Isso aconteceu várias vezes: “Ô, precisa parar aqui, o que a gente planejou 

não vai dar certo, porque não cabe nessa realidade, não cabe, o que o povo quer falar 

é outra coisa, povo quer fazer é outra coisa”. Esta sensibilidade é importante e provocou 

diversos tipos de organização, com o MST, organizações indígenas e várias outras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Nós imaginávamos que a continuidade seria difícil. Tínhamos preparado uma 

terceira fase de “Sim, eu posso” com retorno em alguns municípios. Fomos 

interrompidos pela pandemia e pela burocracia. Agora temos um outro projeto, o núcleo 

de articulação de educadores populares no Maranhão. A proposta é organizar uma rede 

que exista para além do governo. Caso tenha uma ruptura com a lógica de governo 

progressista, há uma articulação concreta de educadores que foram engajados pelo 

“Sim, eu posso” e dos educadores vinculados. Então, esse foi o apontamento pactuado 

com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Direitos Humanos e Participação 

Popular do Maranhão. 

Tivemos conquistas com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), muitos 

municípios foram brigar, pedir escola e pedir a continuidade dos estudos. Isto também 

organizou processos de projeção de lideranças ou de empoderamento de processos 
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que já existiam. O desafio do nosso tempo é como que a gente puxa, provoca, causa o 

reboliço e isso depois não se perde, como se fosse só um evento, ou um processo 

datado. 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

Por que a jornada foi uma experiência, no seu entendimento, Julia, apenas do 

Maranhão apesar de ter mobilizado pessoas de outros estados? Ela 

aparentemente virou uma experiência de exceção e não a regra. Na sua avaliação 

por que a metodologia da educação popular não ganha essa dinâmica de 

movimento para além da escola, para fora dos livros? 

Mas isso é decisão política. Primeiro porque as decisões dentro do Estado 

exigem empenho, exigem uma série de consensos e exigem decisão política. Na minha 

opinião não nacionalizou porque os governos, em geral, não querem, embora hoje 

tenhamos experiências em outros estados, como Alagoas, Minas Gerais, Amapá, além 

dos processos em curso agora como em Maricá e projeções no Piauí e Rio Grande do 

Norte – vale ressaltar que são parcerias onde os governos e parcerias locais têm uma 

perspectiva de atuação mais próxima a movimentos sociais e organizações populares. 

Você movimenta politicamente municípios e o povo para pensar e na rua exigindo 

política pública. A Jornada movimentou questões de gênero, questões contra o 

latifúndio. Mexe com um monte de forças que são cômodas que elas fiquem quietas 

onde elas estão, mexem, inclusive, com relações que se interligam diretamente com 

próprios governos. Não está no projeto político da maioria dos governos do nosso país 

encampar experiências como essa, primeiro porque alfabetização nem é prioridade. 

Então, na minha opinião, tem a ver com o nível de importância que o governo dá para o 

povo, o nível de prioridade e protagonismo que o povo tem num projeto de governo. 
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O projeto da Jornada, por exemplo, está dentro de um plano de governo que 

chama “Plano Mais IDH”, onde o Governo centrou força em ações de política pública 

nos trinta municípios mais pobres do Maranhão. Este plano articulou a educação, com 

a saúde e infraestrutura para pensarem coletivamente em soluções para questões que 

parecem pequenas e, por isso, geralmente são ignoradas pelos governos, mas que 

fazem toda a diferença na vida da população.  

Como você avalia que no conjunto da organização o legado da educação popular 

está presente, vivo e articula a relação entre letramento, ética e palavra literária? 

Eu sou da opinião de que está vivíssimo. Talvez não do ponto de vista 

metodológico, do que seriam palavras geradoras ou círculo de cultura, mas eu acho que 

do ponto de vista da concepção política do que seria trabalho de base, por exemplo, 

acho que está presente essa chave de pensamento do Paulo Freire, que é educação 

popular para ação cultural libertadora. Tudo que a gente faz é na perspectiva de 

emancipar e na perspectiva de construir consciência crítica e criativa, abrir caminhos 

para a construção de outro mundo possível, de outra sociedade possível. Temos uma 

grande capacidade de produzir diálogos, provocar esteticamente por meio da Mística e 

deixar reflexões. 

A gente entende a cultura num sentido amplo, organização da vida, produção e 

reprodução da vida, é modo de vida efetivamente. Então, quando assumimos que para 

nós, reforma agrária popular é um programa cultural a gente está falando de um modo 

de vida, de uma alteração concreta de relação com a terra, com o trabalho, com a 

moradia, com a soberania alimentar, com as relações de gênero. Estamos assumindo 

a pedagogia do Paulo Freire, de educação popular e libertadora.  
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