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O presente trabalho constitui parte da pesquisa realizado durante o processo de doutoramento concluído, em março de 2003, no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O problema da pesquisa situa-se dentro do debate e das produções que avaliam os efeitos sócio-econômicos produzidos pelas políticas governamentais de alfabetização dirigidos para jovens e adultos da sociedade brasileira.
Através de estudos desenvolvidos por Paiva (1982 e 1973), Lovisolo (1978), Graff (1994), Haddad (2000), entre outros, sobre esta temática, pode-se conferir que no Brasil as iniciativas que envolvem estas políticas parecem confirmar a inexorável existência de sua conexão com os modelos políticos, sociais e econômicos implantados no país, influenciando e condicionando os sentidos da cidadania dentro dos marcos ideológicos vincados por estes modelos.
Em relação às políticas de alfabetização de jovens e adultos, de 1985 até 2002, a sociedade brasileira acompanhou a implantação de quatro campanhas dirigidas à erradicação do analfabetismo no país.
O MOBRAL, programa instituído pela ditadura militar na década de 1970, veio a ser substituído pelo Projeto Educar, no ano de 1985, o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), em 1993, plano este que gozou de pouca expressão no cenário político-educacional brasileiro e o Programa Alfabetização Solidária PAS), implantado em 1997. Como podemos testemunhar, a meta de erradicação do analfabetismo perseguida por estas programas não se cumpriu, ao longo destas quatro últimas décadas.
Há que se destacar que o Programa Alfabetização Solidária, implantado no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, emerge de um contexto de minimização do Estado e do desmonte das políticas públicas sociais, constituindo-se numa das vertentes assistencialistas do Programa Comunidade Solidária (PCS) para o combate à pobreza e à exclusão social nos municípios das regiões do Norte e do Nordeste do Brasil, onde os impactos das políticas neoliberais tornaram-se mais severos. 
Ao combinar a tríade analfabetismo-pobreza-exclusão social, os idealizadores do PAS consideram que a alfabetização é a principal via para que o sujeito seja transformado em cidadão e não corra os riscos de ingressar na grande massa  dos excluídos socialmente. Desta forma, argumentam ser a cidadania fruto da alfabetização, refuncionalizando, assim, estes dois termos no interior da relação entre alfabetização e cidadania.
Considerando que os sujeitos atribuem sentidos às palavras a partir da visão de mundo que as suas condições sociais e materiais de vida permitem-lhes elaborar a questão central deste estudo envolveu compreender os sentidos da cidadania na perspectiva dos idealizadores do PAS e dos alfabetizandos de Jaramataia. 
Neste processo investigativo, busquei captar os diferentes sentidos sobre cidadania entendendo ser esta um signo ideológico no qual ressonam e se reatualizam os conflitos e as lutas entre projetos de grupos sociais diversos. 
A pesquisa foi, então, constituída a partir de duas fontes: os documentos institucionais do PAS e uma série de entrevistas realizada junto aos alfabetizandos de Jaramataia, município localizado no sertão do Estado de Alagoas, campo empírico da pesquisa.
 Para a análise destas fontes a pesquisa encontrou no pensamento de Mikhail Bakhtin (2000; 1992) férteis encaminhamentos teóricos que convidaram à sua abordagem reflexivo-metodológica na perspectiva ideológica e dialética da linguagem. Para este autor, por ser histórica e socialmente produzida, a linguagem é a forma criada pelos homens onde estes e os sentidos se constituem dialeticamente.
Do ponto de vista metodológico, desejando compreender os sentidos da cidadania nos enunciados dos idealizadores do PAS e dos alfabetizandos de Jaramataia, mantive minha escuta em Bakhtin para dizer que estes enunciados formam textos. Sendo textos, os enunciados constituem uma realidade imediata que habita os diversos campos de preocupações das ciências humanas, pois, sem textos, não há objeto de estudos e pensamento.
Certamente que, ao tomarmos os sentidos das palavras na perspectiva dialética, haveremos de reconhecer que estes são múltiplos, visto que o sentido da palavra é totalmente determinado pelo seu contexto. Como nos ensina Bakhtin (1992), a palavra é um palco de lutas ideológicas que, marcada por um tempo histórico e em um espaço social determinados, disputam a hegemonia da determinação do seu sentido em uma sociedade.
 Com efeito, pode-se dizer que a palavra, como signo ideológico, constitui-se em um espaço onde a luta pela hegemonia de sentido historicamente se efetiva (Barreto, 2002). Nestes termos, a discussão sobre a relação entre ideologia e linguagem ganha importância fundamental, pois ativa a idéia sobre a qual os sentidos tendem a sagrar-se como legítimos ou oficiais em determinados contextos.
A hegemonia de um sentido é conquistada não somente pelo consenso, mas, também, pela via do silenciamento (Orlandi, 1997) de sentidos outros, cuja pedagogia é imputar ao dizer das classes populares o que se quer e deve ser ouvido, tentando diluir o confronto e o questionamento destas em relação aos grupos sociais dominantes.
Se, em termos ideológicos, na linguagem se manifesta uma hegemonia de sentido, não se pode aceitar que esta noção implique na existência de um único e derradeiro sentido. Ou seja, pode-se erguer a idéia de que existem os sentidos não oficiais que vêm a ser produzidos pelos grupos sociais dominados. Sentidos estes produzidos nas condições concretas em que vivem estes sujeitos e pelas relações que criam entre si e com a realidade. 
Esta idéia nos permite rejeitar a concepção pejorativa de ideologia como sendo a forma pela qual a realidade é mascarada ou distorcida, levando os sujeitos a criarem uma falsa consciência sobre si mesmo, sobre outros sujeitos e sobre o mundo. A partir desta orientação, pode-se, também, duvidar da idéia de que só existe um sentido verdadeiro de cidadania e, portanto, todos os demais sentidos construídos em relação a ela seriam sentidos falsos.
Como compreender é cotejar um texto com outros textos e pensar num contexto novo, percorrendo os textos do PAS, tanto dos idealizadores do PAS quanto dos alfabetizandos de Jaramataia, voltei-me para os seus enunciados, detendo-me nos conteúdos que manifestam referências à cidadania. 
Em relação aos documentos institucionais do PAS, ocupei-me, então, de analisá-los/compreendendo a partir da noção de hegemonia de sentido, enfeixada pela perspectiva do silenciamento pela qual o PAS tenta garantir o sentido oficial sobre cidadania, excluindo outros sentidos possíveis.
 Em relação aos textos dos alfabetizandos, tendo adotado a entrevista dialogada como principal instrumento para a coleta de dados, procurei entrever possibilidades de resistências, sentidos possíveis, sentidos não oficiais e, por isso, não legitimados em relação ao sentido hegemônico de cidadania que vem sendo construído - como sentido hegemônico - pelos idealizadores do PAS.
Com relação à noção conferida à palavra resistências, acompanho aqui, o sentido atribuído por Chauí (1989: 122), ao considerar que estas formam e compõem um conjunto de práticas sociais construídas pelas classes populares. Estas práticas estabelecem relações inter-subjetivas com o dito e o não-dito, o visível e o invisível, podendo ser dispersas e ambíguas. São, por isso, constituídas por uma lógica própria que se realiza nas brechas das concepções consideradas dominantes, recusando-a, aceitando-a ou simulando conformar-se em relação a estas.  
Os estudos elaborados constatam que, na relação entre alfabetização e cidadania, esta última, ao ser concebida político-social e historicamente pelas classes hegemônicas brasileiras, tem sido subordinada à alfabetização. Desta relação tem se extirpado o caráter ético do direito das classes populares à alfabetização e, em seu lugar, é legitimado o sentido de ser esta a própria condição e critério para se ter acesso aos direitos de cidadania. 
Dizendo de outra maneira, a alfabetização tem sido hegemonicamente funcionalizada como credencial que oficializa o pertencimento das classes populares à base da estrutura dos direitos na sociedade brasileira.
A produção de metáforas que comparam o analfabetismo como cegueira  e o analfabeto como cego, as políticas de alfabetização de jovens e adultos legitimam a negação dos direitos das classes populares, interditando a sua participação no exercício do poder e no acesso à riqueza produzida pelo trabalho social. Tais metáforas funcionam como formas de silenciamento, dando legitimidade a um certo consenso social pois, imputa ao analfabeto o atributo da “cegueira”, justificando sua menoridade política e econômica, bem como imantando a oferta da alfabetização como única via de ascensão social  e de aquisição de direitos.
Ao decifrar a mágica das letras, o analfabeto vislumbra a mágica do conhecimento, do prazer de aprender, de ser cidadão, de sonhar e lutar por dias melhores, por mais direitos, por mais conhecimento. Pela inclusão social (Alfabetização Solidária, 1998).
A idéia da menoridade do sujeito analfabeto se explicita, não apenas, nos discursos oficiais dos programas de alfabetização anteriormente desenvolvido. A sua legitimação, pelo silenciamento de sentidos, estará presente nas vozes dos alfabetizandos de Jaramataia participantes do Programa Alfabetização Solidária:
-As pessoas que não sabem ler, não é ninguém. Tem que ler bastante pra ficar inteligente (José França, músico e trabalhador rural de aluguel, 22 anos).
Relembro, ainda, que em Jaramataia, durante as entrevistas feitas com os alfabetizandos, era bastante comum ouvir em suas vozes o sentido de que a pessoa que não sabe ler nem escrever é como um “cego”:
- Mas, você não “enxerga?
- Enxergar, eu enxergo, mas é o caso de  querer ir pra algum lugar, sem precisar      ficar dependendo dos outro pra tomar ônibus (...), ir no mercado, vê um produto.
- Então, é uma “cegueira” diferente...
- É quase igual, ver sem ler, não tem muita valia... (Ivaneide, tecelã de rede de pesca, 22 anos). 
Nestes diálogos, pareceu-me que, ser “cego” - porque analfabeto -, pode ser compreendido pela disseminação ideológica que se tornou dominante graças à artesania ideológica da racionalidade liberal. Para esta concepção, quem não lê nem escreve, não possui capacidade para compreender e, portanto, não vê.
Por esta perspectiva, aos sujeitos não alfabetizados é-lhes imputado o silenciamento, pois estes devem reproduzir o sentido dominante que precisa ser repetido para ser “ouvido” e ressonado através dos tempos nas longas temporalidades dialógicas, como nos diz Bakhtin.
A partir deste ponto de vista, o discurso da alfabetização como única forma de salvação dos pobres e “libertação” de sua suposta “ignorância” é ostentado com celebração por um dos parceiros do PAS:
Quero ajudar a livrar as pessoas de um caminho ruim, de uma vida perdida.(...) Quem não sabe ler é um verdadeiro escravo, não é dono do seu destino e vai ser sempre manipulado. Se tivéssemos um país sem analfabetos, ampliaríamos a possibilidade de melhorar a vida de muitos cidadãos  (Empresário parceiro do PAS, Alfabetização Solidária, 2000).

O Programa Alfabetização Solidária, por seu turno, além de reeditar a metáfora da “cegueira”, criou uma outra, a “orfandade”, expressa na campanha do PAS, de forte apelo caritativo, na qual atribui à sociedade a responsabilidade pela erradicação do analfabetismo, exortando-a a “adotar um aluno” por meio de doações fixas em dinheiro, baseado num modelo de parceria que foi capaz de produzir a “ideologia da solidariedade” (Sousa,2001). 
Concluo que, tanto a “cegueira” quanto a “orfandade” exprimem reducionismos moralizantes (Arroyo, 1987) e intimidam socialmente os sujeitos não-alfabetizados. Estas metáforas, manifestadas através dos documentos do PAS e na voz dos seus idealizadores, não ressonam apenas como desvios, mas, sobretudo, como obstáculos à compreensão da cidadania que, ao ser descolada da questão do poder e do modelo de sociedade que o alimenta, silencia a construção dos sentidos através da ideologia dominante e, por sua vez, não admite a sua compreensão como produção social e histórica, cuja linha de horizonte é dialeticamente tensionada por conflitos, confrontos de sentidos, onde a luta de classes e das diferenças culturais, étnicas e sexuais estão sempre presentes.
A pesquisa de campo realizada no município alagoano de Jaramataia evidenciou que a alfabetização, tomada como ponto de partida para a conquista de direitos, por si só, não tem força suficiente para operar as transformações das condições sociais de existência dos alfabetizandos entrevistados.
Perscrutando a realidade em que vivem, realidade na qual circulam os sentidos dominantes mas, também, de onde insurgem os sentidos dos dominados acerca da cidadania, procurei compreender o movimento dialético e dialógico existente entre estes. 
No entanto, para mim como pesquisadora não pareceu ser suficiente, apenas, ouvir as vozes dos alfabetizandos a respeito do que para eles evocava esta palavra. Foi preciso compreendê-la dentro do contexto da realidade vivida, a partir da qual suas vozes entoavam a existência encarnada sobre a ausência de direitos.
Em suas vozes, premidas pela ambigüidade Conforme assinala Chauí (1989:123), a ambigüidade, presente nas vozes das classes populares, não significa falha, defeito e carência de repertório sócio-lingüístico, mas formas sociais estratégicas de resistência., muitas vezes se punham juntos o afirmar e o negar, o silenciamento e a resistência, manifestações de uma dupla perspectiva (Gramsci, 1999) veiculadas pela linguagem e, dessa maneira, construída pela necessidade de dissimular, no silenciamento imposto pelos sentidos hegemônicos, o núcleo de bom senso e os resíduos de possíveis.
A ambigüidade e a dupla perspectiva traduzem as formas auspiciosas dos alfabetizandos de Jaramataia de se recusarem à sujeição imposta pela facticidade determinista da ideologia dominante que só enxerga a menoridade, justificando a impossibilidade de estes sujeitos participarem da construção de um projeto de classe e de humanidade diferente daquele que os submete ao processo de subalternidade. 
Pode-se aprender nos seus enunciados a recusa conformada/resistida que entremeiam nas suas vozes, criando rupturas em face à ordem e ao poder econômico-social clientelista e concentrador que campeia, secularmente, em Jaramataia.  Dessa forma, os alfabetizandos parecem construir lógicas próprias para resistir às ideologias dominantes que os lançam contra os perigos de serem, definitivamente, empurrados em direção ao abismo escavado, historicamente, pela sociedade desigual. 
Assim, ao me voltar para os enunciados dos alfabetizandos entrevistados, constatei que o direito ao “trabalho” é a primeira referência que todos utilizam para expressarem as suas próprias condições de vida. É em relação a este direito que encontrei fartas explicações sobre as dificuldades e necessidades que precisam ser atendidas para se viver uma vida melhor, em uma palavra, para se ter cidadania.
- Tudo no mundo depende do trabalho. É isso que o povo daqui tem precisão (...), e esse é um direito que não é só meu, mas de todos os outros de todo ser humano (...).Porque nós precisamos de muita coisa e tudo depende disso (...). É do trabalho que a gente enche a nossa barriga e de onde a gente tira o nosso respeito... (Dª Cacilda, funcionária pública aposentada, 67 anos).

É do trabalho que emana, invariavelmente toda a perspectiva de vida. A relação que os alfabetizandos fazem, entre o direito ao trabalho e suas situações de vida, parece determinante  para apreender de que modos a realidade em que vivem vem sendo produzida e como esta realidade tem marcado as suas existências e dialeticamente as possibilidades de se tornarem cidadãos.
O enunciado citado sintetiza a principal preocupação manifestada pelos alfabetizandos e explicita a concepção de um direito social, um direito coletivo, fundamental para que a pessoa seja considerada “um cidadão respeitado”. É da efetivação deste direito que advêm os recursos indispensáveis para se obter as condições mínimas à manutenção da vida. 
No entanto, não é difícil compreender que diante da negação do direito ao trabalho, os trabalhadores recorram a outras formas possíveis de sobrevivência. Uma delas é a dependência de pequenos favores do poder político local que , por outro lado, impede o trabalhador de exercer o seu direito de consciência e autonomia para expor livremente o seu pensamento e as suas insatisfações frente à realidade.
Recorrendo a Victor Nunes Leal (1997) é possível entender que a situação vivida pelos trabalhadores faz do favor um componente de uma relação de reciprocidade. Por outro lado, Raimundo Faoro (1995), ao complementar a análise do voto de cabresto como fenômeno sociológico - principalmente no meio rural -, concorda ser este uma das heranças do coronelismo.
Contudo, continuando a entrevistar os alfabetizandos, percebi que nesta relação de dependência jaz uma tensão, não apenas com o chefe político local, mas, também, em relação aos grandes proprietários de terra da região. Ou seja, o tributo, pago com o voto pelo favor recebido, não é uma das negociações mais tranqüilas para os alfabetizandos.
Ao falar sobre a difícil situação dos que não têm trabalho, um alfabetizando elaborou uma importante análise política sobre o direito ao voto apontando a contradição existente entre a formalidade constitucional de um direito e a falta de liberdade para poder exercer este mesmo direito:
- A situação aqui, no sertão, não é boa mesmo, não. Quem tem o seu emprego, tudo bem..., mas quem não tem passa a pior.
- Você acha que é possível mudar?
- Mudar,como? Todo ano votar no Prefeito, votar nos vereadores. Eles passam o ano dele lá, todos comendo...
Por quê vocês continuam votando neles?
- Eles passam 4 anos deles numa boa, comendo, vestindo, passando do bom e do melhor e nós assim...
- O que acontece se não votar?
- O camarada fica marcado se não votar. (...) O camarada não tem direito de ir ali, no posto e consultar que não pode.
- Mas se os serviços são públicos, vocês não deveriam ficar proibidos de entrar no posto...
- Não, não fica proibido, mas é mais difícil, porque tudo que o camarada não pode. Não é tudo, porque não ganha. Uma necessidade grande, não ganha. O cabra entra de boca aberta pra morrer, corre ali, porque em volta do prefeito tem carro pra todos os cantos, mas se não votar em quem se pede, o camarada diz não, diz que é contra (José Nivaldo, pedreiro desempregado, 38 anos).
Nas vozes destes alfabetizandos ecoa a crítica à perspectiva liberal de cidadania, já denunciada por Marx no século XIX. Sendo assim, os alfabetizandos parecem compreender que o  voto como direito constitucional, dentro das condições impostas pela estrutura de poder em Jaramataia, não possibilita a sua emancipação política e, muito menos, a sua emancipação social. 
Se, por um lado, os alfabetizandos demonstram aparente resignação diante da necessidade de depender da ajuda do prefeito ou de outras pessoas, por outro lado, também se pode depreender que muitos outros alfabetizandos não estão dispostos a se conformarem a esta relação de dependência. Ao contrário, alguns, inclusive a rejeitam de forma veemente, por isso, reclamam do direito ao trabalho, pois entendem que é só através dele que se adquire autonomia política e social: 
- O melhor de ter trabalho é que a gente não precisa depender dos outros.
- Depender, como?
- É caso de nós ter que ficar aceitando ajuda de pessoas de fora (...). É porque a gente não tem. Mas não é bom, não. (...) A gente se sente feliz na hora de receber uma ajuda e de qualquer pessoa. Mas a gente mesmo, o gosto da gente, é ser independente. (...) Não precisar só de obrigação, de favor. Isso é uma coisa que não é bom pra gente(...) E só o trabalho dá isso (João Batista, trabalhador rural de aluguel, 35 anos).
Desse modo manifestam que só se é independente quando se é senhor de si próprio, pois percebem que, quando se vive do favor dos outros,  se lhes deve não só a manutenção da vida, mas também a sua criação (Marx, 2002), assim se amoldando às vontades do seu mantenedor que cria de acordo com a sua concepção de mundo. Os alfabetizandos querem ser senhores de si, querem criar-se a si próprios sem as amarras da dependência que os forma e os deforma em um ser que não é eles próprios.
Os diálogos com os alfabetizandos me colocaram frente às dificuldades experimentadas de maneiras diferentes por estes grupos em relação ao trabalho e em relação à alfabetização operar mudanças econômico-sociais em suas vidas. Elas expressam as tensões por eles vividas e produzidas pelas relações sociais aos quais são submetidos. 
As vozes dos alfabetizandos, além de manifestarem estas relações - próprias das relações de acumulação do latifúndio Em seus “Manuscritos econômico-filosóficos”,  Marx analisa que a economia capitalista  recriou formas tributárias de extração de excedentes econômicos, não apenas do processo produtivo capitalista-industrial, como, também,  pela renda da terra. Na apropriação feita por Martins (1993:168) a propósito da análise de Marx, este autor compreende que as relações de trabalho nas zonas rurais do Nordeste brasileiro, as relações que predominam não são aquelas consideradas tipicamente  salariais. Observa-se, nestas regiões, formas não-capitalistas de produção instituídas pelo capital, relações estas baseadas no tributo disfarçado como uma relação capitalista pela suposta equivalência entre compra e venda da força de trabalho como mercadoria. -, nos ajudam a, gradativamente, reunir sentidos por entre os quais pode-se compor as possibilidades destes trabalhadores pensarem a si como cidadãos ou não cidadãos, bem como, vinculados a estas dimensões, como podem perceber os impactos do PAS para transformá-los em cidadãos.
A condição de expropriados pelo latifúndio é dramaticamente denunciada pelos trabalhadores rurais de aluguel e trabalhadores assalariados, o mesmo acontecendo com os trabalhadores nas frentes de serviço As frentes de serviço se constituem  em atividade emergencial destinada pelo governo federal aos trabalhadores rurais de aluguel que, durante o período da seca, perderam suas lavouras ou não conseguem alugar sua força de trabalho nas fazendas. São consideradas frentes emergenciais para o enfrentamento da fome nas regiões atingidas pela seca. quando estes últimos, pela ausência  das chuvas de inverno, as lavouras de subsistência desaparecem. 
O direito de trabalhar e de receber um salário justo tem como fundamento a luta pelo direito à alimentação, direito imediato e insubstituível para garantia da própria existência, ou seja, um direito de não passar fome:
- Eu acho que pra se viver melhor, eu acho que é comer uma comida boa pra não estar comendo só um pouquinho de feijão, um pouquinho de farinha seca. Porque várias vezes já comi farinha seca com sal. Já comi cuscus velho e seco porque não tinha nem café e nem açúcar. E vivendo mais eu e meu marido, também passava dificuldades. Cansei de dormir de noite com fome, sem ter condição de ter. Olhava tudo e não tinha o que comer. Então, dormia assim mesmo (Rivaldina, trabalhadora rural de aluguel, 52 anos).

- Precisamos de alimentação melhor para dar aos nossos filhos sem nos preocupar. Quanto a isso, a gente se preocupa muito. É o tempo todo pensando numa alimentação melhor para os filhos. (Leonídia, trabalhadora assalariada, 29 anos).
Não ter de passar novamente pela experiência da fome é a principal preocupação dos alfabetizandos. Daí o direito à alimentação, em muitas entrevistas, vir antes de qualquer outro direito, embora sempre em conexão com o direito ao trabalho e a um salário justo. 
O direito a uma boa alimentação, constitui não só um direito básico, mas fundamental, que se expressa na luta pelo direito à existência: a fome e a subalimentação constituem uma violação do direito fundamental à vida. 
A fome em Jaramataia, e no nordeste brasileiro como um todo, tornou-se em obstinação para muitos estudiosos, e mesmo para o atual presidente eleito – Luis Inácio Lula da Silva - ao investigarem as suas causas enquanto fenômeno social, político e econômico. Linhart (1981) analisou que a fome do nordeste se constituiu em uma fome elaborada, aperfeiçoada, sobretudo, pelo modelo desenvolvimentista do regime militar; uma fome que progrediu ao ritmo da economia de mercado. A economia da fome do capitalismo produz, de forma sistemática, uma humanidade subalternizada da qual retira a força de trabalho para a manutenção dos lucros e dos privilégios das elites. 
O processo histórico da economia da fome fez acentuar, ainda mais, a concentração de terras e da renda no campo, ceifando a vida, antes mesmo que os trabalhadores rurais sem terra reivindiquem os direitos de cidadania.
Os trabalhadores rurais, nos diz Milton Santos (1996), são os menos titulares de direitos, já que o trabalho e os serviços públicos essenciais lhes são negados sob o pretexto da falta de lhe fazer chegar saúde, emprego, educação, água e eletricidade. São estes que se encontram mais vulneráveis diante de um modelo econômico concentrador de terra e de renda. A má utilização da terra pelos grandes proprietários contribui para a economia da fome. 
Conforme dados do IBGE (2000), do total das terras ocupadas (cerca de 400 milhões de hectares), somente 11% são destinadas ao cultivo das lavouras temporárias na produção de alimentos. Outros 3% são utilizadas para a produção de lavouras permanentes, como o cultivo do café e de frutas. As lavouras temporárias, principais responsáveis pela produção de culturas e de cobertura da mão-de-obra de agricultores sem terra, vem sendo acentuadamente diminuída em função de sua utilização como pastagens naturais ou de cultivo de alimento para o gado:
- A maioria dos fazendeiros plantam mais milho é para fazer comida para o gado. Quando a gente colhe, a gente coloca aqueles milhos todos nos sacos. Aí, cobre ele com a lona(...). Ele lá, não vai ter trabalho com nada. A gente roça, limpa, ara, planta e colhe. Já dá no saco. 
- E, depois, o que é feito com o milho?
- Eles moem tudo, com casca e tudo. Ele não quer dar um pouco o milho, dão pro gado comer. Eles plantam o milho para o gado e não pra gente. A gente pensa em  plantar é para nós comer, pra criar galinha e comer com fubá (Maria das Dores, trabalhadora rural de aluguel, 27 anos).

Os alfabetizandos, trabalhadores rurais que são, parecem não se conformar que o milho plantado tenha como destino a barriga do gado e não a sua. Parecem não se conformar que o milho mate a fome do gado e não a sua própria fome. Parecem não se conformar com a falta de sensibilidade “dele” – o dono da fazenda e do gado – em não distribuir, para os próprios trabalhadores, uma parte do que foi plantado, tratado e colhido pelos próprios trabalhadores.
Os alfabetizandos, trabalhadores rurais sem terra, parecem entender, mais do que nós, que a concentração da terra e a forma como ela é utilizada pelos grandes proprietários impedem a produção de alimentos e ampliação das áreas de lavoura, resultando em baixa produção agrícola no país e o aumento da subnutrição e da fome que atinge a mais de 30 milhões de brasileiros. 
Lutam, à sua maneira, contra a ação de negação da cidadania; lutam pelo direito à alimentação, à terra, ao trabalho digno. Apesar de reconhecerem que são poucas as possibilidades de transgredirem aos limites da realidade imposta, (re)inventam, cotidianamente, a utopia.
Durante a realização das entrevistas, percebi que os alfabetizandos trazem consigo, e compartilham, a solidariedade de trabalhadores que conhecem os efeitos da exploração do seu trabalho, assim como, da acumulação da riqueza como forma de acumulação da pobreza. Por isso, considerei oportuno descrever os principais aspectos históricos, sociais e econômicos do município, pois são estes que trançam contexto e sentidos às suas vidas.
Se uns são trabalhadores rurais contratados pelos grandes fazendeiros locais, muitos mais são os que vivem do aluguel diário da força dos seus braços e, muito menos, são aqueles que trabalham vinculados às funções de prestação de serviço público municipal ou estadual, beneficiando-se do que ainda existe da estrutura da cidadania regulada.
Através das vozes dos alfabetizandos ressonam as vozes longínquas das várias gerações de trabalhadores vítimas das relações do poder do atraso político e econômico da estrutura brasileira agrário-capitalista. Como vimos, há poucos vestígios de cidadania que os fazem pertencer a uma sociedade de direitos.
 As relações políticas clientelistas, ainda em vigor em Jaramataia, resistem em desaparecer não exibindo sinais de estarem sendo substituídas por formas mais democráticas e de participação social, muito embora exista um tipo de movimento sindical dos trabalhadores rurais e, mais recentemente, estejam se consolidando no município os primeiros movimentos de ocupação de terra orientados pelas estratégias político-pedagógicas do MST.  
Ao contrário do PAS que destina à alfabetização o papel de fazer os sujeitos não alfabetizados de descobrirem o mundo, os alfabetizandos de Jaramataia, no entanto, há muito parecem conhecer a história deste mundo, pelo menos do seu mundo. 
Conhecem essa história, não apenas a partir dos olhos que decodificam as marcas gráficas da cartilha e dos livros mas, também, através dos olhos que vêem aquilo que a consciência é capaz de capturar e dar sentido ao que é visto, permitindo reparar a amplitude das contradições, o volume das dificuldades e a intensidade dos desafios diários de quem luta para continuar existindo.
Ao submeter a análise dos documentos-institucionais do PAS a um movimento de pensamento crítico, acredito ter sido possível identificar que este programa revigora a ação pedagógica de negação da cidadania dos sujeitos não alfabetizados, pois não rompe com a base histórico-ideológica de que a cidadania é conseqüência da alfabetização.
Do ponto de vista das análises realizadas, pode-se afirmar que a promoção da cidadania não se limita à questão da alfabetização, pois esta mostra não ser suficiente para transformar as condições sociais dos sujeitos, enquanto for mantido um modelo político, social e econômico produtor da pobreza, da exclusão e do aprofundamento das desigualdades sociais.
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