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No presente trabalho, submetemos o discurso da alfabetização, presente na atual política governamental - o Programa Alfabetização Solidária (PAS) - , a uma análise crítica que pretende discutir sobre os “usos” e “abusos” do pensamento de Paulo Freire tomado como referência nas orientações teórico-metodológicas deste programa para a política de alfabetização de pessoas jovens e adultas.
Vimos, a partir  do nosso processo de doutoramento, nos dedicando a investigar a relação entre alfabetização e cidadania tendo como objeto o PAS e sua inserção na comunidade de Jaramataia, no sertão alagoano, local onde temos inscrito nosso diálogo entre a teoria e as investigações empíricas. Portanto, este trabalho integra o nosso movimento de pensamento e de pesquisa ao qual vimos nos debruçando. 
Na análise que ora apresentamos, nos apoiamos em alguns documentos publicados pelo PAS que visam a orientar os procedimentos práticos e teóricos dos sujeitos envolvidos, tanto das universidades parceiras quanto dos alfabetizadores alcançados pelo programa.
Consideramos que o PAS, ao menos discursivamente, parece buscar nas contribuições do pensamento freireano a principal fonte para a construção do consenso que pretende dar legitimidade às práticas político-pedagógicas a este programa governamental de alfabetização para a alfabetização de pessoas jovens e adultas ora em curso no Brasil.  
Pensamos que Apple (1998), nos ajuda a entender esta preocupante apropriação descontextualizada das idéias de Freire e, sobretudo nos alertar sobre os riscos que corre o pensamento deste educador nas tentativas de incorporá-lo a um discurso oficial antagônico às concepções freireanas de educação e alfabetização de jovens e adultos. 
A proliferação de uma “indústria de Freire”, denunciada por Apple em seu trabalho, é fundamentada em duas categorias básicas, ou seja, “a estratégia de conversão” baseada nos estudos de Bourdieu e no “consentimento ativo” presente na reflexão gramsciana sobre a questão da hegemonia.
Sob o ponto de vista da construção do consenso no PAS, entendemos ser esclarecedor o argumento de Gramsci para explicar como é que, através do consenso, ou do consentimento ativo, um determinado grupo social pode obter a hegemonia sobre os demais grupos. A expressão material desta hegemonia tem como expressão as formas políticas, econômicas ou culturais. É na perspectiva da expressão cultural que aduzimos à questão da construção do consenso pelo PAS para a “aceitação” de sua política de alfabetização. 
Gramsci caracteriza o exercício da hegemonia pela combinação da força e do consenso que, em equilíbrio variado, faz com que a força não suplante em muito o consenso. Mas, ao contrário,
 tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos órgãos de opinião pública – jornais e associações – os quais, por isso , em certas situações, são artificialmente multiplicados (2000:95).

 A partir dessa concepção gramsciana sobre a construção do consenso, podemos fazer a distinção - política, ética e ideologicamente – da pedagogia crítica radical de Freire em relação ao PAS e que vem se constituindo na principal política de alfabetização no contexto contemporâneo da sociedade brasileira.
A construção do consenso pelo PAS, ao nosso ver, é estruturado  pela e na linguagem, seja ela veiculada pela mídia ou pela exortação à participação das universidades públicas e privadas. As primeiras por serem consideradas parceiras “naturais” do programa dada à sua subordinação ao poder federal e, as segundas por obterem ganhos derivados (isenções fiscais ou outros benefícios) reclamados como conseqüência de sua inserção na “parceria” que mantém junto à coordenação executiva do PAS.
O problema da construção do consenso esbarra na concepção das práticas concretas, especialmente ligada à continuidade e consolidação de uma política de alfabetização, que inviabilizam a realização do processo de alfabetização enquanto práxis política e de conhecimento. 
Neste aspecto, a linguagem da cidadania e da democracia que permeia o discurso neoliberal, ao nosso ver, funciona como astuta estratégia de convencimento em busca de um consenso, sendo este discurso exaltado e entendido como única possibilidade de alfabetização de jovens e adultos. Para isto, e para atingir este grande feito, todos são convocados a compartilhar esforços para cumprir a tarefa de “combate ao analfabetismo”. 
No cenário das políticas sociais que ornamentam a retórica dos programas sociais implementados pela Comunidade Solidária, o PAS tem se apresentado como um destacado exemplo que tenta “adesivar” o rótulo da pedagogia freireana em seu pacote político-pedagógico.
Sugere, assim, acreditar que este empréstimo político-epistemológico seja suficiente  para angariar respeitabilidade e isentá-lo da necessidade de submeter a sua forma e conteúdo político-ideológicos às análises críticas dos diversos setores da sociedade comprometidos com a defesa do direito à educação de pessoas jovens e adultas.
A respeito da busca do consenso almejado e, parcialmente obtido pelo PAS, chama-nos atenção o documento intitulado “Princípios Orientadores para a elaboração de Proposta político-pedagógica” (1999) por trazer uma concepção que melhor define a prática adotada para a construção do consenso, tendo como suporte o apelo mítico ao pensamento de Paulo Freire.
Observamos que, muito embora seja ele o autor mais citado nas referências bibliográficas deste documento (oito citações),  não existe nenhuma interlocução teórico-prática entre os princípios sugeridos pelo documento e a pedagogia crítica progressista freireana. Fato este que sugere uma completa desistoricização do autor e sua obra nas referências do documento.
Tentaremos evidenciar a desistoricização da perspectiva freireana a partir de quatro questões-premissas, dentre as sete, que anunciam os princípios políticos-pedagógicos do PAS. 
Dentre as quatro questões-premissas, a primeira delas refere-se ao caráter de urgência do atendimento à população com pouca ou nenhuma escolaridade. 
Tal caráter parece colaborar com a idéia de que o PAS não se consagra como política de alfabetização de jovens e adultos, mas se realiza como “campanha” de ação intensiva que visa conter o analfabetismo em determinados locais e por um determinado tempo, sem garantias de continuidade à inserção de jovens e adultos nos processos de escolarização formal.
Desde logo, vê-se um primeiro desacordo entre o que Paulo Freire considera ser uma política de alfabetização de jovens e adultos em oposição à idéia de campanha de alfabetização propugnada como mobilizadora pelo PAS.
Para Freire, as políticas de alfabetização precisam estar alicerçadas em uma concepção de alfabetização fundada nas práticas sociais dos alfabetizandos 
como um ato criador, ao exercício da compreensão crítica daquela prática, sem ter, contudo, a ilusão de ser uma alavanca da libertação (1982: 23)

	Freire, inclusive, adverte que muitos casos de analfabetismo regressivo são conseqüências de campanhas de alfabetização messiânicas ou ingenuamente concebidas para áreas cuja memória é preponderantemente oral.
Outra questão-premissa problemática, a reger os princípios políticos-pedagógicos do PAS, deve-se a pertinência das parcerias no financiamento da educação de jovens e adultos. A idéia da parceria apresenta-se como alternativa de captação de recursos que é feita junto a setores da sociedade. 
Vemos, como um dos efeitos desta parceria, a destituição da alfabetização de jovens e adultos de sua posição no domínio do direito que deve ser proclamado e realizado pelo Estado.
Portanto, o PAS exclui deste domínio o direito inalienável de jovens e adultos à educação formal pública e gratuita. O perigo desta exclusão deve-se à falta de garantias a respeito da consolidação e institucionalização deste direito, lançando os analfabetos a um sentimento de incerteza quanto à sua possibilidade de continuidade a sua alfabetização e escolarização. 
Os desdobramentos práticos e políticos destas duas primeiras questões, por nós abordadas, trazem conseqüências imediatas para as demais e nos ajudam a explicitar alguns embates políticos ideológicos entre o PAS e a pedagogia crítica defendida por Freire. Assumimos o risco de apontar alguns destes possíveis embates. 
A concepção sobre a cidadania, terceira questão-premissa evocada no texto do documento, argumenta que o desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático contribuem à ampliação da cidadania. Por esta ótica apresentada pelo documento, o acesso e exercício da cidadania estão condicionados à aquisição das competências básicas lecto-escriturais e cognitivas.
 O pressuposto de que saber ler e escrever permitem ao sujeito de exercer a sua cidadania expõe, de certa maneira, a preponderância da cultura escrita sobre a cultura oral, dicotomizando-as e associando-as, respectivamente, às idéias de “progresso” e de “não progresso” (Certeau, 1994). 
Enquanto o “progresso” é do tipo escriturístico, sinônimo de adaptação de homens e mulheres às funções técnicas exigidas pela produção econômica e estando subordinada aos interesses da economia, o “atraso” está relacionado às práticas da oralidade que não conduzem ao desenvolvimento econômico e social. 
Não é por mero acaso que as políticas de alfabetização, no atual contexto brasileiro, iniciaram suas ações nas comunidades mais pobres do Brasil, como as regiões do norte e nordeste, apontadas pelo PAS como territórios onde o analfabetismo é responsabilizado pelo atraso econômico e, como conseqüência deste, da exclusão social da população.
Em entrevista divulgada pela folha de São Paulo (22/10/2000), a coordenadora executiva do PAS exorta que o maior mérito do programa é sensibilizar comunidades rurais, onde a cultura é basicamente oral, para a necessidade de aprender a ler e escrever. Tal afirmação tensiona a relação entre oralidade e escrita, impondo à primeira uma relação de inferioridade cultural em relação à segunda.
Em Jaramataia, por exemplo, constatamos o quanto a cultura oral organiza as relações societárias dos membros da sua comunidade. As práticas cotidianas estão encharcadas pela oralidade e se manifestam no dia-a-dia das pessoas.
Na comunidade de Jaramataia, a tradição oral está presente nas feiras dominicais, onde as mercadorias não são identificadas pelos nomes nas tabuletas, mas apenas pelos seus preços e, dependendo destes, após serem discutidas entre os feirantes e os (as) fregueses (as), finalmente toma-se a decisão de adquirí-las ou não; os cânticos das igrejas são regidas pelas vozes dos devotos e não pelos poucos impressos a eles distribuídos. Enfim, diversas marcas da cultural oral mobilizam a vida dos jaramataenses.
Esta questão, ao nosso ver, não cria impasses e tampouco exclui a importância ética que fundamenta o direito de todos a terem acesso à leitura e à escrita, mas reclama pela emergência de se tomar como centralidade os mecanismos estruturais que produzem a exclusão sócio-econômica, cujos sentidos precisam ser explicitados pela história da produção social da pobreza em nosso país e do analfabetismo como uma das dimensões desta exclusão.
Contra esta visão etnocêntrica sobre as comunidades de forte tradição oral, Freire adverte que a  cultura constitui questão central no processo de alfabetização e que, por isso mesmo, nenhum projeto de alfabetização pode estar alheio a esta cultura, mas ao contrário, deve dialogar com ela por aquilo que ela apresenta de riqueza em sua diferença.
Isto implica em dizer que, de acordo com Freire,  nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais (1979: 61). Neste sentido, considera que  a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora  pelo próprio analfabeto (p. 72).
Desse modo, é inequívoca a concepção política e epistemológica de Freire ao considerar os alfabetizandos como sujeitos produtores de conhecimento e não como meros receptáculos de saberes legitimados pelas agências das classes hegemônicas. Ou seja, os saberes das classes populares são saberes construídos de sua prática, da sua relação com os outros e, portanto, expressam o seu cotidiano e a sua relação com o mundo.
Esse processo tem no diálogo um princípio fundamental, pois o  educador ao dialogar com o educando o faz sobre as situações concretas, promovendo mediações sobre o contexto e os meios com e pelos quais o educando se reconhece e com os quais possa se alfabetizar e realizar a práxis política e social de transformação da realidade.
A alfabetização de jovens e adultos para Freire  é concebida como um “ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador” (1989: 19),  daí sua crítica à alfabetização mecânica que reduz o alfabetizando à condição de objeto da alfabetização e não de sujeito deste processo. 
A compreensão crítica do ato de ler, como proposta  de alfabetização, é dotada de um movimento dinâmico em que a leitura do mundo precede a leitura da palavra
Este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente (1989: 20).

Ao contrário desta concepção, o PAS atribui importância ao planejamento dos estruturantes do ensino (objetivos, conteúdos, recursos e procedimentos, avaliação/recuperação), sem que isto diminua sua necessidade didático-operacional, buscando concretizar o princípio de que a aprendizagem gera desenvolvimento (p. 9). Estes estruturantes compõem a quarta-premissa defendida pelo PAS.
Assim, ao que nos parece, não privilegia a alfabetização como um ato criador, fundado no diálogo, ao mesmo tempo que desautoriza o conhecimento como construção coletiva e social, como ato de criação e recriação da realidade.
Tal silêncio dasautorizador da alfabetização como ato criador, parece ser decorrente da crença de que planejando e controlando os descritores prévios de leitura e escrita com o propósito se tem garantido o desenvolvimento das habilidades básicas que deverão ser alcançadas pelos alfabetizandos ao final dos cinco meses destinados como tempo previsto  para a alfabetização  “Os conteúdos e as competências básicas”, descritas pelo PAS, encontram-se relacionadas entre as páginas 17 e 21do documento “Princípios Orientadores para a elaboração de Proposta Político-Pedagógica”(1999).. 
Neste sentido, entendemos que a concepção de alfabetização defendida por este programa,  está fundamentada em uma visão pragmática e funcionalista contra a qual Freire firmava suas críticas e rejeições ao denunciar que este tipo de pragmatismo neoliberal
se funda no seguinte raciocínio, nem sempre explícito: se já não há ideologias, direita ou esquerda, se a globalização da economia não apenas fez o mundo menor mas o tornou igual, a educação de que se precisa hoje não tem nada que ver  com sonhos, utopias, conscientização. Não tem nada que ver com ideologias, mas com saber técnico. (...) A educação para hoje é a que melhor adapte homens e mulheres ao mundo tal qual está sendo. Nunca talvez se tenha feito tanto pela despolitização da educação quanto hoje (2000: 95).

Esta despolitização da educação e da alfabetização, ideologicamente construída pelo neoliberalismo, se antagoniza com os princípios freireanos, pois o legado teórico-prático de Freire, em momento algum, se desfilia do compromisso político e emancipador das práticas pedagógicas de alfabetização de homens e mulheres que vivem as situações concretas de excluídos e oprimidos nas relações sociais, econômicas e políticas desiguais.
A questão da despolitização da alfabetização de jovens e adultos no Brasil tem sido, em tempos neoliberais, cada vez mais irrigada por práticas que negam, de maneira sistemática, a cidadania do sujeito não alfabetizado e das classes populares em seu conjunto. Hoje, no Brasil, a principal política governamental de alfabetização de jovens e adultos, o PAS, tem sido sustentada por ações de filantropia, dependente dos gestos da caridade individual e de empresários bem sucedidos que vêm sendo estimulados pelo Estado brasileiro.
 Através de doações feitas em cartão de crédito por pessoas físicas (quantia esta determinada pelo programa) e no sistema de parcerias celebradas entre o Ministério da Educação e empresas privadas, o PAS vem se firmando com um modelo de política de alfabetização que tem contribuído para substituir o Estado na promoção das políticas educacionais, transferindo esse seu histórico dever para a iniciativa privada, baseado nas regras e orientações do modelo político-econômico neoliberal. 
	Em relação a essas práticas caritativas, Freire se posiciona frontalmente contra elas ao dizer: não posso (...) aceitar, impassível, a política assistencialista que anestesiando a consciência oprimida, prorroga, ‘sine die’, a necessária mudança da sociedade (1996: 89).
	A alfabetização enquanto ato político continua sendo para Freire e para muitos de nós educadores e educadoras um trabalho que consiste em desafiar os grupos populares para que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação concreta ( op: 89). 
	Neste modelo, o sujeito não alfabetizado torna-se um refém da desigualdade social passando a ser objeto de propriedade de uma minoria de cidadãos que tem mais acesso aos bens culturais e de consumo e que são “sensibilizados”, pelos  meios de comunicação conservadores e pelo próprio governo, a atenderem o apelo caritativo desse programa.
	Este modelo de alfabetização vem sendo empreendido por uma contundente e inflexível ação pedagógica que, ao invés de promover a cidadania dos que dela participam, contraditoriamente produz a sua própria negação pois despotencializa o povo da sua capacidade de luta e de sua natureza histórica. 
A alfabetização, no sentido conferido pelo PAS, vem sendo informada pelas teorias da modernidade racionalista e funcionalista do liberalismo burguês. Ao mesmo tempo, tem sido  marcada e reproduzida pelas concepções das elites hegemônicas que condicionaram a aquisição do código escritural como condição necessária para se ter acesso à cidadania. 
Sob tal pretexto e condição, a “ideologia do analfabetismo” tem se constituído em uma das conseqüências mais difundidas da exclusão política, social, econômica e cultural das classes populares trabalhadoras.
A superação e crítica a esse modelo político de alfabetização e de negação da cidadania dos grupos sociais subordinados encontram, no pensamento de Paulo Freire, uma vigorosa e inesgotável matriz teórico-prática que (re)anima a relação alfabetização e cidadania como processo de inserção de homens e mulheres à participação nos projetos que buscam a consolidação da democracia, da justiça econômico-social, em uma palavra, da vida cidadã.
 Neste sentido, o pensamento de Freire ressignifica a concepção de uma alfabetização cidadã geradora da autonomia dos sujeitos históricos e sociais, ou seja, reafirmamos que suas contribuições estão a serviço de uma alfabetização como ato político, criador e produtor de conhecimento, contrária às idéias de treinamento e de adaptação às demandas desumanizadoras exigidas pelo mercado e pela ideologia da globalização.
	Por isso mesmo, entendemos que o objetivo das políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos deva ser reconstruído sob a orientação de uma outra ética, uma ética que venha a dar vigor à alfabetização como uma das possibilidades criadoras de um novo ethos cultural e político, motivador da própria vida cotidiana em suas dimensões individual e coletiva.
	Resgatar e atualizar as contribuições e o pensamento de Paulo Freire, trazendo-os para esse cenário contemporâneo, nos oferece perspectivas de rupturas em relação à ideologia da globalização, (re)instaurando as voz da grande e cada vez mais crescente massa dos excluídos.
	Se acreditamos que a pedagogia freireana é fundada em uma ética política, criadora e emancipadora, se essa ética for capaz de contribuir para a (re)criação de uma alfabetização cidadã assumida como processo de apoderamento da palavra escrita, da aquisição e aprofundamento de atos culturais, sociais, políticos e estéticos (re)inventando a própria cidadania, poderemos afirmar, com alguma certeza, que a relação alfabetização e cidadania se tornará uma expressão indissociável da realidade de homens e mulheres, sem a qual a vida cotidiana será cada vez menos possível.
	Freire, ao se contrapor vigorosamente à tese da inferioridade intrínseca do sujeito analfabeto, inaugura uma pedagogia crítica, desmistificadora da pedagogia autoritária, neutra e domesticadora. Uma pedagogia e uma alfabetização críticas capazes de contribuírem para que o povo tome a história nas mãos, esteja presente nela e não simplesmente nela ser representado (1989: 40).
	Os “anos de chumbo” que se seguiram, principalmente nas décadas de 60 e 70,  reprimiram os movimentos sociais no Brasil, golpeando a democracia e os segmentos progressistas com ela comprometidos. Adiaram o projeto sonhado e que vinha sendo construído por aqueles e aquelas que, embalados por um projeto de sociedade justa e igualitária e pelas lutas político-sociais, entendiam e se alimentavam da utopia de que a educação, como práxis do ato político, era geradora da conscientização e da transformação da sociedade.
Na trincheira educacional contra o autoritarismo e o arbítrio, o pensamento político-pedagógico freireano se distinguiu como o mais sistemático e orgânico processo pedagógico de conscientização, dimensionando-o como compromisso histórico que gera a consciência histórica e, nela, a inserção de homens e mulheres na ação de fazer e refazer o mundo.  
Esse compromisso histórico-politico exigia que o povo excluído e oprimido tomasse posse da realidade e criasse sua existência com o material da contradição e do conflito que a própria realidade da vida lhe oferecia , mediada pelo processo dialógico e dialético.
	Nesta perspectiva, podemos afirmar que o projeto da alfabetização crítica defendida por Freire, ao contrário do PAS, não foi concebido como mero instrumento de educação funcional composta por atividades pedagógicas simplificadoras do processo de aquisição da leitura e da escrita, mas como instrumento de concretização e radicalização dos fundamentos da democracia, dos direitos da cidadania e do fortalecimento do poder e da cultura popular na condição histórica de exercer a sua cidadania em função de seus interesses de classe.
	 Ressaltamos que o pensamento freireano, investido como ato político e de conscientização, passou a marcar as novas gerações de educadores e educadoras, instituindo um novo estatuto e uma nova ética na relação pedagógica.
 Estatuto e ética estes imbricados nas relações entre educação e sociedade, entre saber e poder, entre opressor e oprimido, diálogo e conflito até hoje não superados, mesmo que nem sempre as condições objetivas da realidade brasileira fossem favoráveis a esta pedagogia política de educação popular de jovens e adultos.
	A conscientização como processo de “reescrita” do mundo visando a sua transformação é respondida, assim, por Freire
Para mim a conscientização não é propriamente o ponto de partida do engajamento. A conscientização é mais um produto do engajamento. Eu não me conscientizo para lutar. Lutando, me conscientizo (...). A conscientização é a tomada de consciência que se aprofunda (...) gerada na práxis e a reflexão sobre a própria luta que iniciou o processo de conscientização o intensifica. (1986:114-115).

No entanto, hoje, e não obstante a existência de uma matriz construída, sistematizada e testada de educação com e para as classes populares e, como tão bem nos lembra Brandão (1987) sobre o método Paulo Freire,  
que imaginou o poder inverter a direção e as regras da educação tradicional, para que os sujeitos conscientes, participantes fossem parte do trabalho de mudarem as suas vidas e a sociedade (p. 84), 
a questão da  alfabetização vem sofrendo um sistemático processo de despolitização ou esvaziamento crítico e desistoricizado na atual política governamental de alfabetização de jovens e adultos no Brasil.
Em relação a esta despolitização da alfabetização assistimos, perplexos, que as referências ao pensamento político-pedagógico freireano têm sido tomadas de empréstimo com o objetivo de dar legitimidade ao PAS, a partir do que representa o pensamento de Freire na história da educação popular e do reconhecimento de sua envergadura epistemológica e política na construção de uma educação libertadora.
Tal perplexidade se deve a um incontestável motivo: as medidas educacionais que vêm sendo empreendidas no Brasil e na América Latina, como um todo, têm sido sustentadas e implementadas pela política econômica neoliberal que, sob a influência dos organismos internacionais e em especial do Banco Mundial, submetem a educação e às práticas educacionais à ideologia da globalização e à lógica do mercado. 
É necessário, assim, dar sentido a nossa perplexidade alicerçada na postura inconfundível de Freire e do seu antagonismo em face à ideologia neoliberal para quem esta é fatalista e imobilizadora e que, com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar ‘quase natural’” (1997: 21). 
Para concluir, tentamos dizer que nossa intenção neste trabalho não foi inventariar/revisar o pensamento e idéias de Paulo Freire na discussão da relação entre alfabetização e cidadania dentro do PAS. 
Consideramos que uma intensa e rica produção acadêmica sobre a vida e a obra do autor tenha e, ainda, esteja cumprindo esse papel ao realizar (re)leituras de suas contribuições teóricas e militantes para a construção de uma educação radicalmente comprometida com uma sociedade mais justa, mais cidadã e mais fraterna.
	Tentamos, a partir de alguns princípios políticos-pedagógicos freireanos, submeter o discurso da alfabetização, presente na atual política oficial de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, a uma análise crítica. 
Esta análise pretendeu, não apenas denunciar a relação desta atual política com a ideologia e modelo econômico neoliberais que estão sendo implantados no país, mas, sobretudo, de (re)afirmar a práxis freireana como um dos mais férteis instrumentos de análise que expõe as contradições político-ideológicas do neoliberalismo para a alfabetização de jovens e adultos.
A construção do consenso pelo PAS, tema central do nosso trabalho, se esquiva de discutir o analfabetismo como produção das questões macro sociais onde este fenômeno se radica. Como argumentamos, o PAS utiliza o legado de Freire como escudo pelo qual tenta anular as críticas e resistências que possam expor as suas disposições políticas e ideológicas creditadas ao neoliberalismo.
Um outro efeito, aspirado pela construção do consenso pelo PAS, diz respeito à naturalização da idéia de que a passagem para a cidadania só pode ser conseguida pela via  alfabetização. 
Esta idéia, baseada historicamente em pressupostos do liberalismo-burguês, é antagônica ao pensamento freireano, pois Freire associa à cidadania a conquista de direitos necessários à vida. Saber ler e escrever é um dos direitos que animam a constelação de direitos da cidadania e, junto aos demais, animam a vida.
Entendemos que o PAS, ao continuar reforçando a visão redentora da alfabetização, se empenha com maestria em não admitir que o analfabetismo não é, em si, um obstáculo ao acesso à cidadania, pois não pode ser vinculado, exclusivamente, a meras práticas instrumentais.
Assim,  a atual política oficial de alfabetização de pessoas jovens e adultas, tenta desviar-se do movimento dialético da história e das condições objetivas que fazem do analfabetismo uma das conseqüências da sociedade injusta nascida do capitalismo desumanizador.
No entanto e contrários a esta concepção liberal, temos aprendido com os alfabetizadores e alfabetizandos de Jaramataia que a cidadania não é só uma idéia, mas um poder que irriga esta idéia com a possibilidade de fecundar tudo aquilo que, em um primeiro momento, parece impossível. 
É o poder de reivindicar escolas para seus filhos; o poder de lutar pelo direito de trabalhar na terra e não ser explorado pelo dono dela; o poder de lutar por condições de moradia, saúde e vida dignas. E, principalmente, o poder de escrever, contar e cantar as suas próprias histórias.
É com este poder, aparentemente impensável de existir, que é montado o mosaico da resistência e da recusa, muitas vezes silenciosas, à toda espécie de submissão e de construção imposta pela violência simbólica e da  construção do consenso.
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