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RESUMO 
 
 

O presente trabalho apresenta o papel socializador da escola na cidade contemporânea, uma 
vez que, existe a diminuição progressiva de espaços abertos e públicos devido à lógica 
capitalista vigente nos dias atuais que prioriza a propriedade privada e que torna os espaços na 
cidade verdadeiros campos a serem conquistados por seus cidadãos para que possam utilizá-
lo de modo efetivo e democrático. A pesquisa encontra-se em andamento em escolas no 
município de Taubaté, no Estado de São Paulo. O interesse pela pesquisa foi despertado 
através da convivência e dos relatos dos docentes que ministram aulas no Programa Federal 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Muitos desses relatos sugerem a importância do 
programa como espaço socializador para uma parcela da sociedade, que por diversos motivos, 
teve que abandonar os estudos no período regular e hoje tem na EJA a oportunidade de 
conclusão do ensino formal, e para além disso, vê a escola como lócus de espaço libertário, 
possível para o exercício da sociabilidade coletiva. O trabalho é realizado em duas etapas; a 
primeira, de revisão bibliográfica sobre a problemática, com reflexão teórica e aplicação de 
conceitos como cidade e sua construção na contemporaneidade, espaços públicos na cidade, 
espaços disciplinares, espaços relacionais, territorialidade e des-re-territorialização na cidade, 
bem como a revisão sobre a história da EJA no Brasil e sua função atual no município de 
Taubaté/SP. A segunda etapa da pesquisa está sendo desenvolvida juntamente com os 
professores que ministram aulas na EJA, e com os alunos que frequentam o programa, através 
da aplicação de questionários, entrevistas semi-estruturadas e observação participativa. A 
partir dos dados obtidos, estão sendo produzidos dados estatísticos, expressos em gráficos e 
tabelas, que caracterizam o público atendido pelo programa, além de uma analise qualitativa 
sobre as formas de interação social via programa EJA e sua relevância como espaço de 
socialização da cidade. Esperamos mostrar a dinâmica do Programa EJA e dos alunos 
assistidos por ele. Presume-se, com este trabalho contribuir para a discussão sobre a dinâmica 
da sociedade que resignifica espaços essencialmente disciplinares, como a escola publica, 
atribuindo-os possibilidades libertárias de construção e uso coletivos. Espera-se também 
ampliar o debate sobre a falta, ou a má conservação do espaço público eficiente na cidade, 
onde os cidadãos possam o reconhecer como seu, para uma cidade aberta e livre para todos, 
bem como a potencialidade inclusiva da escola na cidade contemporânea. Palavras-chave: 
Espaços públicos, Educação de jovens e adultos, socialização, territorialidade libertária. 


