
 

Neste trabalho discute-se a importância de considerar o tempo presente vivenciado 

pelos jovens como espaço válido de formação e o lugar privilegiado da escola nesse 

processo. Para tanto, utiliza o relato de atividades desenvolvidas em projeto de extensão 

por 9 graduandos e 1 mestrando em Psicologia com  17 jovens com idades entre 12 e 18 

anos vinculados a uma organização não governamental. As estratégias utilizadas foram 

estabelecidas, de acordo com os temas selecionados previamente pelos jovens: exibição 

de curtas-metragem acerca do tráfico de drogas, da violência e do uso do território, 

apresentação de imagens sobre a amizade, a família e o meio- ambiente e confecção de 

cartazes de tema livre e sobre a comunidade onde residem. As reflexões e impressões 

dos jovens e dos discentes foram registradas em diários de campo. Os resultados 

evidenciaram uma percepção crítica e negativa por parte dos jovens em relação ao lugar 

da escola e de sua prática educacional que, ao considerar que a necessidade do jovem se 

resume na preparação para o mercado de trabalho, nem sempre consegue envolvê-los 

em um processo significativo de formação e se distancia das reais necessidades e 

interesses deles. Por outro lado, os resultados destacam positivamente o anseio que estes 

jovens possuem de aprender, que foi uma palavra utilizada por eles diversas vezes, 

demonstrando que esse seria o principal interesse deles na instituição escola. Nesse 

sentido, vimos a necessidade de intervenção sobre a qualidade e a eficiência dos 

territórios de aprendizagem em que os jovens em situação de vulnerabilidade social 

estão submetidos, bem como uma maior e melhor promoção e consolidação das 

políticas públicas de educação. 
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