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CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO

Como se chama? Portfólio Sistematização de Experiência em uma Horta
Comunitária: o potencial da estratégia para uma formação emancipatória nos
territórios educativos.

O que é? Um portfólio que reúne os passos da Sistematização Experiência
desenvolvida na Horta Comunitária de Ipiaú com o objetivo de compreender
se nesse espaço o trabalho tem caráter educativo.

Qual a sua finalidade? Inspirar práticas educativas que articulem a EPT e
espaços não formais na busca de evidenciar o trabalho em sentido ontológico
e com caráter educativo.

A quem se destina? A técnicos em educação, pedagogos e docentes que
atuam no Educação Profissional Tecnológica e nos espaços não formais.

Como foi organizado? Apresentando o passo a passo da estratégia e os
produtos gerados a cada posso.

Como foi avaliado e validado? Um grupo de docentes que atuam no CETEP
Médio Rio das Contas avaliou o produto, sua validação foi feita pela banca de
defesa da dissertação.

Como foi disponibilizado? Em meio digital (Portal Educapes) e poderá ser
acessado e utilizado amplamente, com citação de fonte.
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Este portfólio reúne as etapas do
processo de Sistematização de
Experiência em uma horta comunitária
e se configura como produto
educacional que é parte da
dissertação de mestrado intitulada
"'[...] Porque aqui a gente trabalha, a
gente vive do [que é] da gente':
Experiências e experimentações na
horta comunitária de Ipiaú e a
constituição de territórios educativos
da EPT” e apresentada ao Programa
de Mestrado em Rede em Educação
Profissional e Tecnológica  (ProfEPT),
na instituição associada Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano – IF Baiano.

Essa sistematização foi a estratégia
usada na busca de respostas para
questões sobre os sentidos atribuídos
ao trabalho por agricultores e
agricultoras e sobre a potencialidade
dessa Horta  constituir um território
educativo também para os sujeitos da
Educação Profissional e Tecnológica.



 Os resultados produzidos no
processo de sistematização de
experiência permitem sinalizar as
potencialidades e as
possibilidades formativas que
essa metodologia participativa
pode proporcionar aos sujeitos
da educação profissional e
tecnológica e aos trabalhadores
e trabalhadoras a partir do
diálogo-problematizador.  
As possíveis tensões de “Outra
intencionalidade” se justificam
pela necessidade de produção
de saberes sobre o trabalho e a
formação para o trabalho a partir
de uma perspectiva contra hege-
 

 
mônica e alicerçada nos âmbitos
da práxis (ação-reflexão) e das
formas de resistência dos(as)
trabalhadores(as) que, ao menos
em parte, estão desalinhados e
confrontam às racionalidades
econômicas que reproduzem a
alienação de trabalhadores e
trabalhadoras.
É a partir disso que emerge a
ideia de aproximação entre os
espaços formais (escola de
educação profissional e
tecnológica) e os “espaços da
vida”, carregados de saberes e
práticas inspiradoras à formação
humana emancipatória. 



Como resultado dessa
aproximação tem-se a
possibilidade de constituição de
territórios educativos que,
também, por meio da posição que
assume e da estratégia
metodológica, vivenciam a
formação para, com e/ou sobre o
trabalho noutra perspectiva e
podem contribuir
significativamente, para a práxis
da Educação Profissional e
Tecnológica. 
O produto em questão, o Portfólio
da Sistematização de Experiência
em uma Horta Comunitária:  o
ptencial  da  estratégia  para  uma 

formação emancipatória nos
territórios educativos, visa vivificar
as ideias sobre trabalho em
sentido ontológico e sobre uma
formação humana emancipatória
nos Centros de Educação
Profissional e Tecnológica, e
apontar a sistematização de
experiência como caminho de
aproximação entre os centros,
espaço formal, e os espaços da
vida ou, ainda, os espaços de
produção (i)material da vida. 



conceitos de formação 
humana e trabalho

A necessária coerência ao
desenvolvimento de uma
prática educativa exige a
definição de conceitos que
fundamentem e orientem a
práxis necessária a esse
processo e o conhecimento
construído. Esses conceitos se
constituem em uma base de
princípios que perpassa todas
as etapas da prática, ou seja,
norteia as leituras e escrita, os
passos práticos, a busca e a
análise dos dados. 

Assim, se retomam as categorias
chaves dessa prática educativa:
Trabalho e Formação Humana
como finalidade e com o objetivo
de situar sobre o lugar do qual
se fala e a posição assumida. 



Isso porque parte-se do desejo de
inspirar a prática pedagógica e a
construção do conhecimento
calcados em uma forma
específica de vivenciar o trabalho
e formar homens e mulheres. A
concretização desse desejo passa
por entre as leras de um espaço
da vida do qual brota, do jeito de
trabalhar, uma liberdade mais livre
e vínculos mais solidários.

conceitos de formação 

humana e trabalho



FORMAÇÃO 
HUMANA

O processo de formação humana/educação é uma condição
existencial do homem. Ao longo do processo da evolução
humana, tanto as mais simples experiências quanto as ações
mais elaboradas geram situações de aprendizagem. Esse
processo é um movimento contínuo, segue desenvolvendo
habilidades que capacitam o ser para viver sua humanidade, o
tornar-se humano é ato que se efetiva permanentemente,
movimento engrenado pelo coletivo e impulsionado pelo
diálogo, e nisso se gera a emancipação. Da forma como é
colocada a educação, à medida se materializa, afirma e
confirma nos sujeitos a sua capacidade; no diálogo
estabelecido, interlocutores sabem e, por isso, falam - saber e
pronunciar ampliam nos sujeitos a confiança, potencializando-
os para pensar e transformar a realidade.

(Conceito sistematizado a partir das bases teóricas)

“Portanto, a produção do homem
é, ao mesmo tempo, a formação do
homem, isto é, um processo
educativo.” (SAVIANI, 2007, p.154).

“A educação é comunicação, é diálogo, na
medida em que não é a transferência de
saber, mas um encontro de sujeitos
interlocutores que buscam a significação
dos significados.” (FREIRE, 1983, p. 46).

“Pois bem, se a educação é esta relação entre
sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto
cognoscível, na qual o educador reconstrói,
permanentemente, seu ato de conhecer ela é
necessariamente, em consequência, um que fazer
problematizador.” (FREIRE, 1983, p. 56). 
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TRABALHO

Atividade que, ontologicamente constitui o homem em ser
social; teleologicamente norteada, aciona e desenvolve
especificidades do homem, diferenciando-o dos outros
animais. 
Atividade de intermediação entre o homem e a natureza e
que resulta na transformação de ambos, nesse movimento
torna o homem mais humano e impulsiona a continuidade
da vida por possibilitar que necessidades sejam atendidas, o
que gera outras necessidades.

(Conceito sistematizado a partir das bases teóricas)

“No final do processo de trabalho, chega-
se a um resultado que já estava presente
na representação do trabalhador no início
do processo, portanto, um resultado que
já existia idealmente.” (MARX, 2013, p. 216)

“É a forma própria através da qual o
homem participa ativamente na vida da
natureza, visando transformá-la e
socializá-la cada vez mais profunda e
extensamente.” (GRAMSCI,1982, p.130)

“O trabalho constitui-se como categoria
intermediária que possibilita o salto
ontológico das formas pré-humanas para
o ser social.” (ANTUNES, 2009, p. 136).
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“O trabalho no sentido da produção do
existir humano (físico e psíquico, material
e imaterial, individual e social, objetivo e
subjetivo), do descobrimento e da
produção do mundo”. (ARRUDA, 1995, p.
73).



Pensar uma estratégia de encontro:

 a sistematização de experiência

A decisão por uma estratégia
metodológica para o encontro entre
a intencionalidade educativa do
espaço formal e dos territórios de
resistências está vinculada a
compromissos que se conectam. O
primeiro compromisso é com os
sujeitos dos espaços da vida, desde
o contato inicial, deve-se garantir o
diálogo, não se pode esquecer que
essa é uma relação pedagógica. O
segundo é com a coerência entre o
pensamento construído sobre
formação humana e a estratégia que
mediará esse encontro, a qual
precisa expressar posturas que
conduzam à formação anunciada.
Então, pode-se afirmar que é a partir
da relação que se quer estabelecer
com os sujeitos e da ideia de
formação definida que se elege a
Sistematização de Experiência como
proposta metodológica e, também,
pedagógica.  

 Essa estratégia metodológica requer
que os sujeitos estejam situados
horizontalmente e que tenham uma
postura ativa. Implícito ao que requisita
a estratégia há uma concepção
descolonizada a respeito da
construção do conhecimento, uma vez
que não interessa a esses sujeitos uma
concepção hegemônica de trabalho e
de formação humana. Assim é que o
encontro é mediado por uma
estratégia que promove o diálogo a
partir de questões (problematização)
sobre a experiência (contexto). Isso
expressa o potencial da sistematização
para reconhecer, reconstruir e
construir conhecimentos promovendo
trocas entre os dois universos: o
espaço formal e o espaço da vida, não
formal. A sistematização de
experiência é uma ferramenta
metodológica que responde as
exigências de uma prática pedagógica
pautada no conceito de formação que
visa humanizar, emancipar. 



As exigências desta prática
começam a aparecer no processo
desde a etapa inicial, a
sistematização de experiência ocorre
a partir da intenção de sujeitos que
vivenciaram a experiência. Assim, o
sujeito da experiência já ocupa um
lugar significativo do processo, quem
chega para compor o encontro (o
espaço formal) se dispõe a conhecer
a experiência pelos olhos de quem a
vivência e por sua decisão de
enveredar nesse processo. A
segunda etapa é a elaboração das
questões que irão direcionar a
reflexão, ponto em que também  é
imprescindível o papel dos sujeitos
dos  espaços  da  vida,  pois,  tendo

vivido as experiências, são os mais
indicados para definir sobre o que se
perguntar. A autoria desses sujeitos
no processo é ainda mais evidente
nas etapas três e quatro. Na terceira,
por meio das memórias narradas,
reconstroem a história e apresentam
as situações das quais  pesquisador
e pesquisadora, professores e
professoras, alunos e alunas e 
 técnicos e técnicas extraem as
categorias que expressam sentidos e
saberes que esses sujeitos
construíram na prática desses
espaços. 

Pensar uma estratégia de encontro:

 a sistematização de experiência



Depois de narrar a história esses
sujeitos voltam-se para ela, na
posição de quem viveu e agora
analisa. Eles e elas se questionam
sobre como as situações ocorreram
e porque sucederam daquela
maneira. Forças se evidenciam e
desafios são apontados, algumas
posturas são confirmadas e outras
pedem por mudanças - percepções
que emergem da ação dos próprios
sujeitos autores da experiência. Na
última etapa, a intervenção do
espaço formal  aprofunda  o   diálogo

entre os saberes da prática e os
saberes teóricos, organizando o
conhecimento construído. Com essa
ferramenta metodológica, os
programas, as propostas e projetos
de extensão ou intervenção social
assumem a perspectiva de uma
formação humana emancipatória.
Chama atenção a potencialidade
dessa ferramenta metodológica para
que a EPT e os territórios de
resistência constituam territórios
educativos nos quais os sujeitos do
processo se eduquem em uma outra
perspectiva.

Pensar uma estratégia de encontro:

 a sistematização de experiência



RECUPERAÇÃO DO PROCESSO VIVIDO/ MEMÓRIAS: MINHA HISTÓRIA NA
HORTA E A HISTÓRIA DA HORTA
A partir de vivência de identificação de características e construção de
autorretrato, cada agricultor e agricultora apontam em uma linha de tempo,
iniciada com as narrativas do agricultor mais antigo da horta, considerando o
momento em que iniciou sua participação nesse espaço. O Produto desta
atividade contribui para a composição da história da horta e para resgate de
vivências. LINHA DE TEMPO /HISTÓRIA DA HORTA

PONTO DE CHEGADA/ SABERES
RECONHECIDOS E CONSTRUÍDOS.
O entendimento das experiências a partir
das questões que estruturam a etapa
anterior (O que? Como? Por que?) e a
busca de concepções teóricas que
dialoguem com os sentidos encontrado
para as experiências de agricultores e
agricultoras. Comprovam seus saberes,
justificam os desafios e lacunas e
apresentam o produto mais rico de todo o
processo: o conhecimento sobre a terra,
sobre o trabalho e sobre as relações que
esses sujeitos construíram na experiência
e que podem ser relevantes para a
Educação Profissional e Tecnológica que
percebe a necessidade de repensar o
conceito de trabalho, a postura de seus
estudantes/ técnicos diante os espaços da
vida e  modelo de formação que envolve
professores, professoras, alunos e alunas.

PERGUNTAS INICIAIS - QUE
QUESTÕES COLOCAR PARA SE
APROXIMAR DO PROBLEMA?
Questões que, problematizando a
experiência, se configuram  como 
 ferramenta que provocam
reflexão sobre a própria
experiência, ao mesmo tempo em
que são meios de alcançar da
intencionalidade do espaço
formal. Questões elaboradas
previamente, por exigências
metodológicas, mas discutidas e
reanalisadas junto aos sujeitos.

ROTEIRO DA SISTEMATIZAÇÃO

PONTO DE PARTIDA - O
ENCONTRO COM A HORTA
COMUNITÁRIA.
A definição do trabalho na horta
comunitária como experiência
vivida a ser sistematizada, o convite
e o assenso dos sujeitos .
DEFINIÇÃO E ENCONTRO DE
INTENCIONALIDADES.

 
SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA
HORTA COMUNITÁRIA DE IPIAÚ
HOLLIDAY, Oscar Jara. Para Sistematizar
Experiências. 2 ed. Brasília, DF: MMA, 2006.

REFLEXÃO DE FUNDO/ ANÁLISE
CRÍTICA DA EXPERIÊNCIA.
Retomando as diversas situações
narradas, pensar influências, motivos e
razões que explicam e justificam os
fatos. Momento que revela sentidos
atribuídos consciente ou
inconscientemente, pelos agricultores
e agricultoras, a terra, ao trabalho, as
relações.

SABERES DOS SUJEITOS
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PONTO DE PARTIDA - O
ENCONTRO COM A HORTA
COMUNITÁRIA.
A definição do trabalho na horta
comunitária como experiência
vivida a ser sistematizada, o convite
e o assenso dos sujeitos .
DEFINIÇÃO E ENCONTRO DE
INTENCIONALIDADES.
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SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA
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HOLLIDAY, Oscar Jara. Para Sistematizar
Experiências. 2 ed. Brasília: MMA, 200



produtos



AO POVO DESTA HORTA

UM CONVITE VIM FAZER.

VAMOS PENSAR SOBRE O TRABALHO

DE PLANTAR E COLHER?

PRA QUE PENSAR SOBRE O TRABALHO?

ISSO POSSO LHE RESPONDER.

QUANDO O POVO PENSA SOBRE O QUE FAZ...

...MAIS FRUTOS PASSA A COLHER

E A EDUCAÇÃO SURGE DO TRABALHAR.

O POVO TRABALHAR

VAI APRENDER

E PODE INSPIRAR OUTROS GRUPOS...

A TAMBÉM QUERER CRESCER.

NUM TRAGO NOVIDADES

SOBRE A LIDA DE PENSAR.

SISTEMATIZAR É SÓ UM JEITO DE MATUTAR.

PRIMEIRO, NOSSA HISTÓRIA VAMOS LEMBRAR

DEPOIS NOSSO TRABALHO VAMOS OBSERVAR

pOR QUE FIZEMOS DESTE JEITO? 

É BOM SE PERGUNTAR.

EXPERIMENTAR, ANALISAR

E COMPARAR.

SE FIZESSE DIFERENTE?

 O QUE ESPERAR? 

EU AQUI, 

SÓ VOU ACOMPANHAR.

O TRABALHO

VOCÊS É QUE VÃO REALIZAR.

E NO FINAL DO CAMINHO

A COMUNIDADE VAI GANHAR.

CONTANDO O JEITO DE FAZER

SABERES VÃO AMPLIAR

PENSANDO SOBRE O MODO DE SER

PRÁTICAS PODEM MELHORAR.

ESTOU AQUI PRA DESAFIAR.

QUEM VAI QUERER

PARTICIPAR?

cordel



Ouvindo e escutando esse dito os
sujeitos projetam possibilidades,
surgem suas intenções: pensar a
condição atual da associação,
identificar limitações e
dificuldades, bem como as ações
necessárias a superação destas
limitações. Traduzindo uma
destas limitações, informa-se que
a Associação de Produtores e
Produtoras da Fazenda Santa Rita,  
criada pelos agricultores e
agricultoras da Horta Comunitária
de Ipiaú está com sua
documentação desatualizada e
pendências em relação a
impostos. As ações de
compreender a causa dessa
problemática e encaminhar
possíveis soluções passam a ser a
intencionalidade que motiva os
sujeitos do espaço não formal.

 O outro elemento do encontro, intencionalidades

 da Horta Comunitária de Ipiaú

P R O D U T O  1

O espaço formal se apresenta aos espaços da vida e, juntamente,
apresenta sua intencionalidade. A ideia da Sistematização de
Experiência foi dita com palavras que circundam os espaços da vida:
O cordel. 

 et
ap

a 
1



P R O D U T O  2 et
ap

a 
2

Que questões colocar para se aproximar do problema?

 

Outras experiências de trabalho
anterior a esta; qual era a dinâmica do
trabalho?

 

Quais as principais diferenças em 
 relação aos trabalhos anteriores?

Como é a rotina de trabalho? Como o
trabalho é organizado?
Qual a divisão social do trabalho?

Como as famílias organizam a
relação de trabalho entre o espaço
de produção familiar e o espaço
coletivo de produção?

Objetivos individuais relacionados ao
trabalho.

(Saber sobre a relação com a horta,
se este tipo de trabalho é uma
escolha ou se ausência de outras
possibilidades levou a atual
situação).

Como é empregada a renda do
trabalho desenvolvido na horta?
(Saber sobre a relação de
dependência ou não da renda
proveniente da horta comunitária).

O que o (a) motivou a iniciar e continuar
o trabalho na horta comunitária?

Problemas estruturais que afetam a
coletividade. Quais e como são
direcionados. (Saber quem faz o que
e em que se baseia a divisão do
trabalho).

Que organizações estão presentes e
têm influência ou estabelecem
parcerias com a comunidade? Como
lidam com essa influência? (Conhecer
influencias e relação de poder com
outras instituições).

Quais questões tem mobilizado a
organização coletiva? (Saber sobre
interesses e aspectos que geram a
organização coletiva) .

Qual o objetivo de se escolher
trabalhar coletivamente?
(Ao saber sobre os objetivos do
trabalho coletivo o pesquisador
colhe dados sobre o que esses
trabalhadores pensam de espaços
como esse e dessa forma de
organizar o mundo do trabalho).

Uso de maquinário e ferramentas
nas atividades produtivas; em quais
atividades se utiliza, a quem
pertence, quem opera. Instalações,
quais, em que condições. (Saber
sobre os meios de produção).

Resultados da produção. Estratégias
de venda, definição dos valores dos
produtos
(Saber sobre a relação que
estabelecem entre trabalho e valor
do trabalho).



P R O D U T O  3
Linha de Tempo / História da Horta Comunitária de Ipiaú.

A história da Horta Comunitária
é um dos primeiros resultados
do processo de Sistematização
de Experiência. Fruto da
construção coletiva de uma
linha de tempo, essa história se
constitui na narrativa dos
sujeitos que na horta retomam
ou constroem a identidade de
agricultores e agricultoras. 

A partir de um marco - datado,
inicialmente, pelo agricultor que
há mais tempo trabalha nesse
espaço - os demais sujeitos vão
se localizando numa linha com
sucessivos anos e
acontecimentos transpostos das
memórias para o papel.
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P R O D U T O  4
Saberes dos Sujeitos: cerne do produto e a

potencialidade para a constituição de territórios

educativos para a EPT

A história dos agricultores e agricultoras
e a história da horta trazem o contexto,
e o diálogo se institui a partir das
questões que problematizam esse
contexto. Em resposta a essas questões
surgem dúvidas, lacunas, mas também
saberes aprendidos e vividos por esses
sujeitos a partir das situações que lhes 
 são colocadas pela vida, pelo trabalho,
pelo sistema social hegemônico.
Nesses saberes a criatividade dos
sujeitos para pensar estratégias de
sobrevivência que se desalinham dos
princípios capitalistas. Esses saberes
também dizem sobre o trabalho e a
forma como eles se constituíram;
expõem sobre a formação humana e
nisso está a potencialidade da horta
para, com a EPT construir
conhecimentos que orientem uma
prática pedagógica que contribua para
uma formação emancipatória.
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SABERES E VIVÊNCIAS DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS

SOBRE O TRABALHO, A TERRA, A LIBERDADE E OS VÍNCULOS

SOCIAis

“Só tinha mato, e aí a gente foi limpando, foi
plantando, foi colhendo, foi vendendo [voz ao
fundo], [...] lá vai a gente continuando a vida
com a nossa luta.” 
(sic.). (Marisa, agricultora da Horta Comunitária
de Ipiaú, grifos nossos). 

Marilza da Paixão é uma senhora negra de 64 anos que
trabalha como agricultora na horta comunitária, há 37
anos, e vende sua produção na porta de supermercados
da cidade. Durante muito tempo o que vendia consistia,
exclusivamente, em hortaliças e verduras que ela e os
filhos cultivavam na horta, hoje, por trabalhar sozinha em
seu lote, não produz o suficiente e complementa
comprando alguns itens, que são revendidos.
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"Trabalhar aqui é bom, porque a gente trabalha pá
gente, a gente faz o que a gente quer, quando a
gente não quer trabalhar não vem e a gente faz o
que a gente pode.”
(sic.) (José Marinho, agricultora da Horta Comunitária de
Ipiaú).  

José Marinho é um dos agricultores que está há mais
tempo na horta, há 37 anos. Hoje, trabalha com o apoio
de alguns jovens da comunidade, ensina a lidar com a
terra e os compensa financeiramente, pelo trabalho.
Relata uma experiência de trabalho na construção civil,
em São Paulo, cujas dificuldades provocam a busca por
outra forma de trabalho.



“Leone me deu esse pedaço de terra aqui, aí eu
deixei de vender salgado, fazer faxina, porque aqui
a gente trabalha, a gente vive do da gente.” (sic.).

Em um lote de terra na horta comunitária trabalham Denilda Santos Rodrigues,
sua filha, genro, seu neto e o marido. Produzem e vendem pela cidade, nos
carrinhos de mão, e na porta de supermercados. A agricultora está na horta há 31
anos, e esse trabalho garante a sobrevivência da família. O pedaço de terra é o
local do trabalho e da vida a partir do que é produzido na terra. Deninha é uma
mulher forte que ensinou a família a trabalhar e direciona todas as atividades no
seu lote de terra.

"... A terra tava sem produzir e a terra aqui não pode
ficar sem produzir, aí seu Claudino foi, foi lá em casa e
deu pra meu esposo, aí começamos a trabalhar ele tava
desempregado, foi daí que conseguimos o nosso
sustento, da horta (...) a horta que você trabalhar
direitinho, fazer tudo direitinho dá pra sustentar a casa,
só não pode deixar de produzir, cuidar da terra como se
fosse uma criança. (...)." (sic.).

“Eu quero mil vezes, melhor trabalhar na horta que
trabalhar em casa de família. Porque a gente tem a
liberdade da gente, na casa de família a gente tem
fazer as coisas por ordem do patrão e da patroa, tá
entendendo, e aqui na horta da gente não, a gente
faz o que a gente quer, o nosso trabalho a gente faz
qualquer hora, então, o horário de a gente chegar
num tem negócio de ter horário, né, casa dos
outros.” (sic.).
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(Deninha, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú, grifos nossos)

Jumara Nascimento Menezes está entre as mais novas agricultoras, em
duplo sentido, é uma jovem mulher e começou a trabalhar na horta em 2014.
Em 2016, foi eleita presidente da associação, cargo que ocupa ainda hoje.
Jumara representa uma nova geração de sujeitos da horta, vive dividida
entre a dedicação ao seu lote e o trabalhos em outros espaços. 

   (Jumara, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú, grifos nossos)    



"A gente tá livre de tá em casa dos outros. Eu acho
que aqui é melhor do que lá em São Paulo, porque
aqui eu to na minha casa, não pago aluguel, o que
eu ganhar dá pra mim assumi meus filhos, minha
casa, e lá o custo lá é muito mais caro do que aqui,
além deu ganhava um salário, lá eu ainda pagava
aluguel, e o trabalho daqui da terra é melhor do
que o de faxineira [risos], eu acho que é um serviço
melhor porque a gente faz pra gente mesmo, e o
que a gente fazer tá bom, e o de faxineira a gente
tem que fazer os jeito que eles quer [risos], se não
fazer não  trabalha." (sic.).
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Ana Souza é chefe de família e sozinha garantiu a sua sobrevivência e a
de mais três filhos. Viajou para São Paulo e se empregou como
doméstica em uma residência de uma família com a qual também
morava. Faz a opção de voltar para Ipiaú, e, desempregada procura os
responsáveis pela horta e solicita um lote de terra para trabalhar. Assim,
ela e os filhos reiniciam suas histórias. 

     “As mais próxima de mim é Sônia ali, também esse vizinho
aqui, já foi embora, saiu nestante. Eu tava molhando a
sementera que eu coloquei lá, pra mim e ela, porque o
passarinho tava prejudicando a minha aqui, eu planto pra mim e
ela, aí eu pego de lá e venho plantar na minha se a muda tiver
boa. E ela também pode pegar e plantar, é o que um precisar do
outro a gente ta junto, aqui mesmo eu e ela e Sônia, a gente
precisa de um esterco, de gado reune nos tres, e nos vai pro
curral de onde a gente ganha busca, é tudo junto.”  (sic.).

(Ana, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú, grifos nossos). 



“Pra esse povo que vai ser vereador eu não posso abrir
a boca e dizer assim: a eu só voto em você se você me
dá isso ou aquilo, eu não, eu não quero. Se eu tenho
dois braços e duas pernas, tenho saúde, tenho vontade
de trabalhar pra mim ter o meu, pra que eu vou ficar,
me humilhando dizendo ah eu vou querer isso, vou
querer aquilo, não num quero, não.” (sic.).

Valdelice França Santiago, mulher, negra, mãe e agricultora da Horta
Comunitária de Ipiaú. Sua história com a horta transcorreu em duas etapas:
primeiro, auxiliando a mãe e, alguns anos mais tarde, depois de trabalhar como
doméstica, passa a cultivar em seu próprio lote com ajuda dos filhos. A
independência e autonomia de Nicinha inspira outras mulheres que acolhidas
por ela também vivenciam essa mudança na forma de trabalhar. 

"Quando eu nasci nasci na roça, eu sou funcionário da
prefeitura. Eu sou apaixonado por roça. (...) eu acostumei
na roça, daqui eu num saio pra lugar nenhum, nenhum,
nenhum." (sic.).

   (Leone, agricultor da Horta Comunitária de Ipiaú, grifos nossos)    

   “Chegar alguma pessoa pra comprar um tempero, o
dinheiro tá pouco, num vai levar o tempero? Só por que o
dinheiro tá pouco? Num dá pra levar? Leva! Por que eu
sei o que eu já passei na minha vida, eu sei, então a
gente que sabe o que já passou, num vai chegar uma
pessoa, oh fia num dá pra mim levar um coentro, leva,
por que eu sei as minhas condições e sei o que já passei
na minha vida.” (sic.).

Leone Silva Baracho é, hoje,  o guardião das memórias e das história da
horta comunitária. Como alguns outros agricultores e agricultoras, reside no
terreno da horta. É o funcionário municipal responsável por esse espaços. 

"Melhor do que na rua, o ar, tá entendendo, o ar é muito
bom, a tranquilidade, as verduras que a gente come superior
né, a senhora planta um pé de alface lá, a senhora mesmo
planta, amanhã a senhora ranca, come. A senhora vê o sabor
que tem e na rua já vem de Jequié. E aqui nos planta aqui
mesmo. Ah dona, eu sou apaixonado por roça." (sic.).
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(Nicinha, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú, grifos nossos).



   “Só venho sábado porque venho ajudar ela.” (sic.). 

A Senhora Delzuita Maria de Jesus cresceu acompanhando os
pais no trabalho com a terra, como empregados em fazendas de
cacau da região. Assim é que aprendeu a ser agricultora e,
durante muitos anos, também trabalhava para grandes
latifundiários. Contudo, em nenhuma dessas fazendas teve
garantias quanto aos direitos de trabalhadora e por essa, entre
outras razões, busca a horta comunitária como meio de
sobrevivência e vislumbrando a possibilidade de aposentar-se. 

“As vezes assim eu tiro dela levo vendo quando eu
tenho pouco, mais só assim, balde essas coisas
tudo ela tem um, mas se eu pegar o dela ela não
importa, se ela pegar o meu nós é a mesma coisa.
Se eu tiver semente muda ela querer eu não faço
questão. Se ela tiver eu também posso pegar, nós
somos assim. Nós não tem confusão não, comida
tudo é igual se ela tiver uma comida nós come, se
eu tiver uma comida nós come também.”  (sic.).

“E na roça teve uma época tava uma chuva , a gente
tava passando a chuva, sabe o que foi que o homem
(fazendeiro) chegou e disse: só foi esse trabalho
que vocês fez? pega a enxada e vai embora.” (sic.).

(Delzuita, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú).

Lezenita Santos Da Conceição, mulher e negra, trabalha na horta
comunitária há, aproximadamente, 28 anos.  Ela e o marido, que
trabalha na olaria, também comunitária, garantiram a
sobrevivência da família. Embora tenha um lote próprio, a maior
parte do cultivo de Leninha é produzido no lote de Delzuita, que
a cedeu por conhecer a estrutura do seu lote (mais acidentado e
com terra dura). 
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(Leninha, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú. 
Arquivo Pessoal).



  "O povo fala muito ne união, que não tem união, porque
eu acho que a união quem tem que fazer somos nós. Eu
ali tenho meu vizinho que o marido da irmã Gilmara e
outro senhor que chama Claudino também é o mais velho
também daqui da horta. Pra mim eu não tenho diferença
nenhuma deles, por que se eu tiver, seu eu viajar minha
horta tiver seca, se eu demorar eu chego topo minha
horta molhada, por que, qualquer um deles molha. Tem
outra também Ana, ela mora lá no canto, ela mora lá, mas
se ela passar vê minha horta seca ela molha, então quem
tem que fazer a união somos nós, cada um fazer seu
pouquinho.”  (sic.).

Uma jovem senhora, Ana Maria é uma das agricultoras que mais recentemente
começaram a trabalhar na horta comunitária. Como tantas outras mulheres
desfavorecidas, trabalhou, durante longo período, em condições precárias, como
empregada doméstica. Por meio do convite de Nicinha, que lhe ofereceu uma
área do próprio lote e lhe ensinou sobre o cultivo, inicia sua recente história com
a horta, na qual cultiva hortaliças e outros vegetais para consumo e também para
complementar a renda.  

“Eu tô aqui através de seu Deraldo, que era um homem que tinha
horta aqui e ele deu meu esposo de meia, a horta, chamou meu
marido pra trabalhar mais ele de meia aí passado um tempo, ele
deu pra sentir da coluna e dor nos braços, muita dor no corpo, aí
ele não pode mais trabalhar, disse que não podia mais trabalhar, aí
pegou a horta passou pro nome da gente, a gente queria entregar
a ele mais ele não quis. Bom, aí a gente tá aqui nesse pedaço de
horta. Bom, e hoje eu agradeço muito a Deus por eu ter esse
pedacinho de horta e agradeço a ele também por que se não fosse
ele a gente num tava aqui, bom e aí nós tamo aí trabalhando” (sic.).

     Sonia Santos e o marido começam a trabalhar juntos na horta comunitária há
seis anos, aproximadamente; ambos estavam desempregados, mas já tinham
experiência como trabalhadores rurais. Da mesma forma, como tantos outros
sujeitos, não lhes eram garantidos direitos de trabalhador, a possibilidade de
trabalhar na horta comunitária é a garantia de sobrevivência para eles, contudo,
o marido de Sonia adoeceu e ela passou a assumir o trabalho que agora
complementa a renda e a alimentação da família.
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(Ana Maria, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú. Arquivo Pessoal).

(Sônia, agricultora da Horta Comunitária de Ipiaú. Arquivo Pessoal)



Contudo, a proposta de constituição de
um território educativo da EPT amplia,
significativamente, essa possibilidade
direta em que um sujeito A do espaço
formal educa um sujeito B do espaço
não formal.    Ao espaço da prática e ao
espaço da sala, a dinâmica de um
território educativo traz as referências da
vida para a construção do
conhecimento, ensina sobre ensinar aos
técnicos a compreensão de outras
realidades, ensina a problematizar as
experiências e o resultado das mesmas,
a no diálogo sistematizar saberes e a
compreender a lógica própria do
caminhar em espaços não formais. Na
dinâmica de um território educativo
outras formas de vida são acolhidas. É
certo que há também o que dizer a esse
espaço e os seus sujeitos - essa troca
constitui um dos aspectos dos
territórios educativos.

O que essa experiência inspira à prática

pedagógica, aos alunos e alunas dos Curso da EPT?pa
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A construção do saber a partir de outra
perspectiva: o saber emergindo de
quem (em uma limitada visão sobre
conhecimento) deveria ser ajudado a
construí-lo. Pensando na aproximação
entre instituições formais e espaços não
formais a partir de uma visão
hegemônica, o professor, condutor da
prática pedagógica ensina ao aluno; em
um segundo momento o estudante do
curso técnico também “ensina” aos
sujeitos dos espaços não formais e os
“ensinam” nos projetos de intervenção
social.
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TERRITÓRIOS
EDUCATIVOS

Situa-se a Educação Profissional e
Tecnológica no contexto, o que resulta
em que se  pense na sua contradição:
ou ser circunscrita para o mercado de
trabalho ou ser circunscrita para o
sujeito. A partir da contradição se
evidencia que a EPT se efetiva entre o
que deveria ser para seu sujeito, o que
deveria ser para quem a direciona, o
que é e o que poderá vir a ser. Como
proposta pedagógica política e
ideologicamente situada, este trabalho
considera as questões e afirma a EPT
como território de disputa capaz de
integrar as dimensões da vida que
estruturam a prática social: trabalho,
cultura e ciência, na busca da formação
humana emancipatória.

Ambitos da experiência e das
experimentações, das práticas
sociais, predominantemente
coletivas, e mesmo quando
realizadas de modo individual
o são para a vivência dessas
práticas. Esses espaços
constituem ambientes  de
humanização , à medida que
promovem a construção de
saberes.

Pontos de encontro entre a
EPT como espaço formal e
os espaços da vida (não
formais). São espaços de
construção do saber a partir
da contextualização, da 
 problematização e da
dialogicidade, o que faz do
saber uma construção
coletiva e dos envolvidos -
sujeitos do processo -
contribuindo de forma
substantiva para o
movimento de emancipação.



ESPAÇOS DA VIDA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA: CONSTITUIÇÃO DE TERRITÓRIOS
EDUCATIVOS PARA UMA FORMAÇÃO EMANCIPATÓRIA ²

 

Espaços da Vida e EPT: o Conceito em Construção e a Práxis de
um Território Educativo

A construção do conceito de Território
Educativo e o desenho de uma prática
educativa que assuma a essencialidade
desse lugar são delineados a partir de
uma ideia específica de formação e de
trabalho - a formação humana
emancipatória e o trabalho em sentido
ontológico. Partindo de um propósito
muito bem definido é que essa
conceituação se ancora no
pensamento freiriano e de outros
autores que dialogam com a
perspectiva de uma educação que,
segundo Freire, 2011, p. 227, “[...] como
ato de conhecimento e atividade
eminentemente política, centrando-se
numa temática que emerge da
realidade concreta dos educandos e
associada à produção, deve ser vista
como um fator importante no processo
de transformação do pensamento do
povo”.
As contribuições teóricas de Paulo
Freire (1987), Lia Tiriba 4 (2007) e Miguel
Arroyo (2017), dentre outras, ajudam a
pensar no território educativo como um
espaço que envolve processos,
relações, práticas, saberes etc.,
portanto, pode ser entendido enquanto
contexto concreto – espaço da escola,
espaço da vida, espaço do trabalho – e
ou relacional. 
Neste caso, esses espaços  -  da vida, 
 existencial e/ou do trabalho são
tomados   como   fomentadores   do

 processo de aprender e ensinar pelo
diálogo e a problematização sobre o
viver e o produzir, sem desconsiderar
sua multidimensionalidade. 

De forma específica, Freire (1992) revela
a potencialidade do saber do fazer e
provoca para a valorização desse saber
que se constitui em âmbitos não
formais, partindo do pressuposto de que
os espaços da vida, numa perspectiva
multidimensional, constituem situações
educativas na prática social, política,
cultural ou produtiva. 
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 "O que eu quero dizer é que a educação,
como formação, como processo de
conhecimento, de ensino, de
aprendizagem, se tornou, ao longo da
aventura no mundo dos seres humanos,
uma conotação de sua natureza, gestando-
se na história, como vocação para a
humanização [e sendo a desumanização
como uma distorção dessa vocação]. [...]
não é possível ser gente sem, desta ou
daquela forma, se achar entranhado numa
certa prática educativa. E entranhado não
em termos provisórios, mas em termos de
vida inteira. O ser humano jamais para de
educar-se. [...] A curiosidade, a necessidade
de saber são universais, repitamos, a
resposta é histórica, político-ideológica,
cultural".
(FREIRE, 1992, p. 26 e 28).

 Afinal, Freire (1992, p. 28), "[...] aprender
e ensinar fazem parte da existência
humana, histórica e social”, por isso
atravessam “todas as atividades
humanas”. Contudo, é importante
destacar que se a educação é uma
necessidade ontológica, quer dizer, é
uma condição permanente, a resposta à
essa necessidade se dá de forma
histórica, sob condicionantes,
racionalidades e intencionalidades
político-ideológico e cultural.

Nessa perspectiva, articulam-se as
contribuições de Tiriba (2007) sobre as
pedagogias do trabalho associado, cuja
problematização orienta-nos a
compreender outros horizontes na
relação trabalho e educação e a pensar
um projeto educativo que valorize mais
o trabalho do que o capital. 

Assim sendo, que assuma o princípio
educativo do trabalho associado ou
fincado na economia popular que tem
como base a solidariedade, conforme 
 Gadotti (1993), a fim de estabelecer
outra pedagogia de formação para e
sobre o trabalho. 
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As contribuições de Freire (1992) sobre relação
entre a prática educativa e as práticas
constituídas nos espaços da vida (prática
social), em que tomou como referência a
cidade como dinâmica viva, move a pensar
também na potencialidade dos espaços de
produção (i)material da vida como contextos
educativos, espaços do aprender e ensinar.

Espaços da Vida e EPT: o Conceito em Construção e a Práxis de
um Território Educativo



Espaços da Vida e EPT: o Conceito em Construção e a Práxis de
um Território Educativo

Neste sentido, se chega ao entendimento de
que o território educativo para a educação
profissional e tecnológica se constitui no
encontro entre a intencionalidade educativa
dos espaços formais e dos espaços-tempos
da vida, âmbitos não formais. Obviamente,
esse território educativo (como processo do
ensinar e aprender pela interpretação crítica
da vida e do trabalho que se realiza) está
pautado numa outra pedagogia, cujas
intencionalidades, meios, objetivos, relações,
valores, métodos, processos e sujeitos
assentam-se na ética da reprodução
ampliada da vida em detrimento da ética do
capital. 
A partir desse encontro, posturas
constituídas, reconstruídas e/ou
consolidadas de modo não formal e nas
experiências e experimentações da vida -
junto a perspectiva de formação da
intencionalidade educativa, que, como
sinalizado no início do texto está muito bem
definida como emancipatória -  iniciam um
processo reconhecimento, valorização e
ampliação de saberes. Esse processo pode
possibilitar implementações nos espaços-
tempos da vida, em seus sujeitos e nas suas
práticas, bem como nos espaços formais, à
medida que estudantes, professores e
professoras e profissionais da educação
reinventam a prática educativa pela práxis
(ação-reflexão-transformação) e pode
contribuir para que os(as) profissionais
formados(as) tenham uma compreensão
crítica do mundo do trabalho. 
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 De modo geral, entende-se que a
produção de conhecimento / saberes e
o ato educativo/pedagógico não são
neutros. A constituição de
conhecimentos/saberes se vincula a
diversas e diferentes matrizes e
provoca, intencionalmente, o exercício
crítico-reflexivo sobre os
conhecimentos/saberes mobilizados,
afirmando o sujeito, a quem é
transmitido conhecimentos, como
também produtor de saber a partir das
experiências e experimentações na vida.
No território educativo, o processo de
reconhecer saberes coaduna com o
reconhecimento de como se chega a
esses saberes, do porquê outros
conhecimentos lhe são negados, da
análise crítica dos conhecimentos
hegemonicamente consolidados e da
valorização de outras origens e
interpretações do saber.
Numa analogia as reflexões de Freire
(1992), enquanto educador, o território é
também educando. Entende-se que, ao
acolher as práticas educativas, o
território vai se constituindo, assim,  não
há território educativo concluído; nesse
encontro aos espaços formais e não
formais de resistência se imprimem,
continuamente, características que os
constituem também, em um processo
permanente. A experiência na vida
educa e, a partir disso, o território
educativo produz saber, que se
incorpora ao território – tornando-o
canal de expressão desse
conhecimento  –,  aos  sujeitos  da

experiência e aos sujeitos que estudam
e/ou orientam essa experiência. Isso
ocorre a partir da experiência educativa
que, sistematizada, reconhece,
reconstrói, constrói e organiza saberes.
Umas das primeiras características
observadas, ou a ser ansiada por
espaços/tempos da vida que são ou
“pretendem se tornar” um território
educativo para a educação profissional, 
 tem a ver com a sua constituição, essa
deve ser ação dos sujeitos deste
espaço. A emancipação é um processo
de conquista que resulta de passos
autônomos. Espaços pensados e
constituídos por aqueles que não o
ocupam perde a essencialidade dos
seus sujeitos, não possibilita a
construção de identidade e
consequentemente, não são resistente. 
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 De modo geral, entende-se que a
produção de conhecimento / saberes e
o ato educativo/pedagógico não são
neutros. A constituição de
conhecimentos/saberes vincula-se a
diversas e diferentes matrizes e
provoca, intencionalmente, o exercício
crítico reflexivo sobre os
conhecimentos/saberes mobilizados,
afirmando o sujeito a quem é
transmitido conhecimentos, como
também produtor de saber a partir das
experiências e experimentações na vida.
No território educativo o processo de
reconhecer saberes coaduna com o
reconhecimento de como se chega a
esses saberes, do porquê outros
conhecimentos lhe são negados, da
análise crítica dos conhecimentos
hegemonicamente consolidados e da
valorização de outras origens e
interpretações do saber.
 Numa analogia as reflexões de Freire
(1992, p. 5), enquanto educador, o
território é também educando. Entende-
se que, ao acolher as práticas
educativas, o território vai se
constituindo. (FREIRE, 1992). Portanto,
não há território educativo concluído,
nesse encontro aos espaços formais e
não formais de resistência se imprime,
continuamente, características que os
constitui também em um processo
permanente. A experiência na vida
educa e a partir disso o território
educativo produz saber que se
incorpora ao território – tornando-o
canal de expressão desse
conhecimento –, aos sujeitos da 

experiência e aos sujeitos que estudam
e/ou orientam essa experiência. Isso
acontece a partir da experiência
educativa que sistematizada reconhece,
reconstrói, constrói e organiza saberes.
 Umas das primeiras características
observadas ou a ser ansiada por
espaços/tempos da vida que são ou
“pretendem se tornar” um território
educativo para a educação profissional
tem a ver com a sua constituição, essa
deve ser ação dos sujeitos deste
espaço. A emancipação é um processo
de conquista que resulta de passos
autônomos. Espaços pensados e
constituídos por aqueles que não o
ocupam perde a essencialidade dos
seus sujeitos, não possibilita a
construção de identidade e
consequentemente não é resistente. 
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Um espaço que se torna território
educativo para a educação profissional
com perspectiva emancipatória precisa
ter sua origem calcada nas
necessidades dos seus sujeitos e ser
constituído por eles, visando atender a
estas necessidades. É, portanto, espaço
de reprodução ampliada da vida e
espaço identitário.
 Como espaço-tempo da vida se
projeta a favor da vida e, com isso,
possibilita que as múltiplas dimensões
se vinculem. A vivência de uma
dimensão, por exemplo, o trabalho, não
se concretiza em um esquema rígido e
fechado; ao trabalhar, o sujeito o faz de
modo a abrir espaço para a vivência de
outras dimensões. Assim, esse território
pode ser, de forma específica, o
território do trabalho, mas será também
o território da aprendizagem, das lutas,
da  construção  de  relações  sociais, da 

cultura, da formação política, é espaço
articulador, inclusive desconstruindo a
recorrente dicotomia entre trabalho
intelectual e trabalho manual. Às
ausências e aos problemas gerados dos
sistemas políticos, sociais e econômicos,
pelas instituições e organizações, que
afetam diretamente os sujeitos,
responde-se por meios de ações que
buscam compensar essas restrições. As
respostas refletem a não aceitação da
situação posta, ou seja, evidenciam a
resistência e o potencial inventivo dos
sujeitos. A partir dos próprios
princípios/fundamentos da fonte
geradora do problema ou por um viés
diferente, busca-se formas alternativas
para satisfação das necessidades
desatendidas. Os territórios educativos
são espaços de criatividade.
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Retoma-se a discussão sobre
neutralidade, apresentada em Freire
(1987), para reafirmar que territórios
educativos emancipadores são espaços
posicionados, que se definem também
pelas opções ideológicas
descolonizadoras que orientam todo o
processo de construção do
conhecimento. As respostas sobre que
tipo e como construir conhecimentos e
com quem construi-los são orientadas a
partir de um posicionamento ideológico
que situa os territórios educativos.
Dessas características e princípios
observados em um território educativo
emergem práxis, conhecimento e
formação emancipatória.

A dinâmica social e histórica é objeto de
conhecimento dos sujeitos que compõe
os territórios educativos. A forma como
a sociedade se estrutura e organiza, os
direcionamentos políticos e econômicos
e os valores societais são analisados
como produtos desse dinamismo que
também lhes confere contradições. A
compreensão dialética perpassa pelo
entendimento da sociedade e os
elementos que a compõe. Como um
desses elementos, os territórios
educativos se percebem nessas
contradições, atentos a isso e ao
dinamismo histórico e social se colocam
abertos, na perspectiva de, 
 constantemente, se fazer e refazer -
são um espaço alterável.
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