




Perguntas de um oper rio que lá ê

Bertold Brecht

Quem construiu Tebas, a das sete portas?

Nos livros vem o nome dos reis,

Mas foram os reis que transportaram as pedras?

Babil nia, tantas vezes destru da,ô í

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas

Da Lima Dourada moravam seus obreiros?

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde

Foram os seus pedreiros? A grande Roma

Est  cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quemá

Triunfaram os C sares? A t o cantada Biz ncioé ã â

S  tinha pal ciosó á

Para os seus habitantes? At  a legend ria Atl ntidaé á â

Na noite em que o mar a engoliu

Viu afogados gritar por seus escravos.

O jovem Alexandre conquistou as ndiasÍ

Sozinho?

C sar venceu os gauleses.é

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu servi o?ç

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha

Chorou. E ningu m mais?é

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos

Quem mais a ganhou?

Em cada p gina uma vit ria.á ó

Quem cozinhava os festins?

Em cada d cada um grande homem.é

Quem pagava as despesas?

Tantas hist riasó

Quantas perguntas





1  Oficina Nacional de Sistematiza o da Recid - per odo 2011/2014ª çã í
Data: 28 a 30 de julho

Local: Bras lia-DFí

I - OBJETIVOS:

• Aprofundar a concep o da sistematiza o na perspectiva da Educa o Popular (op o pol tica, metodologia eçã çã çã çã í  

m todo).é

• Conhecer e apropriar de experi ncias de educa o popular e de escolariza o j  sistematizadas.ê çã çã á

• Partilhar o planejamento de sistematiza o da Recid e organizar o planejamento da sistematiza o dos estados,çã çã  

estabelecendo cronogramas e prazos, e a metodologia de acompanhamento ao processo.

II - METODOLOGICAMENTE A OFICINA SE ORGANIZAR  EM TORNO DESTES PASSOS:Á

• 1  momentoº   – Mem ria do processo de sistematiza o na Recid.ó çã

• 2  momentoº   – Aprofundamento da concep o  de sistematiza o de experi ncia na educa o popular.çã çã ê çã

• 3  momentoº   – Experi ncias de sistematiza o em Educa o Popular.ê çã çã

• 4  momentoº   – Apresenta o do projeto de sistematiza o da Recid .çã çã

• Socializa o do que j  est  pensado no estado - O que ser  sistematizado e a Organicidade para o processo deçã á á á  

sistematiza o.çã

• 5  momentoº   – Planejamentos estaduais/macrorregionais.
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PROGRAMAÇÃO DA OFICINA:

Segunda – 28/07 Terça – 29/07 Quarta – 30/07

• Chegada, credenciamento e 
acolhida

• Reunião dos GT’s 
(Sistematização e 12º EN)

• 12h - Almoço

• 13h30  - Animação, mística, 
apresentação e integração do 
grupo;

• 14h30 – Apresentação dos 
objetivos/programa da oficina;

• 14h45 – Memória do processo de 
sistematização da Recid;

• 16h00 – Aprofundamento da 
sistematização  da Experiência 
na EP: concepção política, 
metodologia e método;

• 18h30 – Banho/janta;

• 20h00 às 21h30 – 
Aprofundamento

• 08h00 – Mística

• 08h30 – Aprendendo com outras 
Experiências de sistematização 
(Grupos mistos):

 Experiências:
1. Recid
2. América Latina 
3. Contag
4. Escola do Campo
5. Saúde/Ecosol

Metodologia: Organizar por grupos 
mistos e perceber: que 
passos/metodologia, quem fez e que 
conhecimentos, que ferramentas? 

• 12h - Almoço

• 14h00 – Apresentação da síntese dos 
grupos com amarração: o que as 
experiências ensinam e 
apontamentos para o planejamento – 
Isabela Camini

• 16h00 – Lanche;

• 16h15 – Projeto de Sistematização da 
Recid e o que os estados já 
organizaram.

• 20h00 – Noite cultural

• 08h30 – Planejamento em 
grupos organizados por 
macrorregiões:

 Plano de Trabalho do 
educador/a;

 Desenho inicial do 
Plano Estadual com 
Cronograma – 
momentos com o 
coletivo (roteiro e 
sumário);

 Desenho inicial do 
Plano 
Macrorregional; 

• 12h - Almoço

• 14h00 – Processo e 
Cronograma geral com a 
Sistematização rumo ao 
12º EN da Recid.

• 15h00 – Avaliação/mística 
de encerramento

• 16h – Retorno para casa...
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PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO/BALANÇO RECID 2011/2014

Objetivo geral: Sistematizar o processo de educação popular no Brasil nos últimos 4 
anos, numa perspectiva avaliativa e projetiva, com enfoque para o trabalho desenvolvido 
e  as  contribuições  da  Rede  de  Educacão  Cidadã,  a  partir  dos  processos  que 
desencadeou, tendo em vista perceber a contribuição que deu à educação popular, ao 
fortalecimento  das  lutas  e  movimentos  populares  e  sociais  (poder  popular)  e  à 
participação no processo das política públicas no Brasil, especialmente ao processo de 
educação em DH.

A sistematização tem o papel de além de fortalecer o registro das práticas nas diferentes 
experiências  de  educação  popular,  provocar  e  envolver  os/as  educadores/as  para 
escrever,  organizar  e  desencadear  um processo  de  reinterpretação  crítica  da  própria  
prática e de reconstrução da narrativa numa perspectiva da polifonia,  que envolva as 
vozes internas e vozes externas (da própria experiência) tendo em vista a sua recriação.

I - RELATÓRIO ESCRITO:

1ª parte – Aproveitar a linha do tempo que já produzimos da Recid, como primeira parte 
do relatório que retoma o processo histórico da Recid. 

2ª  parte -  Sistematizar  a  experiência  da  Recid  nos  últimos  4  anos  fazendo  estes  3 
recortes.

a) DIMENSÃO  PEDAGÓGICA -  Sistematizar  a  vivência  do  2º  e  3º  Programas 
Nacionais  de  Formação,  incluindo  o  processo  das  Cirandas  Nacionais  de 
Educação  Popular,  as  Comunicotecas  e  as  ações  que  se  desdobraram  nos 
estados: jornadas pedagógicas, rodas de conversa, escolas de formação, cirandas, 
oficinas, etc., buscando perceber como fortalece/fortaleceu a educação popular no 
Brasil  a  partir  da  sua  prática  pedagógica;  Qual  contribuição  da  Recid  para  a 
educação popular no Brasil? Envolver nesta reconstrução os/as educadores/as que 
vivenciaram este processo.,

b) DIMENSÃO  POLÍTICA: Sistematizar  o  processo  vivenciado  pelas  Recids 
estaduais no seu papel  de fortalecimento das lutas e organizações/movimentos 
populares  sociais  e  a  relação com processos  de participação social  e  com as 
políticas  públicas,  com  ênfase  para  as  ações  de  direitos  humanos;  Qual 
contribuição da Recid para o fortalecimento do poder popular?

c) DIMENSÃO ORGANIZATIVA E DE GESTÃO: Sistematizar a vivência do processo 
de gestão colegiada da Recid nos últimos 4 anos,  por  meio de elaboração de 
orientações e manuais de gestão, monitoramento, capacitações e realização dos 
encontros nacionais de gestão colegiada. O que a forma da Recid se organizar tem 
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a  nos  ensinar?  Que  limites?  Avanços?  Envolver  nesta  reconstrução  os/as 
educadores/as que vivenciaram este processo.

Para  algumas  perguntas  centrais  que  buscaremos,  coletivamente,  suscitar  um 
debate em torno delas, a partir desta sistematização da Recid:

a) Qual a contribuição da Recid para a atualização da educação popular no Brasil  
nos últimos 4 anos? Qual contribuição para o fortalecimento das lutas sociais e 
organização popular?

b) Qual a contribuição da Recid para o fortalecimento da participação social e para 
a educação em direitos humanos no Brasil?

c) Qual a contribuição da Recid para a compreensão da gestão compartilhada? E 
que luzes/questões joga para a relação entre Estado e sociedade?

3ª parte – Sistematizar 2 experiências concretas e significativas de cada estado que 
se relacionem com duas das três dimensões acima, construindo um texto de no mínimo 2 
e no máximo 4 páginas. Cada estado deverá escolher duas, ou se quiser poderá escrever 
sobre  cada  uma  das  dimensões  acima  e  escrever  um  texto  descritivo  sobre  uma 
experiência  concreta  (como  se  deu?  Que  metodologia?  Em  que  espaços/contexto? 
Descrever  o  processo  vivenciado?  Quem  participou?  Quais  resultados?).  Também 
selecionar duas fotos significativas da experiência, com qualidade para a impressão.

4ª parte – Momento analítico da experiência: Sistematizar um capítulo final que responda 
à pergunta: Qual a contribuição da Recid para a educação popular (educação popular), 
para  fortalecimento  das  lutas  e  movimentos  sociais/populares  (poder  popular),  da 
participação social no processo das políticas públicas e na educação em DH e da gestão 
compartilhada? Que limites? Avanços? Aprendizados? Que questões esta sistematização 
coloca para o futuro da Recid? Como a Recid se vê no conjunto da Política Nacional de 
Educação Popular? 

Metodologia:
• Aproveitar já a linha do tempo produzida para a primeira parte.
• Sobre as três dimensões tirar equipes mistas de produção do texto, com caráter 

mais geral, conceitual e introdutórias. Para este trabalho, estas equipes deverão 
aproveitar  o  material  já  produzido  pelos  estados  e  Recid  (cartas  pedagógicas, 
relatórios,  dados  produzidos  pelo  Camp,  publicações,  etc).  Deste  modo,  o  GT 
pedagógico desenvolve o texto sobre a dimensão pedagógica; o GT de gestão, 
sobre a dimensão da gestão e o GT de articulação política sobre esta dimensão.

• Cada estado escolhe duas,  entre  as  três  dimensões,  e  sistematiza  estas  duas 
experiências  concretas:  a)  pedagógica;  b)  política;  c)  organizativa e de gestão. 
Para este trabalho, estas equipes deverão aproveitar o material já produzido pelos 
estados e  Recid  (cartas  pedagógicas,  relatórios,  dados  produzidos pelo  Camp, 
publicações, etc). A primeira carta pedagógica da Recid de 2014, deverá servir à 
esta sistematização, lembrando que o recorte temporal é dos últimos 4 anos.

• A metodologia buscará propor e construir pistas para ajudar os sujeitos a levantar 
as  contradições  da  prática  e  não  ficar  apenas  na  descrição  fantasiosa  da 
experiência?  Como  foram  enfrentandas  as  dificuldades/contradições  da 
prática/experiência?
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II - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL:

1ª  parte –  Capacitação de educadores/as  previamente  selecionados,  aproveitando os 
encontros macros para esta estratégia. A capacitação precisa ter duas dimensões: política 
(com  debate  sobre  qual  comunicação  queremos  construir  e  o  processo  de 
democratização no Brasil) e a dimensão técnica (com capacitação sobre elaboração de 
roteiro, produção, filmagem e edição). Importante ter ênfase em produção de tecnologia 
de fácil  acesso (celulares, máquinas, etc), bem como estar em sintonia com o debate 
sobre software livre. A capacitação, conforme já combinada, será feita por empresa e/ou 
pessoa física contratada pelo Camp, conforme a rubrica do convênio. 

A orientação metodológica é que o Estado escolha 1 dos princípios do Projeto Político 
Pedagógico da Recid, por exemplo: Mística da Militância, e aborde, num vídeo de curta 
duração, de no mínimo 3 e no máximo 5 minutos, o tema, dando ênfase para demonstrar 
como este princípio é vivido na prática/concretamente. Ou os estados, para estarem em 
sintonia  com  o  escrito,  escolherão  uma  das  três  dimensões  (pedagógico,  político  e 
organizativo e gestão) acima e buscará fazer um vídeo para traduzir a experiência.

Os vídeos terão menos caráter analítico e mais o papel de dar visibilidade às práticas de  
educação popular.

2ª parte – O coletivo de Comunicação Soy Loco por Ti, contratado pelo convênio, tem o 
papel de acompanhar esta produção entre um encontro macro e outro. Criando canal de 
assessoramento e diálogo em torno das produções.

3ª parte – Consolida-se a produção dos vídeos e os agrupa em um material só, contendo 
27 vídeos, sendo 26 dos estados e 1 do DF.

No  12º ENCONTRO NACIONAL DA RECID,  a ser realizado no fim do ano,  faz-se o 
momento analítico nacional tanto do relatório quanto da produção audiovisual, buscando 
responder  às  perguntas:  Qual  a  contribuição  da  Recid  para  a  educação  popular 
(educação  popular),  fortalecimento  das  lutas  e  movimentos  sociais/populares  (poder 
popular), da participação social no processo das políticas públicas e educação em DH e 
da  gestão  compartilhada?  Que  limites?  Avanços?  Aprendizados?  Que  questões  esta 
sistematização  coloca  para  o  futuro  da  Recid?  Como a  Recid  se  vê  no  conjunto  da 
Política Nacional de Educação Popular?
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III - CRONOGRAMA COM PREVISÃO DE FASES DA SISTEMATIZAÇÃO:

Fases Descrição Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

COLETA, REGISTRO 
E ORGANIZAÇÀO 
DOS DADOS.

- Primeira Devolução.
- Realização de 1ª 
Oficina Nacional de 
Sistematização Recid
Pesquisa nos 
arquivos escritos, 
fotografias;
- Recuperar 
depoimentos e falas;
-Visitas e descrição 
das experiências;
- Primeira versão da 
escrita;
- Produção de um 
texto buscando 
desenvolver um 
diálogo entre teoria e 
prática.
- Organização do 
relatório final da 
sistematização 
estadual e envio para 
ao Secretariado 
Nacional 

MOMENTO DE 
ANÁLISE - 
ACERTOS, 
ENTRAVES, ERROS 
E PERSPECTIVAS.

- Produção de um 
texto sobre acertos, 
entraves, erros e 
perspectivas.
- Realização de 
encontro nacional 
para momento 
analítico.

PRODUÇÃO DO 
RELATÓRIO FINAL E 
DOS VÍDEOS

- Produção final do 
texto e publicação.
- produção e edição 
dos vídeos e 
organização num 
material final. 

DEVOLUÇÃO FINAL 
E DIVULGAÇÃO

- Encontro Nacional 
para socialização e 
divulgação do 
material.
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CADERNOS: Práticas educativas populares (1)

Produção: FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região
Celeiro – Escola “Terra de Educar” - Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB),
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)
e Pastoral da Juventude Rural (PJR).

Organização e elaboração: Conceição Paludo e Rodrigo Ferronato Beatrici

Colaboraram lendo o texto e dando sugestões: André Expedito Piovesan, Célio Valdemar
Cadoná, Ulisses Pereira de Mello e Vanderlei Franck Thies

Criação da capa: Lavoro Comunicação e Marketing

Arte e diagramação: Lavoro Comunicação e Marketing

Revisão: Líria Romero Dutra

Ficha catalográfica

Rua Alberto dos Reis, 144    Bairro: Santa Helena    Fone: (54) 3364-2152 ou 2084  -
Ronda Alta / RS    CEP: 99670-000    E-mail: fundep@brturbo.com.br
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1.2 O que é uma experiência de trabalho popular?
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2 O QUE É NECESSÁRIO PARA SISTEMATIZAR EXPERIÊNCIAS
2.1 - Necessidade 1: a experiência
2.2 - Necessidade 2: a determinação
2.3 - Necessidade 3: a postura e a construção de consensos
2.4 - Necessidade 4: o registro e o estudo
2.5 - Necessidade 5: o planejamento, a organização do grupo e a realização da ação

3 PROPOSTA  METODOLÓGICA  PARA FAZER UMA SISTEMATIZAÇÃO
3.1 Metodologia da sistematização
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forma, o estreitamento dos laços entre o conhecimento e a utopia da
emancipação humana.

A idéia de escrever este caderno partiu de algumas discussões sobre
a sistematização de experiências da FUNDEP – Fundação de Desenvolvi-
mento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro, que é a mantenedora
da Escola “Terra de Educar”. Integram a direção da Escola o Movimen-
to dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento dos Pequenos Agri-
cultores (MPA), o Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) e a PJR
(Pastoral da Juventude Rural).

A cartilha inaugura os Cadernos Práticas Educativas Populares da

FUNDEP: Escola “Terra de Educar” e foi elaborada com o objetivo de
contribuir com os Movimentos Sociais do Campo que se articulam na Via
Campesina1 e com todos os sujeitos individuais e coletivos que buscam,
com firmeza, e apesar dos tempos difícieis, trabalhar e estar junto às
classes populares, para que sejam protagonistas de sua história.

Desta forma, para socializarmos as reflexões sobre os processos de
sistematização que estão sendo realizadas na FUNDEP: Escola Terra de
Educar, este texto foi organizado em três partes. Na primeira parte,
Definindo o que é sistematização e quais são os seus objetivos, são
trabalhados alguns conceitos que ajudam a compreender o que é e o que

Na história dos Movimentos Populares do Campo, e também da cida-
de, as experiências de trabalho popular sempre aconteceram e são
imprescindíveis. Estas experiências, apesar das contradições, buscam
se contrapor às teorias e práticas populares da classe dominante e, por
isso, não são apenas uma questão de desejo, mas de necessidade.
Dependendo de como são realizadas, além de contribuírem para a
melhoria de vida dos sujeitos populares, contribuem para o avanço da
consciência, para a organização e luta popular e para a elaboração de
teoria e propostas que atendam aos interesses dos trabalhadores, na
direção da construção de um outro projeto de sociedade.

A sistematização, por sua vez, tem nas experiências de trabalho
popular a sua origem. Portanto, tem compromisso com a emancipação
dos oprimidos, da classe trabalhadora. A sistematização, ao envolver os
sujeitos da experiência de trabalho popular, num processo de conheci-
mento/teorização do seu fazer, gera aprendizados individuais e coleti-
vos, solidificando a pertença ao grupo/organização, qualificando a prá-
tica e permitindo a comunicação dessa práxis com outros sujeitos e
coletivos populares. Isso acontece porque a sistematização viabiliza um
processo de reflexão sistemático e crítico da prática, a partir da
rigorosidade no método e teoria de análise, proporcionando, dessa

INTRODUÇÃO

1 - A Via Campesina
é uma organização
internacional,
criada em 1990, que
coordena organiza-
ções camponesas
de pequenos e
médios agricultores,
trabalhadores
agrícolas, mulheres
camponesas e
comunidades
indígenas e negras
da África, Ásia,
América e Europa.
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não é uma experiência de trabalho popular e de sistematização. Na
segunda parte, O que é necessário para sistematizar experiências, são
apresentadas e trabalhadas cinco necessidades, consideradas importan-
tes para que o ato de sistematizar aconteça com qualidade. Na terceira
parte, Proposta metodológica para fazer uma sistematização, é realiza-
da a discussão do método, apresentada uma proposta metodológica e a
forma/jeito de realizar a sistematização. Por fim, são tecidas algumas
considerações finais.

Esperamos que este texto possa contribuir para a qualificação do
trabalho popular dos Movimentos Sociais do Campo e para a luta popu-
lar do campo e da cidade, para a luta da classe trabalhadora! 1.1 - O que é o trabalho popular?

Para definir o que é trabalho popular, é preciso iniciar definindo o

que é o popular.

O popular, historicamente, foi e continua sendo o povo. Assim, não

constituem o povo2, em uma sociedade regida pelo capital, os que

sempre detiveram o dinheiro, o poder e o acesso aos bens culturais

produzidos pela humanidade ao longo da história (Chauí, 1986) como,

por exemplo, à música clássica, às obras de arte, ao teatro, ao cine-

ma, às ciências, aos livros.

Podemos dizer, ainda que de forma simplificada, que o povo ou o

popular é o conjunto de pessoas pertencentes à classe trabalhadora. Ao

nos referirmos à classe social, realizamos uma leitura materialista e

histórica da realidade, que vê a sociedade dividida em classes e estas

em permanente luta.

A classe social, entretanto, como elemento de unidade da classe

trabalhadora, não desconsidera os diferentes contextos que forjam

povos com características singulares. Neste sentido, por exemplo, é

1 - DEFININDO O QUE É A
SISTEMATIZAÇÃO E QUAIS SÃO OS
SEUS OBJETIVOS

2 - É importante
prestar atenção
porque para a
Ideologia Liberal,
que não faz distin-
ção de classe
social, povo é o
conjunto dos que
pertencem a uma
dada nação. Assim,
por exemplo, pode-
se falar em povo
brasileiro. Em uma
leitura mais crítica,
entretanto, sabe-se
que no Brasil existe
o povo, conforme
definimos neste
escrito, e o não
povo, que é consti-
tuído pelos “donos
do poder”  econô-
mico, político e
cultural.
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que podemos falar do povo urbano e do campo, do povo do sul e do

norte e de diferenças culturais importantes entre os trabalhadores.

No Brasil, o popular é constituído por uma multidão de pessoas ex-

ploradas, dominadas, não valorizadas, como os sem teto, os sem ter-

ra, os sem trabalho ou com trabalho precarizado, os operários urba-

nos, os quilombolas, os povos indígenas e os desvalidos (idosos e crian-

ças abandonadas). Estas pessoas são, também, lutadores e lutadoras

individuais para poder sobreviver que, quando se articulam, se organi-

zam e se põem em movimento contra a exploração, a dominação e a

violência, porque sabem as suas causas, tornam-se o "povo político",

constituem os chamados movimentos sociais populares e lutam por

transformações na sociedade (Paludo, 2005).

Portanto, o popular é plural, complexo, multifacetado e apresenta

marcas de conformismo, mas também de resistência e rebeldia (Chauí,

1986). Quando o popular se organiza, entra em movimento e em luta,

passa a ter força política e, por isso mesmo, acaba sendo temido por

parte da sociedade e, principalmente, pela classe que concentra o capi-

tal e pelos governos (Salazar, 1990).

O trabalho popular existe, deste modo, porque existe o povo. Há

diferentes objetivos e diferentes jeitos de fazer o trabalho popular. Isso

quer dizer que há diferentes lógicas de realização do trabalho popular.

Estes jeitos de realizar o trabalho popular têm a ver com a classe e as

posições políticas de um determinado grupo dentro da classe, mas, ge-

nericamente, podemos identificar dois tipos de trabalho popular.

Existem os que fazem o trabalho assistencial para o povo, com o

objetivo de minimizar o seu sofrimento e/ou como forma de manter

sob controle as insatisfações sociais, que podem gerar um maior núme-

ro de ações contra o poder dominante. Os que fazem o trabalho popu-

lar para o povo incidem nas conseqüências, e não nas contradições que

geram a pobreza, não tratam o povo como sujeito, nem com dignida-

de. Exemplos desse trabalho popular são as campanhas de agasalho, a

bolsa família e a bolsa escola. Estes e outros projetos similares visam a

garantir a ordem social e a minimizar a situação de miséria na qual

grande parte do povo vive.

Mas existe também o trabalho popular realizado com outra lógica e

com outros objetivos. É o trabalho feito junto com o povo, buscando

que ele se organize e lute pelos seus direitos. Este trabalho é feito pelos

movimentos sociais populares e por outras organizações da sociedade

que são companheiras e que acreditam que o assistencialismo, embora

seja necessário em determinadas situações, não resolve os problemas

do povo. E mais: acreditam que é somente o povo organizado politica-

mente, em movimentos sociais populares, que pode ir mudando os

fatores fundamentais que geram as desigualdades sociais. Assim, o

trabalho popular em que acreditamos é o trabalho que é feito com o

povo e que visa à sua formação, organização e luta para conquistar

direitos e para conquistar mudanças mais profundas na sociedade, que

incidam sobre as causas dos problemas. Deste modo, o trabalho popu-

lar é aquele que é feito desde os interesses do povo, com o povo, para

aumentar o seu saber e poder, para que se reconheça e seja reconheci-

do como uma força política capaz de construir processos e de

implementar lutas na direção da transformação social. Fazer com o

povo é, acima de tudo, respeitar cada um e cada coletivo como sujei-

tos de suas próprias vidas, como seres de sentimento, pensamento e

de ação, capazes de “fazer história”.
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1.2 - O que é uma experiência de trabalho popular?

O trabalho popular que é realizado junto com o povo acaba constitu-

indo experiências de trabalho popular. Para Oscar Jara (1996, p. 25),

“experiências são processos sociais dinâmicos: em permanente mudan-

ça e movimento. São também processos sociais complexos, em que se

inter-relacionam, de forma contraditória, um conjunto de fatores ob-

jetivos e subjetivos”. Os fatores objetivos são, por exemplo, as condi-

ções do contexto, as ações realizadas; as situações enfrentadas e os

fatores subjetivos são as percepções e interpretações, que movem os

sujeitos que participam das experiências.

Experiências de trabalho popular, realizadas a partir da lógica de

fazer com o povo, também são chamadas de experiência alternativas,

porque se contrapõem à lógica assistencialista e de fazer para o povo,

que é o que predomina na nossa sociedade. São sempre alternativas

porque visam a romper com a exploração, submissão, buscam a orga-

nização e a formação do poder popular e, por isto, são justamente

chamadas de experiências alternativas. Estas experiências, embora te-

nham um rumo, uma direção, vão se construindo conforme vão sendo

feitas, por isso mesmo estão sempre em movimento e a cada vez

podem ser realizadas de forma melhor.

As experiências de trabalho popular, realizadas com o povo, possuem

uma unidade política de classe, cujo horizonte é a transformação social.

Contudo, isto não quer dizer que não existam problemas e contradições

no desenvolvimento das experiências. Existir pertença de classe não tor-

na, também, estas experiências iguais. Assim, podemos dizer que cada

experiência é singular e única, embora elementos oriundos de uma expe-

riência possam ser compartilhados com de outras. Da mesma forma,

todas estas experiências são processos sociais, que estão situados no

interior de processos maiores. Portanto, a prática social mais geral interage

com a experiência de trabalho popular e esta interage com a prática

social mais geral. Vamos discutir melhor esse tema no item que se refere

à metodologia e ao método de sistematização de experiências.

1.3 - O que é mesmo uma sistematização de

experiência?

Na América Latina, nas décadas de 1970/80, junto com o processo

de superação das ditaduras militares, houve o ressurgimento de muitas

organizações sociais populares, entre elas os chamados movimentos

sociais populares, que além de lutarem pela democracia, lutavam por

direitos e por transformações profundas na sociedade. Neste processo,

foi se firmando também uma concepção diferenciada de educação do

povo, que ficou conhecida como “Educação Popular”. Esta concepção

de educação tem uma de suas origens no que foi denominado, por

Paulo Freire (1974), de Pedagogia do Oprimido e de Educação

Libertadora. Trata-se de uma educação comprometida com as classes

populares, que reconhece que estas são capazes de forjar processos

educativos que contribuam para a sua emancipação e a da sociedade

como um todo.

Naquele período, multiplicaram-se as experiências de trabalho po-

pular tendo por base esse novo jeito de fazer educação, que também

foi chamado de “formação” e contribuiu muito para o processo de

organização política do povo em movimentos sociais populares. Na

medida em que essas experiências populares foram se fortificando, foi

criado este instrumento, chamado de sistematização.
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Para Oscar Jara (1996), sistematizar não é apenas narrar experiên-

cias, descrever processos, classificar experiências, ordenar e tabular

informação sobre a experiência, nem fazer um trabalho teórico. Para

o autor, “sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou vári-

as experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, des-

cobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervie-

ram no dito processo, como se relacionam entre si e porque o fizeram

desse modo” (p.29).

Para Falkenbach (1995, p.4), “a sistematização é um processo que

tem a capacidade de fazer nossa visão penetrável também a não apa-

rência da coisa; capaz de levar-nos aos avessos das nossas práticas; à

busca de compreender os seus porquês e refletir sobre as conseqüênci-

as que poderão engendrar”.

Assim, pode-se dizer que sistematizar significa: a partir da realida-

de vivida e do horizonte da transformação social, resgatar, registrar,

ordenar, interpretar e analisar o contexto, a proposta, o processo e os

seus resultados, para extrair as lições – conhecimento - e construir um

novo direcionamento para uma prática mais qualificada.

A sistematização, embora tenha proximidade, se diferencia da ava-

liação e da pesquisa ou investigação3. (confira no quadro 1 - página a

seguir).

3 - Este quadro foi
elaborado num
seminário, pela
equipe de educado-
res da Fundep,
Escola Terra de
Educar, realizado em
agosto de 2006. A
sistematização se
diferencia da
pesquisa ação e da
pesquisa participan-
te. Estas, embora
sejam tipos de
investigação com-
prometidas com os
grupos populares,
mantêm a idéia e a
ação do pesquisa-
dor. É o intelectual
comprometido que
não está vinculado
de modo permanen-
te ao processo
histórico da experi-
ência. Ver Brandão,
1999 e Thiollent,
1985.

4 - Considerando a
origem do método
de sistematização
podemos dizer que
o que é feito sem
os pressupostos,
concepção e
princípios definidos
neste texto não
deve ser caracteri-
zado como sistema-
tização. Assim, a
sistematização,
desde o nosso
ponto de vista, é
realizada a partir do
compromisso com as
classes populares.

Quadro 1
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1.4 - Para que realizar a sistematização?

A sistematização tem importância significativa para as classes popu-

lares ao envolver os sujeitos comprometidos com a experiência na re-

flexão crítica da prática e na construção de conhecimento que qualifi-

que o desenvolvimento da própria experiência.

Realizar processos de produção do conhecimento que interessam para

as classes populares é um elemento central na luta político-ideológica

pela transformação da sociedade, pois, em nossa sociedade, a mentali-

dade que hegemoniza é a da classe dominante. Assim, a produção e

socialização do conhecimento, necessária para a libertação do povo, não

está sob o seu controle, mas sob o da classe que detém o poder na

sociedade, ou seja, a que possui o capital (MARX, 1998). Portanto, a

produção intelectual a partir dos interesses das classes populares é extre-

mamente necessária para o avanço da luta, para a construção de uma

nova cultura/mentalidade e para a transformação social.

Associados a esta compreensão mais geral sobre a importância do

conhecimento para os trabalhadores, cada vez que nos propomos a

produzir conhecimento, devemos ter muito bem delineados os objeti-

vos. Os objetivos podem ser gerais ou específicos. De qualquer forma,

podem ser definidos como sendo o que buscamos alcançar com o que

estamos realizando. É o para quê! Isto é, é o que pretendemos atingir

com as nossas ações.

Assim, ao realizar uma sistematização, o grupo deve definir os ob-

jetivos específicos, quer dizer, o que ele quer alcançar realizando a

sistematização. Entretanto, há objetivos gerais para a realização de

sistematizações, que são comuns a todos os grupos, independentemen-

te dos objetivos específicos, e que são próprios do ato de sistematizar.

Deste modo, quando um grupo popular realiza uma sistematização da

experiência que está vivendo, independentemente do lugar onde acon-

teça e dos seus objetivos específicos, ele está buscando produzir co-

nhecimento sobre a experiência para:

- avançar na formulação de teoria, que interessa ao trabalho popu-

lar que realizamos, e que ajude no avanço do trabalho. A teoria,

portanto, deve ser comprometida com os interesses das classes po-

pulares;

- qualificar a própria experiência, além de contribuir, socializando o

conhecimento, com outros grupos ou organizações populares;

- avançar no desenvolvimento da experiência, pela qualificação da

prática. Isso quer dizer que a sistematização nos permite sair da

aparência da realidade para compreender o seu movimento, a sua

lógica e, a partir daí, reorientar o próprio rumo do trabalho popular

que estamos realizando;

- progredir na nossa própria formação e na capacidade de fazer

melhor o que já fazemos.

1.5 - Qual experiência sistematizar?

Um grupo pode estar envolvido no desenvolvimento de diversas ex-

periências de trabalho popular. Um movimento social popular, por exem-

plo, desenvolve atividades de mobilização e lutas de enfrentamento,

mas também podem ser sistematizadas experiências de formação, edu-

cação, de relação com o poder público, de saúde e experiências produ-
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tivas. Assim, cabe a cada sujeito coletivo, a escolha do que será siste-

matizado. De um modo geral, pode-se dizer que todas as experiências

podem ser sistematizadas, contudo, devem ser priorizadas as experi-

ências mais significativas e importantes para a organização ou para o

coletivo que as vivencia. Essas experiências, portanto, podem ser de

diversos tipos e de diferentes naturezas.

1.6 - Quem sistematiza?

A sistematização deve ser realizada pelo grupo que realiza a experi-

ência. É possível buscar apoio e ajuda, mas, fundamentalmente, o

grupo sistematiza. Ao buscar ajuda, é importante que seja com quem

tenha identidade política com o grupo.

Outro elemento importante é que, na medida do possível, todos

devem participar da elaboração. Entretanto, dependendo do que vai

ser sistematizado, do conjunto de lugares onde a experiência está

acontecendo e da quantidade de experiências, essa tarefa pode ser

atribuída a algumas pessoas do grupo. De qualquer modo, é fundamen-

tal que todos participem do processo, caso contrário a produção não

será do grupo e isso dificultará a reorientação da prática. Isto acontece

porque, ao fazer o esforço para teorizar sobre a experiência, o grupo

vai ter que compreendê-la melhor, compreender a lógica do seu desen-

volvimento, discutir quais foram os acertos, em que pontos se locali-

zam os problemas, quais são as contradições, enfim, vai ter que teorizar

e organizar esse conhecimento, que será novo e que permitirá reorientar

a ação. Em síntese, o grupo terá de se apropriar teoricamente da

experiência que desenvolve e, por isso, todos têm de fazer o esforço

de participar, tanto das discussões, quanto na execução das tarefas e

também da elaboração.

2.1 - Necessidade 1: a experiência

É preciso haver uma experiência a ser sistematizada.

É importante considerar que, dependendo da organização, uma

mesma experiência pode estar sendo desenvolvida em diferentes espa-

ços. Assim, por exemplo, como já se disse, um movimento social popu-

lar organizado nacionalmente pode estar desenvolvendo uma série de

experiências produtivas em diferentes regiões e localidades de um mesmo

estado e também em outros estados e localidades. Esse movimento

deverá definir se quer sistematizar o conjunto das experiências produ-

tivas em todos os estados e localidades, ou se quer sistematizar apenas

algumas. Para definir, deverá estabelecer critérios, o que já faz parte

do método e sobre isso vamos trabalhar um pouco mais adiante. O

importante, neste exemplo, é considerar que devem participar da sis-

tematização todos os que estiverem, de algum modo, envolvidos dire-

tamente na experiência.

Um grupo pode, ainda, estar envolvido em diferentes experiências.

Por exemplo, uma experiência de educação “formal” e uma experiên-

cia de educação “não formal”, ambas realizadas junto com as classes

2 - O QUE É NECESSÁRIO PARA
SISTEMATIZAR EXPERIÊNCIAS
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populares. Nesse caso o grupo terá de optar por uma ou pela outra. Se

quiser sistematizar as duas, deve verificar se isso é possível, caso con-

trário poderá não sistematizar nenhuma.

A realidade é muito dinâmica e as situações podem ser bem

diversificadas, assim, ao sistematizar, é preciso considerar alguns ele-

mentos, dentre eles, que a experiência esteja sendo desenvolvida há

algum tempo e que o grupo que vive a experiência já tenha alguns

acúmulos de prática e de discussão como grupo. É muito importante,

ainda, que o grupo sinta a necessidade, colocada pelo estágio objetivo

de desenvolvimento da experiência, de refletir criticamente sobre a

mesma para que ela possa continuar sendo desenvolvida em um pata-

mar qualitativamente superior.

2.2 - Necessidade 2: a determinação

É preciso existir determinação da organização e ou do grupo para

realizar a sistematização.

É comum, no desenvolvimento do trabalho junto com o povo, o

ativismo. Isto pode ser atribuído a muitos fatores, como, por exemplo,

ao excesso de atividades em que cada um está envolvido, ao ter de dar

conta de cuidar também da vida familiar e da própria sobrevivência, à

tendência de centralização e a achar que só nós vamos conseguir fazer

direito e à falta de planejamento e de distribuição de tarefas. Mas,

também, o corre-corre pode estar associado à não compreensão do

papel da teoria para a qualificação da ação.

Quando uma organização ou grupo, pelos desafios que o contexto

lhe coloca para o avanço da luta, se dá conta da importância da teoria

para fazer melhor, para reorientar o rumo e a prática, inicia um pro-

cesso de valorização do estudo e de “olhar o que vem fazendo“ com

maior rigor. Nesse momento, a sistematização se coloca como uma

possibilidade.

Para o trabalho popular, a teoria que interessa é a que emerge da

leitura do processo que está sendo vivido, porque é a capacidade de

fazer essa leitura que a sistematização propicia, que ajuda a qualificar

a caminhada. Para isso, entretanto, como vamos ver um pouco mais

adiante, é fundamental o estudo da teoria acumulada sobre o conheci-

mento envolvido na experiência e também o conhecimento de outras

experiências semelhantes.

2.3 - Necessidade 3: a postura e a construção de
consensos

É necessária uma postura cooperativa por parte de todos os partici-

pantes da sistematização.

Para que a sistematização vá adiante e seja frutífera em termos de

resultados, é necessário que o grupo construa acordos, tanto de con-

teúdos, quanto de métodos, procedimentos e tempos. Assim, a siste-

matização deve ser feita:

a) de forma coletiva e com empenho individual;

b) permitindo a expressão e compreendendo os diferentes pontos de

vista;

c) problematizando;

d) construindo identificações e
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e) construindo novos patamares teóricos de orientação da ação, isto

é, da prática.

A postura, portanto, que pode ser definida como o comporta-

mento, ou seja, a forma de estabelecer as relações entre os membros

do grupo, precisa ser a mais solidária e cooperativa possível. É preciso

que todos possam se expressar e é preciso que todos se sintam perten-

centes ao processo. Tomada a decisão, é necessário que todos a assu-

mam e se desdobrem para realizar as suas tarefas.

2.4 - Necessidade 4: o registro e o estudo

O registro, no processo de sistematização, constitui um documento

extremamente importante. Podemos chamá-lo de “memória em pa-

pel”, pois nele estão registrados os fatos, avaliações, participações,

debates e encaminhamentos das atividades desenvolvidas. É importan-

te que o registro seja feito no ato ou imediatamente depois da realiza-

ção da atividade. Assim, os sujeitos, ao buscarem nos registros ele-

mentos para a reflexão crítica da realidade, sabem que as anotações

foram feitas no momento em que a atividade foi realizada, não fican-

do à mercê de lembranças parciais e que, muitas vezes, já estão

“embaralhadas” com outras mais atuais.

Normalmente não fazemos o registro das atividades do trabalho

popular que realizamos. Com o tempo, o que não tem registro é como

se não tivesse existido.

São diversas as formas de registro: fotografia, vídeo, poema, músi-

ca, texto e também o chamado relatório. Quem registra guarda a

memória do que aconteceu.

O relatório é a forma mais comum de registro. Quase nunca o rela-

tório é feito, outras vezes, fazemos o relatório muito incompleto e

quando vamos ler, não conseguimos saber, entre outras coisas, quando

a atividade aconteceu, quem participou, qual ou quais foram as deci-

sões. Assim, de um bom relatório devem constar:

a) o nome da atividade;

b) a data em que foi realizada a atividade;

c) o nome dos participantes;

d) o tipo de atividade;

e) quais foram os principais pontos discutidos ou desenvolvidos;

f) quais foram as principais conclusões;

g) quais foram os principais encaminhamentos;

h) o nome de quem produziu o relatório.

É preciso também haver um lugar em que os relatórios e as demais

formas de registro sejam arquivados e possam estar disponíveis para

quando for preciso.

Na sistematização, como já se discutiu, ter o registro da experiên-

cia que está sendo desenvolvida é fundamental; sem ele, fica muito

difícil refletir sobre a experiência. Caso o grupo não tenha o registro, é

preciso construir formas de resgatar a experiência, a sua história,

desde o seu início.

Outra necessidade importante no processo de sistematização é o

estudo. Para que possamos refletir criticamente sobre a nossa prática,
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é imprescindível, de acordo com as necessidades do foco da sistemati-

zação, nos “apropriarmos” dos conhecimentos já existentes sobre ele.

Esses conhecimentos decorrem de outras sistematizações e ou pesqui-

sas. Para isso, é necessário estudar, mas não de um jeito “cego”. É

preciso saber o que se quer com o estudo.

Para avançar no estudo necessário ao processo de sistematização é

fundamental que o grupo construa um entendimento sobre os princi-

pais aspectos teóricos que a sistematização envolve. Assim, por exem-

plo, se o fio condutor da reflexão é analisar como foi, numa determi-

nada experiência, a relação mantida com o Estado, é preciso que o

grupo tenha uma compreensão coletiva sobre o Estado: sua forma de

organização, papel, jeito de se relacionar com a sociedade, entre ou-

tros. O Estado, portanto, para o grupo, acaba se constituindo num

conceito de análise da experiência e se o grupo não tiver uma compre-

ensão sobre ele, o que consegue por meio do estudo, dificilmente con-

seguira realizar uma análise profunda. A isto também se chama de

construir o referencial teórico para a análise da experiência.

2.5 - Necessidade 5: planejamento, organização
do grupo e realização da ação

Muitas vezes, pela heterogeneidade dos sujeitos que participam das

experiências de trabalho popular, pode acontecer que nem todas as pes-

soas envolvidas tenham o interesse em sistematizar a experiência. Por

isto, em algumas situações, precede o planejamento uma etapa de fo-

mento, que tem por objetivo despertar e fortalecer em todos os sujeitos

o interesse em sistematizar. Esta é uma condição vital, pois se as pesso-

as não tiverem interesse, a sua participação pode ser pouca ou nula,

prejudicando, assim, o envolvimento do grupo no ato de sistematizar.

O planejamento pode ser definido como a elaboração do que deve

ser feito ou como a organização da ação para atingir os objetivos.

Quem planeja projeta ações a serem desenvolvidas e organiza o grupo

ou coletivo para a realização das ações. O planejamento permite ter

uma visão de totalidade, isto é, do conjunto do que deve ser realizado

e permite visualizar os desdobramentos, isto é, as ações necessárias

para se caminhar em direção dos objetivos. É por isso que se diz que

planeja quem executa e executa quem planeja.

É importante saber que no decorrer do desenvolvimento da sistemati-

zação, o planejamento pode ser ajustado. O planejamento, embora

seja fundamental para ajudar a dar o rumo, a direção para a ação,

depende também da realidade e, muitas vezes, a realidade exige que se

ajuste o planejamento. Por outro lado, se este planejamento não for

realizado, o mais provável é que sem ele ninguém se entenda e a siste-

matização não aconteça ou que alguém, com mais prática, acabe fazen-

do sozinho, o que não contribuirá muito para a qualificação da experiên-

cia porque o grupo todo não tentou, pelo menos, avançar junto.

O planejamento possibilita que se visualize o conjunto da sistemati-

zação: os objetivos e todo o processo que deve ser realizado, o que

deve ser realizado em cada momento deste processo e quem realiza.

Também permite que se estabeleça a dinâmica de organização do gru-

po para realizar sistematização. Sua importância, para que a sistema-

tização aconteça é, portanto, fundamental.
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3.1 - Metodologia da sistematização

O ato de sistematizar exige uma metodologia e, quanto mais esta

metodologia for coerente e adequada à realidade e aos objetivos da

experiência de trabalho popular, mais resultados têm a sistematização.

Assim, a metodologia, embora subordinada aos objetivos, não pode ser

tratada de qualquer forma. Se queremos uma metodologia que contri-

bua para o avanço do trabalho popular, temos de pensar a metodologia

que nos ajude a atingir este objetivo.

A metodologia é o caminho que seguimos para construir o conheci-

mento e intervir na realidade.  Ela é, ao mesmo tempo, uma concep-

ção de mundo, de ser humano e de sociedade e um método de inter-

pretação e intervenção na realidade.

A metodologia que assumimos é a dialética materialista ou a filoso-

fia da práxis. Para esta concepção metodológica, todas as questões e

dimensões humanas: econômica, política, social e cultural são históri-

cas, isto é, tanto a realidade física como as próprias idéias e sentimen-

tos são construções humanas e, portanto, sociais. Isso quer dizer que,

3 - PROPOSTA METODOLÓGICA
PARA FAZER UMA SISTEMATIZAÇÃO

sendo produzidas pelos próprios seres humanos, estão sempre em mo-

vimento e possuem uma história.

Para esta concepção metodológica a realidade humana e social não é

natural e nem está parada, além de ser feita pelos próprios seres

humanos, ela está sempre em movimento e esse movimento acontece

porque a realidade é contraditória: riqueza e pobreza, minifúndio e

latifúndio; dominação cultural; relações sociais de produção; mecanis-

mos de opressão e exploração... O que move a realidade são as contra-

dições. As intervenções humanas radicais devem se situar nestas con-

tradições e, dependendo do tipo de intervenção, a realidade pode ser

mantida ou transformada.

A realidade é, também, uma totalidade e cada aspecto dela só pode

ser conhecido e compreendido com profundidade quando é situado e

relacionado no conjunto das relações em que está imerso.

Nosso pensamento se constitui porque está em relação com a realida-

de. É nesta relação que o conhecimento é produzido. O pensamento se

esforça para apreender o movimento da realidade, mas nunca consegue

apreender completamente este movimento porque, assim como a reali-

dade, o conhecimento é histórico. Por isso o conhecimento da realidade

é provisório, limitado e é, sempre, processo de conhecimento.

Assim, resumindo, podemos dizer que os elementos fundamentais

da dialética materialista ou do método dialético são: a apreensão da

materialidade e do movimento da realidade, a visão de totalidade e da

historicidade e o entendimento das contradições.

Portanto, estamos assumindo uma metodologia em que, a partir da

experiência de trabalho popular (que tem a ver com a realidade imedi-

ata que é produto de toda uma prática social e histórica), os sujeitos
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deste processo se apropriem dos conceitos e conhecimentos necessári-

os para a reflexão crítica da prática a fim de transformá-la.

Isto significa dizer que a prática social é a fonte de conhecimento e

a teoria é uma decorrência do esforço rigoroso, ordenado e sistemáti-

co que fazemos para ir além das impressões, dos conhecimentos super-

ficiais que já temos, para conseguirmos compreender mais profunda-

mente a realidade.

Marx (1982), que é o criador deste método, diz que é preciso sair da

aparência da realidade para chegar a compreender a sua essência, isto

é, para compreender as contradições que a estão movendo. Somente

assim conseguiremos elaborar estratégias de intervenção que interes-

sem para as classes populares e poderemos, então, caminhar na dire-

ção de mover a realidade de forma que nos seja favorável.

Esta é a concepção que embasa a nossa proposta de roteiro que vem

a seguir e o grupo que vai realizar a sistematização precisará ter a

capacidade de planejar tendo esta lógica metodológica – prática, teo-

ria, prática - como orientadora da construção do planejamento e das

ações dele decorrentes.

Por isto, planejar a sistematização de forma criativa, ordenada,

lógica e coerente, permitindo que a realidade seja estudada critica-

mente pelos sujeitos que nela estão envolvidos com vistas a sua trans-

formação, é de fundamental importância para o avanço na qualifica-

ção da experiência e da luta popular como um todo.

3.2 - Estrutura / roteiro de uma proposta de pla-
nejamento da sistematização

Tendo por base o referencial do método dialético que acabamos de

discutir, para realizar o planejamento da sistematização, o grupo pode

utilizar o roteiro ou a estrutura que apresentamos neste item. Aqui,

formulamos o roteiro de forma bem enxuta e simples, para que se

possa ter a visão global, isto é, da totalidade do que deve ser pensado/

planejado para realizar a sistematização. Logo a seguir, no ponto 3.3,

vamos aprofundar o roteiro, trabalhando como efetivamente este ro-

teiro pode ser desenvolvido e a sistematização realizada.

a - Definições iniciais

- Realizar um levantamento preliminar dos principais problemas en-

frentados no processo que o grupo está envolvido. Por exemplo, na

implementação da agroecologia, na educação/escola de jovens e

adultos, ou na implementação da agroindústria. É sobre essa dimen-

são mais ampla que o grupo deve fazer a leitura da realidade, ten-

tando discutir onde se situam os principais problemas, o que o grupo

considera como acertos e as possibilidades que vislumbra. O levanta-

mento permite uma aproximação do jeito de olhar a realidade e

projetar o futuro pelo grupo. Quer dizer, permite olhar o contexto

mais amplo, no qual as experiências do grupo estão situadas.

- Definir a experiência e os objetivos com a sistematização que vai

ser realizada.

-Delimitar o objeto/foco e formular as questões a serem respondi-

das com a sistematização. É preciso definir o eixo ou o “fio condu-

tor” da sistematização.
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b – Resgate da experiência e estudo

- Reconstruir a história da experiência, isto é, dizer como esta

reconstituição será realizada.

- Deixar bem claros os fundamentos ou marcos da análise centrais

(referencial teórico). Estes devem ser estudados e aprofundados

posteriormente.

c - Interpretação crítica

- Analisar a experiência, tendo como guia o eixo definido e as ques-

tões elaboradas. Para este momento são fundamentais a

reconstituição da experiência e o estudo ou referencial teórico. O

grupo deve definir em que momento e como a análise será feita.

d - Aprendizados

- Concluir e chegar às principais afirmações e aprendizados. Este

momento só pode ser efetivado depois que a interpretação crítica

ou a análise da experiência tiver sido realizada. No planejamento,

trata-se de verificar o momento do processo em que isto será feito

e como o será.

e - Produtos e elaboração dos produtos

- Definir como a prática da experiência será qualificada. Trata-se da

elaboração das novas orientações e ações a serem implementadas

para qualificar a prática.

- Definir com quem, para que e como a sistematização será socializada.

f - Organização do grupo para realizar a sistematização

- Definir a dinâmica de realização da sistematização.

3.3 - Como se pode fazer o planejamento da sis-
tematização

É necessário o grupo se organizar

É necessário elaborar a proposta de sistematização

É necessário desenvolver, fazer acontecer  a sistematização

Para isso é possível seguir o roteiro anterior

Vamos ver o detalhamento sobre como fazer

O primeiro passo é definir os dias de realização do planejamento. Os

dias podem ser seguidos ou intercalados, dependendo da disponibilida-

de do grupo que vai realizar a sistematização. Se a opção do grupo for

a de fazer o planejamento intercalado, é bom pensar em como dividir

os blocos/letras do roteiro para não deixar solto, isto é, sem amarra-

ções, entre os momentos de realização do planejamento.

Todo o planejamento deve ser registrado. Assim, se o planejamento

for realizado todo de uma vez, em seguida, todo o grupo deve ter o

relatório do planejamento. Se o planejamento for realizado em dife-

rentes momentos, a primeira ação de cada momento é retomar o que

já foi planejado para seguir adiante e, no final, o relatório do planeja-

mento deve ser um relatório único.

O importante é concluir o planejamento todo para depois colocá-lo

em prática, isto é, executá-lo; também é necessário que todos os

membros do coletivo de sistematização tenham o planejamento para

consulta. Assim, todos vão conseguir enxergar a sua ação no conjunto

da sistematização e a mesma ganhará mais sentido.
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É preciso, ainda, não esquecer do antes, isto é, da preparação que

antecede o planejamento. Pensar o objetivo com o planejamento da

sistematização, elaborar a proposta de pauta do planejamento, convi-

dar alguém para contribuir com o grupo, se for o caso, reforçar o

convite para os participantes, definir o local, os tempos, preparar o

ambiente/espaço onde será realizado, prever a alimentação, prever o

momento inicial: mística, prever momentos de integração, definir quem

vai coordenar e quem vai fazer o relatório.

Detalhando a letra “a” do roteiro: definições iniciais

Para a letra “a” do roteiro: definições iniciais, o grupo deve fazer

coletivamente duas discussões. Primeiramente o grupo deve realizar a

leitura de realidade do processo mais amplo no qual está envolvido: os

principais problemas enfrentados, as realizações e as possibilidades que

se apresentam. Este momento da letra “a” do roteiro pode ser realiza-

do em pequenos grupos. Os grupos relatam, alguém vai pontuando e

depois deve ser feita uma boa discussão para se chegar a uma leitura o

mais consensual possível da realidade. Este momento é fundamental,

porque vai servir de base para a continuidade do planejamento e por-

que insere a experiência no contexto mais amplo. A síntese a que o

grupo chegar pode ser colocada num cartaz, com letras grandes, para

que possa ser visualizado durante todo o planejamento.

Em seguida, ainda na letra “a” do roteiro, o grupo deve avançar,

definindo a experiência ou as experiências que serão sistematizadas, os

objetivos com a sistematização e o recorte, isto é, que aspecto da

experiência interessa aprofundar.  Um jeito bom de fazer isso, embora

não seja o único, é evitar sair definindo tudo antes que uma boa discus-

são aconteça, na qual as pessoas possam se expressar; depois, coletiva-

mente, pode-se ir “afunilando” por onde a sistematização deve ir.

Assim, primeiro o grupo pode discutir sobre a escolha da experiência,

sobre os objetivos com a sistematização e sobre o recorte, ou seja, o

foco da sistematização que também pode ser chamado de fio condutor

da reflexão. O foco de análise da experiência, ou o fio condutor da

reflexão é necessário porque, sem ele, o grupo pode se perder. Uma

experiência é muito rica e apresenta uma diversidade enorme de aspec-

tos que podem ser analisados com maior profundidade. Assim, é preciso

recortar, quer dizer, precisar o que na experiência se quer analisar.

Para estas definições, o grupo pode iniciar respondendo às seguintes

perguntas:

a) Com que objetivos, isto é, para que queremos sistematizar a

experiência?

b) Qual experiência vai ser sistematizada?

c) Quais são as perguntas mais urgentes a serem respondidas para

qualificar a prática?

d) O conjunto destas perguntas pode ser articulado em torno de um

só eixo, de um só foco, ou indica mais focos?

Depois de discutir sobre os aspectos: a experiência, os objetivos e

sobre o recorte ou o foco a ser analisado, é preciso começar a definir.

Alguém pode ir ao quadro, e colocar alguma síntese que, coletivamen-

te, vai ser completada.

Neste jeito de fazer, ao invés de esperar para fazer a síntese no

final da discussão, o coordenador, ou alguém designado, já pode ir

fazendo a síntese à medida que o grupo vai discutindo. Isto permite
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que o grupo vá visualizando a construção que está fazendo. Da mesma

forma, a pessoa que faz a síntese valoriza mais as expressões dos

participantes – algo importante no trabalho popular.

Outro jeito de fazer pode ser o de dividir o grupo em pequenos

grupos para que se discuta e se faça uma síntese. Cada grupo socializa

no grande grupo e é feita uma síntese geral.

Detalhando a letra “b” do roteiro: resgate da experiência

e estudo

O grupo, depois de ter selecionado a experiência, de ter precisado

os objetivos e de ter formulado as questões que vai procurar respon-

der, isto é, depois de ter definido o foco de análise ou o fio condutor da

reflexão, vai planejar como será a recuperação/resgate da experiência

e o que é preciso aprofundar teoricamente e como será feito o

aprofundamento.

É importante discernir que o planejamento indica como deverá ser

feita a recuperação da experiência e o que deve ser estudado e como o

estudo será feito. Assim, a primeira tarefa deste ponto do planeja-

mento é o grupo definir como vai mergulhar na experiência. Este pon-

to pode iniciar com o grupo lembrando a experiência, desde o seu

início. É bem interessante quando, nesta fase do planejamento, alguns

aspectos gerais da experiência já sejam recuperados. Logo o grupo vai

perceber que precisa ir mais a fundo. Este é o momento de definir

como vai fazer isso. Existem registros? Muitos? Somente alguns? Então,

como o grupo vai proceder para recuperar a história da experiência,

para fazer a reconstrução histórica?5

Na implementação do planejamento, este aspecto somente estará

“pronto”  quando o grupo tiver reconstruído e identificado os momen-

tos importantes do processo de desenvolvimento da experiência, de

forma contextualizada. Para isso, é preciso ordenar os dados, as infor-

mações, local, objetivos, potencialidades e problemas, sujeitos que

participaram, etc., em cada momento importante do desenvolvimento

da experiência. Quanto mais a fundo o grupo for na recuperação da

história e do desenvolvimento da experiência, chegando até os dias

atuais, mais ricas serão as análises e mais significativa a reorientação

da prática. Ao fazer a recuperação, embora o grupo recupere a histó-

ria global da experiência ou a totalidade da experiência, ele deve ter

em mente as perguntas que formulou e que foram articuladas no foco

ou no fio condutor da reflexão. Isso vai ajudar a enfatizar, na recupe-

ração da história, e a ir mais fundo nos aspectos que foram priorizados.

Para este item do planejamento o grupo deve dar conta de definir

como vai recuperar a história, como vai “mergulhar” na experiência.

Depois de ter planejado como fará o resgate da experiência, o gru-

po precisa definir o que será aprofundado teoricamente e como fará

isso. Assim, depois de definir o aprofundamento necessário, é possível

indicar as leituras que devem ser realizadas por todos e planejar os

seminários de estudo e aprofundamento.

Quando chegar este momento de implementação do planejamento

da sistematização, à medida que o grupo for aprofundando, é preciso

ir fazendo sínteses de conteúdo sobre as compreensões do grupo acer-

ca dos assuntos em estudo. Para este aprofundamento, o grupo pode e

deve realizar interlocuções com outras pessoas e até mesmo convidar

algum conhecedor do assunto para ajudar na reflexão. O grupo, tam-

bém neste aprofundamento, poderá organizar visitas a algumas expe-

5 - Além dos
registros existen-
tes, o grupo pode
utilizar outros
instrumentos /
técnicas para
recuperar a história
da experiência,
como a entrevista e
o questionário.
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riências de outros grupos, que possam contribuir para qualificar a ex-

periência que estão desenvolvendo. Dependendo do que for aprofundado,

o grupo pode, ainda, realizar oficinas. É importante o grupo ter muito

claro que, sem dedicação de tempo, é impossível avançar no estudo e,

portanto, a análise da experiência pode ficar muito superficial.

Ainda neste ponto, é bom dar-se conta de que o processo de formu-

lação não é linear. Assim, à medida que o grupo for aprofundando o

conhecimento, no estudo, é importante olhar novamente os objetivos,

a experiência escolhida e o foco de análise ou o fio condutor da refle-

xão. Deve, também, verificar se as questões que formulou estão efeti-

vamente articuladas com o foco, ou se dizem respeito a outro foco.

Tudo isso o grupo deve fazer para ter alguma segurança de que está no

caminho, de que é isso mesmo.

Detalhando a letra “c” do roteiro: interpretação crítica

Concluído o planejamento do bloco das letras “a” e “b”, é o mo-

mento de planejar a dinâmica e os momentos em que será feita a

análise da experiência.

É bom lembrar que a interpretação crítica consiste na análise.

Norteado pelo fio condutor ou pelo foco, de posse do referencial teóri-

co ou do estudo realizado, de estudos que fez de outras experiências

semelhantes e da recuperação da experiência, o grupo vai começar a

analisar a experiência, tentando responder às perguntas que se colo-

cou, orientado, no início, pelo fio condutor ou pelo foco que definiu. O

grupo poderá identificar as tensões, as contradições, os problemas, os

acertos, buscar os porquês. O fundamental é compreender a lógica do

desenvolvimento da experiência, suas contradições fundamentais para

poder avançar na sua implementação.

Detalhando a letra “d” do roteiro: aprendizados

Neste ponto, o grupo deverá planejar os momentos em que, após

ter analisado a experiência, vai extrair as lições ou aprendizados com a

sistematização realizada.

É importante planejar este momento porque, depois da análise,

deve-se chegar às sínteses, isto é, com este estudo que realizamos da

experiência, quais são as principais conclusões gerais do grupo, consi-

derando o desenvolvimento da experiência como um todo e quais são

as principais conclusões sobre as perguntas que foram realizadas e,

portanto, sobre o foco ou fio da reflexão. Quais são as principais afir-

mações que o grupo faz a partir de tais conclusões e quais são os

aprendizados mais significativos. Neste momento, é isto que o grupo

terá que elaborar.

Detalhando a letra “e” do roteiro: produtos e elaboração

dos produtos

Neste bloco, o grupo deve planejar os produtos. Um primeiro produ-

to se volta sobre a própria experiência e um outro produto diz respeito

à forma de socialização da sistematização realizada. Este momento

também deve ser planejado.

É certo que o durante o processo de realização da sistematização,

quando os participantes fazem um esforço para responder às questões

importantes sobre a experiência, de alguma forma a prática ou a in-

tervenção na realidade já vai mudando. Mas neste ponto, trata-se de

planejar quando será feita uma reflexão coletiva sobre o que deve ser

redirecionado, na experiência, a partir da sistematização. É preciso

ter atenção, porque este momento é, mesmo, importante. As defini-

ções tomadas têm um peso muito grande, porque elas vão reorientar
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as práticas. Alteraram-se as compreensões e, portanto, vão ser altera-

dos os jeitos de fazer. Novas estratégias serão formuladas e novas

ações serão definidas, considerando, principalmente, o foco da siste-

matização, porque foi sobre ele que o aprofundamento foi realizado.

Este momento permite verificar se os objetivos com a sistematização

foram alcançados!

Outro produto pode ser a socialização da própria experiência. Pode

ser uma cartilha, um texto, um livro, um vídeo... O importante não é

fazer por fazer, o importante é saber com quem se quer socializar a

experiência e com que objetivo.

Obviamente o primeiro produto, que é o sentido de se realizar a

sistematização, o grupo somente o terá integralmente depois de de-

senvolver o processo. O segundo produto, no entanto, já pode ser

visualizado no planejamento. É interessante que seja visualizado, pois

isso ajuda na própria sistematização, mesmo que depois tenha que ser,

de algum modo, redefinido.

Detalhamento da letra “f”: organização do grupo para

realizar a sistematização

Finalmente chega a hora da organização do grupo para implementar

o que foi planejado. O bonito é que, com o planejamento, ninguém

está perdido e todos compreendem a totalidade do processo.

É hora de definir tarefas e tempos para a sua realização: se alguém

será convidado a integrar a equipe, quem será chamado para contribuir e

em quais momentos; de decidir quem coordena o grupo; como serão

feitos os relatórios do processo de sistematização e quem fará esses rela-

tórios. Enfim, é preciso estabelecer a dinâmica organizativa do grupo.

Neste momento merece destaque o papel que cada um tem no

sentido de cumprir o que assume como tarefa. Se alguém “fura”, não

realiza a tarefa, todo o grupo acaba sendo penalizado e o cronograma

acaba atrasando. Também é importante destacar o papel do coordena-

dor. Este deve garantir que as tarefas individuais sejam feitas (co-

brar), deve lembrar dos encontros, garantir que a pauta chegue antes;

se há materiais a serem lidos, propiciar que estejam com as pessoas

um bom tempo antes, para poderem ser lidos e, principalmente, deve

garantir o relatório e a produção dos textos do trabalho de acordo com

a sua realização. Caso contrário, corre-se o risco de não se ter produ-

tos. Também é importante registrar, de forma especial, a organização

para a escrita. A experiência tem mostrado que embora muitos escre-

vam, algumas pessoas devem ir redigindo um texto só, juntando os

diversos escritos, dando coerência. As pessoas do grupo devem ir tendo

acesso a esse material e, em determinados momentos, o grupo todo

deve, coletivamente, analisar o conjunto do que está sendo produzido.

3.4 - Quadro resumo do planejamento, desenvol-
vimento da sistematização e organização do grupo

Ao concluir o planejamento da sistematização, o grupo pode visualizar

todo o processo fazendo, por exemplo, uma tabela resumo como essa

que sugerimos. É fundamental que o grupo nunca perca de vista os

objetivos e o foco ou o fio condutor da reflexão da experiência.  Ob-

servem e estudem a sugestão do quadro resumo do planejamento. A

realização do quadro resumo não dispensa um bom relatório do plane-

jamento, apenas facilita a consulta ao planejamento. Este quadro re-

sumo, por exemplo, pode ficar num papelógrafo ou mural, num lugar

bem visível para todos os membros do grupo.
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Quadro Resumo do Planejamento do Grupo

Orientações:
• No espaço das tarefas o grupo deve colocar,
objetivamente, o que vai ou deve ser realizado em
cada momento da sistematização.
• No espaço dos subsídios ou instrumentos, o
grupo deve colocar o que será utilizado para fazer
a tarefa.
• No espaço do prazo, o grupo deve colocar até
quando cada tarefa terá que estar pronta.

• No espaço dos responsáveis, o grupo deverá
colocar quem irá realizar a tarefa.
• No espaço da dinâmica, o grupo deverá definir
os encontros coletivos. Estes encontros coletivos
serão intercalados por tarefas individuais.
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Como vimos no decorrer do texto, a sistematização:

a - tem a sua gênese nas experiências de trabalho popular feitos

com o povo, que buscavam a sua formação, organização e luta;

b - é um instrumento/forma de construção de conhecimento desde

a perspectiva e interesses da classe trabalhadora;

c - contribui para o avanço da experiência ao dar voz aos sujeitos e

ao viabilizar o estudo e o diálogo com outras teorias/conhecimen-

tos;

d - possibilita o exercício de relações solidárias e cooperativas entre

as pessoas participantes da experiência;

e - viabiliza a qualificação e reorientação dos rumos do que se está

fazendo e contribui no semeio de novas idéias/teorias que ajudam a

forjar novas formas de enfrentamento de classe.

Além dos elementos acima, é importante dizer novamente que, como

prática de Educação Popular e também da Educação do Campo, a sistema-

tização pode se constituir, quando incorporada no cotidiano dos grupos e

organizações, numa potente ferramenta de educação/formação do povo.

Também é fundamental lembrar que a sistematização não se faz

somente com a boa vontade, mas com determinação, postura, estudo,

planejamento e coerência em relação aos valores e práticas militantes.

Parece difícil, mas não é. É preciso começar... É como a primeira

vez que se fala em público: sente-se medo; na segunda, também, mas

na terceira, quarta, décima..., embora se sinta a responsabilidade, o

medo já não tende a nos imobilizar. Assim é sistematizar: a primeira

vez pode ser um tanto difícil, mas, à medida que se torna algo incorpo-

rado no cotidiano do grupo ou da organização, vai se tornando cada

vez mais fácil, e a organização cada vez mais forte, porque a sistema-

tização ajuda a qualificar a intervenção na conjuntura, a formação dos

participantes, o sentimento de pertença, as relações entre as pessoas,

a dinâmica dos espaços, a organicidade, as ações....

Enfim... mãos à obra e “pé firme na caminhada”!
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HINO DA ESCOLA “TERRA DE EDUCAR”

Autor letra e música: Protásio Prates

No fundo do mundo acontece um lugar

Perdido pra muitos, difícil de achar

Pois para chegar é preciso sentir

Que o futuro existe

Naquele que insiste em repartir

Terra de Educar, portal do amanhã

Quem chega pra ser, trabalha cantando

Descobre sorrindo, que o dia é mais lindo

Quando existe amanhã.

Amanhã partirei, terra de Educar

Vou levando comigo o que sei e aprendi

Meu saber repartir e depois voltarei

Eu venho de gente que luta e sofre

Trabalha se mata pra encher outros cofres

Mas tenho a esperança de um mundo melhor

Com igualdade e respeito, sem preconceito

De riqueza e de cor.
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MAB

MPA

MMC

PJR

FUNDEP
Fundação de
Desenvolvimento,
Educação e
Pesquisa da
Região Celeiro

A presente publicação é expressão do

exforço desenvolvido pela FUNDEP - Funda-

ção de Desenvolvimento, Educação e

Pesquisa da Região Celeiro no sentido de

contribuir com a qualificação de processos

de sistematização de experiências das

organizações populares.

Seu objetivo, portanto, é ser uma ferra-

menta para auxiliar a qualificação dos

processos de sistematização das diversas

experiências desenvolvidas pelas organiza-

ções populares, do campo e da cidade, em

suas diferentes frentes de ação, seja em

suas experiências educativas, de produção,

de comercialização, de formação, etc.

Assim esperamos que seja efetivamente

usada nesses processos coletivos, conside-

rando-se não como uma receita pronta e

acabada de "como sistematizar", mas

como uma contribuição que deverá servir

aos interessados em levar adiante esta

importante tarefa que é o registro das

diferentes experiências que se articulam

na perspectiva de um novo modelo de

desenvolvimento.

Direção da Fundep.


