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Semeando Idéias, Colhendo
Aprendizagens: a sistematização
de práticas sociais1

José Cláudio da Costa Barros

   Até meados do século XX, as práticas
do que hoje compreendemos como ‘assistência social’, nos países da Améri-
ca Latina, e, em especial, aquelas voltadas para crianças e adolescentes, desen-
volviam-se sem a orientação de um referencial de metodologias estruturadas
comprometidas com processos de transformação e desenvolvimento social,
limitadas, em sua maioria, à mera ação caritativa e filantrópica. No Brasil, a
assistência apenas se organiza como área de conhecimento a partir da
década de 1940, com a criação das primeiras faculdades de serviço social,
coincidindo com a instituição dos direitos trabalhistas e previdenciários e a
criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA) na era Vargas. Aos poucos,
a ação, que era essencialmente voluntária e sem critérios, passa a ser alvo de
um processo de regulamentação e de interferência do Estado, mas ainda
marcado pelo assistencialismo e populismo de ações públicas e, no mais
das vezes, com fins eleitorais.

Com a difusão do pensamento marxista e o crescimento dos movi-
mentos revolucionários de esquerda na América Latina, novos referenciais
teóricos passaram a questionar e a influenciar o pensamento de quem se

1 As reflexões sobre sistematização de projetos sociais realizadas neste capítulo estão fundamen-
tadas na experiência do autor em projetos desenvolvidos pela Fundação Abrinq, no período
entre outubro de 2001 e maio de 2005. Também formaram subsídios para a pesquisa da tese
de doutorado Informação e Conhecimento nos Movimentos de Direitos da Infância – o caso dos conselhos
deliberativos e paritários, defendida pelo autor no Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação do Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict/MCT), em convênio com
a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ), em 2004.
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preocupava em desenvolver alguma ação de promoção social no continen-
te. Entretanto, apenas a partir da década de 1960, com as primeiras mobi-
lizações dos movimentos de educação popular, baseados na filosofia educativa
de Paulo Freire, no caso do Brasil, é que as práticas de promoção social
passaram a ter acesso a referenciais metodológicos comprometidos com o
desenvolvimento de uma consciência crítica de mundo e de localidade, e
com o que seria consolidado mais tarde como ‘direitos de cidadania’.

É no escopo dessa produção dos movimentos de educação popular
que a ‘sistematização das práticas sociais’ surge como um processo
metodológico de organização de aprendizagens, de consolidação e fortaleci-
mento da experiência e do saber local, e de construção democrática do
conhecimento.

A ditadura militar, com a repressão desencadeada para desestruturar
qualquer movimento de organização popular, impediu, no Brasil, que a
prática da sistematização se difundisse em larga escala. Apenas com a reaber-
tura democrática e a reestruturação dos movimentos a partir da década de
1980 é que os grupos de educação popular, em especial os de alfabetização
de jovens e adultos e as creches comunitárias, resgataram a reflexão sobre os
‘processos de sistematização’.

A Valorização do Conhecimento Local

Qualificar e aumentar o impacto dos resultados, romper com proces-
sos de conformismo social, promover o protagonismo de comunidades,
estimulando a inclusão social com base na valorização da diversidade e da
ação local, são alguns dos desafios que grande parte das práticas de interven-
ção social precisou enfrentar a partir da década de 1990.

Neste contexto, a sistematização ressurge como uma das estratégias que
auxiliarão os movimentos sociais a encontrar, dentro de suas próprias práti-
cas, respostas para romper com a lógica compensatória das políticas de
Estado e para consolidar um novo modelo de ação social.

Com o fim da ditadura militar no Brasil, as políticas de caráter
centralizador e massificador passam a ser questionadas pelos movimentos
sociais, por não darem conta da diversidade regional, desconsiderando as
especificidades locais, não apenas econômicas e geográficas, mas culturais e
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sociais. A descentralização do atendimento e a municipalização estabelecidas
pela Constituição Federal de 1988 são fruto desta reflexão, que valoriza o
agir e o saber locais, compreendidos como espaços onde o controle social,
quando potencializado, demonstra-se mais eficaz do que as práticas
centralizadoras até então desenvolvidas.

Em contrapartida, desejo de aumentar a escala de projetos para o devi-
do impacto na realidade se torna cada vez mais frequente. Neste sentido,
descartando toda e qualquer forma de projeto que homogeneize a realida-
de, a sistematização propõe identificar aprendizagens que possam ser disse-
minadas em contextos que, apesar de diversos, possuam afinidades. Desse
modo, a sistematização não possui como produto uma ‘receita’ que possa
ser aplicada passo a passo em qualquer realidade, mas um conjunto de
aprendizagens, organizado em forma de conhecimento, que permita a reali-
dades diferentes adequá-lo aos seus contextos.

O Conhecimento no Campo das Práticas Sociais:
a construção do ‘terceiro conhecimento’

Além da valorização do conhecimento local, outra característica im-
portante da sistematização é a explicitação do conhecimento prático. Par-
tindo da necessidade de avançar para além dos referenciais teóricos traba-
lhados pelos movimentos de esquerda nos seus processos de capacitação de
lideranças e de conscientização crítica da realidade,2 que marcaram a década
de 1960, no Brasil, a sistematização deixa de privilegiar estruturas teóricas
de pensamento externas às experiências, para priorizar a construção coletiva
de conhecimento com base na reflexão sobre a prática. Consiste no resgate
e no levantamento das aprendizagens produzidas no decorrer da experiên-
cia vivida e na sua organização em sistemas de conhecimento capazes de
retroalimentar a prática social e de influenciar outras iniciativas.

O grande diferencial desse processo em relação a outros é que o levan-
tamento das informações e grande parte de sua organização e análise são

2 Um dos principais eixos da ação dos movimentos de educação popular – originários dos
segmentos universitários e da Igreja Progressista, do movimento operário e dos partidos de
esquerda da década de 1960 – foi a formação de lideranças por meio de uma forte ação junto
às bases populares. O principal objetivo era a consolidação de uma consciência crítica sobre as
relações de mundo, evidenciando o conflito de classes na relação entre Estado e capital.
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realizados pelos próprios sujeitos da experiência, como autores de conheci-
mentos construídos de forma compartilhada. Neste sentido, o processo de
sistematização permite o ‘empoderamento’ daqueles que atuam no âmbito
local e específico, não somente pelo acesso à informação e ao conhecimen-
to formal, mas também pelo reconhecimento dos atores da prática como
autores dos conhecimentos produzidos. As falas, interpretações e autorias
de cada um dos atores são valorizadas em suas expressões individuais e cole-
tivas.

De acordo com Jara, um dos mais expressivos pensadores dos eixos
teórico-práticos dos procedimentos da sistematização de projetos sociais,
existe um conflito que perpassa essa produção coletiva de conhecimentos,
que é a relação entre os saberes científicos e não-científicos, ou empíricos:

Temos que resolver dialeticamente a relação entre saber empírico e
saber científico. Lamentavelmente, convivemos com um paradigma
científico que não valoriza o conhecimento empírico, o saber local, e
apenas põe ênfase no conhecimento acumulado, no saber constituído
academicamente. É um erro. A sistematização de experiências é uma
grande possibilidade para que se expressem, se desenvolvam e se di-
vulguem os conhecimentos e saberes locais, que têm muito o que
contribuir para o enriquecimento do pensamento científico. Isto tam-
bém permitirá assumir mais criativamente nossos projetos, pois não
teremos uma atitude passiva que se reduza a aplicar os conhecimentos
e verdades que já existem, senão que estimularemos nossa capacidade
de criar conhecimentos adequados à realidade que vivemos e suas
particularidades. (Jara, 2001: 4-5)

Dois casos de experiências sociais que passaram por um processo de
sistematização e publicação de suas aprendizagens merecem destaque. Pri-
meiro, a experiência da Associação Lua Nova,3 que em 2002 recebeu o
Prêmio Criança da Fundação Abrinq. Criada em 2000, em Araiçoaba da
Serra, no interior paulista, para acolher jovens mães e gestantes abandona-
das por seus companheiros e famílias, sem lugar para residir com seus filhos
pequenos, a Lua Nova tornou-se uma experiência exemplar, ao inovar no
atendimento que passou a promover a autonomia destas jovens mulheres,
sem subordiná-las a uma mera ação assistencialista. O trabalho pedagógico,
associado a uma reflexão sobre gênero e a uma ação consistente no campo

3 Disponível em: <www.fundabrinq.org.br>, seção “Biblioteca”. Acesso em: 24 maio 2007.
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da geração de renda, forneceu os elementos necessários para tornar a experi-
ência uma referência na área. A sistematização e a publicação de suas apren-
dizagens contribuíram para que outras iniciativas de abrigos de mulheres
revissem seus conceitos e repensassem suas práticas.

Um segundo caso foi a sistematização, desenvolvida conjuntamente
por organizações do município de São Paulo, das experiências de atendi-
mento a jovens em Liberdade Assistida4 e a Fundação Abrinq, com a qual
mantinham convênio. Foi uma sistematização coletiva, em que todas as
organizações identificaram, com base em sua prática, as diretrizes para um
bom atendimento a adolescentes autores de ato infracional. A publicação
resultante desta sistematização tem sido material valioso para municípios
que estão em processo de municipalização do atendimento às medidas
socioeducativas em meio aberto, não apenas em São Paulo, mas em outros
estados do Brasil.

Neste sentido, a sistematização permite que o locus da produção de
conhecimento deixe de se restringir às universidades para se inserir no cam-
po das práticas sociais. Neste campo, diferentes olhares e sentidos passam a
ser considerados, garantindo tanto a socialização quanto a produção de
múltiplos conhecimentos. Peter Burke, em sua História Social do Conheci-
mento, afirma que tanto as universidades e instituições de pesquisa quanto
as iniciativas de prática popular são responsáveis por uma pluralidade de
saberes na sociedade, mas que apenas as formas dominantes, as acadêmicas,
são reconhecidas. Nesta perspectiva, a prática é compreendida apenas como
o local empírico do estudo e da observação, e não como um espaço onde
existe a capacidade de reflexão e de produção de conhecimento próprio
(Burke, 2003: 22).

Portanto, a sistematização não propõe uma reflexão positivista da rea-
lidade, na qual o científico se sobrepõe ao prático, e nem tão pouco há
uma imposição da prática sobre a teoria. Trata-se de uma interação entre
estes universos de organização do saber, resultando no que Marteleto, no
decurso de suas pesquisas com redes de movimentos sociais que têm como
foco de ação os processos de educação popular em saúde, denomina “ter-
ceiro conhecimento”:

4 “As histórias de Ana e Ivan”. Disponível em: <www.fundabrinq.org.br>, seção “Biblioteca”.
Acesso em: 24 maio 2007.
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É um construto de ordem prática e simbólica que permite aos agentes
uma destreza para lidar com questões práticas do cotidiano e, muito
mais, um meio de valorização e fortalecimento dos elos de apoio soci-
al e de suas capacidades inventivas. Também é uma forma de constru-
ção de uma nova epistemologia pelo intercruzamento de saberes e
práticas, que revela o lugar ético-político do conhecimento científico.
(Marteleto, 2000: 88)

O conhecimento produzido pela sistematização, construído com base
na prática, não é apenas um ‘saber a mais’ sobre a experiência. No decurso
do seu desenvolvimento, constroem-se referenciais que permitam à prática
em questão e a outras experiências cujos contextos e objetos de ação se
assemelhem, alcançar estágios para ‘tornar-se melhor e fazer melhor’. Para
que isto ocorra, livre das impressões estereotipadas e, muitas vezes, mistifi-
cadas, que o senso comum fornece para as interpretações do dia-a-dia, faz-se
necessário o confronto com o saber teórico, que assume o papel de criticar
o que é considerado como ‘normal’ e ‘comum’.

Berger e Luckmann consideram que esse conhecimento comum, cria-
do pela vida cotidiana, é, por um lado, fundamentado por significações
não explicitadas, que escapam ao olhar objetivo sobre a sociedade:

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realida-
de certa pelos membros ordinários da sociedade na conduta subjetiva-
mente dotada de sentido que imprimem às suas vidas, mas é um mun-
do que se origina no pensamento e na ação dos homens comuns,
sendo afirmado como real por eles. Antes, portanto, de empreender-
mos nossa principal tarefa devemos tentar esclarecer os fundamentos
do conhecimento na vida cotidiana. A saber, as objetivações dos pro-
cessos (e significações) subjetivos graças às quais é construído o mun-
do intersubjetivo do senso comum. (Berger & Luckmann, 2000: 36)

Por outro lado, a valorização do campo prático como espaço de produção
de conhecimento permite uma nova compreensão epistemológica da realidade
e abre espaço para que o campo do teórico se renove na medida em que o seu
confronto com o prático lhe permite rever velhos conceitos e construir novos.
O confronto entre teórico e prático leva a outros confrontos: entre o mundo
objetivo e o subjetivo, entre o agir e o pensar, entre a razão e a emoção.

A análise dessas dualidades leva os agentes dos conflitos a considerar
que os confrontos se operam por meio de relações dialéticas, nas quais um
mundo existe em função do outro. Uma concepção dialética de mundo
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permite compreender as ações, empreendidas em uma realidade social, como
partes de uma rede de sentidos. Permite, ainda, perceber que as ações estão
pautadas por princípios, idéias e filosofias de vida que se interiorizam no
imaginário social e são resgatadas por uma memória que interfere nos enca-
minhamentos práticos, mas que, no entanto, não deixa clara a origem dos
atos dos agentes coletivos. Boaventura Santos, em sua crítica à epistemologia
positivista e caracterizando o que ele apresenta como paradigma emergente
das ciências sociais, afirma que:

A ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de conhecimento é,
em si mesma, racional; só a configuração de todas elas é racional. Ten-
ta, pois, dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se pe-
netrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento do senso
comum, o conhecimento vulgar e prático com que no quotidiano ori-
entamos as nossas ações e damos sentido à nossa vida. A ciência moder-
na construiu-se contra o senso comum que considerou superficial, ilu-
sório e falso. A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum
por reconhecer nesta forma de conhecimento algumas virtualidades
para enriquecer a nossa relação com o mundo. (Santos, 2003: 89)

A sistematização, com base no confronto entre o teórico e o prático,
abre espaços de interlocução, disputas e estranhamentos, motivando o
florescimento de um saber subjetivo ao submergi-lo de sua dimensão táci-
ta, revelando-o. Martinic, analisando a relação entre objetivo e subjetivo,
apresenta a sistematização como uma alternativa às análises positivistas nas
quais, segundo ele, é priorizada a identificação das estruturas objetivas que
incidem sobre a ação. O autor compreende as experiências educativas, obje-
tos da sistematização, como “um sistema de ação onde diferentes atores
constroem e reproduzem sentidos a partir de seus próprios horizontes cul-
turais e sociais” (Martinic, 2002: 2). Esses horizontes, segundo ele, não são
levados em conta nas investigações positivistas, que utilizam categorias des-
critivas externas às experiências.

O Comprometimento com uma Nova Visão de Futuro
Aonde se pretende chegar com os projetos sociais? Que tipo de socie-

dade e de relações deseja-se construir? Essas questões conformam o primei-
ro momento da sistematização, quando é refletida a visão de futuro que
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norteia as organizações, grupos ou projetos em questão e se identificam
quais são os conceitos que orientam a prática desenvolvida. Verifica-se, en-
tão, o quanto os sujeitos coletivos são éticos em seus discursos e quanto os
valores e princípios que anunciam defender estão realmente presentes em
suas experiências e são compartilhados, com o mesmo entendimento, en-
tre educadores, técnicos, direções e demais integrantes da iniciativa.

Ao se refletir sobre a visão e os conceitos institucionais, percebe-se o
quanto as ações coletivas contribuem para uma missão transformadora, o
que as diferencia de outras práticas. Jara lembra que, para dar início a esse
processo, é fundamental pensar a experiência com base na realidade em que
ela está inserida. Caso contrário, os sujeitos das ações e intervenções po-
dem incorrer no erro de pensar e questionar tudo, menos a si mesmos.

Barnechea, Gonzalez e Morgan (1998) consideram três elementos cen-
trais a serem observados no processo de reflexão construídos sob a perspec-
tiva de uma concepção dialética de mundo para fundamentar as práticas de
sistematização:

• A totalidade

A experiência social não é um corpo isolado da realidade. Ela faz parte de
um todo, sendo influenciada e configurada por ele. Por exemplo, projetos
desenvolvidos com meninos e meninas em situação de rua não podem ser lidos
e refletidos sem que sejam considerados os diversos contextos que perpassam
suas ações, tais como a violência social e doméstica, o cotidiano das populações
de rua, o trabalho infantil e o uso de drogas. Estas e outras situações compõem
o contexto que justifica a existência de determinados projetos e determina os
tipos de desafios que fatalmente terão de enfrentar, indicando ações necessárias
e tipos de conhecimentos a serem aprofundados e produzidos.

Contudo, a experiência em si mesma também é composta de partes
que apenas podem ser compreendidas e analisadas no seu conjunto. O tipo
de gestão adotada pela experiência, por exemplo, influenciará no perfil de
educador escolhido e no tipo de metodologia a ser aplicada. Apesar de ser
possível fazer recortes em estudos de experiências, não é possível fazê-lo sem
considerar tais inter-relações.

• O processo histórico

Para Barnechea, Gonzalez e Morgan “a experiência deve ser lida como
fruto da interação do homem com o ambiente que o cerca, cujas variáveis
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se relacionam com contextos de outras épocas” (1998: 3). Assim, as cons-
truções simbólicas, estruturantes e legitimadoras da realidade social, possu-
em uma historicidade responsável por ter-lhes fornecido os sentidos e as
intencionalidades.5 Esse olhar histórico nos permite desnaturalizar situa-
ções já dadas como ‘comuns’ no dia-a-dia social e situá-las nas lógicas de
disputa de poder, além de compreender por que algumas categorias de ato-
res se destacam em determinados domínios de política e outras não, e por-
que algumas concepções se tornam hegemônicas e outras não. Dessa forma,
o olhar histórico não é uma mera leitura de datas e fatos, mas uma análise
das construções ideológicas que fizeram parte do processo. É a constatação
e o questionamento das idéias hegemônicas, seus conceitos e suas penetra-
ções sociais.

• O permanente movimento

A realidade social é cada vez mais dinâmica, os contextos mudam com
grande agilidade e as relações se diversificam com uma velocidade que torna
difícil mapeá-las. Os meios de comunicação transmitem informações de
locais que sequer se imaginava existirem há menos de um século. A moda,
as artes e a cultura renovam e revolucionam com estéticas que deixam de
surpreender, pois o ato de inovar deixa de ser novidade. Dessa forma, as
novas lógicas da globalização fazem com que o local se torne cada vez mais
vulnerável às mudanças que ocorrem no macro mundo da política, da eco-
nomia e da cultura, correndo-se o risco de nos tornarmos uma imensa mas-
sa homogênea controlada por um único pensamento e comando
hegemônico político, econômico e cultural.

Nesta realidade dinâmica e culturalmente desafiadora, as práticas
informacionais e comunicacionais possuem o importante papel de tanto fa-
zer com que sentidos e conhecimentos circulem e se desenvolvam, simultane-
amente, em diferentes contextos e de maneiras diversas, quanto de preservar
na memória cultural valores e sentidos locais. As metodologias de estudos de

5 Projetos que atuam com meninos e meninas em situação de rua lidam com o estigma da palavra
‘menor’, construído no decorrer da história das políticas de atendimento à criança e ao adoles-
cente. O termo, de caráter jurídico, assumiu com o tempo um valor depreciativo, contrapondo
de um lado os ‘menores’, que são os filhos dos pobres, grande parte negros, e de outro as
‘crianças e adolescentes’, filhos das classes média e alta, portadores de direitos. Esta visão
dicotômica naturaliza a compreensão de que, para crianças moradoras de favela, os ‘menores’,
o tratamento é um, e, para crianças do condomínio das zonas nobres e caras da cidade, o
tratamento é outro.
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redes fornecem importantes instrumentais para análise dos aspetos dinâmi-
cos das relações. Passa-se a investigar não apenas a mobilidade de informações
e conhecimentos, mas como determinados conceitos se tornam rapidamente
hegemônicos em específicas configurações de relações sociais.

As Hipóteses de Ação
Outra etapa da sistematização é a identificação das hipóteses que funda-

mentaram as primeiras decisões da experiência. Nesta fase, procura-se levantar
a crença dos atores da experiência no momento do planejamento de suas
ações, a qual lhes forneceu o formato atual. No processo de sistematização,
essas hipóteses são explicitadas no sentido de serem criticadas, reafirmadas ou
contestadas pela própria experiência, ou de se construírem novas hipóteses.

As hipóteses nem sempre estão evidentes e explícitas no processo de
planejamento da experiência. É um trabalho arqueológico que ajuda a le-
vantar e a deixar claro quais são os fundamentos e conceitos que estão por
detrás das ações apreendidas e dos resultados obtidos.

Todas as ações, posto que pressupõem intenções, estão situadas dentro
de marcos ou paradigmas conceituais que dependem da vida social. Isto
implica que a teoria não é algo que se aplique mecanicamente à prática,
pois já se encontra presente nela. Sem a teoria, a prática seria apenas
uma conduta fortuita. (Barnechea, Gonzalez & Morgan, 1998: 5)

O conceito de habitus, desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu
(1989), pode apoiar a reflexão sobre a sistematização das experiências e
projetos sociais, pois leva a uma compreensão de sociedade na qual todos
os atos dos sujeitos, sejam eles objetivos ou subjetivos, estão revestidos de
uma intencionalidade construída historicamente, a qual determina as posi-
ções de cada um na imensa rede de relações que o mundo contemporâneo
instituiu. O filósofo Michel Foucault (1987) já pressupunha a existência de
um saber, no mundo das relações objetivas, que necessita ser explorado no
sentido de se descobrirem suas fundamentações e construções ideológicas.

O papel da sistematização, então, é tornar visíveis processos e relações
imperceptíveis ao olhar tácito da realidade. É revelar o que já existe, o que
já foi produzido pela própria experiência, mas está escondido e que não
pode ser percebido de maneira explícita por quem está no dia-a-dia da inter-
venção social.
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Muitas vezes se confunde sistematização com narração, descrição, re-
lato do ocorrido. No melhor dos casos, pensa-se que se trata de re-
construir historicamente a experiência vivida. Apesar destes aspectos
serem importantes, na realidade constituem apenas o ponto de parti-
da para a chave da sistematização, que é interrogar a experiência para
entender porque ocorreu o que ocorreu. Não apenas ver as etapas do
que aconteceu, mas, fundamentalmente, entender por que foi possível
passar de uma etapa para outra e o que explica as continuidades e
descontinuidades para se aprender com o ocorrido. (Jara, 2001: 6)

Levando-se em conta a extensão das práticas de intervenção social e sua
permanência ao longo dos anos pelos movimentos e ações de agentes e
entidades no Brasil e nos demais países da América Latina, estima-se a ri-
queza cognitiva, simbólica e ideológica a ser extraída desse acervo por meio
dos processos de sistematização.

O Produto da Sistematização

O campo da sistematização é o da experiência, que é parte do mundo
social. A reflexão sobre a prática deverá considerar a comunidade onde está
e é desenvolvida; o domínio da política ao qual ela se refere; os atores que
nela atuam diretamente e aqueles para os quais ela é destinada; os sistemas
simbólicos aos quais ela está vinculada; e o contexto social, histórico e
geográfico ao qual pertence. São variáveis que justificam a experiência, que
a tornam necessária e que fornecem seu formato e sua estrutura. Por isso, o
produto da sistematização, apesar de apresentar referências e diretrizes que
podem ser utilizadas fora da experiência, não se propõe a ser um modelo
ou ‘receita’ que possa ser aplicado aleatoriamente a outras realidades. Para a
sistematização, cada experiência é única, característica fornecida por sua
própria realidade e pelas especificidades das relações que nela se processam.
O produto da sistematização fornece, para a própria experiência e para ou-
tras, referências que podem auxiliar os seguintes aspectos:

• Revisão da prática

O conhecimento sistematizado permite criar parâmetros para avaliação
do que foi feito e para a construção de novas metodologias, atividades e
ações. Com base nas aprendizagens desenvolvidas, é possível rever instru-
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mentos e práticas de gestão, avaliação, formação, planejamento, entre ou-
tras necessárias para intervenção na realidade social.

• Redefinição de futuro

O comprometimento com a transformação social implica uma visão
de futuro tanto em relação à realidade que a experiência em questão deseja
transformar quanto em relação à própria instituição. O processo de siste-
matização leva a experiência em pauta a rever aonde deseja chegar ou até
aonde pode chegar com o tipo de prática que desenvolve. Neste sentido,
são também revistos seus objetivos, metas e missões.

• Revisão do olhar

Os conceitos e visões de mundo que a experiência em pauta possui são
aprofundados pela sistematização, permitindo-lhe compreender melhor seu
campo e seus objetos de intervenção. Na área da infância e da adolescência,
a compreensão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos faz com
que uma nova concepção socioeducativa seja adotada por programas e pro-
jetos de atendimento. Neste caso, é importante perceber que conceitos
construídos tendo em vista uma intervenção social podem evoluir à medi-
da que as realidades se transformem, pois são dinâmicas.

A Apropriação Coletiva de Conhecimentos

Um dos principais objetivos da sistematização é levantar aprendizagens
que nem sempre são evidentes para determinada experiência. Muitas vezes,
o ativismo pode dificultar a ocorrência de momentos profundos de refle-
xão compartilhada, de maneira que determinadas situações nunca são dis-
cutidas da forma necessária, permitindo que interpretações diferentes sobre
um mesmo fato se cristalizem dentro da organização, interferindo nas rela-
ções, nas práticas e nos próprios resultados esperados.

Quando o levantamento e a discussão ocorrem de forma coletiva, as
aprendizagens são fortalecidas e incorporadas na cultura organizacional de
forma homogênea. As relações se fortalecem, pois passam a compreender
melhor as ações, interagem entre si e se complementam umas às outras.
Com isso, as equipes se sentem fortalecidas e mais preparadas para o traba-
lho, além de, principalmente, não se sentirem sozinhas.
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Um dos grandes propósitos da sistematização é promover uma interação
entre os sujeitos da experiência e o seu objeto de ação e de conhecimento,
fornecendo-lhes instrumentais para reflexão e tomadas de decisão. Entre os
pressupostos deste processo está o caráter participativo, que permite àquele
que atua se sentir, tanto produtor de conhecimento quanto crítico e res-
ponsável pela condução de sua própria ação. Portanto, a sistematização é
um processo que permite não apenas a produção, mas a apropriação coleti-
va de conhecimento.

A sistematização se constitui em um fator de formação integral, pro-
movida por nós mesmos, que permite nossa constituição em sujeitos
críticos e criadores, desenvolvendo nossas capacidades para compre-
ender, propor e atuar em todos os campos da vida econômica, social,
política e cultural. Processos político-pedagógicos através dos quais se
constroem diversas formas de protagonismo popular. (Jara, 2002: 6)

O processo da sistematização, mesmo que mediado por algum facilitador
– seja ele da academia ou um consultor especializado – deve permitir a
reflexão e a apropriação coletiva do conhecimento. Nas pesquisas científi-
cas comandadas por agentes externos à experiência, muitas vezes o conheci-
mento produzido não é apropriado pelos agentes das experiências de estu-
do ou de intervenção, ficando restrito aos consultores, pesquisadores, ou
disponível apenas em algum relatório ou publicação cuja linguagem nem
sempre é acessível para os atores das experiências. Quando os próprios ato-
res sociais participam do processo de coleta e análise de informação, o co-
nhecimento a ser produzido, independente de resultar em uma publicação,
já estará presente na memória e no espírito de todos os participantes da
experiência, e estes passam a se sentir autores do conhecimento e com capa-
cidade de utilizá-los. Assim, compreendemos a sistematização como um
processo de democratização do saber, no qual os atores passam a conhecer
mais sobre o que fazem e sobre conceitos teóricos desconhecidos, mas apli-
cáveis à sua realidade. Estas concepções passam a constituir novos referenciais
e parâmetros para interpretação de suas experiências, de outras e da própria
sociedade. Compreender os participantes da experiência como autores dos
conhecimentos produzidos significa entender a sistematização como pro-
cesso de aprimoramento das capacidades individuais daqueles que atuam
na prática, com o propósito de produzir interpretações críticas de sua inter-
venção social e tomadas de decisão (Jara, 1998).
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Neste sentido, a sistematização, mais do que uma proposta técnico-
metodológica, representa a concepção de intervenção social que determina-
da experiência possui. Não apenas pelas descobertas proporcionadas pela
investigação e pela análise, mas pela própria decisão dos atores da experiên-
cia em optar por processos participativos de construção de conhecimento.
A decisão fortalece uma concepção ideológica na qual o ser comunitário é
sujeito de direitos e co-participante da história social. Uma visão que é
contrária à homogeneização do conhecimento, pois valoriza as especificidades
locais e acredita na capacidade interpretativa dos atores sociais.

Referências
BARNECHEA, M. M.; GONZALEZ, E. & MORGAN, M. L. La Produccion de
Conocimientos en Sistematización, 1998. Disponível em: <www.alforja.or.cr/sistem/
biblio.html>. Acesso em: 24 maio 2007.

BERGER, P. & LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade. 19.ed. Petrópolis:
Vozes, 2000.

BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

BURKE, P. Uma História Social do Conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003.

FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987.

JARA, O. El Aporte de la Sistematización a la Renovación Teórico-Práctica de los Movimientos
Sociales, 1998. Disponível em: <www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html >. Acesso em: 24
maio 2007.

JARA, O. Dilemas y desafios de la sistematización de experiencias, 2001. Disponível em:
<www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html>. Acesso em: 24 maio 2007.

JARA, O. El desafio político de aprender de nuestras practicas, 2002. Disponível em:
<www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html >. Acesso em: 24 maio 2007.

MARTELETO, R. M. Redes e configurações de comunicação e informação: construindo
um modelo interpretativo de análise para o estudo da questão do conhecimento na
sociedade. Investigación Bibliotecológica, 14(29):69-94, jul-dez. 2000.

MARTINIC, S. El Objeto de la Sistematizacion y Sus Relaciones con la Evaluacion y la
Investigacion, 2002. Disponível em: <www.alforja.or.cr/sistem>. Acesso em: 24 maio
2007.

SANTOS, B. S. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo:
Cortez, 2003.

cap5.pmd 21/5/2009, 11:56120




