
Aprender de la experiencia: una metodología para
la sistematización.

Chavez-Tafur, Jorge. Leisa: Revista de agroecología, 2006,
Peru. 27 p.

Manual de sistematização fruto do Projeto Piloto de Do-
cumentação e Sistematização desenvolvido pela parceria
da ETC Andes e Ileia. Sem discutir exaustivamente os
aspectos teóricos, apresenta, de forma bastante didática,
um método prático para apoiar a tarefa de descrever e
analisar experiências. Disponível para download na seção
dossiê da página da Revista Agriculturas.

El bosque o el árbol.
Balance sobre sistema-
tización de experiencias
de desarrollo.

MUNOZ, Fanni. Lima:
Escuela para el Desar-
rollo, 1998. 74p. (Docu-
mento de Trabajo, 12)

Traz um breve histórico
que localiza e contex-
tualiza o surgimento da
prática de sistematiza-

ção de experiências no Peru. Aborda os principais enfoques
teórico-metodológicos empregados em sistematizações,
ressaltando as principais idéias em que se sustentam essas
propostas e o grau de aplicação que se tem verificado em
seu desenvolvimento. Apresenta uma tipologia de siste-
matizações e alguns elementos de reflexão e debate em
torno dos métodos empregados.

Publicações

Para sistematizar expe-
riências.

HOLLIDAY, Oscar
Jara. João Pessoa:
UFPB, 1995.  213p.

Escrito em linguagem di-
reta e simples, o livro
apresenta uma proposta
metodológica de siste-
matização de experiên-
cias. Faz referência aos
conceitos mais difundi-

dos na América Latina sobre sistematização, seus pon-
tos de convergência e divergência. Aborda as diferen-
ças entre sistematização, avaliação e pesquisa. Traz
exemplos de metodologias e instrumentos de sistema-
tização.

Proceso de sistematización y producción
participativa de materiales de difusión.

CARVAJAL, Jose.  Quito: IIRR, 2001.  17p.

Apresenta uma proposta metodológica para a elaboração
de um processo de sistematização e produção participativa
de materiais que têm por objetivo informar e apoiar
capacitação de promotores, líderes rurais e extensionistas
envolvidos em atividades de desenvolvimento rural e de
promoção da agroecologia.

Aprender de nuestras experiencias: un desafío
político-pedagógico.

JARA, O. Costa Rica: CEP – Centro de Estudios y
Publicaciones Alforja, 2004.

Ao descorrer sobre o conceito de sistematização, o autor
apresenta o desafio técnico, metodológico e, sobretudo,
político de se aprender com a fonte mais rica de conheci-
mentos: nossas próprias experiências. Ao final, propõe um
quadro síntese com os momentos metodológicos de uma
sistematização, apresentando as principais características
e recomendações para cada etapa.



La sistematización: apuesta por la generación de
conocimientos a partir de las experiencias de
promoción.

FRANCKE, M.; MORGAN, M.L. Lima: Escuela para el
Desarrollo, 1995.  74p.(Materiales Didácticos, 1)

Analisa a importância e as limitações das sistematizações
e da construção do conhecimento para os projetos de
desenvolvimento local. As autoras propõem um conceito
e uma metodologia de sistematização, descrevendo e
exemplificando os passos do processo e ainda recomen-
dam a leitura de uma vasta bibliografia.

Dilemas y desafios de la sistematizacion de
experiencias.

JARA, O. Costa Rica: CEP – Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja, 2001.

Notas de apresentação do autor em um seminário realizado
em Cochabamba, Bolívia. Trata do conceito e das constru-
ções de diferentes modalidades e enfoques de sistematiza-
ção. Discute ainda os grandes desafios envolvendo a siste-
matização em relação ao seu objeto de análise; as condi-
ções institucionais e pessoais para se promover a sistemati-
zação; a produção do conhecimento e a relação entre os
participantes do processo; a importância da efetiva partici-
pação comunitária; a capacidade de interpretação crítica
da realidade; e, finalmente, a utilidade da sistematização.

Recording and using
indigenous know-
ledge. A manual. 2 ed.

Filipinas: IIRR, 1999.
211p

Trata  de métodos par-
ticipativos para o regis-
tro, sistematização, do-
cumentação e avalia-
ção do conhecimento
tradicional. O manual
apresenta instrumen-

tos que poderão ser escolhidos, combinados e/ou adap-
tados conforme os objetivos e a criatividade de cada usuá-
rio. Traz também um apanhado de mini-estudos de caso e
questões que podem ser utilizadas para auxiliar o trabalho
de campo dos usuários.

D o c u m e n t a n d o ,
evaluando y apren-
diendo de nuestros
proyectos de desar-
rollo.  Manual de sis-
tematización parti-
cipativa.  2 ed.

SELENER, Daniel. Quito:
IIRR, 1997.  107p

Manual de sistematiza-
ção participativa que
busca facilitar a descrição,
a reflexão, a análise de

processos e resultados de um projeto de desenvolvimento.

Para obter mais informações sobre processos de sistematização,
visite a seção dossiê da página da

Revista Agriculturas: experiências em agroecologia
http://agriculturas.leisa.info


