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Salvador
sedia
oficina
de
Sistematização de Experiências
realizada pelo CFES, junto à
ASCOOB
e
projeto
de
fortalecimento
de
Fundos
Solidários da Bahia.
Educadores populares, agentes Cáritas e
assessores da Secretaria de Economia
Solidária da Bahia se reuniram na Cáritas
regional Nordeste III, nos dias 29 e 30 de
janeiro, em Salvador com o objetivo de
construir e planejar o caminho metodológico
do processo de sistematização que o projeto
rede CFES Nacional está coordenando junto
com entidades parceiras.
Dentro do movimento de economia solidária
e dos projetos que trabalham na linha, a
sistematização é uma forma de analisar e
refletir sobre os processos vivenciados e
construir novos saberes, a partir das lições
aprendidas ao final do processo. Segundo
Elza Falkembach, a sistematização de
experiências é “um instrumento e uma
ferramenta apropriada e apropriável para
recuperação
e
reflexão
do
viver
compartilhado; que faz deste viver, objeto de
investigação; espaço de discussão e
aprendizagem; e produção de conhecimento
que se apoia no confronto de argumentos
que as experiências do viver sustentam e
dialetizam”. A sistematização de experiências
busca resgatar e registrar aspectos,
objetivos e subjetivos, que estão na memória

das pessoas e que formam um conjunto de
conhecimentos gerados no processo.
Durante o encontro, foi realizado o
balizamento do conhecimento na área, para
que esses/as educadores/as e agentes
Cáritas realizem sistematizações sobre o
projeto que atende aos fundos rotativos
solidários e as cooperativas ligadas à
ASCOOB – Associação de Cooperativas de
Apoio a Economia Familiar.
Durante a oficina, discutiu-se o conceito de
sistematização
de
experiências,
o
porquê/para quê e como realizá-la, além da
importância dessa metodologia para a
reflexão
dos
processos
vividos
e
aprendizados obtidos pelas pessoas que
fazem parte da experiência.
Na ocasião, também foi elaborado o
planejamento das sistematizações que serão
realizadas pelos participantes nas suas
comunidades, sob a mediação dos agentes
da Cáritas regional Nordeste III e CFES
nacional. O grupo de educadores da Bahia já
foi sensibilizado para vivenciarem esse
momento rico de interação e trocas de
saberes e os outros encontros acontecerão
em março deste ano.
Várias regiões do país também se reunirão
para discutir e realizar suas sistematizações
do projeto CFES como, por exemplo, o
Banco Tupinambá, no Pará e a Central do
Cerrado, no Centro-oeste.
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