
 

 __________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS 
1 

 
Fernanda Brito da Silva, MPEJA/UNEB e SESI, nnandabrito@gmail.com.br  

Ana Paula Silva da Conceição MPEJA/UNEB, anappp2010@gmail.com 
 

RESUMO  
Este artigo relata a experiência do Sesi com a prática do acolhimento na implantação da Metodologia 
de Reconhecimento de Saberes. A Metodologia de Reconhecimento de Saberes (MRS), é um dos 
fundamentos do Projeto Nacional de cursos para a Educação de Jovens e Adultos, do Departamento 
Nacional do SESI - Serviço Social da Indústria. Foi aprovado em caráter de experiência pedagógica pelo 
Conselho Nacional de Educação, sendo descrito no voto final dos relatores como uma “experiência 
pedagógica inovadora”. Elegemos como objetivo deste trabalho investigar e entender a importância 
do acolhimento, etapa inicial do reconhecimento de saberes, realizada no Polo Salvador, do 
Sesi/BA. O Presente trabalho corresponde a uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como 
procedimento metodológico a Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial.  Os fundamentos metodológicos 
estão embasados nos referenciais teóricos de Macedo (2010), Minayo (2015). Quanto a sua 
fundamentação teórica, este trabalho foi construído sobre o alicerce teórico de Arroyo (2005), Freire 
(1996), Gadotti (2014), Gonh (2014) e Laffin (2007). Como resultados, apresentamos uma reflexão 
acerca da importância da concepção de uma etapa que acolha os estudantes da EJA, no seu regresso 
escolar considerando a sua história, saberes e trajetórias de vida, necessária, em especial quando esse 
estudante participa de uma metodologia e proposta inovadoras, diferente das experiências de 
aprendizagem formal por ele vivenciada. 
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Introdução 
Este artigo tem como problemática investigar o impacto do acolhimento para analisarmos a 
importância do mesmo, nesta etapa inicial da Metodologia de Reconhecimento de Saberes - 
MRS, do Projeto Pedagógico da Nova EJA do Sesi – Serviço Social da Indústria, para 
permanência dos estudantes no regresso à escola, em uma metodologia inovadora. O interesse 
pela pesquisa é motivado pela implicação da pesquisadora com o objeto de estudo, por meio da 
sua atuação como coordenadora pedagógica, na implantação da metodologia do 
reconhecimento de saberes, no Sesi Bahia. Esta investigação também é motivada pelo fato do 
Projeto Nova EJA contemplar uma metodologia inovadora e pioneira no Brasil, no que 
concerne à Educação Básica, que é a MRS. O curso e o Projeto que contempla a Metodologia 
de Reconhecimento de Saberes – MRS, foi aprovado pelo Comissão de Educação Básica, do 
Conselho Nacional de Educação CEB/CNE em 2016, em regime de experiência pedagógica, o 
qual será monitorado pela SECADI. Este tipo de metodologia que reconhece saberes é 
considerado pelo Marco de Ação de Belém, como um grande desafio para a aprendizagem na 
educação de adultos. Este Estudo integra a pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, no 
Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA, da Universidade do 
Estado da Bahia – UNEB/DEDC I, que tem como problemática de pesquisa analisar em que 
medida os resultados da implantação da MRS - Metodologia de Reconhecimento e Validação 
de Saberes, do SESI Bahia no polo Salvador contribui para elevar a escolaridade dos seus 
estudantes.  O Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos se configura como um 
marco na formação de Mestres em EJA, no Estado da Bahia, com vistas a preencher lacunas na 
formação de sujeitos envolvidos na EJA. No caso, deste estudo, a sua contribuição também será 
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a de organizar uma memória histórica e inaugural da Metodologia de Saberes, na Educação 
Básica, no Sesi e no Brasil.  
Metodologia 
Esta é uma pesquisa-formação e tem seu caminho metodológico amparados na pesquisa 
qualitativa, devido a sua preocupação com a compreensão de um grupo social, de uma 
organização, possibilitadas por meio do contato direto do pesquisador com o campo de 
investigação, conforme recomendam Minayo (2015) e Ludke e André (1986). Buscamos  
investigar e entender a importância do acolhimento, etapa inicial do reconhecimento de saberes, 
pois entendemos que a realidade é um processo inacabado e em constante transformação, visto 
que cada sujeito tem suas peculiaridades que são consideradas na ação, necessitando assim, de 
subsídios que possibilitem uma intervenção, uma tomada de ação-decisão. Como procedimento 
metodológico elegemos a Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial, fundamentada a partir de 
Macedo (2010), por possibilitar um desvelamento dos sentidos e significados dos atores sociais 
envolvidos no processo, na apreensão e interpretação da sua realidade social, considerando o 
contexto, as especificidades e as subjetividades destes que são sujeitos da EJA, que buscaram 
a instituição Sesi, para conclusão do ensino médio. Assim, destacamos que os atores sociais 
dessa pesquisa, são discentes da EJA, turmas piloto da Nova EJA, do curso de Ensino Médio 
ofertado na perspectiva de MRS  e docentes, do Polo Salvador, localizado na Escola Sesi Reitor 
Miguel Calmon, mantida pelo Sesi/Bahia, situada no bairro do Retiro em Salvador, Bahia.  
Fundamentação Teórica 
Construímos nossas tessituras, visando desvelar teias e características interpretando os 
elementos da etapa acolhimento da Metodologia de Reconhecimento de Saberes, e as interações 
e negociações entre os envolvidos, amparadas em autores como Arroyo (2005), Freire (1996), 
Gadotti (2014), Gonh (2014) e Laffin (2007). Consideramos a partir de Gonh (2014) e Gadotti 
(2014) que as aprendizagens vivenciadas em situações oriundas de contextos que promovem a 
educação informal e não formal, cada vez mais são reconhecidas e encontram em total 
consonância com os pressupostos da educação ao longo da vida, que não concebe apenas a 
educação formal como a aprendizagem legitimada. Buscamos também a contribuição de Laffin 
(2007), para entender o acolhimento no ambiente escolar, com a função de possibilitar que o 
adulto se sinta valorizado na sua individualidade, sem ser constrangido e que seja envolvido e 
incluído no processo educacional e na plenitude do exercício da cidadania. Freire (1996) nos 
inspira com a proposta de uma educação emancipadora que considera a história e os caminhos 
dos seus sujeitos por meio de uma prática docente ética, política e responsável. Considerar que 
os sujeitos da EJA possuem suas particularidades e que os profissionais da educação necessitam 
ter clareza de sua práxis, estes são pontos de atenção destacados por Arroyo (2005) e que 
contribuem nessa experiência. A Bahia, através da atuação do Polo Salvador, foi dentre os três 
estados brasileiros escolhidos pelo Sesi Nacional para implantar a metodologia, em regime de 
experiência pedagógica. O escopo da proposta que contemplava a inauguração da MRS, 
considerando as suas etapas de reconhecimento, validação e certificação de saberes e 
competências, foi planejado para atender estudantes jovens e adultos com idade mínima de 18 
anos, com o ensino fundamental concluído para prosseguimento de estudos no ensino médio.  
Resultados e Discussões 
Nesse contexto, as contribuições nutridas pelas interpretações das primeiras impressões a partir 
da construção do Estado da Arte, da pesquisa exploratória e das narrativas dos 
atores/colaboradores pesquisados, durante a apresentação desta pesquisa, até o momento, 
direcionam no sentido de apreender que o processo de acolhimento colocado em prática no polo 
Salvador, foi conduzido por coordenadoras pedagógicas e professores, envolveu as atividades 
sugeridas no projeto, com momentos individuais e em grupo. Em todos os momentos, exigiram 
da equipe envolvida atitudes que viabilizassem a criação de um ambiente próprio afetivo, 
respeitoso, sem perder de vista a dignidade humana e a inclusão social. Diante da vivência da 
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etapa do acolhimento, o estudante segue com passos firmes, compreendendo que mesmo 
ingressando em uma proposta nova, que todo o processo é conhecido, todas as etapas são 
apresentadas. É o novo surgindo, mas com segurança que espanta a insegurança que muitas 
vezes foi o motivo que o tirou da escola. Ademais, é um momento de quebra de paradigmas, 
visto que o estudante durante esse processo vivencia um estranhamento, já que a dialogicidade 
perpassa esta experiência da escuta, para que ele traga e nos conte a experiência de 
aprendizagem dele, para que daí seja traçado o caminho que seguirá para conclusão da educação 
básica, para consolidação de um direito que muito lhe foi negado ou subtraído. 
Considerações 
O caminho se faz caminhando, para tanto são necessárias (in)conclusões que nos levem a 
reflexões, que nos permitem compreender que a MRS é nova e pioneira no Brasil, foi iniciada 
na Bahia com etapa de divulgação e acolhimento realizados em outubro de 2016, que estamos 
em pleno plano de voo, vivenciando as turbulências naturais e desafiantes em qualquer viagem 
inaugural.  Em uma experiência inaugural, as etapas, o mapa, a rota, são definidos e estão 
previstos no projeto pedagógico da Nova EJA do Sesi Nacional, contudo o caminho se faz 
caminhando, a partir das possibilidades que a diversidade e particularidades dos sujeitos da EJA 
nos proporcionam. Assim, o acolhimento se configura como um momento de respeito, de direito 
deste estudante de conhecer em qual escola estudará, qual metodologia será utilizada, como 
será esse processo, o que esperamos dele e o que ele espera de nós. Com isto, o espaço de 
aprendizagem escolar do sujeito da EJA se tornará não uma lembrança ruim, desastrosa ou 
fracassada, mas sim um ambiente propício para pensar e refletir, fazer e refazer, criar e recriar, 
viver e conviver. Deste modo, teremos um cidadão egresso da EJA, mais consciente do seu agir 
no mundo mais preparado para tomar decisões de forma mais crítica, considerando a 
necessidade de redimensionar a realidade em que vive, com vistas a sua felicidade e a sua 
transformação social.  
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