
 
 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

1 

 

O CAMINHO SE FAZ CAMINHANDO: UM ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DE SABERES NO SESI 

BAHIA  

 

Fernanda Brito da Silva¹; Ana Paula Silva da Conceição2 

 

¹ Mestranda em Educação de Jovens e Adultos, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e 

Adultos - MPEJA, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB; Pedagoga, Coordenadora Pedagógica da 

EJA no SESI Bahia; Membro do Grupo de Pesquisa FormacceInfância, Linguagens e EJA. E-mail: 

nnandabrito@gmail.com 

 
2 Mestre e Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia-FACED. Professora Adjunta da 

UNEB e docente do Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos - MPEJA – UNEB - DEDC I – 

CAMPUS. Coordenadora do grupo de Pesquisa FormacceInfância, Linguagens e EJA Orientadora desta 

pesquisa. E-mail: anappp2010@gmail.com 
 

EIXO TEMÁTICO: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

RESUMO 

Este estudo trata de uma pesquisa em andamento acerca da implantação da Metodologia de 

Reconhecimento de Saberes (MRS), na Educação de Jovens e Adultos, no curso do Ensino 

Médio, desenvolvida pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), na Bahia, no Polo Salvador 

localizado na Escola Reitor Miguel Calmon. A MRS é uma experiência pedagógica inovadora 

no Brasil, na educação básica, tendo como inspiração a proposta de Reconhecimento e 

validação e certificação de competências (RVCC) de Portugal. Reconhecer, validar e certificar 

os saberes de pessoas jovens e adultas adquiridos por meio das experiências de aprendizagem 

formais, informais e não formais, que chegam ao Sesi em busca de concluir a educação básica 

é um dos princípios desta metodologia. Elegemos como problemática desta pesquisa analisar 

em que medida os resultados da implantação da MRS, do Sesi Bahia no Polo Salvador contribui 

para elevar a escolaridade de seus estudantes da EJA.  O trabalho corresponde a uma pesquisa 

de abordagem qualitativa pautada nas contribuições de Haguette (2013), Ludke e André (1986). 

Elegemos como procedimento metodológico a Etnopesquisa Crítica, embasada por Macedo 

(2010). A fundamentação teórica do trabalho foi construída destacando: Alcoforado (2008), 

Brandão (2007), Freire (1996), Gohn (2014). Esperamos que esta pesquisa possa contribuir na 

avaliação dos resultados da inauguração desta metodologia, pioneira e inovadora, nas turmas 

implantadas no período de 2016 e 2017, assim como na contribuição para a produção de 

conhecimento sistematizado sobre a implantação da Metodologia de Reconhecimento e 

Validação de Saberes, em regime de experiência pedagógica, da Educação de Jovens e Adultos 

à Distância do Sesi. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, Reconhecimento de Saberes. 

 
 

 



 
 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

2 

INTRODUÇÃO 

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 Metodologia de Reconhecimento e Validação de Saberes (MRS), do Sesi 

Bahia, no Polo Salvador contribui para elevar a escolaridade de seus estudantes da EJA.  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 nesta modalidade de ensino. No caso, deste estudo, a sua contribuição 

também será a de organizar uma memória histórica e inaugural da Metodologia de Saberes, na 

Educação Básica, no Sesi e no Brasil. A MRS, que compreende as etapas de “Identificação, 

Validação e Certificação de Competências” desenvolvidas pelos jovens e adultos é um dos 

fundamentos do Projeto Nacional de cursos para a Educação de Jovens e Adultos, do 

Departamento Nacional do Sesi. Esse projeto foi aprovado em caráter de experiência 

pedagógica pelo Conselho Nacional de Educação, sob o número CNE/CEB Nº: 1/2016, nos 

termos do art.81 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, em 27 

de janeiro de 2016. Foi homologado pelo Ministério da Educação, publicado no D.O.U de 27 

de abril de 2016, seção 1, pág. 16, sendo descrito no voto final dos relatores como uma 

“experiência pedagógica inovadora”. O Projeto pedagógico do Sesi, assume como princípio 

norteador, a oportunidade significativa de reconhecer os conhecimentos adquiridos pelos 

adultos trabalhadores ao longo da sua trajetória de vida pessoal e profissional, adquiridas e 

consolidadas, por meio de experiências de aprendizagens vivenciadas em espaços e situações 

formais, informais e não formais. A MRS, tem a sua fundamentação pautada em experiência e 

bases legais, tais como:  da Agência Nacional para Qualificação (ANQ) de Portugal que oferta 

o Programa de Educação e Formação de Adultos (EFA), no qual desenvolve processos de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), conforme nos relata 

Alcoforado (2008). Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e em inúmeras 

conferências, a exemplo das CONFINTEA mais recentes que resultaram em declarações - como 

a de Jomtien em 1990 (princípio da Educação para todos), a Hamburgo em 1997 (que reafirmou 

o direito ao reconhecimento dos conhecimentos obtidos por outras vias que não a escolarização 

formal) e a de Belém em 2009 (que buscou reavaliar os princípios da conferência anterior), a 

partir do que nos apresenta a Unesco na retrospectiva de 60 anos de CONFINTEA (2014). Nas 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que permitem a inscrição do educando, 

analisando seu grau de desenvolvimento e experiência, na etapa curricular adequada, 

independentemente da escolarização anterior (LDB, art. 24, inciso II, letra “b”), situando o 

educando no itinerário educativo. Recentemente, o Ministério da Educação e Cultura reafirmou 

a seguinte premissa como uma das orientações fundamentais para EJA: valorizar e reconhecer 

os saberes apreendidos pelos estudantes ao longo da sua trajetória pessoal e profissional. A 

MRS, se estabelece como uma dinâmica pedagógica muito além de exames, provas ou qualquer 

processo avaliativo pontual. Ela vai mais adiante, pois, contempla acolhimento, diagnóstico, 

autoavaliação, composição de portfólio/dossiê pessoal que considera histórias e trajetória de 

vida, depoimentos, entrevistas, criações e realizações, com o objetivo de indicar competências 

e habilidades desenvolvidas ao longo da vida, conforme sustenta a Unesco, em um tempo e 

ritmo que não é e nem foi igual para todos. Desse modo, a MRS caminha na direção de uma 

inclusão social, cidadã do aluno adulto em busca de contribuir com o desenvolvimento da 

consciência de si, de sua dignidade e de seu papel na construção da sociedade. 

METODOLOGIA 
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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 Haguette (2013) e Ludke e André (1986). A pesquisa 

objetiva avaliar os resultados do processo de implantação da Metodologia de Reconhecimento, 

Validação de Saberes da Educação de Jovens e Adultos à Distância, do Sesi Bahia, no Polo 

Salvador, no período de 2016 e 2017, pois entende 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 

Educação de Jovens e Adultos - 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 MRS, e as interações e negociações entre os envolvidos, amparadas em autores 

como Alcoforado (2008), Brandão (2007), Freire (1996), Gadotti (2014), Gohn (2014). Esses 

teóricos contribuíram para uma reflexão acerca da EJA, educação formal, informal, não formal, 

educação com possibilidades emancipadoras e humanizadas, e a sobre a metodologia de 

reconhecimento de saberes como uma proposta de valorização das individualidades dos sujeitos 

da EJA. Na categoria EJA buscamos sustentação Brandão (2007), Gadotti (2014), Freire 

(1996), Paiva (2004), para compreendê-la como uma modalidade de ensino destinada às 

pessoas jovens, adultas e idosas, oriundas do campo, da periferia das cidades, trabalhadores e 

trabalhadoras do campo e/ou assalariados, do mercado formal ou empreendedores e atuantes 

do mercado informal. Para nos apoiar na análise dos percursos formativos dos estudantes e a 

contribuição das vias formais, informais e não formais contaremos com o trabalho de Gohn 

(2014), a fim de identificarmos as especificidades em cada contexto e situações de 

aprendizagem. Esta discussão é de grande importância para EJA, pois essas situações de 

aprendizagem permeiam a vida do adulto nos diversos papéis sociais que ele desempenha, que 

ele encena. Alcoforado (2008; 2014), possibilita um diálogo e reflexão em torno do 

reconhecimento de saberes como uma metodologia importante para a educação de pessoas 

jovens e adultas que tiveram uma vasta experiência de vida, vivenciaram processos formativos 

e experiências de aprendizagens em diferentes contextos e que experimentam a construção e 

reconstrução de saberes na atuação da vida pessoal, social e profissional. Neste debate, 

refletimos que os sujeitos da EJA não chegam a escola como uma folha de papel em branco, 

pronta para ser escrita. Eles possuem uma trajetória de saberes adquiridos e constituídos e que 

possuem extrema relação com os saberes escolares. Analisar como se processa essa relação e 

de forma ela pode ser organizada a fim de possibilitar seu reconhecimento e validação é a 

proposta da MRS. 
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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 a MRS, foi conduzida por coordenadoras pedagógicas 

e professores, e envolveu as atividades sugeridas no projeto, com momentos individuais e em 

grupo. Todos os momentos realizados até aqui, 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. O percurso do processo foi iniciado pela etapa do 

acolhimento a qual percebemos que já se configura como de fundamental importância, para que 

o estudante conheça a metodologia e que prossiga confiante e seguro nos demais processos que 

o levarão a conclusão do ensino médio. Ademais, avaliamos a sua importância, por se 

caracterizar como um momento de quebra de paradigmas, visto que o estudante durante o 

processo de acolhimento vivencia um estranhamento, já que a dialogicidade perpassa esta 

experiência da escuta, para que ele construa o seu portfólio pessoal, onde ele nos traz e nos 

conta as suas experiências de aprendizagens. A partir desta etapa, ocorre o balanço de 

competência e o conselho do reconhecimento de saberes, momento em que é traçado o caminho 

que o estudante 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 constatar por meio da construção do estado da Arte que a 

Metodologia de Reconhecimento Saberes 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. O 

que percebemos nos primeiros passos é que o planejamento de um fluxo, considerando as 

particularidades do público do polo Salvador é uma realidade e uma necessidade de qualquer 

programa ou projeto concebido para âmbito nacional, que por mais que esteja em consonância 

com as demandas da EJA, sempre existirão lacunas que não darão conta do regional, do 

particular, do pessoal, do específico de cada jovem e adulto que busca esse regresso à escola. 

Ademais, percebemos que a criação de um clima e atmosfera propícia para que esse estudante 

se sinta preparado para refletir e resgatar a sua identidade por meio da sua história de vida foi 

de grande importância para que ele iniciasse a composição do seu portfólio pessoal.  Este 

processo possibilitou reflexões sobre as experiências que provocaram as tensões, medos, 

alegrias, sentimentos, sonhos e desejos, pois são nessas dinâmicas que aprendemos que 

construímos e solidificamos os nossos saberes. 
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