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Resumo  

Esta comunicação apresenta o relato da experiência do projeto de trabalho "Economia 

Solidária e Desenvolvimento Sustentável" realizado em uma escola municipal em Goiânia, 

com os alunos da 1ª série da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos - EAJA. O projeto 

de estágio teve por objetivo compreender o que é economia solidária em uma perspectiva 

complexa e transdisciplinar (SUANNO, 2013, SUANNO, 2014)
6
. A economia solidária 

(GADOTTI, 2009)
7
 constitui-se como uma forma de organização cooperativa, solidária e 

sustentável de trabalho e geração de renda, com partilha negociada no coletivo, e baseado nos 

princípios: ajuda mútua, autogestão, cooperação, solidariedade, sustentabilidade, democracia, 

participação popular e autonomia. As cooperativas solidárias fortalecem os membros da 

comunidade e a própria comunidade por meio do trabalho solidário. A economia solidária 

articula-se ao desenvolvimento sustentável no intuito de proteger o meio ambiente através do 

uso racional dos recursos naturais e contribuir para a justiça social e a qualidade de vida da 

comunidade. A metodologia de ensino transdisciplinar (SUANNO, 2013)
8
 baseou-se na 

perspectiva de projeto de trabalho (HERNÁNDEZ, 1998)
9
 que busca construir processo de 

ensino que oportunizem pensar complexo (Morin, 2011), religar conhecimentos em torno de 

um metatema para assim buscar compreender o fenômeno estudado. O processo desenvolvido 

neste projeto encontra-se registrado em uma Fan Page pedagógica
10

.  
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