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Resumo 

 O presente relato apresenta o estágio com intencionalidade de promover práxis complexa e 

transdisciplinar (SUANNO, 2014)7 pautada na obra Economia Solidária como práxis pedagógica 

(GADOTTI, 2009)8. Dada a importância de pensar complexo (MORIN, 2011) e dialogar sobre as 

atuais formas de economia e de trabalho na sociedade contemporânea, esse grupo de estagiários 

(as) do curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás – 

UFG, desenvolveu por meio de Projeto de Trabalho (HERNÁNDEZ, 1998)9 na perspectiva 

transdisciplinar (SUANNO, 201310, 2014) o projeto "Economia Solidária e Desenvolvimento 

Sustentável". Este foi desenvolvido em uma escola da rede municipal de ensino de Goiânia nos 

anos iniciais do ensino fundamental, na modalidade Educação de Adolescente, Jovens e Adultos - 

EAJA. O projeto teve por objetivo promover uma nova relação com o conhecimento, com a vida e 

com os estudantes por meio do diálogo, reflexão e vivência em torno do metatema "Economia 

Solidária" articulado aos conceitos: economia, trabalho,  cooperativa, associações, autogestão, 

ajuda mútua, solidariedade, cooperação, sustentabilidade, democracia, capitalismo, dentre 

outros que emergiram. Por meio da problematização, do ensino com pesquisa, dos conhecimentos 

prévios dos alunos, da construção da compreensão do conceito por meio de vídeos, leituras, 

diálogo, análise, síntese e divulgação de informações e conhecimentos construídos na Fan page 

criada no Facebook intitulada: "Economia Solidária Gyn11". O projeto de trabalho transdisciplinar 

foi desenvolvido ao longo de seis semanas, com três horas a cada encontro.  A economia solidária 

foi compreendida como uma possibilidade de organização comunitária para gerar renda e trabalho 

pautado em um estilo de vida comunitário, solidário e sustentável. Um caminho possível a ser 

trilhado por aqueles que valorizam as relações humanas democráticas, saudáveis, ecológicas e 

sustentáveis. As aulas foram dialógicas, visaram pensar complexo e construir relações 

transdisciplinares a fim de compreender a temática economia solidária como práxis pedagógica 

que favorece a aprendizagem de conceitos, valores e princípios na EAJA.  
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