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Resumo 

O presente projeto de trabalho (HERNÁNDEZ, 1998)
7
 teve por objetivo pensar complexo e 

transdisciplinar (SUANNO, 2013)
8
 o metatema “Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável” 

tendo tido por referência principal a obra Economia Solidária como práxis pedagógica (GADOTTI, 

2009)
9
. O projeto foi desenvolvido no estágio dos anos iniciais do ensino fundamental do Curso de 

Pedagogia/UFG, na modalidade Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – EAJA, na 2º série, 

em uma escola municipal em Goiânia. O estágio (SUANNO, 2014)
 10

 é uma disciplina de caráter 

teórico-vivencial desenvolvido por meio da apreensão, problematização e pesquisa sobre a realidade 

escolar, os processos de ensino, a aprendizagem dos alunos, as especificidades da organização e gestão 

da escola e fundamentalmente possibilita ao estagiário (a) se perceber e se experimentar como 

professor. O estágio visa contribuir para a construção de conhecimentos, valores, atitudes e 

perspectivas sobre a profissão docente, a identidade docente e a profissionalidade. O projeto de 

trabalho foi dialógico, em parceria com a escola e com cooperativas solidárias e teve o intuito de 

construir a compreensão do conceito de economia solidária articulado aos conceitos de cooperativa, 

cooperação, autogestão, gestão participativa, democracia, ajuda mútua, valorização da diversidade, 

centralidade do ser, emancipação, respeito ao meio ambiente, trabalho, comércio justo, consumo 

sustentável e valorização do saber local. A economia solidária é uma forma de organização do trabalho 

e de geração de renda, por meio de cooperativas e associações solidárias e comunitárias que produzem 

e comercializam produtos sustentáveis. Tais cooperativas adotam um estilo de vida e uma nova 

relação homem-natureza-sociedade que não visa somente renda, mas proporcionar bem-estar e bem-

viver para as pessoas, a sociedade e a natureza. Visam refletir e agir em prol da proteção do meio 

ambiente, da geração de renda sustentável, do comércio justo e pautado por princípios que não 

exploram   trabalhadores e consumidores. O projeto de trabalho possibilitou pensar complexo sobre a 

sociedade contemporânea e a necessidade da construção de um ambiente socialmente justo e 

sustentável para nós e para as futuras gerações. Neste projeto criamos uma fan page
11

 pedagógica com 

o intuito de disponibilizar os vídeos, textos e atividades desenvolvidas no estágio. 
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