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ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E 
RENDA NO PÓS-PANDEMIA 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA07IF]Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA08IF]Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[CHSA09IF]Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, congresso, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, diário de campo, dinâmica de grupos, elaboração de 

fichamento, entrevistas, estudo de caso, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, seminário 

sobre temáticas em estudo e simpósio. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula,  datashow, livros, revistas, artigos científicos e documentários.  

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A unidade curricular atingirá o objeto por meio, inicialmente, de uma pesquisa bibliográfica e 

documental, perpassando por meio de uma pesquisa etnográfica, assim como por outros 

métodos científicos que se fizerem necessários. As atividades serão realizadas em grupos, haja 

vista que há empreendimentos solidários diferentes, e cada grupo pode ser direcionado para 

um desses empreendimentos, sempre conduzidos por um professor-orientador. Nesse 

contexto, a participação constante e ativa em todo processo. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Seminários, relatórios de pesquisa de campo. 

 

Referências 

Literatura básica principal: 

Karl Polanyi (A grande transformação) 

Agnes Heller (O cotidiano e a história) 

Malinowski (Argonaltas do pacífico ocidental) 

Milton Santos (livros e artigos) 

Paul Singer (Introdução à economia solidária) 

Artigos científicos 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

celso.nascimento@edu.se.df.gov.br 
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