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Introdução: Os autores extensionistas no projeto Consultoria ao 3º setor, do curso de
Administração do Unileste, investigaram as diversas formas de trabalho associado e
autogestionário, como estratégia para compreender metodológica e cientificamente as
intervenções necessárias à execução do projeto.
Entende-se por economia solidária uma forma diferente de trabalho e geração de
renda, baseada na cooperação e autogestão, contribuindo para uma sociedade mais
justa e igualitária, e é nesse âmbito que a tecnologia social entra como uma ferramenta
de promoção e sustentação dos empreendimentos solidários.
 Objetivo: As atividades realizadas objetivaram a geração de trabalho e renda junto às
comunidades de Cocais das Estrelas e Periquito, privilegiando os saberes populares, o
trabalho coletivo, e a cultura local, e o fortalecimento do grupo, levando aos
associados técnicas e conhecimentos científicos necessários para o desenvolvimento
do projeto. Metodologia: A metodologia utilizada envolveu entrevista com as artesãs,
através de visitas técnicas e cafés comunitários, onde se percebeu expectativas e
afinidades com o projeto. Foram utilizadas pesquisas em livros e artigos científicos
encontrados na internet além da cartilha exclusiva do Ministério do Trabalho e
Emprego para o desenvolvimento do material apresentado pelos extensionistas à
comunidade, com recursos multimídia. Resultados: Mediante as definições descritas,
verifica-se que as artesãs devem se organizar de forma a cooperarem entre si, para que
haja um desenvolvimento através da cultura, e da troca de informações e experiência,
visando o alcance de objetivos comuns. Um exemplo de tecnologia social utilizada
pela comunidade é a “fieira”, objeto de metal semelhante a um garfo, utilizado para
cortar a palha. Em parceria com o Unileste, os extensionistas desenvolveram um novo
modelo de fieira, com o objetivo de padronizar a palha riçada e tornar
ergonomicamente mais simples esse processo, melhorando o produto final e a
qualidade de vida das artesãs. Conclusão: A economia solidária é um fator de grande
importância para o desenvolvimento social e econômico, pois atua como alternativa
para a solução das consequências geradas pela desigualdade, favorecendo a
transformação social e a melhoria da qualidade de vida de uma parcela da população
excluída do progresso técnico-econômico.
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