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Introdução: É notória a fundamental e desejada indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Numa relação básica, desenvolve-se conhecimento por meio do
ensino, que é aprimorado pela pesquisa e difundido pela extensão. Sabe-se também
que a universidade ou centro universitário que pratica esse tripé consegue assimilar as
demandas sociais e incorporá-las em seus currículos e ações.
A pesquisa “ARQUITETURA E ARTESANATO” faz parte do projeto \"PESQUISA
E EXTENSÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO\" que busca desenvolver
teorias, metodologias e instrumentos para o fomento da pesquisa, da extensão e da
pós-graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste.
 Objetivo: Associar a importância do conhecimento acadêmico e do erudito na
identificação e solução de problemas relacionados à produção artesanal. Avaliar a
interface entre arquitetura e artesanato e entender as metodologias usadas para se
desenvolver o segundo campo dentro dos projetos de extensão do curso de Arquitetura
do Unileste. Metodologia: Foram desenvolvidas pesquisas teóricas, buscando estudar,
registrar e analisar as metodologias empregadas no fomento do artesanato. Para isso,
foram estudadas bibliografias que tratavam do tema artesanato, projetos desenvolvidos
por designers e entidades que realizam ações voltadas para a aproximação entre design
e artesanato, buscando entender o posicionamento de pesquisadores e fomentadores
acerca do desenvolvimento do artesanato e suas possíveis metodologias. 
Foram estudadas ainda bibliografias voltadas para o design, seus princípios e processo
metodológico, com intuito de complementar o referencial teórico e por acreditar que a
metodologia usada pelo designer, pode enriquecer e fomentar o artesanato.
 Resultados: Os estudos bibliográficos possibilitaram identificar as metodologias
usadas por pesquisadores, designer, entidades e instituições que atuam no
desenvolvimento do artesanato, nas quais foram identificadas semelhanças entres os
métodos empregados pelos diversos grupos. A pesquisa possibilitou também estruturar
uma base metodológica referencial, para servir de base teórica para os projetos de
extensão em andamento no curso.
Durante esta pesquisa foi identificado o raciocínio metodológico comum à maioria dos
casos estudados o que possibilitou a estruturação de uma metodologia base, sendo-a
compostas das seguintes etapas: Diagnóstico, oficina de identidade, planejamento,
seminários teóricos e práticos, oficinas de capacitação e desenvolvimento, gestão
comercial, lançamento, divulgação e comercialização. 
 Conclusão: A presente pesquisa realizou a atualização bibliográfica de três projetos de
extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste e elaborou uma
metodologia a ser empregada no desenvolvimento de artesanato. Tornando possível,
desta maneira, fortalecer o elo entre extensão e pesquisa.
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