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Introdução: Em parceria com o Instituto Cenibra, o Unileste vem desenvolvendo o
projeto de extensão “Chapeleiras em criação” através de uma equipe multidisciplinar,
nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia. O projeto tem
como premissa a melhoria das condições de vida da população de Cocais das Estrelas,
através de fundamentos teóricos e ações práticas. Está pautado no fortalecimento da
comunidade como um todo, especialmente ao grupo de pessoas que participam da
fabricação de chapéus, fomentando as vocações regionais e consequente melhoria do
processo produtivo a partir da colheita da palha do Indaiá nas reservas ambientais do
Instituto Cenibra.
 Objetivo: O projeto objetiva, desenvolver ações sócio-educativas-culturais junto a
Comunidade do Cocais das Estrelas, proporcionando a estimulação das vocações
regionais que influenciarão diretamente no processo produtivo de fabricação do
chapéu, além de enfatizar a importância de uma cultura de cooperação e do trabalho
em grupo na execução das ações. 
 Metodologia: A metodologia do projeto propõe intervenções em várias fases, que
serão realizadas ao longo de três anos, promovendo sensibilização e diagnóstico,
capacitação, pesquisa de novos mercados, desenvolvimento de novos produtos e
formação de multiplicadores. As ações recentemente realizadas foram coordenadas
pelo curso de Psicologia, objetivando trabalhar o fortalecimento do vinculo grupal,
promoção de reflexões e implicações sobre as percepções de grupo, a busca pela
autonomia, as relações com a comunidade, as perspectivas para a geração de renda
local e, principalmente, as expectativas quanto à produção que as artesãs almejam
alcançar no decorrer do ano. Resultados: Na realização da atividade relatada, o grupo
das acadêmicas extensionistas do curso de Psicologia, contava com mais duas
extensionistas novatas no grupo já existente. Percebeu-se também que havia uma nova
integrante no grupo das artesãs de Cocais das Estrelas, ou seja, assim como o grupo de
extensionistas do Unileste havia crescido, o grupo de chapeleiras também, apesar de
alguns membros mais antigos não estarem demonstrando interesse em trabalhar
conjuntamente; portanto, no encontro, estavam presentes apenas 5 artesãs de um total
de 12 participantes. As artesãs receberam encomendas de novos mercados ocasionando
na fabricação de novos produtos, além do tradicional chapéu. Tal demanda foi
compartilhada porém sem muito êxito devido às dificuldades encontradas para
desenvolverem a produção demandada em grupo. Nota-se a importância de se
trabalhar e promover a autonomia das artesãs, uma vez que após a sua estruturação o
grupo deverá trabalhar de modo autônomo, sendo totalmente independente do Instituto
Cenibra provedora de recursos e das contribuições acadêmicas dos extensionistas do
Unileste. Conclusão: O trabalho artesanal com palha originou de antiga tradição local,
possibilitando a troca de saberes na comunidade. Mas é preciso estimular o
fortalecimento das relações de cooperação, de valorização, de produção e a
comercialização de novos produtos. A Psicologia aí se insere para fomentar a
auto-gestão individual e comunitária.

Palavras-chave: Artesãs. Indaiá. Comunidade. 

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste



Agências de fomento: CENIBRA

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


