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RESUMO

São apresentados resultados de um estudo interdisciplinar realizado no Distrito de
Mata dos Palmitos, município de Ouro Preto, Minas Gerais, abordando as relações
entre a produção de artesanato em pedra-sabão, as precárias condições de vida da
população e a degradação ambiental, após as mudanças ocorridas no processo produtivo.
Os resultados colocam em evidência o paradoxo entre as inovações tecnológicas e as
condições de vida e saúde da população, em especial dos trabalhadores e as repercussões
ambientais. Concluindo, sugere-se a coordenação de esforços na direção de tornar a
atividade socialmente sustentável, garantindo a atividade econômica e a eliminação
ou minimização de danos ambientais e o controle das situações de risco para a saúde
da população envolvida.
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ABSTRACT

In this work we present the results from an interdisciplinary study developed at the
district of Mata dos Palmitos, located in the city of Ouro Preto, State of Minas
Gerais, Brazil, approaching the relationship between the production of soapstone
handicraft, poor life conditions and environmental degradation after changes in the
productive process. The results show evidence of a paradox between the technological
improvement and the life and health conditions of people, in special of the craftsmen,
and the environmental repercussions. In conclusion, it is suggested that enforcements
have to be made in order to guarantee the economic activity and the elimination of
risk situations to human health for the people involved.
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