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Resumo:  A proposta deste artigo teórico-empírico é analisar a rede de produção mínero-
artesanal pesquisada  nos municípios de Ouro Preto, Mariana e Catas Altas da Noruega,
localizados em Minas Gerais. A análise é realizada  a partir da correlação de referencial
teórico de educação, cultura, rede, economia e sociedade, com dados empíricos coletados
por pesquisa realizada pela  Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais  (CETEC). A
gestão deste sistema em rede integra peças, processos e sistemas produtivos e de serviços,
incorporada às  necessidades  de  desenvolvimento  sócio-econômico.  O artigo  irá  analisar,
principalmente, como está organizado este sistema social e de produção e quais os aspectos
que influenciam as comunidades destas localidades e respectivamente qual é a influência
destas sociedades nas organizações de produção mínero-artesanal. Estas vêm se adaptando e
buscando alternativas estratégicas com o objetivo de racionalizar e aperfeiçoar sua atuação
em  ambientes  sociais  e  econômicos  complexos  que  demandam  diversas  estratégias
competitivas.
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1 – Introdução
A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC, financiada por recursos

da  Secretaria de Geologia,  Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e
Energia, desenvolveu projeto de pesquisa com a proposta de analisar o sistema produtivo de
base mínero-artesanal, especificamente a produção de panelas, utensílios domésticos e peças
decorativas de pedra-sabão (esteatito) nos municípios de Ouro Preto, Mariana e Catas Altas
da Noruega, localizados em Minas Gerais.

A  gestão  integrada  das  peças,  processos  e  sistemas  produtivos  e  de  serviços,
incorporada  às  necessidades  de  desenvolvimento  sócio-econômico  sustentável  são
instrumentos de estratégias de negócios locais. A gestão deste sistema produtivo é exercida na
maioria das vezes por artesãos de pedra-sabão com baixa formação escolar, característica esta
que é incapaz de inibir uma gestão que conjuga talento artístico e habilidade em gerenciar
contratações, aquisição de matéria-prima, produção, que oferecem vantagens, desvantagens e
lucro através de uma atividade profissional artesanal, que propicia melhoria de qualidade dos
produtos  e  de  vida  dos  grupos  sociais  envolvidos  com  esta  atividade  produtiva  e
organizacional.  Esta gestão utiliza  práticas administrativas como: a divisão das tarefas e a
especialização do trabalho, controle rígido da produção e salário baseado em produtividade.

O homem de negócios deve ser considerado como o indivíduo que toma decisões para
o posicionamento competitivo dos negócios no mercado. As conseqüências e aplicabilidade
do uso que este faz das informações que possui e que identifica na sociedade e são expressas
em suas decisões de mercado viabilizam a eficiência dos negócios. Além do indivíduo, grupos
sociais e questões comportamentais como gosto, educação, raça, conhecimento familiar, entre
outras  variáveis,  não  são  mensuradas  pela  economia  clássica  e  neoclássica,  mas  estas
influenciam  e  determinam  fatos  mercadológicos  e  organizacionais  (BECKER:  1976).
Atualmente é considerado que influências sociais como,  por exemplo,  costumes, hábitos e
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normas sociais influenciem alternativas racionais, ou seja, as pessoas geram alternativas de
decisão ou soluções de problemas que emergem do contexto social (GRANOVETTER: 2002).

A proposta deste artigo teórico-empírico é  analisar o sistema de produção mínero-
artesanal pesquisado a partir da correlação de referencial teórico que trata de variáveis como
educação,  cultura,  rede,  economia  e  sociedade,  para  possibilitar  identificar  aspectos
importantes para a gestão e desenvolvimento sustentável deste sistema. O artigo irá analisar,
principalmente,  a  partir  do  referencial  teórico  da  Sociologia  Econômica  e  de  dados  da
pesquisa de campo como está organizado este sistema social e de produção e quais os aspectos
que  influenciam as  comunidades  destas  localidades  e  respectivamente  qual  é  a  influência
destas sociedades nas organizações de produção mínero-artesanal.

A seção 2 irá demonstrar qual  foi  a metodologia de construção do instrumento de
pesquisa e da definição do modo operante da pesquisa de campo. A seção 3 irá abordar a
realidade  da  rede  organizacional  pesquisada  a  partir  de  conceitos  sociológicos  que
correlacionam educação, cultura e a rede organizacional dentro de um contexto integrado da
economia e sociedade. E finalmente na seção 4 são realizadas algumas considerações sobre o
desenvolvimento e sustentabilidade deste sistema de produção mínero-artesanal.

2 – Metodologia da pesquisa de campo
Para  realização  deste  levantamento  foi  constituída  uma  equipe  interdisciplinar

composta por pesquisadores e técnicos do quadro de pessoal do CETEC e por pesquisadores
contratados,  além  de  financiamento  de  atividades  proporcionadas  pelo  Instituto  Centro
CAPE / Mãos de Minas. A realização da pesquisa envolveu um universo de 166 oficinas de
produção,  distribuídas  em  três  municípios  e  respectivamente  nestes  em  09  localidades
distintas. Além do Centro CAPE a pesquisa contou com parceiros do CETEC associados no
Consórcio Mínero-Tecnológico para o desenvolvimento do projeto: Rota Tecnológica para o
Desenvolvimento de APLs de Base Mineral - CASE: Artesanato de Pedra-sabão em Minas
Gerais. As organizações que participaram foram as seguintes: Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET-MG),  Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (PROGEX) do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Superintendência Regional de Belo Horizonte da
Companhia  de  Pesquisa  de  Recursos  Minerais  (CPRM),  Secretaria  do Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (SECTES-MG) e o 3° Distrito do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM).

A  elaboração  do  questionário  foi  realizada  em  conjunto  com  os  parceiros  via  a
disponibilização de uma cópia em papel e outra enviada por e-mail da sua versão inicial. Após
15 dias da disponibilização desta versão foram agendadas reuniões com os parceiros, para a
definição  de  informações  congruentes  e  necessárias,  que  não  estavam contidas  na  versão
inicial do instrumento de pesquisa. Durante o mês de junho de 2005 foram realizadas três
reuniões com o Centro CAPE, não só para a identificação das informações necessárias, mas
também para a definição da abordagem de campo e dos parâmetros iniciais da análise dos
dados. A participação desta organização como parceira no levantamento deve-se à sua boa
articulação na região e conhecimento sobre a produção artesanal. A parceria foi concretizada
com a disponibilização de 02 (dois) consultores para compor a equipe de campo, além da
contribuição nas análises iniciais dos dados da pesquisa.

Após a elaboração da versão do questionário com todos os parceiros do Consórcio
Mínero-Tecnológico  foi  realizada  uma  visita  na  área  a  ser  pesquisada  e  aplicados
aleatoriamente dois questionários, sendo um no município de Mariana, em um povoado rural
denominado Cafundão e na sede do município de Catas Altas da Noruega. A pesquisa de
campo ocorreu entre os dias 18 a 28/07/2005. Para tanto, no dia 08/07/2005 foi realizado um
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treinamento  com  os  aplicadores  do  questionário  para  nivelamento  da  abordagem  a  ser
desenvolvida  e  para  que  fossem  realizados  acertos  no  instrumento  de  pesquisa.  A  área
geográfica  a  ser  pesquisada  foi  dividida  em 9  setores  para  aplicação  do  questionário.  A
divisão dos setores levou em consideração as localidades  a serem abordadas  pelo  projeto
“Rota Tecnológica para o Desenvolvimento de APLs de Base Mineral - CASE: Artesanato de
Pedra-sabão em Minas Gerais”. Os setores pesquisados estão descritos na tabela 01.

TABELA 01 – Municípios, setores e localidades
Município Setor Localidade

 
 

Ouro Preto

OPS1 Distrito Santa Rita de Ouro Preto
OPS2 Povoado Pasto Limpo
OPS3 Região de Bandeira e Sancha (Zona Rural)
OPS4 Povoado Mata dos Palmitos
OPS5 Distrito de Cachoeira do Campo

 
Mariana

MS1 Distrito de Cachoeira do Brumado
MS2 Povoado Barro Branco
MS3 Região do Cafundão (Zona Rural)

Catas Altas da Noruega CANS1 Sede do município
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs – CETEC/2005

3 – Economia e sociedade no sistema de produção mínero-artesanal
No  universo  pesquisado  não  foram  encontrados  incrementos  institucionais

direcionados  e  auto-sustentáveis,  voltados  para  um  desenvolvimento  sócio-econômico
democrático. Além da sistematização das informações coletadas, são apresentadas algumas
considerações  sobre  a  realidade  produtiva  e  do  trabalho  deste  sistema  produtivo  mínero-
artesanal desta região do Estado de Minas Gerais. 

Foram identificadas 166 Unidades de Produção Artesanal (UPAs), sendo que em 21
não foram encontrados  os proprietários para que o questionário fosse  respondido,  05 não
quiseram responder, alegando o não conhecimento  dos objetivos da pesquisa e temendo a
fiscalização  de  órgãos  estaduais  e  federais,  sendo  assim  entrevistadas  140  unidades.  O
universo  da  pesquisa  foi  definido  com uma abordagem de  porta  em porta  realizada  pela
equipe.  A  pesquisa  é  caracterizada  como  um  levantamento,  por  não  termos  fontes  que
assegurem que foram pesquisadas todas as oficinas de produção existentes nas localidades
pesquisadas. A distribuição total das UPAs pelos setores pode ser observada na tabela 02.

TABELA 02 – Distribuição das UPAs pesquisadas por setores
           Setor
UPA

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Pesquisadas 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Não estavam 6 1 2 1 5 4 2 - - 21
N/R 3 - - - - 2 - - - 5
Total 48 7 6 18 24 35 13 9 6 166
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

Os dados referentes à distribuição por municípios das UPAs, mostram alguns aspectos
como, por exemplo, a concentração de 62,04% das unidades no município de Ouro Preto,
contra  34,34% em Mariana  e  3,62% em Catas  Altas  da  Noruega.  Mas  se  analisarmos  a
representatividade de concentração de UPAs por setores que compõem o levantamento, pode-
se constatar que o setor OPS1, no município de Ouro Preto e MS1, no município de Mariana,
representam, respectivamente, 29% e 21% do total de UPAs pesquisadas. As especificidades
dos setores correlacionadas com a realidade sócio-econômica dos  distritos  e povoamentos
rurais serão tratadas nas seções posteriores.
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3.1 – Educação e economia
No sistema de produção mínero-artesanal pesquisado foram encontrados alguns pontos

convergentes e outros divergentes com as teorias que relacionam os efeitos da educação e da
experiência  nas  ocupações dos  trabalhadores.  As pesquisas  que estudam as relações entre
educação e economia possuem dois sentidos. De um lado analisam os efeitos da educação no
crescimento econômico e de outro analisam o efeito da economia na expansão educacional. A
educação tem pouco ou nenhum benefício econômico,  mas o problema é uma análise  da
educação como um processo de status competitivo ou de reprodução de classes (RUBINSON
& BROWNE: 1994). Fernandes et. al. (1999) destaca algumas teorias importantes que visam
entender  os  possíveis  efeitos  da  escolaridade  formal  sobre  o  nível  salarial  e  o  cargo  ou
posições ocupacionais dos trabalhadores. Inicialmente, discute a teoria do capital humano, na
qual  a  chave  para  explicar  as  mudanças  e  importância  da  educação  no  capitalismo
contemporâneo estaria na geração de habilidades cognitivas para a elevação da produtividade
marginal,  que não é  adquirida  somente  na  escola,  mas  também durante  a  experiência  no
trabalho, havendo uma interação positiva entre educação e experiência.

O tempo de atuação nas atividades é um dado que também deve ser considerado na
caracterização  das  atividades  do  sistema de  produção  pesquisado,  ficando evidente  que  a
experiência nas UPAs é um fato de importante no seu desenvolvimento. A tabela 03 mostra o
tempo de atuação na atividade.

TABELA 03 – Tempo de atuação nas atividades
           Setor
Tempo

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Menos de 5 anos 3 - 1 - 2 6 1 - 1 14
5 a 10 anos 7 - 1 1 5 5 3 3 - 25
10 a 20 anos 15 2 1 3 7 6 6 1 3 44
Mais de 20 anos 14 3 1 12 5 12 1 5 2 55
N/R - 1 - 1 - - - - - 2
Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

Os dados mostram que a atividade está estruturada na região há mais de 10 anos para
70,71% das UPAs pesquisadas. Para 10% a atividade é exercida há menos de 10 anos, para
17,86% de 5 a 10 anos, para 31,43% de 10 a 20 anos, para 39,28% há mais de 20 anos e
1,43%  não  responderam  ao  questionamento.  As  atividades  relacionadas  ao  sistema  de
produção mínero-artesanal estão estruturadas na região há vários anos e os dados também
indicam uma tendência de crescimento, já que nos últimos 5 anos houve a criação de 14 novas
UPAs, o que representa um crescimento de 10%. O crescimento nos últimos 5 anos é mais
representativo no setor MS1, onde houve um crescimento de 26,1%. Acrescentando a estes
dados os relativos ao processo de aprendizado veremos que a educação formal não tem tanta
importância  para  este  sistema de produção como,  por  exemplo,  para  setores  da  indústria,
agropecuário e de serviços.  Os dados da pesquisa são apresentados na tabela 04.

TABELA 04 – Processo de aprendizagem
           Setor
Aprendizagem

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Tradição Familiar 16 5 2 9 5 22 2 6 4 71
Aprendiz 11  1 5 11 1 3  1 33
Tradição
Familiar/Aprendiz - - - 1 2 - - - - 3
Capacitação 3 - 1 - - - - - - 4
Sozinho 3 1  1 1 2  1 - 9
Vizinho - - - - - 1 4 2 - 7
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Continuação da Tabela 04
           Setor
Aprendizagem OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL
Outro 3 - - - - 2 1 - - 6
N/R 3 - - 1 - 1 1 - 1 7
Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

O  processo  de  aprendizagem  é  realizado,  para  50,71%  e  para  23,57%  dos
empreendedores locais, respectivamente, por meio da tradição familiar e como aprendiz nas
UPAs existentes.  Estes dados são complementares,  ou seja,  a  tradição e  a falta de outras
opções de trabalho e renda local condicionam a vocação da região incentivada pelos seus
recursos naturais, que são à base do potencial  produtivo local.  Ou seja,  a socialização do
individuo é feita na própria família ou na UPA onde o trabalhador é aprendiz.

A realidade do sistema de produção mínero-artesanal confirma as críticas a teoria do
credencialismo, como pode ser percebido no universo de 370 trabalhadores distribuídos nas
140 UPAs pesquisadas, onde 54,32% têm o primeiro grau incompleto.  A contratação e as
possibilidades de ocupação dos trabalhadores deste sistema de produção não são definidas
pelo seu nível educacional, mas por conhecimentos adquiridos através de suas famílias ou nos
próprios  locais  de  trabalho.  Estes  dados  reforçam  a  idéia  de  Collins  (1979)  que  as
qualificações necessárias no trabalho são adquiridas na própria produção. A importância do
nível  de  educação  estaria  então  relacionada  a  questões  espaciais,  demográficas  e  de
oportunidades de desenvolvimento de outros sistemas de produção. A tabela 05 apresenta os
dados referentes à representatividade da atividade mínero-artesanal no orçamento familiar dos
proprietários das UPAs.

TABELA 05 – Representatividade das atividades para os empreendedores locais
           Setor
Atividade

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Principal 36 5 3 13 19 27 10 7 5 125
Secundária 2 - 1 3 - 1 1 1 1 10
Sazonal 1 - - - - 1 - 1 - 3
N/R - 1 - 1 - - - - - 2
Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

A representatividade das organizações de produção mínero-artesanal para a renda dos
proprietários é expressiva, onde 89,29% têm estas atividades como a principal; 7,14% como
uma atividade secundária; 2,14% como uma atividade sazonal e 1,43% não responderam ao
questionamento. Além do sistema de produção de base mínero-artesanal, os empreendedores
locais possuem outras fontes de renda, que são apresentadas na tabela 06.

TABELA 06 – Outras fontes de renda para os empreendedores locais
           Setor
Outras Fontes

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Não existe 32 5 3 7 16 21 7 5 4 100
Aposentadoria 1 - - 3 1 - - 1 - 6
Produtor rural 1 1 - 3 - 3 1 3 - 12
Venda de
Matéria-Prima - - 1 - - - - - - 1
Carvoaria 1 - - 1 - - - - - 2
Pedreiro - - - 1 - 2 - - 1 4
Outra atividade 4 - - 2 - 3 3 - 1 13
N/R - - - - 2 - - - - 2
Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005.
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Os  dados  acima  confirmam  a  representatividade  dessa  rede  organizacional  de
produção na geração de trabalho e renda local, mas por outro lado, sinalizam a falta de outras
oportunidades de ocupação. Para 71,43% das UPAs não existe outra fonte de renda; para 4,3%
existe a aposentadoria; 8,57% dedicam-se também à produção rural; 0,7% à venda de pedra
bruta;  1,4% à carvoaria;  2,9% à função de pedreiro;  9,3% a outras atividades e 1,4% não
responderam  ao  questionamento.  A  partir  da  representatividade  do  sistema  de  produção
minero-artesanal para a região, entende-se a motivação existente para a inserção das pessoas
nesta. Para tanto, observam-se os dados apresentados na tabela 07.

TABELA 07 – Motivação para ingresso nas atividades
           Setor
Motivação

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Tradição familiar 14 4 2 9 4 17 1 4 2 57
Complementação de renda 3 - 1 1 - 2 - - - 7
Realização pessoal 5 - - - - 1 - - - 6
Falta de outra opção 9 1 1 5 9 6 7 5 - 43
Falta de opção/tradição
familiar 1 1 - 2 2 2 - - 1 9
Falta de opção/realização
pessoal/complementação 4 - - - 2 - 3 - 1 10
Outro 3 - - - 2 1 - - 1 7
N/R - - - - - - - - 1 1
Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

O ingresso no sistema de produção mínero-artesanal é motivado, para 40,71% e para
30,71% dos empreendedores,  respectivamente,  pela  tradição familiar  e pela falta  de outra
opção de trabalho e renda na região. A importância da localização espacial é abordada por
Beck e Colclough (1994), que afirmam que o valor da educação no trabalho depende, em
parte, de características de suprimentos da força de trabalho. A institucionalização do sistema
educacional serve ao sistema capitalista para diferenciar a força de trabalho, garantindo a esta,
posições  técnicas  na  divisão  e  especialização  do  trabalho  e  racionalizando  socialmente  a
estrutura  hierárquica  organizacional,  distinguindo  indivíduos  baseados  nas  credenciais
educacionais.  Mas  estas  relações  são  variáveis  conforme  as  especificidades  dos  sistemas
produtivos e da estrutura, principalmente, da economia urbana. A influência da credencial na
estrutura do trabalho capitalista é determinada pelo mercado de trabalho regional ou nacional,
ou seja, a estrutura econômica em desenvolvimento ou até mesmo potencial, além da raça e
gênero que são mais importantes na competição e no sucesso ocupacional e financeiro.

Schultz (1977) coloca que é obvio que pessoas adquirem saberes e conhecimento, mas
não  é  obvio  que  estas  são  formas  de  capital  e  que  este  é  substancial  na  produção  e  na
definição de investimentos. O tempo de espera ou posicionamento em uma fila do trabalho
depende da distribuição de características de background demandadas e de oportunidades de
trabalho  (THUROW:  1977).  A  educação  tem  alguns  benefícios  econômicos  como,  por
exemplo, a melhoria de produtividade da força de trabalho de alguns paises, a mobilidade
econômica gerada pela educação e a alteração da distribuição produtiva individual. 

3.2 – Cultura, capital social e rede
Conforme  DiMaggio  (1994),  as  relações  potenciais  entre  cultura  e  economia  têm

ênfase  nos  impactos  da  cultura  na  economia  e  dos  efeitos  da  economia  na  cultura.  Os
processos econômicos têm um componente cultural que pode ser expresso em análises que
identifiquem fenômenos simbólicos e cognitivos, que influenciam estruturas organizacionais e
práticas econômicas das mais diferentes formas, além da influência cultural na formação das
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preferências de consumo. A cultura se relaciona com a vida econômica na constituição de
atores  e  instituições  econômicas,  definindo  os  fins  e  meios  da  ação,  que  regula  os
relacionamentos entre meios e fins a partir da cultura. A cultura caracteriza, por exemplo,
rotinas, categorias estruturantes sociais, normas, valores, rituais, instituições, etc, que definem
uma lógica da ação econômica, com efeitos no comportamento dos atores, possibilitando a
sua constituição e estruturação.

A  constituição  e  a  estruturação  das  UPAs  são  peculiares  no  que  se  refere  à
configuração  legal  e  à  filiação  a  entidades  associativas  e  de  classe.   As  UPAs  foram
questionadas com referência ao aspecto jurídico-legal do negócio, ou seja, se é uma micro-
empresa, uma empresa informal ou associação. Os dados são apresentados na tabela 08.

TABELA 08 – Tipo de negócio

Setor
UPA

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Informal 34 6 4 16 13 27 11 8 5 124
Microempresa 3  -  -  - 4  -  -  - 1 8
Associação 2  -  -  - 2 1  - 1  - 6
N/R  -  -  - 1  - 1  -  -  - 2

Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

As UPAs, em sua maioria, 88,57%, são organizações informais. Apenas 5,7% estão
configuradas como microempresas e 4,3% organizam-se em associações. Para Portes (1994) o
mercado informal é definido por transações econômicas e pela dinâmica da distinção entre o
empregado formal e o serviço de mercado livre de obrigações sociais. O mercado informal é
caracterizado por  organizações  familiares  de  pequena  escala  operacional,  de  mão-de-obra
intensiva com baixa tecnologia, não regulada e de mercados competitivos. Existe assim uma
relação entre  o  Estado e  a  sociedade  civil,  que define  as  características  da  informalidade
estando estas relações em constante fluxo e demonstrando uma capacidade de resistência nas
sociedades do exercício do poder do Estado.

Considerando as  140 UPAs que  foram pesquisadas,  30,71% são filiadas  a  alguma
associação e 69,29% não têm nenhum vinculo com organizações coletivas. A descrição por
setor pode ser observada na tabela 09.

TABELA 09 – Filiação a associações e entidades de classe
     Setor
UPA

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Sim 12 - - 2 12 7 3 2 5 43
Não 27 6 4 15 7 22 8 7 1 97

Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

Os setores  OPS2 e  OPS3 não possuem nenhuma UPA filiada,  por  outro  lado,  na
maioria dos setores, o número de associados não supera o de não-associados. Os setores OPS5
e CANS1 são exceções dessa realidade. A maioria das UPAs do setor OPS5, ou seja, 63,16%
das unidades são filiadas a alguma associação ou entidade de classe. Neste setor, as 12 UPAs
estão associadas à Associação de Serviços e Trabalhos de Cachoeira do Campo, distrito do
município  de  Ouro  Preto.  No  mesmo  município,  são  representativas  as  filiações  na
Associação de Artesãos de Ouro Preto (04 UPAs) e na Associação de Artesãos de Santa Rita
de Ouro Preto (08 UPAs), ambas no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Já no setor CANS1,
83,33% das UPAs estão associadas à Associação dos Artesãos de Catas Altas da Noruega.

Culturalmente a produção artesanal é uma tradição familiar e este dado é confirmado
nos dados que foram coletados referentes aos aspectos coletivos do trabalho humano nesta
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rede  organizacional  de  produção  artesanal.  Os  dados  que  descrevem  as  características
referentes ao sistema de trabalho utilizado nas UPAs pesquisadas é apresentada na tabela 10.

TABELA 10 – Sistema de trabalho
           Setor
Sistemas

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Associação ou
Cooperativa 1 -  -  - 1  -  - 1 1 4
Familiares 19 3 1 12 13 11 5 3 3 70
Empregados 6  - 2  - 7 2  -  - 2 19
Aprendizes 1  -  -  -  -  - 1  -  - 2
Individual 17 3 1 5 6 16 7 5 1 61
Outro  -  -  -  -  - 2  -  -  - 2
Total 44 6 4 17 27 31 13 9 7 158
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

Os dados indicam uma característica individualista e familiar do trabalho neste sistema
de produção. É importante salientar que o entrevistado, que é o empreendedor da UPA, pode
responder  por  mais  de  uma  alternativa.   Os  dados  indicam  que  44,3%  das  UPAs  são
operacionalizadas por membros da família,  38,6% são individuais e 12% das organizações
possuem empregados  que  são  remunerados  por  produtividade.  Mesmo que  não  haja  uma
efetiva  organização  via  associações  que  aglutinem  as  UPAs  existentes  neste  sistema  de
produção é clara a formação de uma rede similar aos conceitos aplicados nos setores de ponta
da economia mundial. A formação da rede se dá pelo processo de divisão e especialização do
trabalho por funções que está ocorrendo no interior das UPAs e por produtos que ocorre nos
setores. A divisão e especialização por funções podem ser observadas na tabela 11 e a divisão
por produto na tabela 12.

Tabela 11 – Funções, gênero, escolaridade, idade, renda e carga horária
Funções Quantidade
Acabador 28
Ajudante 7
Aprendiz 2

Aprontador 8
Artesão 197

Colocar Alça 5
Proprietário 2

Escultor 34
Extração 6

Lapidador 2
Montador 1

Operador da Pedreira 8
Produtor Manual 4

Operador de Serra 26
Torneiro 37
Vendedor 3

Totais 370
      Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005
Os dados apresentados na tabela 11 representam um universo de 370 trabalhadores

distribuídos em 140 UPAs, o que corresponde a uma média simples de 2,64 trabalhadores por
unidade. A função mais representativa da pesquisa é a de artesão, que corresponde a 53,24%
dos trabalhadores  pesquisados,  o  que sinaliza  para uma preservação de características das
atividades artesanais, ou seja, o trabalhador é responsável por todas as etapas do processo de
produção  deste  sistema.  Mas  pode-se  observar  que  existe  uma  tendência  à  divisão  e
especialização do trabalho, que será confirmada em dados apresentados na tabela 12. Essa
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tendência aparece com 9,19% de trabalhadores com a função de escultor, 7,03% com a função
de operador de serra de poli-corte, 10% com a função de torneiro e 7,57% com a função de
acabador de peças. Os trabalhadores em sua maioria, ou seja, 86,76% são homens, 66,76%
estão entre a faixa de 18 a 38 anos, tendo como faixas de renda predominantes a de um e meio
salário mínimo para 36,49% dos trabalhadores e a faixa de um e meio a três salários mínimos
para  50%  destes.  A  carga  média  simples  de  trabalho  é  de  8,03  horas/dia.  Os  principais
produtos das UPAs pesquisadas estão identificados na tabela 12.

TABELA 12 – Principais produtos
           Setor
Produtos

OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 OPS5 MS1 MS2 MS3 CANS1 TOTAL

Aromatizador  -  -  - 1  - -  -  -  - 1
Barril  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1
Bichinhos 1  -  - 8  -  -  -  -  - 9
Carro-de-Boi 1  -  -  -  -  -  -  -  - 1
Castiçal 1  -  -  2  -  -  -  -  - 3
Cinzeiro 1  -  -  -  -  -  -  -  - 1
Escultura 5  - 1 4 5  -  -  -  - 15
Fonte/Cascata 1  -  -  - 11  -  -  - 2 14
Imagem Sacra 2  -  -  -  -  -  -  - 1 3
Jarro-ânfora  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2
Porta-algodão  - 1 -  -  -  -  -  -  - 1
Luminárias  -  - -  - 1  -  -  -  - 1
Panela  -  -  -  -  - 22 11 9  - 42
Panela/Forma/Grelha  -  -  -  - 2 3  -  -  - 5
Porta-copos/incenso 3  -  -  -  -  -  -  -  - 3
Porta-jóia/livro/retrato 5 1  2  -  -  -  -  -  - 8
Relógio/Réchaud/Tampa 1  1  -  -  -  1  -  - 1 4
Vaso 2  -  - 2  -  -  -  -  - 4
Xadrez (ou jogos) 14 2  -  -  -  -  -  -  - 16
N/R 2 1  -  -  - 3  -  -  - 6
Total 39 6 4 17 19 29 11 9 6 140
Fonte: Relatório do Levantamento das UPAs –CETEC/2005

A partir destes dados, fica evidente o processo de especialização que vem ocorrendo
nos núcleos da rede do sistema de produção mínero-artesanal. No município de Mariana as
unidades são especialistas na produção de panelas e nos municípios de Ouro Preto e Catas
Altas da Noruega em utensílios e peças de decoração. Outro dado importante é que o principal
produto deste sistema de produção é a panela de pedra, que é produzida em 30% das UPAs. O
município de Mariana concentra as UPAs responsáveis pelo principal produto do sistema de
produção,  principalmente  o  setor  MS1,  que  é  o  distrito  de  Cachoeira  do  Brumado,  que
representa 52,4% da produção de panelas.

Além da panela, outros produtos se destacam, tais como o tabuleiro e peças de xadrez
encontrado em 11,43% das organizações, esculturas em 10,71%, fontes e cascatas em 10% e
esculturas de animais em 6,43%, que somados e descontadas as duas UPAs que produzem
fontes e cascatas no município de Catas Altas da Noruega, representam 37,14% das UPAs,
todas  localizadas  no  município  de  Ouro  Preto.  Destas  UPAs  especializadas  em  peças  e
utensílios de decoração, existe uma concentração de 40,38% de unidades especializadas em
esculturas e, principalmente, em tabuleiros e peças de jogo de xadrez no distrito de Santa Rita
de  Ouro  Preto,  além de  uma concentração  de  30,77% de  organizações  especializadas  em
esculturas e, principalmente, em fontes e cascatas no distrito de Cachoeira do Campo.

No município de Ouro Preto existe uma tendência de especialização das UPAs por
produtos e tal fato pode ser observado na diluição dos principais produtos por setores e por
empreendimentos.  No OPS1  observa-se  a  concentração  de  utensílios  e  peças  decorativas,
distribuídas  pelas  oficinas  pesquisadas.  O  que  se  constata  é  que,  além  da  divisão  e
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especialização por funções que está ocorrendo, como pôde ser identificada na tabela 11 é que
este  processo  ocorre  por  produtos  entre  as  UPAs  distribuídas  geograficamente  entre  os
municípios e localidades. 

A flexibilidade e a especialização que vêm se formando na estrutura social regional é
explicitada em uma rede de produção mínero-artesanal que está se difundindo e expandindo.
Para  Durkheim  (1999),  a  divisão  e  especialização  do  trabalho  não  ocorrem  somente  no
interior dos sistemas de produção, mas nas ocupações que se separaram e se especializam
infinitamente, como cada manufatura é, ela própria, uma especialidade que supõem outras. A
lógica da divisão e especialização do trabalho para este autor é natural, sendo composta de
elementos antagônicos, que se limitam e se ponderam mutuamente. Mas a naturalidade do
processo de divisão e especialização do trabalho é contraditória  à especificidade histórica,
social  e  cultural  deste  sistema  de  produção  mínero-artesanal.  Este  processo  também  é
decorrência de uma realidade de produção em massa que em um segundo estágio, conforme
Piore  e  Sabel  (1984)  e  Raynolds  (1994),  gera  a  flexibilização  de  pequenas  empresas
integradas  em  redes  que  dependem  de  cooperação,  mas  também  de  competição.  A
especialização por produtos e funções dos pequenos empreendimentos integrados em redes de
produção  mínero-artesanal,  só  foi  possível  pela  busca  dos  empreendedores  locais  pela
produção em escala ou massa.  A rede produtiva, conforme Gereffi et.al. (1994), é um novo
paradigma da organização da produção que permite  mais adequadamente a formulação de
ligamentos, correlações de processos existentes entre micro e macro estruturas sociais dentro
de unidades de análises de contextos globais, nacionais e locais. O que pode ser observado e
descrito é a formação e  a estruturação do capital social em uma rede de produção  mínero-
artesanal.

Para Lin (2001) várias formas e contextos têm emergido salientando o conceito de
capital social, principalmente pela necessidade humana moderna de cooperação mútua e pelos
dilemas da ação coletiva. Para Putnam (1996), a superação dos dilemas da ação coletiva e
individual depende do contexto social mais amplo. A cooperação voluntária é mais provável
em uma comunidade que tenha como herança um estoque de capital social, que pode ocorrer
ou  se  manifestar  a  partir  da  confiança  gerada  por  regras  de  reciprocidade  e  sistemas  de
participação cívica.  Coleman (1988) enfatiza  as formas do capital  social  em estruturas  de
confiança, de canais de informação e de normas sociais.  O capital social  deste sistema de
produção é alavancado pela influência da família nestas organizações que são sua base de
estruturação. A base familiar gera um aumento da confiança entre os atores das comunidades
que compõe esta rede organizacional de produção mínero-artesanal.

Para  Bourdieu  (2002),  o  capital  social  é  uma  integração  de  recursos  atuais  ou
potenciais que são ligados pela posse de redes duráveis, mais ou menos institucionalizadas,
através de relacionamentos mútuos de conhecimento e reconhecimento de membros de grupos
(étnicos,  familiares,  gêneros,  classes,  geográficos,  etc.),  a  partir  de  vários  sensos  ou  de
credenciais  sociais.  Ou  seja,  as  redes  de  relacionamento  produzem  estratégias  de
investimentos,  individuais  ou  coletivas,  conscientes  ou  inconscientes,  apontando  o
estabelecimento ou reprodução social de relacionamentos que são diretamente usuais no curto
ou no longo prazo, podendo ser internalizados.

4 – Considerações
O sistema de produção mínero-artesanal  vêm se adaptando e buscando alternativas

com o objetivo de racionalizar e aperfeiçoar sua atuação em ambientes sociais e econômicos
complexos que demandam diversas estratégias competitivas. A economia global não abrange
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e  inclui  todos  os  processos  econômicos,  territórios  e  atividades  das  pessoas,  mas  afeta
indiretamente a vida e a estrutura social de toda a humanidade (CASTELLS: 1994).

A  abordagem  sociológica  destes  fenômenos  econômicos  e  produtivos  se  torna
necessária para realizar uma correlação de que o desenvolvimento sustentável não se encontra
na racionalidade econômica, nem no poder e ação coletiva social, mas nas organizações que
são  os  ambientes  onde  estas  forças  sociais  se  materializam  (MARX:  2003).  Os  dados
apresentados indicam que está em andamento um processo de divisão e especialização das
UPAs por produtos e nestas, uma especialização por funções. Este fato tende a descaracterizar
o  processo  produtivo  como  sendo  artesanal  e  gera  problemas  de  saúde,  que  podem  ser
conseqüência  do  esforço  repetitivo  dos  trabalhadores  que  ainda  tem  em  seu  processo
produtivo  características  artesanais,  mas com uma escala  de  produção que  a  caracterizam
como uma manufatura. As mudanças verificadas podem ser entendidas como uma estratégia
no sentido de uma produção em massa, que em sua operacionalização divide e especializa o
trabalho  nas  UPAs,  além de  formar  uma rede  especializada  por  produtos  e  por  serviços
produtivos, fortalecendo os laços sociais existentes entre os atores deste sistema de produção.

As mudanças são constantes e necessárias, mas os resultados das ações gerenciais e
empreendedoras tomadas, pelos gerentes ou pelos próprios proprietários das UPAs, devem ser
analisadas, para que no futuro, filões de mercado não sejam perdidos. É fato que o mercado
consome os produtos locais em pedra-sabão por serem artesanais, mas as ações gerenciais em
andamento  que  buscam viabilizar  a  produção em massa  com redução de  custos  unitários
podem direcionar a produção artesanal local para uma pequena manufatura. A produção em
escala, em busca de padronização, não inviabiliza a gestão de um portfólio de produção que
congregue  em  si  produtos  que  resgatem o  conhecimento  local  da  produção  artesanal  de
mercadorias em pedra-sabão.

A  expressividade  deste  sistema  para  o  desenvolvimento  sócio-econômico  regional
pode  ser  compreendida  a  partir  do  envolvimento  de  pessoas  da  região  dependentes  da
produção mínero-artesanal, que a partir dos dados levantados pode alcançar 2.376 moradores.
Os dados referentes à exportação brasileira de esteatito, não triturado e nem em pó, sinalizam
no ano de 2005, entre os meses de janeiro a setembro, uma exportação de 1.493.202 quilos
(Fonte:  Ministério  do  Desenvolvimento  Indústria  e  Comércio  Exterior  /  Secretaria  de
Comércio Exterior / Sistema: Alice WEB – Exportação Brasileira). O que pode ser observado
na correlação destes dados com os dados referentes à produção desta rede é que a produção
local consome 3,7 vezes mais esteatito do que aquele que é destinado à exportação brasileira,
já que existe um consumo, conforme dados da pesquisa, de aproximadamente 613 toneladas
mês.

Mesmo  não  sendo  a  principal  atividade  mineral  de  Minas  Gerais,  o  sistema  de
produção mínero-artesanal de pedra-sabão requer a atenção do Estado e da iniciativa privada
para que seus negócios sejam potencializados, mas sem perder de vista o conhecimento tácito
local que deve ser preservado. Este conhecimento vem sendo ameaçado com o processo de
divisão  e  especialização do  trabalho,  que  faz  com que  os  artesãos  que  conhecem todo  o
processo de produção sejam substituídos por classes de trabalhadores. Mesmo que a produção
em escala e padronizada seja uma proposta atual, não é pertinente que a base artesanal seja
abandonada, desconsiderando-se todo o saber tácito local construído ao longo dos últimos
séculos.
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