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Motivos
“Desperta, que o sono paralisa;
age, que a inércia nada produz;
esforça-te, que a jornada é longa;
aguarda, que tudo tem a sua hora;
trabalha, que a ociosidade mata;
ilumina-te, que as trevas desnorteiam;
ensina, que irás aprendendo;
controla-te, que conseguirás vencer;
dá muito, que receberás multiplicado;
ajuda-te, que Deus não falha”.
Carlos Torres Pastorino
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RESUMO

Esta pesquisa visa analisar o instituto da Educação Patrimonial frente ao Patrimônio
Histórico e a Mineração. A Constituição Federal tutela de forma ampla o meio
ambiente e o patrimônio histórico, fazendo eles serem reconhecidos por todos como
direito fundamental. Neste sentido, as empresas de mineração, tendem a
desenvolver a chamada Educação Patrimonial, conforme o disposto na Instrução
Normativa n 01/2015. Diante do exposto, a pesquisa desenvolvida tem por objetivo
conceituar e entender como se dá essa política de Educação Patrimonial.

Palavras-Chave: Educação Patrimonial. Educação Ambiental. Meio Ambiente.
Mineração. Licenciamento. Patrimônio Histórico. Tombamento.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Institute of Patrimonial Education against Historic
Patrimony and Mining. The Federal Constitution broadly protects the environment
and historic patrimony, making them recognized by all as a fundamental right. In that
matter, mining companies tend to develop the so-called Patrimonial Education,
according to the provisions of Normative Instruction No. 01/2015. For all these
reasons, the research developed aims to conceptualize and understand how this
Patrimonial Education policy works.

Key-words: Patrimonial Education. Environmental Education. Environment. Mining.
Licensing. Historic Patrimony. Preserved Patrimony.

LISTA DE SIGLAS

APPs – Área de Preservação Permanente
CEC – Conselho Estadual de Cultura
CMPCC – Conselho Municipal de Políticas Culturais de Castelo
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral
EPIA – Estudo Prévio de Impacto Ambiental
GU – Guia de Utilização
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
SECULT – Secretaria de Estado da Cultura
SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente
UC – Unidade de Conservação
UNESCO – Organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação

