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RESUMO

O Marabaixo constitui uma expressão histórica e cultural da identidade social e étnica do extremo norte que se estabeleceu principalmente por 
meio dos escravos trazidos ao Amapá/AP para trabalhar na construção da Fortaleza de São José de Macapá/AP. Dessa forma surgiu um 
patrimônio cultural do norte, como legado para esta e as futuras gerações, da luta dos negros e sua liberdade artística e cultural. Diante do 
exposto e dentro das dimensões do meio ambiente, a presente pesquisa visa tutelar o Meio Ambiente cultural.  Essa dimensão do meio ambiente 
é composta pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, científico e pela composição da cultura que integram o 
universo da prática social. Sendo este tutelado com previsão constitucional nos artigo 225, 215 e 216 da CRFB/88. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem o escopo de analisar as medidas tomadas pelo Estado para manutenção e efetividade da norma constitucional que dispõe da 
proteção do Marabaixo como expressão do meio ambiente cultural do Amapá/AP. O objeto da presente pesquisa são os principais grupos de 
atuação e difusão da cultura negra no Estado e na cidade de Macapá/AP – a UNA (União dos Negros do Amapá), o grupo Raimundo Ladislau, 
Marabaixo da Juventude e Marabaixo do Artur Sacaca. O locus da pesquisa, também se estendeu a Escola Municipal Maria Neusa do Carmo. A 
relação entre os grupos culturais que atuam no Marabaixo e a escola em destaque, é relevante para verificar como a instituição escola vem 
atuando na preservação do patrimônio cultural e imaterial do Estado do Amapá/AP. A pesquisa de campo utilizou os métodos da entrevista, 
aplicação de questionário semiestruturado e registro de imagens. A problemática que chamou atenção para a realização da presente pesquisa foi 
o fato de que o Marabaixo mesmo tendo ampla proteção legal e constitucional é pouco difundido na sociedade macapaense que não dispõe de 
programas de cunho educacional nas escolas públicas para tratar sobre o assunto. O descaso por parte do Estado também se faz presente, pois 
não há atuação efetiva para garantir a sobrevivência do Marabaixo, reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Estado do Amapá/AP, por 
meio da Lei estadual 1.521/2010, que declarou a data de 06 de junho como Dia Estadual do Marabaixo Amapaense. Sendo que vale ressaltar que 
Lei No 9.795/1999, destaca que Educação Ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Diante do mandamento legal, observou-se em loco, que a escola investigada, não tem projetos ou 
iniciativas voltadas para a proteção do meio ambiente cultural, em especial da proteção das manifestações culturais do Estado do Amapá/AP. E 
ainda, como resultado do questionário semiestruturado aplicado, os professores da instituição não se sentem preparados para fazer intervenções 
nesse sentido, prejudicando um dos objetivos fundamentais da educação ambiental que é o desenvolvimento de uma compreensão integrada do 
meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos.  E esse processo de valorização tem que partir da sociedade, mas necessita principalmente de política públicas 
voltadas para esta problemática e se faz necessário uma atuação mais incisiva do Estado para proporcionar e garantir a preservação do 
Marabaixo.  Contudo, constatou-se a falta de uma educação ambiental nas escolas, apoio aos grupos de Marabaixo, políticas públicas voltadas 
para conscientização da importância do Marabaixo como patrimônio cultural e imaterial pertencente não somente ao município de Macapá, mas 
do Estado do Amapá, como da humanidade.
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