
O presente trabalho pretende analisar o Arquétipo do Pai na 
configuração da identidade amapaense a partir de uma leitura 
psicológica junguiana do Mito Bíblico de São José. Com o objetivo 
de investigar a associação entre o Arquétipo do Pai e o Mito 
Bíblico de São José nas relações entre nativos e migrantes na 
sociedade amapaense, realizou–se um estudo bibliográfico sobre 
assuntos realcionados ao Inconsiente Pessoal e Coletivo de 2006 
a 2009 e a temas bíblicos, bem como uma análise das letras de 
canções populares locais e a investigação de registros históricos e 
de dados demográficos do Amapá. Os resultados obtidos a partir 
deste estudo possibilitam a associação entre a representação do 
Arquétipo do Pai com o Mito de São José.
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Introdução
Carl Gustav Jung foi um notável psiquiatra suíço. Graduou–se em medicina 

pela Universidade da Basiléia, tendo trabalhado como professor de psiquiatria 
do Hospital Mental de Burghölzli da Universidade de Zurique. Publicou diversas 
obras científicas, foi professor regular da Universidade de Basiléia, recebeu o 
título de doutor honoris causa na Universidade de Genebra e proferiu diversas 
conferências pelo mundo. (JUNG, 1989).

Jung é considerado um dos maiores colaboradores de Freud, o fundador da 
psicanálise, com quem trocou diversas correspondências sobre casos clínicos. No 
entatanto as divergências teóricas deflagraram o rompimento definitivo entre 
os dois pesquisadores. Enquanto Freud defendia a sexualidade como a força 
motriz da alma, apesar de Jung reconhecer a influência da sexualidade na vida 
das pessoas, não acreditava que todas as atitudes humanas fossem derivações 
da energia sexual. Merece atenção a crença de Jung tanto no inconsciente 
pessoal, quanto no inconsciente coletivo, conceitos da psicologia junguiana 
(MAGALHÃES, 2010).

A teoria de Jung sofreu forte influência da filosofia de Platão, Kant, 
Schopenhauer e Nietzsche. Apesar das críticas sofridas por seus colegas e mesmo 
por Freud, Jung defendeu seus pontos de vista, dando origem à abordagem 
conhecida como Psicologia Analítica ou Psicologia Junguiana.

A partir das idéias de Jung sobre os mitos e o inconsciente coletivo, o pre-
sente estudo pretende estabelecer uma analogia entre o mito de São José e a 
identidade do povo amapaense.

Jung, o InConSCIente ColetIvo, oS ArquétIpoS e o MIto
Jung defende o inconsciente pessoal como o espaço psíquico responsável pelo 

armazenamento de lembranças, desejos e fantasias da experiência individual de 
cada um, enquanto o inconsciente coletivo, configura–se como uma instância 
psíquica mais profunda, onde estão as vivências das gerações anteriores, que são 
universais e formam os alicerces da personalidade de cada sujeito, sendo que as 
experiências associadas a estas instâncias psíquicas não fazem parte da dimen-
são consciente do indivíduo (SCHULTZ, 2006). De acordo com Jung (2008a, p. 
16), os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de 
tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica ao 
passo que os conteúdos do inconsciente coletivo são chamados arquétipos”.

O termo archetypus não foi postulado originalmente por Jung, como ele 
mesmo comenta em seus Arquétipos e o inconsciente coletivo, no qual mencio-
na a referência a esse termo em obras mais antigas como o Filo Judeu, em Irineu 
e no Corpus Hermeticum, trazendo a idéia de Deus como luz arquetípica ou 
onde se afirma que a criação divina se deu a partir de arquétipos já existentes. 
O que há em comum em todas essas e outras obras é a ideia do arquétipo como 
algo primordial, ou ainda, que contenha imagens universais que existiram desde 
os tempos mais remotos (JUNG, 2008a, p. 16).

Magalhães (2010) aborda que o conceito junguiano de arquétipo deriva de 
dois termos gregos: arché e typós. Arché significa substância básica, primordial, 
enquanto typós quer dizer marca, impressão. O arquétipo possui uma origem 
arcaica, e por este motivo, não pode ser acessado de forma direta, mas apenas a 
partir de suas representações, como por exemplo, através dos mitos.

Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo e só podem emergir à 
consciência a partir de associações com lendas, contos de fada ou mitos presen-
tes em diversas culturas, como comentou Jung (1989, p. 309):

Os arquétipos são imagens instintivas que não foram intelectualmente 
inventadas. Estão sempre presentes e produzem certos processos no incons-
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ciente que podemos comparar aos mitos. É essa a origem da mitologia. A 
mitologia é uma dramatização de uma série de imagens que formulam a vida 
dos arquétipos. (JUNG, 1989, p. 309).

Jung (2008a, p.18), afirma que a alma contém todas as imagens das quais 
surgiram os mitos e o nosso inconsciente é um sujeito atuante e padecente, ou 
seja, tudo aquilo que expressamos através dos mitos que cultuamos e/ou repas-
samos de geração para geração é um produto emergente do nosso inconsciente, 
ou, uma parte do inconsciente que é inata e comum à humanidade.

As religiões dominantes no mundo contém uma sabedoria revelada acerca 
dos conteúdos primitivos ou, como disse Jung (2008, p. 19) dos segredos da 
alma, que se expressa em imagens magníficas. Afirma ainda, acerca dessas 
religiões, que: 

Seus templos e suas escrituras sagradas anunciam em imagens e palavras a 
doutrina santificada desde eras remotas, acessível a todo o coração devoto, 
toda visão sensível, todo pensamento que atinge a profundeza. Sim, somos 
obrigados mesmo a dizer que quanto mais bela, mais sublime e abrangente 
se tornou a imagem transmitida pela tradição, tanto mais afastada está da 
experiência individual. Só nos resta intuí–la e senti–la, mas a experiência 
originária se perdeu.

Em O homem e seus símbolos, Jung (2008b) classifica os símbolos em natu-
rais e culturais, sendo que os primeiros derivam diretamente dos conteúdos 
inconscientes da psique, podendo representar diversas variações de imagens 
arquetípicas essenciais. Já os símbolos culturais, dentre os quais encontram–se 
aqueles expressados pelas religiões, passaram por um processo de elaboração 
que perpassa o consciente, tornando–se imagens coletivas aceitas pelas socie-
dades civilizadas com o intuito de oferecer às mesmas certas verdades eternas, 
guardando, mesmo diante dessas transformações, muito de seu caráter numi-
noso e são capazes de evocar reações emotivas muito profundas em algumas 
pessoas.

Considerando essas afirmações, buscamos nas escrituras sagradas das religi-
ões cristãs – a Bíblia Segrada – o mito em questão no presente estudo, do qual 
trataremos a seguir.

o MIto de São JoSé
Sabe–se, de acordo com os escritos do Novo Testamente da Bíblia Sagrada, 

que José foi um carpinteiro que viveu na época do nascimento de Jesus, sendo 
noivo de Maria, quando esta recebeu a notícia de que estaria esperando um filho 
gerado pelo Espírito Santo. Desta forma, José foi “pai adotivo de Jesus” na Terra, 
ou ainda, aquele que o assumiu como seu filho perante os homens antes que se 
fizesse ao mundo a revelação divina. Foi orientado por anjos a proteger e prover 
as necessidades de Maria e o bebê sagrado durante o período da gestação e a 
infãncia de Jesus, enfrentado com ela as inúmeras dificuldades pelas quais passou.

No entanto, pode–se observar que no Novo Testamento, após o fim da infân-
cia de Jesus, não há mais registros acerca da trajetória da vida de José. É como 
se tivesse deixado de existir. Neste sentido, pode–se observar as constatações de 
Metzger e Coogan (2002, p. 165)

Em suas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas concordam em que José era 
um descendente do Rei Davi. Essas genealogias sugerem que José era de 
alguma maneira pai de Jesus. José desaparece de cena quando os evangelhos 
descrevem a vida adulta de Jesus, embora seja claramente lembrado pelos 
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que cercam Jesus como seu pai e como carpinteiro. O Evangelho de Marcos 
não faz menção alguma ao pai de Jesus, chamando–o como “filho de Maria.O 
Protevangelium de Tiago fornece informação adicional de caráter legendá-
rio. A tradição cristã posterior passou a ver José como um viúvo idoso, de 
tal modo que os irmãos e irmãs de Jesus em passagens como Marcos 6.3 
poderiam ser compreendidos como filhos de José num casamento anterior, 
não filhos seus com Maria; mais tarde ele passou a ser visto como um asceta 
santo, sem interesse em sexo, e os irmãos de Jesus como primos (grifo nosso).

Considerando o contexto social em que se passa a história de José, é possível 
deduzir que o mesmo tenha vivido grandes dilemas em relação à aceitação da 
gravidez de Maria, sendo vítima de preconceitos em sua sociedade, ao mesmo 
tempo em que aceitava tal desafio por entender que era a vontade divina, 
manifestada em mensagens trazidas por anjos, conforme observam Metzger e 
Coogan (2002, p. 165):

Segundo os capítulos de abertura dos evangelhos de Mateus e Lucas, Maria, 
mãe de Jesus, ficara noiva, antes que ele nascesse, de José, filho de Jacó ou 
Heli. A história da infância narrada por Mateus é escrita em grande parte 
do ponto de vista de José, narrando até que ele recebe mensagens de anjos 
em seus sonhos. Esses sonhos retratam sua luta para decidir como lidar de 
maneira justa com a gravidez inesperada de sua noiva e como responder a 
ameaças contra o recém–nascido Jesus.

Conforme afirmaram os autores acima citados, José não somente aceitou a 
gravidez de Maria, como os desafios a enfrentar em decorrência do nascimento 
próximo do menino, que traria potenciais e evidentes prejuizos morais e mate-
riais a José, mudando completamente sua vida e redirecionando os rumos da 
mesma, de modo que este tivesse que buscar sempre uma maneira de adaptar–se 
e adpatar a vida da família para bem receber a criança e providenciar o sustento, 
a segurança e as demais condições necessárias à manutenção desta família como 
um todo – o menino que viria, a mãe dele, a sua própria vida e a de seus possí-
veis filhos biológicos, já advindos de um casamento anterior, conforme indicam 
alguns estudos e se pode depreender da leitura de algumas passagens bíblicas já 
mencionadas nas citações acima. 

o AMApá, A vIlA de São JoSé de MACApá e o MIto de São JoSé
Aos 4 de fevereiro de 1758, o senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

então Governador da Província do Pará, viajou com a tarefa de elevar o pequendo 
povoado à beira do rio Amazonas à condição de vila, denominando–a Vila de São 
José de Macapá, lugar que em breve receberia a maior fortificação da América 
Latina, até hoje existente e denominada Fortaleza de São José de Macapá.

O nome foi dado em homenagem a São José, escolhido como padroeiro da 
vila que mais tarde se transformaria no município de Macapá. Ainda que a esco-
lha do referido mito como padroeiro tenha sido feita por imposição portuguesa, 
pode–se observar até os dias atuais diversas características marcantes da vida 
de tal personagem na identidade do povo amapaense, o que se não se pode 
atribuir a uma simples coincidência, mas a uma sincornicidade. O primeiro e 
mais marcante início dessa identidade advém do fato de ser o Estado do Amapá 
considerado uma terra de migrantes, como se pode notar nas palavras do ex–
Governador e ex–Senador da República pelo Amapá, João Alberto Capiberibe, 
que em entrevista realizada nos tempos de seu Governo afirmou:

“O Amapá cresce, em termos populacionais, a uma média quase três vezes 
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superior a registrada no Brasil pelo IBGE”, confirma o governador amapaense 
João Alberto Capiberibe, lembrando que esse aumento populacional acaba 
aumentando a demanda por mais investimentos em saúde e educação. “As 
pessoas vêm em busca de uma vida melhor. Algumas, com quem conversei, 
nunca haviam recebido salário na vida”, afirma Capiberibe. Somente na área 
do entorno do Projeto Jarí, nos municípios do Laranjal e Vitória do Jarí, no 
lado Amapaense, e em Monte Dourado e Almeirim, no Pará,Capiberibe acre-
dita que estejam radicadas mais de 100 mil pessoas. (BRASILIENSE, s.d.).

Neste sentido, a identidade do Amapá enquanto um “pai”que recebe os 
filhos alheios é clara e não deixa dúvidas. Assim como José, o Amapá aceitou 
essa condição, recebendo filhos de outros lugares, acolhendo–os no seio de sua 
família e tratando–os como filhos legítimos, provendo a eles condições materiais 
e segurança. A mesma segurança que José precisou ter em relação às tantas 
adversidades que enfrentou, portando–se como uma verdadeira fortaleza, que 
jamais deixou que qualquer um dos inúmeros males que ameaçavam a criança 
que estava por vir o atingissem, ou à sua família. 

Como relatam os historiadores amapaenses, o Amapá não foi uma terra de 
uma fortaleza, mas de inúmeras, as quais o nosso tempo cuidou de soterrar. No 
entanto, a mais majestosa persiste até os dias atuais, como afirma Cavalcanti 
(1997, p.13):

Naqueles maciços blocos de pedra, superpostos , argamassados com o suor e 
o rude labor de nossos antepassados; naquela grandiosidade arquitetônica, 
cuja solidez, através dos anos, glorifica seus idealizadores, os quais enfrenta-
ram intempéries e os percalços de uma empresa descomunal, está paten-
teada a rija têmpera de nossos coevos, que tudo fizeram para impedir as 
investidas inconfessáveis dos alienígenas doutrora. (grifo nosso)

Assim como José protegeu sua família, o Amapá protege a sua – seus filhos 
legítimos e adotivos – a custo do sacrifício de seu povo – seu próprio sacrifício 
– afinal, como diz a belíssima canção de Val Milhomem: nego velho apanhou a 
vida inteira para fazer fortaleza, índio velho apanhou a vida inteira para fazer 
fortaleza. Os sacrifícios e dificuldades vividos por José em sua trajetória estão 
ainda expressos na situação vivida pela administração do Estado para conseguir 
prover toda a população, o que se pode observar na continuação da entrevista 
realizada com o sr. João Alberto Capiberibe na ocasião de seu Governo:

o peso da migaração sem freio é sentido nas escolas amapaenses. “Eu 
chego nas salas de aula e pergunto: quem nasceu no Amapá? A maioia é 
de fora”, conta João Capiberibe, que entende o sonho das pessoas deixarem 
sua terra natal em busca de uma vida melhor, mas ressalta que a realidade 
encontrada às vezes é cruel. Não há o emprego sonhado e, com isso, muitos 
têm que recorrer à estrutura social do Estado e à própria sociedade para se 
manter. (BRASILIENSE, s.d.) 

O Amapá na sua tarefa de pai provedor, passa por inúmeras dificuldades e 
continua a fazer sacrifícios para bem acolher a todos os que chegam, oferecen-
do suas melhores condições – empregos públicos bem remunerados, segurança, 
educação, pescado abundante, frutas regionais e outros recursos.

Após prover todos os recursos ao filho de Deus, José deixa de ser mencionado 
na história, ou recebe pequenas e desimportantes menções. Em relação a este 
fato, surge o sentimento de que aquele que bem recebe o filho alheio e que dá 
a ele condições de crescer e tornar–se o que pretendia ao chegar a este “novo 
plano”, ou, ao lugar diferente daquele de onde veio, é posteriormente deixado 



de lado ou esquecido. Tal situação ocorre em relação a muitos dos migrantes 
que aqui chegam, aprovados em concursos, e que estudam e trabalham durante 
algum tempo e a seguir pedem transferência à sua terra de origem e pouco ou 
nada deixam à população e ao Estado que o acolheu.

Assim, tem–se no Amapá a imagem do pai adotivo, que provê os recursos 
materiais imediatos – riquezas minerais, fauna, flora e solo fértil – e na terra 
de origem do migrante, o pai verdadeiro, que provê as condições intelectuais de 
desenvolvimento, não somente ao filho, mas também ao pai adotivo, que por 
meio deste chega à nova família. O pai verdadeiro não abandona o filho, e tem 
sempre o seu amor e gratidão. Os sentimentos do pai adotivo em relação ao pai 
verdadeiro são, por certo, ambivalentes, pois o tem como provedor e ao mesmo 
tempo como concorrente no amor e gratidão do filho adotivo, que acaba muitas 
vezes retornando à sua terra natal – seu pai verdeiro.

Como afirmou Janari Nunes em seu artigo A mística amapaense, escrito 
na década de 1950, há o migrante que chegue disposto a viver uma vida nova, 
construindo e crescendo com o Estado, e deixando aqui suas riquezas, seus 
descendentes, suas memórias. Nestes casos ainda pode–se estabelecer a relação 
metafórica com o mito em questão, uma vez que o “filho adotivo”da conhecida 
narrativa deixou ao mundo de José – o plano terrestre, humano – ensinamentos 
e frutos que ficaram para sempre, ainda que ele tivesse partido de volta para 
“sua terra”, seu Pai verdadeiro.

ConSIderAçõeS FInAIS
A identificação do Amapá com o mito de São José através da analogia, 

seguindo os princípios da Psicologia Analítica encontra diversas possibilidades, 
as quais ainda podem ser exploradas por meio de análise da literatura e musi-
calidade locais.

O Amapá é uma terra que abriga migrantes de todo Brasil e as dificuldades 
enfrentadas por um Estado para suportar um rápido crescimento populacional 
são conhecidas de todos. Que fique como reflexão aos migrantes este fato, de 
todos que saibam cuidar com carinho de seu pai adotivo e reconhecer seus 
esforços e possibilidades, e aos seus filhos legítimos da terra, que saibam o imen-
so valor e força que possuem e que não deixem que seus filhos saiam pela porta 
da frente levando seu amor e deixando apenas a lembrança de sua passagem e 
do suor e sangue dispendidos no caminho.
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