
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

  

  

 

 

Antonio Maspoli de Araújo Gomes 

 

 

“Melhor que o Mel, só o Céu”: Trauma Intergeracional, Complexo Cultural e 

Resiliência na Diáspora Africana  

 (Um Estudo de Caso do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá, AP) 

 

 

 

Doutorado em Psicologia Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
 

2017 



 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

  

  

 

 

 

Antonio Maspoli de Araújo Gomes 

 

 

“Melhor que o Mel, só o Céu”: Trauma Intergeracional, Complexo Cultural e 

Resiliência na Diáspora Africana  

 (Um Estudo de Caso do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá, AP) 

 

 

 

Doutorado em Psicologia Clínica 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para a obtenção do 
grau de doutor em Psicologia Clínica, sob a 
orientação da Prof.ª Dr.ª Denise Gimenez 
Ramos. 

 

 

 

 

 

São Paulo 
 

2017        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G633m   Gomes, Antonio Maspoli de Araújo. 

 

“Melhor que o Mel, só o céu”: trauma intergeracional, complexo cultural e 
resiliência na diáspora africana: um estudo de caso do Quilombo do Mel da Pedreira, 
em Macapá, AP / Antonio Maspoli de Araújo Gomes. – 2017. 

 

277 fls.; 30 cm. 

 

Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 

Orientadora: Denise Gimenez Ramos.  

Referências bibliográficas: f. 248-262. 

 

1. Trauma intergeracional.  2. Complexo cultural.  3. Quilombolas.   4. Autoestima. 5. 

Escravidão. 6. Resiliência. I. Título. 

 
CDD 155.8 



 
 

Antonio Maspoli de Araújo Gomes 

 

“Melhor que o Mel, só o Céu”: Trauma Intergeracional, Complexo Cultural e 

Resiliência na Diáspora Africana  

 (Um Estudo de Caso do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá, AP) 

 

 
Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para a obtenção do 
grau de doutor em Psicologia Clínica, sob a 
orientação da Prof.ª Dr.ª Denise Gimenez 
Ramos. 

 

 
Aprovação em: ____de ______________de 2017. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA:  

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 



 
 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, que me encanta, desafia, seduz e ilumina na terrível e desafiante jornada de 

conhecer o numinoso. 

À Marta Cristina de Araújo Gomes, parceira na vida para vida! Agradeço pela 

paciência em ouvir minhas ideias e meus textos em primeira mão!   

À Professora Denise Gimenez Ramos amizade, pela sabedoria na orientação, pela 

direção segura e pelo acolhimento frutífero no conhecimento.  

Ao músico Zé Miguel, pela paciência na iniciação da musicalidade do MEL e da vida 

boa.  

Ao Quilombo do Mel da Pedreira, meus irmão e amigos, pelo apoio, parceria, 

paciência e amizade nesta pesquisa. 

Ao Seu Osvaldino e Dona Mercês, chefes do quilombo, pela acolhida fraterna e 

hospedagem no Quilombo do Mel da Pedreira. 

Aos meus filhos, Dâmaris Cristina de Araújo Gomes, Antonio Maspoli de Araújo 

Gomes Filho e Káris Cristina de Araújo Gomes, pelo incentivo e sentido. E aos meus netos, 

Arthur Araújo Malta e Matheus Araújo Malta, pela renovação da festa e sabedoria.  

Agradeço de modo especial ao empresário e apicultor, César Vallim Toledo; e a sua 

esposa, procuradora Ana Liz Pereira Toledo, pela amizade, companheirismo e bom humor nas 

viagens. Agradeço especialmente pelas fotos cedidas gentilmente.  

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do Mackpesquisa, da Magnifica 

Reitoria e do da direção do Centro de Educação, Filosofia e Teologia(CEFT)  pelo apoio 

espiritual e material para do trabalho de campo, especialmente!  

A todos os citados e a todos os anônimos, a minha eterna gratidão!  

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Antonio Maspoli de Araújo Gomes. “Melhor que o Mel, só o Céu”: Trauma Intergeracional, 
Complexo Cultural e Resiliência na Diáspora Africana (Um Estudo de Caso do Quilombo do 
Mel da Pedreira, em Macapá, AP) 

 

O conceito de trauma histórico intergeracional é um constructo válido para se compreender o 

impacto de genocídios, guerras, atos terroristas e/ou calamidades públicas sobre determinadas 

populações, como ocorreu, por exemplo, com os descendentes dos sobreviventes de campos 

de concentração do holocausto e com os descendentes de escravos. A teoria do complexo 

cultural possibilita, por sua vez, analisar o impacto do trauma histórico intergeracional na 

produção de complexos que se desenvolvem inconscientemente, nessas populações, e minam 

os seus recursos. Esta pesquisa assentou-se sobre o método misto, em sua execução. A análise 

da produção cultural de 42 sujeitos quilombolas, homens e mulheres, do Quilombo do Mel da 

Pedreira, em Macapá – Amapá, realizou-se por métodos quantitativos e qualitativos: a 

observação participante; a observação etnológica e etnográfica; a entrevista semidirigida; a 

análise de conteúdo; o Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra; a Escala de 

Autoestima de Rosenberg; e a análise estatística simples. A partir dessas  teorias, métodos e 

observações de campo foram confirmadas as hipóteses a seguir: I. O trauma histórico 

intergeracional decorrente das memórias da escravidão permanece presente nas narrativas e na 

produção cultural de quilombolas. II. O trauma histórico intergeracional gera um complexo 

cultural de inferioridade na população quilombola. IV. Observa-se uma baixa autoestima na 

população quilombola como sintoma do complexo cultural. V. O complexo cultural afeta 

negativamente o modo de vida de quilombolas e contribui para o empobrecimento da 

população. VI. O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência. A 

Hipótese III, observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural; não se confirmou. Finalmente, quando se utilizou o modelo adaptado de 

Fatores Positivos e Preditores de Resiliência de Martha Kent e Mary C. Davis, os quilombolas 

saíram-se muito bem em seis dos oito itens avaliados. Isso demonstra a capacidade 

quilombola de adaptação, resistência e resiliência frente à extrema adversidade imposta pelo 

trauma intergeracional e pelo complexo cultural, geradores de empobrecimento e da exclusão 

social.  

 

Palavras-chave: Trauma Intergeracional. Complexo Cultural. Quilombolas. Autoestima.  

Escravidão. Resiliência.  



 
 

ABSTRACT 

 

Better Than Honey, Only Heaven: Intergenerational Trauma, Cultural Complex and 
Resilience in an African Diaspora (A case-study of Mel “honey” da Pedreira’s Quilombola 
community in Macapá, Amapá, northern state of Brazil) 

 

The concept of intergenerational historical trauma is a valid concept to understand the impact 

of genocide, war, terrorist attacks and/or public calamities over certain populations as it was 

the case, for example, of descendants of survivors from the concentration camp holocaust and 

descendants of slaves. The theory of cultural complex enables analyses of the 

intergenerational historical trauma impact on the production of complexes that develop 

unconsciously on those populations and undermine their resources. This research was based 

on a mixed method. The analysis of the cultural production of 42 Quilombolas, (men and 

women from the Quilombola community of Mel da Pedreira, Macapá, in the state of Amapá 

in northern Brazil) was conducted via qualitative and quantitative methods as a result of 

participant observation, ethnologic and ethnographic observations, semi-guided interviews, 

content analyses, Adriano Vaz Serra Self-concept Assessment, Rosenberg Self-esteem Scale, 

and simple statistical, analyses. From these theories, methods and field observations were 

confirmed the hypotheses below: I.  The trauma intergenerational history resulting from the 

memories of slavery remains present in the narratives and a  cultural production of Afro-

brazilians.  II. The historic trauma intergeracional generates a cultural complex of inferiority 

in the population maroon. IV. There was a low self esteem in the population as quilombola 

symptom of cultural complex.  V. The cultural complex negatively affects the way of life of 

quilombola communities and contributes to the impoverishment of the population.  VI. What 

defines the life in the quilombo is the concept of resistance/resilience. The hypothesis III. 

There was a low self-concept in population as quilombola symptom of cultural complex; it is 

not confirmed. Finally, using the model adapted by Martha Kent and Mary C. Davis, Positive 

Factors and Resilience Promoters, the Quilombolas scored very well in six of eight items 

evaluated. That shows the capacity of Quilombolas to adapt, resist and endure facing extreme 

adversity imposed by intergenerational trauma, by the cultural complex that generates poverty 

and by social exclusion. 

 

Key-words: Cultural complex. Intergenerational Trauma. Quilombolas. Resilience. Slavery.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contato deste pesquisador com populações de negros ocorreu muito cedo, a partir da 

sua participação como voluntário em projetos sociais, em Campinas, São Paulo, e no Rio de 

Janeiro. Mais recentemente, esse envolvimento intensificou-se por meio do Projeto de 

Extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, denominado Comunidade Étnica do 

Quilombo do Mel da Pedreira: Prevenção em Saúde, Desenvolvimento Sustentável, Educação 

Inclusiva Digital de Jovens e Adultos. Esse contato também se firmou por sua participação 

como voluntário de projetos sociais da Associação de Moradores e Remanescentes do 

Quilombo do Mel da Pedreira e dos projetos sociais da Oscip Yavher - Instituto Avançado de 

Estudos da Religião. A Oscip Yavher, que foi coordenada por este pesquisador, de 2010 a 

2016, presta serviço de educação inclusiva de capacitação profissional, inclusão digital e 

desenvolvimento sustentável junto aos índios Terenas, quilombolas e ribeirinhos.  

O Quilombo do Mel da Pedreira foi apresentado a este pesquisador em 2010, pelo 

agrônomo e apicultor César Valim, que pretendia realizar um projeto de desenvolvimento 

autossustentável naquele Quilombo. Em 2012, este pesquisador realizou sua primeira viagem 

para o Quilombo do Mel e, em conato com a população do Mel, resolveu desenvolver sua 

pesquisa.  

O relacionamento pessoal com tais populações despertou no espírito deste pesquisador 

algumas inquietações e outras tantas indagações. As inquietações nasceram da constatação e 

convicção de que essas populações vivem à margem do Estado, do sistema de produção e da 

sociedade brasileira. A história dessas comunidades situa-se à margem da história oficial, haja 

vista existir pouco interesse pela história dos oprimidos neste país. São populações de 

brasileiros marginalizados por causa da extrema pobreza em que vivem e, na maioria das 

vezes, estão excluídos histórica e socialmente. São povos invisíveis. Na expressão de um 

quilombola, “nós somos invisíveis para o branco, doutor!” (Ad tempora).  

Nesse contexto, os quilombos passam quase despercebidos, tornam-se quase invisíveis 

para a sociedade brasileira. Pouco se percebe da sua existência. Quase não se ouve da sua luta 

para sobreviver e não se escuta da sua contribuição cultural. No mundo acadêmico, este 

pesquisador ouviu inúmeras vezes, nos últimos quatro anos, esta pergunta: “Ainda existem 

quilombos no Brasil?”. A sociedade parece estar cega e surda para a história de luta desses 

quilombolas e sua resiliência. “Eu nunca soube que na Amazônia tivessem tantos negros, e 

muitos há mais de trezentos anos. Nunca pensei que no meio daquelas árvores tivessem 
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negros com tamanha força de resistência e com uma trajetória sem igual.” (ALMEIDA, 2011, 

p. 20).  

Ouvi de quilombolas afirmações como: “as populações de migrantes, nessas terras, 

logo se desenvolvem, enriquecem, constroem coisas, e as nossas populações continuam na 

mesma condição dos nossos antepassados, e até numa condição pior” (Ad tempora). Essas 

observações pertinentes levaram este pesquisador a buscar, no Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia Clínica – Núcleo de Estudos Junguianos da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, a atualização teórica necessária para compreender melhor a dinâmica dessas 

comunidades, seus problemas e suas soluções. 

No Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 

contato com a professora-pesquisadora Denise Gimenez Ramos (2009), este pesquisador 

aprofundou seus conhecimentos da teoria do Complexo Cultural e do Trauma Intergeracional. 

Esse conhecimento ampliou sua compreensão dos traumas históricos e sociais vivenciados 

pelos sujeitos na cultura, que são experimentados por essas comunidades.  

A teoria do Complexo Cultural motivou este pesquisador a procurar compreender os 

traumas e a forma heroica de resiliência dessas comunidades. Outro fator gerador desta 

pesquisa foi o desejo genuíno de contribuir para amplificar a voz dessas populações de 

negros, assim como colaborar com o desenvolvimento sustentável dessas comunidades étnicas 

e com o progresso das ciências psicológicas no Brasil. Este pesquisador acredita que, agindo 

assim, estará cooperando para o fortalecimento da identidade étnica e cultural dessas 

comunidades. 

A fim de realizar a pesquisa foram traçados hipóteses e objetivos relacionados a 

seguir: 

 

1.1 HIPÓTESES  

 

I. O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da escravidão 

permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas.  

II. O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de inferioridade 

na população quilombola.  

III. Observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  
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IV. Observa-se uma baixa autoestima na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

V. O complexo cultural afeta negativamente o modo de vida de quilombolas e 

contribui para o empobrecimento da população.  

VI. O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar o trauma histórico 

intergeracional da escravidão e o complexo cultural na produção cultural de quilombolas e 

suas consequências para o modo quilombola de viver: a vida boa.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos alcançados por esta pesquisa são descritos a seguir  

 

a) Avaliar as teorias psicológicas do trauma intergeracional e do complexo 

cultural em face da sua consistência interna e aplicabilidade no campo.  

b) Analisar a presença do trauma histórico intergeracional nas memórias da 

escravidão presentes nas narrativas e na produção cultural de quilombolas. 

c) Constatar a existência do complexo cultural da vida boa em seus aspectos 

positivos e negativos, na produção cultural de quilombolas.  

d) Explicitar os sintomas decorrentes do trauma histórico intergeracional da 

escravidão e do complexo cultural.  

e) Relacionar o complexo cultural com o baixo autoconceito de quilombolas 

f) Relacionar o complexo cultural com a baixa autoestima de quilombolas 

g) Compreender a resistência/resiliência como forma de sobrevivência no 

quilombo, em seus aspetos positivos e negativos.  

É importante registrar que somente a Hipótese III – Observa-se um baixo autoconceito 

na população quilombola como sintoma do complexo cultural – não se confirmou! Todos os 

objetivos propostos, por sua vez, foram alcançados.  
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Como resultados do trabalho desenvolvido, o texto encontra-se distribuído, além desta 

introdução e das considerações finais, em sete capítulos. O capítulo segundo – Trauma 

intergeracional nas diferentes abordagens – analisa o trauma histórico na Psicologia Cognitiva 

a partir da apreensão do conceito de desamparo aprendido; avalia o trauma histórico 

intergeracional no pensamento de Sigmund Freud, especialmente sobre o complexo de Édipo; 

e fundamenta-se nas concepções de Carl Gustav Jung; na neurociência e epigenética, 

sobretudo nas pesquisas de Rachel Yehuda et al. (2015). Finalmente, as teorias são analisadas 

quanto à sua relevância, consistência e aplicabilidade no campo.  

 O Capítulo terceiro - Complexo cultural na psicologia analítica. Nesse capítulo, o 

autor apresenta um bosquejo histórico da teoria dos complexos em Carl Gustav Jung. A partir 

das teorias dos complexos, chega-se à moderna teoria dos complexos culturais. A revisão da 

literatura, nesse campo, contempla as principais pesquisas realizadas sobre temas relacionados 

ao complexo cultural no Brasil e no exterior. A teoria dos complexos é avaliada quanto às 

suas fragilidades, relevâncias e aplicação no campo da pesquisa.  

O Capítulo quarto – O sonho na linguagem traumática, o sonho xamânico, o kairós – o 

tempo presente – foi inserido no corpo desta pesquisa a fim de atender à demanda da 

complexidade dos objetos pesquisados. O caráter complexo da pesquisa impôs ao autor a 

necessidade de encontrar as bases teóricas necessárias e relevantes para a análise dos 

fenômenos pesquisados.  

O Capítulo quinto – O autoconceito, a autoestima, a resiliência e a resiliência 

comunitária descreve a importância desses conceitos como indicadores de saúde mental. 

Aponta-se, todavia, que tais conceitos e instrumentos correspondentes, como o Inventário de 

Autoconceito de Adriano Vaz Serra e a Escala de Auto Estima de Rosenberg, são úteis na 

medida em que foram utilizados no contexto da observação de campo.  

O Capítulo sexto - A diáspora africana na escravidão e a escravidão na África, em 

Portugal e no Brasil. O autor apresenta aspectos históricos relacionados à pesquisa sobre a 

escravidão na África. Depois, a escravidão é descrita em Portugal e no Brasil. Aqui são 

abordados aspectos relacionados com a pesquisa como a figura do navio negreiro, presente 

nas nrrativas quilombolas do Macapá, AP.  

O Capítulo sétimo – Quilombo e quilombolas no Brasil e no Amapá – destina-se a 

caracterizar o quilombo, a quilombagem e o quilombola no Brasil e, mormente, no estado do 

Amapá. As matrizes históricas dos escravos do Amapá, com destaque para a cidade do 

Macapá, foram buscadas em suas origens na construção da Fortaleza de São José do Macapá, 
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no século XVIII. A Fortaleza de Mazagão, um bastião português no Marrocos contra os 

mouros, emerge das brumas da história e das memórias como o berço natural dos escravos do 

Macapá. Além do mais, registra-se as condições socioeconômicas do quilombo no Brasil 

contemporâneo.  

Finalmente, o Capítulo oitavo – O método e seus resultados - A pesquisa, de caráter 

etnológico, situa-se no campo da clínica da cultura. Na coleta de dados, utilizaram-se a 

observação participante e a pesquisa etnológica. Foram entrevistados 13 informantes entre 

homens e mulheres. O Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra foi aplicado em 29 

sujeitos homens e mulheres, enquanto a Escala de Autoestima de Rosenberg foi aplicada em 

42 sujeitos homens e mulheres, do total de cerca de 300 sujeitos da comunidade. Por 

conseguinte, trata-se de uma pesquisa mista e que adotou os métodos qualitativo e 

quantitativo. Os sonhos individuais e coletivos foram analisados a partir da perspectiva da 

Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung.  

Registra-se que os objetivos desta pesquisa foram plenamente alcançados, contudo seu 

objetivo maior, dar voz aos quilombolas invisíveis da floresta, começa a ser atingido com a 

apresentação dos resultados da tarefa empreendida.  

Visto que os próprios quilombolas, sujeitos desta pesquisa, solicitaram uma proposta 

de intervenção, considerando-se que tal proposta não faz parte dos objetivos da pesquisa e 

para atender à demanda suscitada ao longo do trabalho, nas considerações finais, este 

pesquisador apresenta um embrião daquilo que seria uma proposta de invenção a ser discutida 

futuramente com a comunidade quilombola do Quilombo do Mel da Pedreira.  

Durante toda a pesquisa, seja na coleta de dados, seja no tratamento dos dados, o 

dilema deste pesquisador foi a possibilidade real de que os resultados deste trabalho fossem 

mal utilizados, de sorte a estigmatizar ainda mais essas populações descendentes de vítimas 

reais do genocídio da escravidão. Esse risco existe. Este pesquisador, entretanto, acredita que, 

mais do que uma investigação científica, este trabalho poderá ser um instrumento a corroborar 

com outros na formulação de políticas públicas capazes de minorar o sofrimento e mitigar o 

empobrecimento e a miséria na qual foram lançados os quilombolas no Brasil.  

O objetivo imaterial desta pesquisa consiste na vontade deste pesquisador de ver ecoar 

a voz de quilombolas, para exprimir suas dores, sua alegria e sua capacidade de resistência e 

superação! Na elaboração da pesquisa, privilegiaram-se a narrativa e a fala quilombola sem 

interpretações e sem correções gramaticais com o intuito de preservar a essência do dizer do 
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sujeito da pesquisa. A fim de alcançar este objetivo, todo o material referente à produção 

cultural de quilombolas foi reproduzido na íntegra.  

Finalmente, reconhecemos com Rui Barbosa: “Uma verdade há que me não me nego, 

que é universal e de universal consenso. Não há escritor sem erros dos clássicos aos mais 

modernos todos o perpetraram” [Ad tempora]. 
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2 TRAUMA INTERGERACIONAL NAS DIFERENTES ABORDAGENS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Índios, brancos e negros – essas três raças encontram-se na matriz arquetípica da 

cellula mater que formou, no útero da história, o povo brasileiro. Essas três raças, contudo, 

são retratadas nos estudos sociológicos pelo viés romântico da democracia racial de Gilberto 

Freyre (1963); pelo viés fraterno do homem cordial, apontado por Kidder e Fletcher, em 1844 

(1941), conceito esse ampliado e difundido por Sérgio Buarque de Holanda (1978; 2010). As 

imagens da nacionalidade brasileira acima citadas contrastam com a situação vivenciada por 

negros e índios nos dias atuais.  

Não se pode negar, todavia, que índios, brancos e negros formam o caudal que 

originou o conceito de cultura brasileira de Fernando de Azevedo (1963; ALENCASTRO, 

1997) e gerou a tipologia do caráter nacional brasileiro de Dante Moreira Leite (2002;) 

MOTA, 1994).  

Sob o dossel da democracia racial, sob o manto do homem cordial e escondida atrás da 

cortina do caráter nacional brasileiro, escamoteia-se, no mais das vezes, a teia que urde a dura 

realidade da dominação, escravidão e do abandono de negros pelas populações brancas, 

durante mais de cinco séculos; e dissimulam-se, às vezes inconscientemente, as consequências 

cruéis do abandono e da escravidão de negros e seus descendentes. Sabe-se que a cortina de 

fumaça da democracia racial e do homem cordial esconde o preconceito racial e o massacre 

sistemático de milhões de pessoas, negros e índios oriundos dessas populações.  

Darcy Ribeiro (1996) apontou algumas dessas consequências, como, por exemplo, a 

dificuldade das populações negras, no Brasil, em construir a própria identidade a partir da 

negritude e mesmo do embranquecimento da raça. Darcy Ribeiro registra a resposta de um 

menino negro que, ao ser questionado se era negro ou branco, se define como marrom.  

Rui Facó (1976) destaca que nem mesmo a libertação dos escravos significou um 

lugar para os negros e seus descendentes em solo brasileiro. Na verdade, da forma como essa 

libertação foi arquitetada pelos produtores de café e executada pelas elites políticas, resultou 

em um não lugar para os negros na sociedade brasileira. Após a libertação, os escravos foram 

expulsos das fazendas e substituídos pela mão de obra imigrante. Os negros libertos passaram 

a vagar sem destino por povoados, vilas e cidades. Esses cidadãos foram expulsos à bala, das 

fazendas e dos latifúndios do sertão, no dia seguinte à abolição.  
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As comunidades étnicas quilombolas são objeto de estudo e pesquisa de historiadores, 

antropólogos, sociólogos e linguistas, contudo despertam o interesse também de psicólogos 

clínicos e sociais. Só mais recentemente, estudos sobre os negros aguçaram a curiosidade 

científica no meio psicológico, chamando a atenção de profissionais da Psicologia Clínica e 

da Psicologia Social no Brasil. Novas formulações teóricas, no campo da Psicologia Analítica, 

possibilitam uma mudança significativa nesse quadro. Nesse sentido, inserem-se a teoria do 

trauma intergeracional e a teoria do complexo cultural, entre essas novas tendências teóricas, 

para se compreender alguns comportamentos dessas comunidades étnicas.  

Denise Ramos (2004; 2009a; 2009b; 2010; 2012; 2015) é pioneira nos estudos que 

relacionam o complexo cultural com o complexo de inferioridade, em descendentes da 

escravidão, no Brasil. As pesquisas de Denise Ramos sobre este tema são: “The influence of 

ancestrally and skin color in self esteem and identity: a comparative study between graduate 

students from São Paulo and Salvador” (RAMOS, 2009a); “Creativity and art as part of the 

elaboration of trauma brought on by slaver” (RAMOS, 2009b); “Identity formation and 

feelings of self-esteem: a comparative study between black and white students” (RAMOS, 

2010); “Non Ducor; Duco, I am not led, I lead” (RAMOS, 2012); “Formação da Identidade e 

sentimentos de autoestima: um estudo comparativo entre jovens brancos e negros” (RAMOS, 

2015).  

Denise Ramos desenvolve um amplo projeto de pesquisa (RAMOS, 2009a) destinado 

a compreender o complexo cultural e a autoestima em afrodescendentes. A primeira 

investigação foi realizada entre 2005 e 2008, sobre a “Arte e criatividade na superação do 

trauma da escravidão: um estudo com negros moradores no Pelourinho, centro histórico de 

Salvador”. A segunda pesquisa, efetivada em 2008, teve como objetivo uma comparação entre 

estudantes de Psicologia Analítica da Pós-Graduação de um instituto em Salvador com 

estudantes de Psicologia Analítica do Programa de Psicologia Clínica da PUC-SP.  

 

Os dados revelam uma clara diferença entre os afros e europeu – descendentes 
quanto aos sentimentos sobre sua origem, ancestralidade e autoestima. Enquanto que 
os últimos revelaram orgulho e sentimento de pertencimento, os primeiros, na sua 
grande maioria revelaram desconhecer sua origem, com baixa autoestima, 
sentimentos de desvalorização de si mesmo e de sua família. (RAMOS, 2009a, p. 2).   

 

Uma terceira pesquisa foi realizada por Denise Ramos (2009b), com o objetivo de 

observar os sentimentos de autoestima e de identidade em estudantes negros e brancos do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
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Os resultados dessa pesquisa colaboram com a hipótese da presença de um 
complexo cultural advindo provavelmente do trauma intergeracional da escravidão. 
A cor da pele identifica os descendentes de povos escravizados, como uma marca 
visível de difícil elaboração. Aprisionados num corpo que rejeitam, os jovens 
afirmam que gostariam de ter outra cor, isto é, gostariam de se livrar desta marca. 
Este fato pode se refletir na vida presente e futura destes jovens que por princípio já 
se sentem prejudicados. Suas projeções de uma vida bem-sucedida somente para a 
população branca, já os exclui a priori de um desenvolvimento profissional ou 
acadêmico e explica os índices sociais de má distribuição de renda na população 
brasileira. Somente um trabalho de conscientização desta ferida, pode levar os 
jovens negros a entender esse processo traumático e colocá-los numa posição que 
faz jus a sua real capacidade. (RAMOS, 2009b, p. 50-51). 

 

2.2 O TRAUMA HISTÓRICO INTERGERACIONAL NO SUJEITO E NA CULTURA  

 

Nesta pesquisa, o trauma histórico é entendido como um conjunto de acontecimentos 

traumáticos, cujos sintomas e suas manifestações ocorrem por meio da doença em si mesma. 

O trauma histórico pode ser transmitido por meio das memórias coletivas, de modo consciente 

e/ou inconsciente, ou mesmo por uma amnésia coletiva: o não dito. O trauma histórico pode 

ser transmitido de geração a geração, assim como seus afetos e sintomas correspondentes. 

Existem duas formas de transmissão do trauma histórico: a transmissão intergeracional e a 

transmissão transgeracional.  

Este pesquisador optou pelo termo intergeracional por considerá-lo mais objetivo do 

que o termo transgeracional. Embora considere os dois termos citados como sinônimos.  

A transmissão intergeracional ocorre por meio da transmissão das memórias 

traumáticas dentro de uma mesma geração. Essa é uma transmissão de elementos conscientes, 

intimamente ligados à história da memória do grupo. A transmissão intergeracional ocorre por 

meio da comunicação verbal e não verbal. A transmissão se dá no seio da família, pelo 

contato direto entre seus membros – pais e filhos, avós e netos, irmãos e irmãos, tios e 

sobrinhos, etc. (SCHÜTZENBERGER, 1993).  

A transmissão transgeracional refere-se à distância temporal de transmissão entre duas 

ou mais gerações. Transgeracional diz respeito às gerações, muitas vezes, sem contato direto. 

Atua no sentido descendente, uma vez que a geração passada passa para a geração atual suas 

memórias traumáticas. A transmissão de elementos patológicos se dá frequentemente de 

modo inconsciente, por meio do não dito, aquilo que segue os caminhos dos segredos 

proibidos, do tabu. O não dito se manifesta pelos sintomas psicológicos e psicossomáticos.  
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Não existe um único modelo para a compreensão da transmissão do trauma 

intergeracional nem das suas consequências. Um trauma histórico pode provocar 

modificações profundas no funcionamento do grupo e de seus indivíduos, com a consequente 

retraumatização dos seus membros. A violência sofrida pelos membros de um grupo social 

pode ser retransmitida, de maneira simbólica, aos indivíduos das gerações subsequentes, que 

atualizam não só o núcleo do trauma, como podem produzir a sintomatologia correspondente.  

Diversos pesquisadores trabalham com a transmissão transgeracional do trauma. O 

primeiro a abordar o tema da transmissão intergeracional do trauma foi Sigmund Freud 

(2006a; 2006b), em “Totem e Tabu” (2006a) e em “Moisés e o Monoteísmo” (2006b). Carl 

Gustav Jung tratou desse tema quase na mesma época, em sua obra “Símbolos da 

Transformação da libido”, publicada em 1911-1912. Recentemente, o tema da transmissão 

intergeracional do trauma tem ocupado lugar de destaque na pesquisa sobre a transmissão do 

trauma na família.  

Gabriele Schwab (2010) investiga a transmissão intergeracional do trauma em crianças 

substitutas, aquelas que nascem para ocupar o lugar de uma criança perdida numa família. 

Anne Ancelin Schützenberger (1998) aborda a transmissão intergeracional do trauma como a 

síndrome do antepassado e apresenta um conjunto de teorias psicoanalíticas para a abordagem 

do trauma geracional e transgeracional (1993). Margaret Wilkinson (2010) estuda as relações 

entre o trauma transgeracional e a memória implícita em uma abordagem junguiana e 

neurocientífica. Rachel Yehuda et al. (2015) demonstram a possibilidade de transmissão 

genética das consequências do trauma do holocausto.  

Neste trabalho, foram individuados alguns modelos de transmissão intergeracional do 

trauma, tais como o desamparo aprendido; a transmissão por meio das memórias coletivas e 

memórias afetivas; a transmissão mediante processos inconscientes, em Freud e Jung. Serão 

destacados, ainda, os recentes estudos sobre a transmissão genética das consequências do 

trauma intergeracional realizados por Rachel Yehuda e seus colaboradores.  

 

2.3 O DESAMPARO APRENDIDO 

 

Wesley-Esquimaux e Smolewski (2004) propõem um modelo cognitivo para a 

transmissão intergeracional do trauma histórico dos povos indígenas baseado no conceito de 

desamparo aprendido. O trauma histórico é compreendido como um complexo conjunto de 

acontecimentos traumáticos ocorridos num determinado espaço histórico e retransmitidos de 
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geração a geração, por intermédio das memórias coletivas, da amnésia coletiva e de padrões 

de comportamentos que reproduzem as condições originais do trauma e sua sintomatologia. 

Não se trata aqui de um processo estático, haja vista que tanto o trauma quanto sua 

transmissão são processos dinâmicos.  

O desamparo aprendido pode afetar os seguintes processos psicológicos: motivação 

(que é reduzida na ausência de incentivo para experimentar novas respostas de enfrentamento, 

produzindo comportamentos passivos, sem nenhuma atitude de reação), cognição (com a 

consequente incapacidade de aprender novas respostas de superação) e emoção (que seria a 

prevalência de estados depressivos, com sentimentos de inutilidade, culpa e até de 

pensamentos suicidas). Segundo essa teoria, o desamparo aprendido pode se tornar um pré-

requisito para a invisibilidade social: produzindo sujeitos incapazes ou sem vontade de agir de 

acordo com as normas sociais e sem forças para resistir, suscitando passividade na ação, em 

lugar de uma atitude proativa frente à realidade e ao processo de assimilação cultural 

(WESLEY-ESQUIMAUX; SMOLEWSKI, 2004, p. 77).  

Em face da experiência de genocídio cultural, os indivíduos ou os grupos podem 

perceber que seus comportamentos de ação e reação não têm nenhum efeito sobre os 

acontecimentos em curso. Os indivíduos ou grupos podem tornar-se, assim, passivos, inativos, 

hostis, culpados e depressivos. O fracasso social nessa teoria é atribuído ao comportamento do 

próprio grupo, sem considerar o contexto dos fatores históricos e sociais adversos que o cerca. 

Essa forma de compreender o fracasso social do grupo pode levar a uma atribuição interna de 

culpa, que pode reduzir ainda mais a autoestima e a capacidade de resiliência do grupo 

traumatizado. 

Não se desconsidera a relevância dessa abordagem, neste trabalho; contudo, não se 

privilegia o desamparo aprendido na transmissão intergeracional do trauma, nesta pesquisa, 

por se ter em conta que o desamparo aprendido não é suficiente para explicar o trauma em 

suas características inconscientes. Não existe passividade quando se trata de grupos humanos 

em interação com outros grupos. Não se pode ver o homem apenas como objeto do processo 

social, pois mesmo aqueles que foram traumatizados historicamente podem agir como sujeitos 

da sua história pessoal e coletiva. Como sujeitos do processo histórico, podem mudar a 

biografia do sujeito e do grupo.  

       

2.4 O TRAUMA INTERGERACIONAL EM SIGMUND FREUD  
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No texto “Totem e Tabu”, publicado em 1913-1914, Sigmund Freud (2006a) utilizou-

se dos levantamentos feitos por Frazer (1980), na obra “Um ramo de ouro”, sobre a religião 

totêmica indoeuropeia, com isso, procurando conciliar suas teorias psicológicas, 

especialmente quanto à origem do complexo de Édipo, com base no verificado em sua clínica 

psicológica, com o comportamento daqueles povos primitivos pesquisados na biblioteca por 

Frazer. Freud comparou tais dados com os fatos observados em seus próprios pacientes – isso 

tudo ainda à época da primeira tópica. A partir desse estudo e de suas suposições, Freud 

admite coincidências com a estrutura da personalidade do homem atual. Entre essas 

suposições, estão a teoria edipiana, os conceitos de culpa e outros. 

O primeiro ensaio do livro “O Horror ao Incesto” trata do tema demonstrado no título. 

A pesquisa sobre a origem desse horror é realizada através dos totens e tabus das sociedades 

ditas primitivas. Freud afirma que os totens e tabus ainda existem, em nossa sociedade, sob 

forma psicológica. Se os totens e, principalmente, os tabus existem, e de maneira mais 

objetiva na infância, pode-se supor que ou foram criados na infância ou foram transmitidos 

pela cultura.  

Não nos deteremos aqui descrevendo essas sociedades totêmicas, passando 

diretamente ao conceito que Freud extraiu delas: a) a sociedade totêmica tem por objetivo a 

exogamia (proibir o incesto); b) o ritual totêmico visa à manutenção desse estado; as evitações 

complementam as restrições de relação sexual, pois alguns casos não se encaixam nas 

proibições totêmicas, mas são igualmente indesejados pela sociedade; c) em geral, as 

proibições totêmicas ocultam o sentido de serem dirigidas essencialmente ao filho homem; d) 

há a generalização do horror ao incesto naquelas sociedades; e) se há tanta proibição, deduz-

se que há muito desejo de fazer o proibido; f) esse horror ao incesto é uma característica 

essencialmente infantil nos dias de hoje; g) esse comportamento é igual ao da vida psíquica de 

um neurótico (infantilismo); h) o comportamento de o menino sentir-se atraído pela mãe e 

irmã é corrigido pela resolução do Complexo de Édipo; i) Essa resolução funda-se na rejeição 

e repressão que o ser humano faz aos primitivos desejos. Os desejos primitivos do homem 

mantêm-se atualmente sob forte repressão. A repressão é a base da cultura. É o preço que o 

homem paga para ser civilizado. A conclusão óbvia, em decorrências desses postulados, é que 

a neurose é comum a todos nós. 

 Freud explica a continuidade do totem e especialmente dos tabus, pela transmissão 

intergeracional da psique coletiva, por intermédio da cultura. 
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Ninguém pode ter deixado de observar, em primeiro lugar, que tomei como base de 
toda minha posição a existência de uma mente coletiva, em que ocorrem processos 
mentais exatamente como acontece na mente de um indivíduo. Em particular, supus 
que o sentimento de culpa por uma determinada ação persistiu por milhares de anos 
e tem permanecido operativo em gerações que não poderiam ter tido conhecimento 
dela. Supus que um processo emocional, tal como se poderia ter desenvolvido em 
gerações de filhos que foram maltratados pelos pais, estendeu-se a gerações novas 
livres de tal tratamento, pela própria razão de o pai ter sido eliminado. (FREUD, 
2006a, p. 159). 

 

Freud utiliza o termo psique coletiva para explicar, desse modo, a continuidade, 

geração após geração, de certas proibições, como a proibição de parricídio, canibalismo e 

incesto. Anne Schützenberger (1993) afirma que Freud empregava a expressão psique 

coletiva para fundamentar sua teoria da transmissão intergeracional da regra da proibição do 

incesto, do horror que essa regra produz. A proibição do incesto é a base para a construção da 

teoria do Complexo de Édipo (SCHÜTZENBERGER, 1993, p. 17-18). “Uma tal compreensão 

inconsciente de todos os costumes, cerimônias e dogmas que restaram da relação original com 

o pai pode ter possibilitado as gerações posteriores receberem sua herança de emoção.” 

(FREUD, 2006a, p. 160). E prossegue: 

 

Uma reflexão mais demorada, contudo, demonstrará que não estou só na 
responsabilidade por esse audacioso procedimento. Sem a pressuposição de uma 
mente coletiva, que torna possível negligenciarmos as interrupções dos atos mentais 
causados pela extinção do indivíduo a psicologia social em geral não poderia existir. 
A menos que processos psíquicos sejam continuados de uma geração para outra, ou 
seja, se cada geração fosse obrigada a adquirir novamente sua atitude para com a 
vida, não existiria progresso nesse campo, e quase nenhuma evolução. Isso dá 
origem a duas outras questões; quanto podemos atribuir a quantidade psíquica na 
sequência das gerações? Quais são as maneiras e meios empregados por determinada 
geração para transmitir seus estados mentais à geração seguinte? (FREUD, 2006a, p. 
159). 

 

A transmissão intergeracional em Freud origina-se desses tabus ou desejos proibidos 

até hoje. Ele afirma que a espécie humana mantém impressões do passado distante, como 

traços de memória, e que há uma espécie de herança comum transmitida pela cultura. Com 

esse pressuposto, Freud assinala que o Complexo de Édipo, o medo da castração e a culpa que 

provocam várias neuroses modernas têm sua origem nos primórdios das hordas. Os jovens 

machos expulsos se rebelam contra a autoridade do velho macho da tribo, matando-o e 

redistribuindo as fêmeas entre si.  

Freud faz analogia entre o tabu e a história da religião. Nessa analogia, ele compara a 

psicopatologia da gênese das neuroses humanas num campo da psicologia individual, 

enquanto os fenômenos religiosos fazem parte da psicologia grupal. Freud assevera que uma 
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neurose nem sempre pode ser encarada como traumática e, na história do indivíduo neurótico, 

nem sempre é possível descobrir um trauma. Quando estudamos a história do indivíduo 

neurótico e não encontramos explicações, pode-se sustentar que a neurose foi desenvolvida 

(FREUD, 2006b). 

Os sintomas de uma neurose são resultados de certas experiências e impressões, 

segundo Freud: a) todo trauma ocorre primeiro na infância até o quinto ano de idade, como 

impressão da época em que a criança começa a falar; b) as experiências são esquecidas, não 

acessíveis à memória dentro de um período de amnésia infantil, só interrompida por resíduos 

mnêmicos isolados; c) relaciona-se com a impressão de natureza sexual e agressiva a danos 

precoces do ego (mortificações narcisistas) (FREUD, 2006b). Conforme Freud, as 

características dos fenômenos neuróticos são de dois tipos: 

 

a) Positivos: são tentativas de pôr o trauma em funcionamento mais uma vez, 
recordando a experiência esquecida e experimentando a repetição. Esses esforços 
são fixações no trauma como compulsão a repetir, sendo que sua base e origem 
históricas estejam esquecidas. Por exemplo, um homem que passou parte da infância 
com forte ligação com a mãe e atualmente esquecida, pode passar o resto da vida 
procurando uma esposa que ele possa se tornar dependente, ou seja, onde ele possa 
se apoiar; b) Negativos: o objetivo é que nada dos traumas esquecidos seja 
recordado e repetido. Reações defensivas podem intensificar em inibições e fobias. 
(FREUD, 2006b, p.88-91). 

  

Os traumas são experiências sobre o próprio corpo do indivíduo ou percepção de algo 

visto e ocorrido. Para saber sobre esses três pontos, é preciso fazer um trabalho de análise 

capaz de provocar conhecimento das experiências esquecidas e trazê-las de volta à memória. 

A base psicológica da vida sexual dos seres humanos (ou a que corresponde, mais tarde, na 

vida adulta) é completada precocemente por volta dos cinco anos e permanece adormecida 

num período de latência, até a puberdade, quando há o desenvolvimento da sexualidade. Essa 

base será o substrato sobre o qual o indivíduo adulto construirá seus relacionamentos sexuais. 

O que foi reprimido não passa despercebido e tem que se defrontar com a resistência. 

Tudo que é reprimido é inconsciente. A consciência é uma qualidade que se liga ao processo 

psíquico apenas de passagem. O ego é principalmente pré-consciente, mas tem partes que são 

inconscientes. O id é a região mais antiga em nossa vida psíquica: o ego desenvolve-se a 

partir dele, mediante a influência do mundo externo. É no id que todos os nossos instintos 

primários estão em ação, e os reprimidos estão armazenados. Uma parte do conteúdo do id é 

absorvida pelo ego e elevada ao estado pré-consciente, outra permanece no id como 

inconsciente. Na formação do ego, algumas impressões e processos psíquicos são excluídos 
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por intermédio de um processo defensivo. Processos inconscientes do id são levados ao nível 

do pré-consciente e incorporados ao ego, podendo seguir o caminho oposto e voltar para o id 

(FREUD, 2006b).  

As impressões dos traumas primitivos são enviadas para o pré-consciente ou são 

devolvidas pela repressão do superego para o espectro do id. Há probabilidade que aquilo que 

opere na vida psíquica de um indivíduo possa incluir coisas que estarão inatamente presentes 

nele, de origem filogenética. O comportamento de crianças neuróticas com os pais, no 

Complexo de Édipo, só tem definição lógica filogeneticamente por vinculação com a 

experiência de gerações anteriores. A sobrevivência da tradição de um povo é desse tipo. E é 

uma tradição herdada e transmitida pela comunicação da cultura (FREUD, 2006b). 

No período primitivo, depois de um tempo de lutas entre os próprios irmãos, os 

homens fazem um contrato social, com reconhecimento da obrigação mútua, introdução de 

instituições sagradas – primórdios da moralidade e da justiça. Estabelecem, dessa maneira, a 

regra da proibição do incesto, que será a base para a criação da cultura e das demais regras 

(FREUD, 2006b).  

 

2.5 O TRAUMA INTERGERACIONAL EM CARL GUSTAV JUNG 

 

Na obra “A Dinâmica do Inconsciente”, Carl Gustav Jung (1914; 1998) dedica mais de 

40 parágrafos ao tema dos arquétipos e, ainda assim, sem deixar a questão totalmente 

esclarecida. Nesse livro, Jung afirma que os arquétipos constituem uma paráfrase do eidos 

(ideias) de Platão, porém conferindo outra conotação ao conceito de arquétipo. Em Jung, o 

arquétipo ganha o conteúdo de representação coletiva que faz referência a vivências culturais, 

de caráter mais universal (JUNG, 1998, p. 139). Jung afirma que se utiliza também das ideias 

de Santo Agostinho para desenvolver sua teoria dos arquétipos.  

 

Como bem se sabe, a Filosofia Medieval desde Agostinho – da qual tomei a ideia de 
emprestada a ideia de arquétipo – até Malebranche e Bacon, ainda se encontra em 
terreno platônico, embora na escolástica já desponte a noção de que os arquétipos 
são imagens naturais gravadas no espirito humano. (JUNG, 1998, p. 140). 

 

Em 1914, Jung emprega, pela primeira vez, a palavra arquétipo (JUNG, 1998). 

Anteriormente, Jung utilizava os termos imagem primordial e imagem arcaica, de Jacob 

Burckarti, para se referir ao que posteriormente chamou de arquétipo. O fato de ter-se 

utilizado do conceito de Jacob para referir-se aos arquétipos deu origem a uma opinião 
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errônea, segundo a qual Jung pressupõe, com o arquétipo, a hereditariedade das 

representações psíquicas. Jung procurou retificar e mesmo refutar esse ponto de vista, em 

várias passagens de sua obra. Portanto, o termo arquétipo só é válido nesta pesquisa à luz da 

teoria de Jung (GOMES, 1988). O arquétipo é a base para se compreender o conceito 

junguiano de inconsciente pessoal e coletivo. O arquétipo é base desses constructos teóricos.  

 

Devemos incluir no inconsciente também as formas a priori inatas de intuição, quais 
sejam, os arquétipos da percepção e da apreensão que são determinantes necessários 
e a priori de todos os processos psíquicos. Da mesma maneira que os instintos 
impelem o homem a adotar uma forma de existência especificamente humana, assim 
também os arquétipos forçam a percepção e a intuição a assumirem determinados 
padrões especificamente humanos; os instintos e os arquétipos formam o 
inconsciente coletivo. (JUNG, 1998, p. 137).  

 

A psicologia analítica postula, por conseguinte, que os conteúdos do inconsciente 

coletivo são os arquétipos, que seriam probabilidades psicológicas que favorecem a aquisição 

da cultura, desde os tempos primordiais, podendo ou não ser percebida pelo conhecimento 

consciente. Os arquétipos são padrões mnêmicos e formas de apreensão de redes neurais que 

podem ser atualizados pela cultura. Em outras palavras, os arquétipos correspondem ao 

sistema operacional do sujeito, que lhe possibilita desvelar o software da cultura (JUNG, 

2000). “Os arquétipos são formas de apreensão, e todas as vezes que nos deparamos com 

formas de apreensão que se repetem de maneira uniforme e regular, temos diante de nós um 

arquétipo, quer reconheçamos ou não o seu caráter mitológico” (JUNG, 1998, p. 141). 

Modernamente, os arquétipos são comparados a modelos computacionais.  

 

Voltando agora à analogia da mente na linguagem das operações de computador, 
chegamos ao segundo estágio principal do processo. Quando os dados estão 
reunidos, o programa começa a ser processado no computador. Faz perguntas e 
indica direções; ‘Se isto [...] então isto [...]. Se não isto, passe a próxima 
possibilidade’. Agora, os processos de fatoração lógicos, intelectuais, apriorísticos 
na mente humana assumem precedência. Estas são as categorias de Kant – seus 
conceitos puros de compreensão. Ao contrário do programa do computador 
moderno, intercambiável com qualquer número de outros planos e software, que 
podem ser postos a funcionar num único ambiente de hardware, temos, no entanto, 
de imaginar um computador com um programa básico de controle. Este programa 
contém os conceitos gerais que representam a nossa compreensão. A consciência 
consiste de genera. Os dados da informação, em estado bruto, ou o material 
fornecido da experiência nos são fornecidos, mas se não tivermos uma palavra para 
descrevê-los – um conceito – não os conheceremos. (NAGY, 2003, p. 85). 

 

Os arquétipos são uma possibilidade de apreensão de imagens e informações originais, 

como vestígios de um passado distante da humanidade. Estes são uma espécie de quadro geral 
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de referência cultural do inconsciente coletivo. Arquétipos são os conteúdos do inconsciente. 

Jung alude a arquétipos parentais (pai e mãe), a anima e animus. Como todos os arquétipos 

são universais arcaicos, emergem do inconsciente por meio de sonhos, fantasias, imaginação 

ativa, crenças religiosas, mitos e contos. Conforme Jung (2014), a anima é a presença 

psíquica de aspecto feminino no homem, o animus é a presença psíquica do aspecto 

masculino na mulher, enquanto o self é a totalidade da psique. Os arquétipos constituem as 

bases dos conteúdos do inconsciente coletivo.  

 

O conceito de arquétipo – como representação psicológica do instinto – explica o 
aspecto universal dos padrões de comportamento humano, tal como o esqueleto que 
estrutura e dá base ao corpo. Embora todos tenhamos a mesma anatomia e fisiologia, 
não há um ser idêntico ao outro. A maneira como cada pessoa atualiza os arquétipos 
depende das vivências pessoais, educacionais e socioculturais. Em cada época, os 
arquétipos mudam a roupagem, como se apresentam, embora seu dinamismo básico 
permaneça o mesmo. (RAMOS; MACHADO, 2006, p. 42-43). 

 

Arquétipos são estruturas psíquicas representadas por um símbolo, com uma carga 

emocional forte. Essa carga emocional pode ser positiva ou negativa. O arquétipo é um 

elemento essencial para o desenvolvimento interior, é o organizador da vida psíquica do ser 

humano. Jung acreditava que a vida do homem é dominada por arquétipos. Os mais poderosos 

deles são de responsabilidade dos pais. Os arquétipos estão interligados por links 

transgeracionais. Eles podem também ser vistos como o elo entre o mundo interior e exterior, 

dessa forma, criando a noção de psique como totalidade. O arquétipo é a forma como cada 

neonato reage à determinada experiência que vivencia. O arquétipo não é uma ideia inata, mas 

apenas possibilidade psíquica inata das ideias (JUNG, 2014).  

 

Assim, por exemplo, a mãe adquire sua força e influência peculiar em nossa vida 
não primordialmente de uma mulher em particular, mas a partir do vasto repositório 
da experiência humana herdada de mãe – ou seja, do que Jung chama de arquétipo 
da mãe. O arquétipo, então, é um potencial de energia psíquica inerente em todas 
experiências de vida tipicamente humanas, sendo ativado com um foco único em 
cada vida individual. Estas forças serão modificadas de acordo com as infinitas 
variedades de experiência – aparecendo no que Jung chama de complexos – mas sua 
energia e força derivam-se do próprio arquétipo. (EISENDRATH; DAWSON, 2002, 
p. 102).  

 

Os arquétipos são, para Jung: 1) a condição de uma verdadeira consciência, infundida 

de significados, contra a pura e incompreendida percepção daqueles que devem ser os estados 

inconscientes; 2) os estados inconscientes, por sua vez, são o alimento, o combustível para o 

processo psíquico. A informação apreendida pelo psiquismo deriva, em última instância, dos 
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arquétipos. (NAGY, 2003, p. 169). Utilizando a linguagem computacional, fica mais fácil 

compreender o arquétipo: 

 

Ao contrário do programa de computador moderno, intercambiável com qualquer 
número de outros planos de software que podem ser postos a funcionar num único 
ambiente de hardware, temos, no entanto, de imaginar um computador com um 
programa básico de controle. Este programa contém os conceitos gerais que 
representam nossa compreensão. Os dados da informação, em estado bruto, ou o 
material fornecido da experiência nos são fornecidos, mas se não tivermos uma 
palavra para descrevê-los – um conceito – não os conhecemos. (NAGY, 2003, p. 
85). 

 

A psique, em Carl Gustav Jung, é a totalidade dos processos psíquicos, sejam esses 

processos conscientes, sejam inconscientes. A psique compreende, entre outros constructos, o 

inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo é construído pela 

memória coletiva transmitida culturalmente geração após geração. A existência de formas e 

temas semelhantes, em grupos diversos, corrobora essa hipótese de Jung (JUNG, 1920). O 

inconsciente coletivo divide-se em duas instâncias psíquicas: aquela instância cognoscível, 

que pode emergir na consciência, correspondendo às memórias explícitas; e aquela instância 

incognoscível, que permanecerá para sempre desconhecida para o sujeito e que corresponde 

às memórias implícitas (KNOX, 2012). Sobre os padrões de comportamentos inscritos nas 

memórias implícitas é que se constroem as relações sociais e também a transferência e a 

contratransferência.  

 

O reino do implícito, como o local de descanso de experiência emocional, 
especialmente as primeiras experiências emocionais, dá origem a muita coisa que 
nós experimentamos na transferência e contratransferência. Produz também as 
respostas imediatas que geram comportamentos de transferência intensos. É do 
reino do implícito que tais mecanismos de projeção podem surgir e manifestar-se 
durante a terapia. (WILKINSON, 2010, p. 67).  

 

Foi em 1912 que Jung explicitou sua teoria sobre o inconsciente coletivo. Ele supôs 

que existe um inconsciente mais profundo do que aquele inconsciente individual. Para Jung, o 

inconsciente coletivo é a base dos elementos, comum à cultura de todos os povos, através dos 

tempos. Do inconsciente coletivo brotam os símbolos que se manifesta em religiões, ritos, 

mitos, lendas, etc.  

O inconsciente coletivo é composto de arquétipos que aparecem nos sonhos, nos 

delírios, nas fantasias, na imaginação ativa e nas artes pictóricas. O conceito de arquétipo 

insere a mente na dimensão simbólica e social: “Criar um universo simbólico é conceder a 
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realidade imediata um caráter de ausência, mas é também integrar a realidade dentro do 

sujeito” (AUGRAS, 1967, p. 7). A mente, de acordo com Jung, é também uma construção 

social.  

 

Do mesmo modo como o indivíduo não é somente um ser isolado e separado, mas 
também um ser social, assim a mente humana não é algo isolado e complemente 
individual, mas também uma função coletiva. E assim como certas funções ou 
impulsos sociais estão, por assim dizer, em oposição aos interesses egocêntricos do 
indivíduo, também a mente humana possui certas tendências e funções que, em 
virtude de sua natureza coletiva, se opõem, de algum modo, as funções pessoais. 
(JUNG, 1920, p. 451). 

 

Jung (1920) cita como exemplo, entre outros, da experiência comum da psique 

coletiva, transmitida culturalmente, as crenças em espíritos, a fé em Deus, o mito do herói, o 

mito da grande mãe, o mito do bode expiatório. Esses mitos são encontrados nas mais 

diversas culturas humanas.  

Jung considera o inconsciente coletivo como aquele caudal inesgotável da cultura dos 

povos, a fonte das produções míticas, artísticas e religiosas dos povos. Nesse sentido, o 

grande tronco cultural de onde brota os ramos das produções artísticas (literatura, música, 

pintura, escultura, etc.) é o inconsciente coletivo. Assim, o inconsciente coletivo manifesta-se, 

na cultura, por meio dos sonhos, da fantasia, da religião, etc. Com o conceito de inconsciente 

coletivo, Jung transformou a relação do homem com o passado e o inseriu na teia da história 

cultural.  

 

Este fato é válido tanto para a nossa história pessoal, e o modo como a vemos, como 
para a história cultural. Um dos traços distintivos do trabalho de Jung consistiu 
justamente na maneira como ele concebeu a inclusão do indivíduo na história 
cultural, ou melhor, em como propôs a articulação da história cultural no íntimo da 
pessoa. Por meio da introspecção, o indivíduo poderia rever não apenas sua história 
pessoal, mas ainda a de sua cultura e a história cultural surgia sob nova luz. Segundo 
essa nova leitura, a história cultural deveria formar a base de uma nova psicologia. 
Tal perspectiva foi possibilitada pelo surgimento de noções mais amplas de 
memória, na segunda metade do século XIX. (SHAMDASANI, 2005, p. 202). 

 

O que se chama de memória ancestral, em Jung, pode facilmente ser identificado 

como memória coletiva. Ou seja, resquícios de fatos e das sensações correspondentes podem 

ser transmitidos de uma geração para a outra, por meio da cultura, especialmente das 

representações coletivas, da produção cultural. Nas representações coletivas, podemos incluir 

o conceito de inconsciente coletivo e o conceito de arquétipo: “Esses traços das experiências 
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ancestrais estão presentes no inconsciente, que contém um registro da experiência evolutiva 

da espécie.” (SHAMDASANI, 2005, p. 209).  

Diferentemente de Freud, Jung postula que o trauma pode não ter uma etiologia 

essencialmente sexual, mas suas origens podem ser encontradas na própria tragédia da 

experiência humana (KALSCHED, 1996). O trauma pode ser o núcleo de um complexo. Um 

trauma histórico pode ser o núcleo de um complexo cultural.  

 

Se uma experiência da vida (como um trauma precoce) for acompanhada por um 
intenso afeto, todos os elementos perceptivos e mentais associados a essa 
experiência se acumularia em torno desse afeto, formando com isso um complexo 
intensificado pelo sentimento. (Consulte Jung, 1907, parágrafo 82). Os complexos 
intensificados pelo sentimento são unidades funcionais básicas da psique, e, como os 
afetos humanos são universais, esses complexos tendem, na sua forma mais 
regredida, a assumir certas formas “arcaicas típicas” – consequentemente 
arquetípicas. (KALSCHED, 2013, p. 168-169).  

 

Na gênese do complexo, pode-se encontrar um trauma vivido na realidade ou mesmo 

na fantasia. Na origem do complexo cultural, encontra-se um trauma histórico, coletivo e 

vivenciado pelo grupo e transmitido através da cultura, de forma implícita e explícita para os 

seus membros.  

Na base de um complexo, encontra-se um trauma, um choque emocional, ou algum 

incidente análogo, um conflito moral. Em algum momento, diante de um desses eventos, para 

se proteger, houve uma cisão na psique, o trauma foi retirado da consciência e mergulhou no 

inconsciente, gerando um complexo. Assim como o sintoma pode ser a representação 

psicológica de um conflito ou de um trauma, o complexo pode ser a representação psicológica 

do trauma (JUNG, 1974).  

O trauma intergeracional encontra-se na base do complexo cultural. O grupo 

traumatizado pode reagir ao complexo cultural por meio de um sistema de defesa psicológico. 

Assim, um grupo traumatizado pode produzir um sistema de defesas psicológicas cujo 

objetivo é proteger o grupo ou o espírito coletivo do sofrimento. O sistema de defesa 

psicológico, contudo, parece ineficaz para a proteção psicológica do sujeito. O indivíduo 

traumatizado pode, muito bem, receber carinho e proteção, no seio do seu grupo e de seus 

líderes, e sentir-se seguro, por um lado, mas, por outro – e ao mesmo tempo –, pode sofrer as 

torturas inerentes ao trauma coletivo, em nível individual, como se ele mesmo houvesse 

vivido esse trauma, na sua experiência pessoal (SINGER, 2004).  
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Tal grupo traumatizado com suas defesas do espírito coletivo podem se encontrar 
vivendo com uma história que se estende por várias gerações, vários séculos, ou 
mesmo milênios com experiências repetitivas, experiências dolorosas que corrigem 
esses padrões de comportamento e emoção em que os psicólogos analíticos 
conhecem como "complexos". Os complexos do grupo criam campos bipolares da 
mesma forma que os complexos pessoais ativam ou constelam a realidade externa 
que divide o mundo interior. A vida traumatizada do grupo é incorporada à vida 
interior do indivíduo através de um complexo grupal - o que pode ser confundido 
com um complexo pessoal. (SINGER, 2004, p.19). 

 

O ego do sujeito se identifica com o grupo e com seu complexo cultural, como uma 

defesa contra o doloroso isolamento produzido pelo complexo pessoal, nessas circunstâncias. 

Os limites entre a dor grupal e o sofrimento individual permanecem precariamente definidos.  

 

Complexos culturais estruturam a experiência emocional e operam na psique pessoal 
e coletiva, da mesma forma que os complexos individuais, embora os seus 
conteúdos possam ser bastante diferentes, como os complexos individuais, os 
complexos culturais tendem a ser repetitivo, autônomo, resistir a consciência e 
acumular experiências que confirmam seu ponto de vista histórico. Complexos 
culturais também tendem a ser bipolar, de maneira que, quando são ativados, o ego 
do grupo se identifica com uma parte do complexo inconsciente, enquanto a outra é 
projetado para fora, para um outro grupo adequado. Indivíduos e grupos nas garras 
de um determinado complexo cultural tomam, automaticamente, uma linguagem 
corporal comum e posturas ou, expressam sua angústia em queixas somáticas 
semelhantes. Finalmente, como os complexos pessoais e os complexos culturais 
fornecem uma certeza simplista sobre o lugar do grupo no mundo em face das 
incertezas de outro modo conflitantes e ambíguas. (SINGER, 2004, p. 20-21). 

 

O trauma pode ser transmitido por intermédio das memórias coletivas. O que importa, 

neste caso, não é só o conteúdo da história/estória contada, sim o afeto correspondente 

transmitido pela narrativa. O conteúdo afetivo é o núcleo e a força da narrativa na experiência 

traumática. O afeto impregna e apreende o sujeito que ouve a experiência traumática. Quando 

o sujeito ouve uma experiência na primeira infância facilmente pode projetar-se na narrativa e 

vivenciar o afeto como uma experiência de vida (WILKINSON, 2010, p. 64-65). 

 

2.6 O TRAUMA TRANSGERACIONAL NA NEUROCIÊNCIA  E NA EPIGENÉTICA  

 

Na mitologia grega, Mnemosine, a esposa de Zeus, tornou-se o símbolo da memória. 

Os gregos utilizavam duas palavras para memória: mnémie e anamnese, que significavam a 

capacidade de evocar representações para criar, na mente, uma cópia de uma estrutura 

ausente, um objeto, uma pessoa. Memória, para os gregos, é aquilo que fica gravado na 

psique. 
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 O termo memória coletiva nasceu na Sociologia, com a obra de Maurice Halbwachs 

(1997). Segundo esse autor, o passado é preservado tanto na memória individual quanto na 

memória coletiva do grupo social. A memória é um constructo social. O sujeito existe numa 

determinada fração do tempo. Sua história e suas memórias são construídas socialmente. No 

grupo social, o conceito de memória individual inexiste, portanto. A memória nasce de uma 

experiência pessoal, todavia sua construção ocorre no contexto das relações sociais 

estabelecidas dentro de um grupo social, no seio de uma determinada cultura (NANGY, 

2003). 

Farida (2009) estabelece algumas relações entre a memória individual e a coletiva e 

aponta alguns caminhos para se entender como o sujeito constrói suas memórias pessoais e 

coletivas. Os registros da memória coletiva, nos relatos de experiências do grupo, são muito 

significativos para seus membros. A memória coletiva, por conseguinte, não é o que cada um 

guardou em sua memória, mas um repositório de experiências e narrativas compartilhadas ao 

longo de gerações. Essas memórias, em certo sentido, definem o lugar do grupo no mundo e o 

lugar do sujeito no grupo.  

Além disso, a memória coletiva é o conjunto das representações do conteúdo da 

memória dos membros do grupo, em um amálgama entre o que o grupo afirma que viveu, em 

suas narrativas, e o que cada um experimentou na sua experiência concreta. A memória 

coletiva é sempre transformada pela memória de cada um e restaurada pela memória de todos. 

Nem sempre o sujeito viveu as experiências narradas por ele na memória coletiva. No entanto 

o sujeito se inclui na narrativa por identificação com o grupo. O que faz sentido para o sujeito 

não é a veracidade das memórias coletivas, porém a possibilidade de ligação intergeracional 

de fatos intersubjetivos, herdados e adquiridos pelas memórias coletivas. O sujeito pertence 

ao grupo, logo, as memórias coletivas lhe pertencem, quer as tenha vivido, quer não. A 

memória coletiva contribui para o trabalho de construção da memória individual – serve de 

referência para a construção das memórias individuais – e é transmitida por meio da produção 

cultural: mitos, ritos, danças, contos e lendas da comunidade (WESLEY-ESQUIMAUX; 

SMOLEWSKI, 2004, p. 80).  

Assim, a memória não é apenas a capacidade de lembrar, é o veículo transmissor do 

passado para o presente, ou seja, é a presentificação do passado no presente. A memória 

coletiva pode ser comparada a uma herança cultural, quando a transmissão ocorre de forma 

inconsciente e automática. Posto que a memória coletiva se confunde com a cultura do grupo. 
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Não pode ser diferente com a memória traumática. Especialmente aquelas que são mantidas 

vivas no grupo por alguma razão consciente e, ou, inconsciente.  

Memórias recorrentes do trauma vivido pelos membros de uma sociedade acabarão, 

mais cedo ou mais tarde, como parte de uma narrativa social do grupo, que será transmitida 

oralmente às gerações seguintes, culminando por fazer parte, como fragmento, da história 

pessoal de cada membro do grupo.  

O trauma pode causar severos distúrbios nos processos de integração cognitiva, 

sensorial e emocional. Quanto maior a intensidade e a duração do trauma, maiores podem ser 

suas consequências sobre a resposta ao estresse, da parte do sujeito traumatizado. Essas 

alterações na bioquímica, nas sinapses e nas redes neuronais apresentam um reflexo direto no 

sistema nervoso simpático. Tal alteração modifica significativamente a resposta do sujeito à 

ansiedade.  

Louis Cozolino (2010) afirma que o trauma pode desencadear um desequilíbrio nos 

mediadores químicos do cérebro. Há um aumento da produção de catecolaminas (por 

exemplo, epinefrina e norepinefrina), que resulta no aumento da atividade do sistema nervoso 

simpático. Há, muitas vezes, uma diminuição dos níveis de serotonina e corticosteroides – o 

efeito mais pronunciado, provavelmente, consiste na diminuição da capacidade para modular 

a catecolamina – desencadeada pela resposta de luta ou fuga. O resultado é a dificuldade para 

o sujeito modular suas reações emocionais desencadeadas pela ansiedade diante de uma 

ameaça real ou psicológica. Neste caso, o sujeito tanto pode ter um ataque de fúria, por 

exemplo, quanto pode permanecer paralisado perante a situação traumática (COZOLINO, 

2010, p. 264).  

Ademais, há aumento dos níveis de opioides endógenos, o que pode resultar em 

analgesia, dor, embotamento emocional e diminuição da memória. É importante perceber que 

a exposição crônica ao estresse traumático afeta a produção e a receptação desses mediadores 

químicos. Em outras palavras, o trauma pode alterar substancialmente o modo como o sujeito 

lida com a realidade e com o estresse, em seu cotidiano. A exposição prolongada ao trauma, 

dependendo da intensidade deste, pode causar um desequilíbrio na bioquímica do cérebro 

responsável pela homeostasia do sistema nervoso central, de sorte a produzir distúrbios 

comportamentais e alterações psicológicas (COZOLINO, 2010, p. 265).  

Um exemplo específico desse efeito neurobiológico do trauma pode ser visto na 

atividade do sistema límbico, isto é, a parte do sistema nervoso central que orienta a emoção, 

a memória e o comportamento necessário para ativar o sistema de autopreservação. O trauma 
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pode causar anormalidades nesse sistema, na amígdala e no hipocampo. Com efeito, é a 

amígdala que prepara o corpo para a ação e, em função do trauma, pode permanecer 

permanentemente em estado de alerta. A hipervigilância resultante do trauma pode levar o 

sujeito imediatamente do estímulo para uma resposta de excitação, sem ser capaz de fazer a 

avaliação necessária e precisa, para a modulação das emoções. A modulação das emoções é a 

base para a tomada de atitudes em nível emocional envolvendo raiva, ódio, compaixão, etc. 

(COZOLINO, 2010). 

Por sua vez, o eixo HPA – hipotálamo, pituitária e adrenal – pode sofrer alterações 

significativas com a experiência traumática, criando um estado permanente de vigília e 

estresse para o sujeito. Esses comportamentos têm sido verificados em pacientes com com 

TEPT ou PTSD (da sigla em inglês) – Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Pessoas que 

sofrem de PTSD podem experimentar uma desativação do córtex pré-frontal (que é 

responsável pela função executiva). Essas alterações são capazes de afetar não só a tomada de 

atidudes quanto a execução das atitudes tomadas. O estresse pode paralisar o sujito diante de 

realidade estressante (COZOLINO, 2010). 

O trauma pode diminuir a atividade na área de broca do cérebro, que está relacionada à 

linguagem. Ao mesmo tempo, não há aumento de atividade no sistema límbico. Quando o 

trauma é revivido, o sujeito pode apresentar grande dificuldade em verbalizar as experiências 

traumáticas. Especialmente quando o trauma ocorre na fase pré-verbal e a intensidadade do 

trauma é muito grande, pode acarretar a impossibildiade de o sujeito representar a dor. Neste 

caso, o trauma é revivido como um terror sem palavras (COZOLINO, 2010).  

Cozolino (2010) observa que distúrbios da memória são predominantes em pacientes 

com transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) e fazem parte dos critérios diagnósticos, 

que incluem memórias intrusivas do evento traumático e a incapacidade de recordar aspectos 

importantes do trauma. Ademais, os pacientes com PTSD, muitas vezes, queixam-se de 

problemas de memória no cotidiano, embora esses problemas não sejam incluídos no critério 

de diagnóstico (COZOLINO, 2010).   

Os principais transtornos de memória apresentados por portadores de PTSD são: a) 

amnésia e memória tardia – quando o sujeito esquece completamente o momento do trauma; 

b) mudanças nas características de memória ao longo do tempo; c) além disso, o trauma afeta 

o acesso às memórias declarativas ou explícitas em portadores de PTSD. Essas alterações na 

memória declarativa podem ser causadas pelas alterações na amígdala, produzidas pelo 

trauma (COZOLINO, 2010, p. 271). 
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Rachel Yehuda et al. (1997), realizada há vinte anos o trauma intergeracioal em 

descendentes do holocausto sob a perspectiva da epigenética. Rachel Yehuda destaca que 

outro efeito significativo do trauma pode se dar no sistema de produção e regulação do 

cortisol no eixo HPA. Em resposta ao estresse, vários sistemas bioquímicos são ativados a fim 

de mobilizar o corpo para a reação de luta ou fuga. Durante o estresse, o cérebro também 

sinaliza a glândula pituitária para estimular a liberação de cortisol pela glândula adrenal. A 

função do cortisol em resposta ao estresse é desligar as outras reações bioquímicas que 

tenham sido ligadas, de sorte a lidar com as demandas de curto prazo de um estressor. Se o 

cortisol não desligar essas reações, elas podem, a longo prazo, causar danos ao corpo. 

Portanto, é possível conceituar o cortisol como um hormônio antiestresse, porque, se um 

organismo é incapaz de produzir cortisol em quantidades suficientes em resposta ao estresse, 

isso pode produzir consequências deletérias (YEHUDA et al., 1998). 

Rachel Yehuda et al. (1998) se utilizam do teste do nível de dexametasona para aferir 

a resposta de reação ao estresse. O teste de supressão de dexametasona (TSD) é usado como 

uma sonda do eixo HPA. A dexametasona é um glucocorticoide sintético que imita os efeitos 

do cortisol e permite testar a eficácia do eixo HPA em desligar uma resposta ao estresse. Sob 

condições normais, a administração de dexametasona resulta numa supressão de cortisol. Isso 

indica que o feedback negativo do cortisol está intacto e que o corpo é capaz de responder ao 

estresse. No entanto, sob condições de hipercortisolismo, tal como é observado na depressão 

maior, a dexametasona, muitas vezes, deixa de regular os níveis de cortisol, o que resulta em 

uma resposta chamada de neurossupressão, a qual sugere um defeito na sensibilidade de 

receptores de cortisol (YEHUDA et al., 1998).  

Rachel Yehuda et al. (1998; 2015) afirmam que, com poucas exceções, a literatura 

sobre descendentes de sobreviventes do Holocausto é dividida em dois grupos: aqueles que 

descrevem os efeitos adversos do Holocausto e aqueles não notam esses efeitos prejudiciais. 

Nos trabalhos de Yehuda são focalizadas as pesquisas sobre os efeitos danosos do trauma do 

Holocausto em descendentes de sobreviventes que sofrem da síndrome do sobrevivente do 

campo de concentração.  

Rachel Yehuda et al. (1998; 2015) observam que a literatura que descreve os efeitos 

do Holocausto em descendentes de sobreviventes se desenvolveu em paralelo com a literatura 

que descreve os efeitos do Holocausto em seus sobreviventes. Descrições iniciais da chamada 

síndrome do sobrevivente (década de 1960) surgiram quando médicos começaram a perceber 

que a clássica visão psicanalítica da depressão, luto e respostas ao trauma não forneciam uma 
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estrutura teórica adequada para a compreensão e tratamento de sobreviventes do Holocausto. 

Os indivíduos que procuravam tratamento não se beneficiavam das terapias clássicas.  

Na era do pós-Holocausto surgiram pesquisas consistentes sobre os efeitos 

intergeracionais dos traumas parentais. Logo após a descrição da Síndrome do Holocausto, 

Niederland (1961 apud YEHUDA et al., 1998) apresentou relatos sobre a transmissão dos 

efeitos do trauma do Holocausto na segunda geração de sobreviventes. Percebia-se, 

inicialmente, uma falta de consenso sobre o que estava sendo transmitido. Havia indícios 

iniciais de certos sintomas complexos ou até mesmo psicopatologias específicas, em filhos 

dos sobreviventes do Holocausto (BAROCAS; BAROCAS, 1973 apud YEHUDA et al., 

1998).  

Em um estudo seminal, Solomon et al. (1988 apud YEHUDA et al., 1998) 

examinaram um grupo de soldados israelitas que desenvolveram transtorno de estresse pós-

traumático, durante a guerra do Líbano, e descobriram que os soldados descendentes dos 

sobreviventes do Holocausto apresentaram um processo de TEPT (ou PTSD) mais 

prolongado. Assim, levantou-se a hipótese da existência de um fator de vulnerabilidade em 

crianças descendentes dos sobreviventes. Essa descoberta ainda serviu para sublinhar a ideia 

de que descendentes de sobreviventes são mais frágeis e vulneráveis. Pode-se afirmar que os 

filhos de sobreviventes do Holocausto apresentam sintomatologia e características 

psiquiátricas que carregam uma semelhança impressionante com a síndrome do sobrevivente 

do campo de concentração, descrita na literatura internacional, e que essas crianças 

apresentam sintomas que seriam compatíveis se elas realmente tivessem vivido o Holocausto 

(YEHUDA et al., 1998).       

A hipótese levantada por Rachel Yehuda (1998) e seu grupo de pesquisadores 

confirma que os descendentes dos sobreviventes do Holocausto também sofrem da síndrome 

do sobrevivente do campo de concentração. Os descendentes pesquisados teriam sido 

submetidos ao trauma intergeracional do Holocausto, pelas narrativas e mesmo por alguma 

mutação genética oriunda dos genes de seus pais.     

A síndrome do sobrevivente do campo de concentração aproxima-se do diagnóstico de 

PTSD, apresentado por sobreviventes do Holocausto. Os principais sintomas dessa síndrome 

podem ser assim descritos: a) uma incidência maior de depressão e ansiedade; b) presença de 

comportamento mal-adaptativo, como transtorno de conduta, problemas de personalidade, 

maturidade insuficiente, excessiva dependência; c) pobreza nas condutas de enfretamento de 
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novos problemas; d) maior propensão para doenças físicas; e) maior vulnerabilidade geral ao 

estresse; e, f) maior propensão para o desenvolvimento de PTSD ( YEHUDA et al., 1998).  

Rachel Yehuda et al. (1998) realizaram três estudos. Na primeira abordagem, 

buscaram analisar as relações entre os traumas dos descendentes e os traumas dos pais. Na 

segunda, compararam a primeira e a segunda gerações de sobreviventes do Holocausto, sem 

associação com relacionamento familiar (isto é, comparando um grupo de sobreviventes do 

Holocausto a um grupo semelhante selecionado, mas não aos descendentes de sobreviventes 

do Holocausto) em variáveis de estresse. Uma terceira abordagem consistiu em explorar 

diferentes subgrupos da segunda geração de descendentes e comparar esses subgrupos ao 

grupo de controle, demograficamente pareados (ou seja, adultos judeus com os pais não 

nascidos europeus) (YEHUDA et al. 1998). 

Nas pesquisas citadas, Rachel Yehuda (1998) e seu grupo sustentam que os estudos 

sobre enfrentamento e resiliência questionam as observações anteriores de deficiência em 

sobreviventes do Holocausto (por razões metodológicas e outros apontamentos, em vez de 

resolver a diversidade de opiniões e de dados, reconhecendo o amplo espectro de 

responsividade ao trauma). A heterogeneidade refletida na literatura acerca do Holocausto é 

certamente compatível com a ideia, agora bem-estabelecida, de que a longa duração dos 

efeitos de trauma, tal como refletido pela presença de TEPT, aparecem em alguns, mas não 

em todos os indivíduos severamente traumatizados. 

Rachel Yehuda et al. (1998) entendem que um reconhecimento dos efeitos profundos 

do trauma também pode servir para vitimizar e estigmatizar ainda mais o sobrevivente, 

sugerindo implicitamente um dano permanente, o que pode ser bastante contraditório com a 

própria percepção dos sobreviventes sobre a superação dessa adversidade. 

Os descendentes de sobreviventes do holocausto que relataram que o Holocausto foi o 

evento traumático mais significativo de suas vidas também parecem sofrer de sintomas de 

TEPT, em resposta ao Holocausto. Os sintomas mais comuns descritos foram: dores, 

lembretes do Holocausto, distanciamento emocional, pensamentos intrusivos e perturbadores 

sobre o Holocausto, senso de futuro abreviado, embotamento afetivo e dificuldades para 

dormir. Em comparação, os descendentes sem trauma do Holocausto relataram níveis 

insignificantes desses sintomas. 

Em suma, os resultados das pesquisas de Yehuda (1998) indicam que os níveis baixos 

de cortisol em descendentes de sobreviventes do Holocausto foram associados com a 

tendência maior desses indivíduos para sofrer angústia sobre o trauma do Holocausto e ter 



44 

 

 
 

sintomas de TEPT, em resposta a eventos relacionados com o Holocausto de que eles ouviram 

falar (YEHUDA et al., 1998).    

Em agosto de 2015, Rachel Yehuda et al. publicaram um importante artigo intitulado 

“Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation”. A tese dos 

autores, nesse texto, pressupõe que o envolvimento de mecanismos epigenéticos na 

transmissão intergeracional dos efeitos do estresse, demonstrado em animais, pode ter efeitos 

semelhantes em humanos. A hipótese testada por Rachel Yehuda et al. (2015) é de que 

algumas modificações genéticas associadas aos traumas sofridos pelos sobreviventes do 

Holocausto podem ser transmitidas aos filhos e, possivelmente, às gerações seguintes.  

A investigação foi realizada por um grupo de pesquisadores do Hospital Monte Sinai, 

em Nova York, que compararam a composição genética de um grupo de 32 homens e 

mulheres judeus com a composição genética de seus filhos. O grupo de estudo tinha vivido 

em um campo de concentração e sofrido com o regime nazista, sendo cotejado com a de 

outras famílias judias que não tinham vivido na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. 

A conclusão é de que os filhos das famílias que foram vítimas diretas do Holocausto são mais 

propensos a sofrer problemas ligados ao estresse (YEHUDA et al., 2015).     

Rachel Yehuda et al. (2015) concluem que os resultados indicaram que os baixos 

níveis de cortisol em descendentes de sobreviventes do Holocausto podem estar associados 

com a tendência desses indivíduos para vivenciar a angústia relacionada ao trauma do 

Holocausto herdado de seus pais. Tal angústia desenvolve os sintomas de PTSD, que podem 

ter sido produzidos em resposta às narrativas de seus pais sobre eventos associados com o 

Holocausto. Essas narrativas não só retraumatizam como podem produzir novos traumas 

(YEHUDA et al., 2015).      

O principal achado desse estudo é que os sobreviventes do Holocausto e seus 

descendentes têm alterações de metilação no mesmo local, em uma região funcional do gene 

FKBP5, uma sequência GR-obrigatória, mas na direção oposta. Tais resultados fornecem 

primeiro a demonstração de uma associação de preconcepção dos efeitos do estresse com 

alterações epigenéticas em ambas as espécies de pais expostos e seus descendentes humanos 

adultos.      

Rachel Yehuda et al. (2015) deixam claro, todavia, tratar-se um estudo piloto, 

portanto, não conclusivo. Apesar de os atuais estudos não abordarem a questão mais ampla da 

etiologia da síndrome intergeracional, eles fornecem a primeira validação biológica de que os 

sintomas descritos por descendentes como estando relacionados com o Holocausto parecem, 
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na verdade, refletir um tipo de resposta pós-traumática. A melhor conclusão a partir desses 

estudos, até esta data, é que os descendentes de sobreviventes do Holocausto podem ser mais 

psicológica e "biologicamente" vulneráveis ao estresse decorrente de traumas, por uma série 

de razões ainda a serem elucidadas. 

 

2.7 CONCLUSÃO  

 

Desde a proposição de Sigmund Freud, no texto “Totem e Tabu” (1913-1914), sobre o 

Trauma Intergeracional do Complexo de Édipo, essa teoria tem sido utilizada para se estudar 

e compreender a trauma que ocorre dentro do ninho familiar. Somente depois da publicação 

da pesquisa sobre o trauma intergeracional de sobreviventes do Holocausto e seus 

descendentes, por Rachel Yehuda et al., em 1998, e mais recentemente, depois do episódio do 

11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, os estudos e pesquisas sobre o trauma 

intergeracional saíram do ambiente familiar para se debruçar sobre populações que sofreram 

alguma forma de genocídio, como sobreviventes de guerras, catástrofes naturais e atentados 

terroristas.  

A dificuldade para tratar do conceito de trauma intergeracional com grupos humanos 

maiores do que a família decorre dos seguintes fatores: a) a abrangência da teoria; b) o uso 

negativo que se pode fazer do resultado das pesquisas; c) as dificuldades de realizar pesquisas 

de campo: d) o silêncio dessas populações sobre eventos históricos traumáticos; e) o silêncio 

da sociedade em geral sobre suas vítimas.  

a) A abrangência da teoria – uma teoria que busca explicar os efeitos de fatos 

históricos traumáticos do passado sobre populações que vivem no presente 

tende a ser generalista demais. As generalizações correm o risco de 

desconsiderar outros fatores relevantes na explicação das precárias condições 

de vidas dessas populações, como fatores geoeconômicos e geopolíticos, 

sociais e mesmo o índice de ocorrências psiquiátricas naturais e comuns na 

população humana.  

b) O risco do estigmatização e vitimização dessas populações – o risco que se 

corre ao pesquisar o trauma intergeracional de populações que passaram pela 

experiência do genocídio é de se utilizar os resultados das pesquisas para se 

estigmatizar e, assim, vitimizar ainda mais essas populações. Rachel Yehuda et 

al. (1998) alertam que um reconhecimento dos efeitos profundos do trauma 
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também pode servir para vitimizar e estigmatizar ainda mais o sobrevivente, 

sugerindo implicitamente um dano permanente, o que pode ser bastante 

contraditório com a percepção dos próprios sobreviventes sobre a superação 

dessa adversidade. 

c) De acordo com as características socioeconômicas dessas populações, o 

método mais apropriado para se pesquisar o trauma intergeracional é o 

etnológico da pesquisa de campo, o que encarece os custos da investigação. 

Tais pesquisas, em países como o Brasil, são difíceis de ser realizadas pela 

carência de financiamento das agências de fomento para pesquisas dessa 

natureza.  

d) O silêncio das populações traumatizadas sobre o trauma é difícil de ser 

quebrado. O trauma deve permanecer no esquecimento. Tanto os autores do 

trauma intergeracional, aqueles que perpetraram o genocídio, quanto aqueles 

que sofreram o genocídio não querem falar sobre um tema tão vergonhoso para 

a maioria daqueles e tão doloroso para a quase totalidade destes.  

e) O silêncio da sociedade sobre suas vítimas. Existe um sentimento de vergonha 

entre a maioria da população descentes dos algozes. Isto se verifica, por 

exemplo, na Alemanha pós-nazismo e em lugares onde houve guerras civis no 

Brasil, como Canudos e Caldeirão. Este pesquisador já esteve realizando 

pesquisa de campo nestes lugares e o silêncio sobre a guerra é absoluto.  
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3 COMPLEXO CULTURAL NA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Um complexo é um conjunto de ideias e imagens de conteúdo afetivo que se dissociou 

da consciência por um trauma psicológico e/ou por um conflito moral. Um complexo é 

autônomo e inconsciente, em termos psicológicos, o que significa dizer que ele age 

independentemente da vontade do sujeito. O complexo possui o indivíduo e não o contrário, 

de sorte que facilmente se confunde um complexo com uma possessão.  

Em certo sentido, todos são complexados, pois todos possuem complexos. Nem todos 

os complexos são negativos, maus ou causam transtornos ao sujeito e aos seus 

relacionamentos. Existe complexo de amor, de sentimentos positivos e afetos bons. Na 

maioria das vezes, os complexos são de natureza inconsciente, encontram-se no inconsciente 

pessoal. Contudo, às vezes, o complexo é carregado de afeto negativo: raiva, inveja, ciúmes, 

ódio, medo, repulsa, compulsão, inferioridade, etc. Nesse caso, quando o complexo emerge da 

consciência humana, faz o sujeito transbordar daquele sentimento e daquela emoção 

correspondente (ELLENBERGER, 1974).  

Os complexos, por serem autônomos e inconscientes, não estão sujeitos à vontade do 

sujeito. Daí a força que carregam. E quanto mais o sujeito luta contra um complexo, tanto 

mais este se fortalece, como quando ocorre com uma paixão e/ou com um desejo muito forte. 

Por isso, os complexos podem encontrar-se atrás das compulsões.  

Os complexos são os geradores, impulsionadores e mantenedores das compulsões 

humanas. A compulsão sexual, a compulsão para comprar, a compulsão para comer, a 

compulsão para mentir, a compulsão para trabalhar e, mesmo, a compulsão para falar, todas 

essas compulsões quase sempre escondem e/ou representam um complexo. A compulsão 

representa o complexo em sua força e totalidade, ocupando seu lugar na consciência do 

sujeito. 

No texto a seguir, apesentamos os complexos no pensamento de Carl Gustav Jung nos 

pós-junguianos da atualidade.  

 

3.2 COMPLEXO EM CARL GUSTAV JUNG  
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Antes de introduzirmos o conceito de complexo cultural, precisamos estabelecer a 

relação entre essa teoria e a teoria dos complexos de Carl Gustav Jung (1875-1961). A teoria 

dos complexos desenvolvida por Jung é a base para a construção da teoria do complexo 

cultural. Tal teoria surgiu como resultado das pesquisas de Jung com o Teste de Reação 

Verbal, nos anos em que ele trabalhou no Hospital Burghölzli, em Zurique. Os nove anos que 

Jung passou nesse hospital foram de trabalho intenso e denso. Após a publicação da sua tese 

de doutorado e de alguns artigos sobre a clínica, Jung se concentrou no desenvolvimento do 

Teste de Associação Verbal, na busca para aproximar a sua psicologia da psicologia 

experimental (1975; 1994; 1997).  

O Teste de Associação de Palavras nasce das pesquisas de Jung em 1904, no 

Laboratório de Psicologia Experimental de Psicopatologia. Jung constrói seu estudo a partir 

do experimento do tempo de reação, desenvolvido por Wilhelm Wundt, em 1875 (PENNA, 

2013). 

O teste consiste em pronunciar perante o sujeito uma série de palavras comuns 

previamente escolhidas e, depois, pede-se a ele para falar a primeira palavra que lhe vem à 

mente. Jung observava e cronometrava, com a máxima precisão possível, as emoções, os 

sentimentos e o tempo de reação do sujeito, diante da palavra ouvida, bem como o relato do 

sujeito sobre a palavra lembrada por ele. Um longo tempo de reação bem como as reações 

emocionais do sujeito apontavam para a existência de um complexo psicológico (JUNG, 

1975).  

Ellenberger (1974) afirma que o Teste de Reação Verbal de Jung retomaria os 

métodos utilizados por Galton, que empregava uma técnica semelhante para explorar os 

recessos mais escondidos do espírito humano.  

O Teste de Associação Verbal registra um aumento do tempo de reação quando a 

palavra tem um sentido assustador para o sujeito. Jung chamou as causas psicológicas 

subjacentes às reações às palavras de complexo de representação emotivamente produzido e, 

mais tarde, denominou esse fenômeno simplesmente complexo. O complexo jaz no 

inconsciente. “A experiência de associações prova eloquentemente tudo isso. Nada podemos 

fazer. O complexo é, por assim dizer, uma individualidade psíquica à parte, subtraída, em 

maior ou menor medida, ao comando hierarquizante da consciência do eu.” (JUNG, 1975, p. 

207).  

 

A metodologia de Jung era o teste de associação de palavras, e ele buscava os 
fatores internos que conduziam a distúrbios na função normal do ego, medidos como 
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fluxo irrestrito de associação a uma lista de palavras de estimulo. Jung descobriu que 
o fluxo normal de associação do paciente era  geralmente dificultado por vários 
afetos, daí a expressão “complexo intensificado pelo sentimento”. Quando Jung 
agrupou ainda essas palavras ligadas aos afetos, elas pareceram revelar um tema 
comum, mas esse tema decididamente não era sempre a sexualidade. (KALSCHED, 
2013, p. 140). 

 

Eugen Bleuler (1911, apud ELLENBERGER, 1974) introduziu o teste de Jung em 

Burghölzli, para complementar os exames clínicos da esquizofrenia. Ele acreditava que o 

sintoma fundamental da esquizofrenia era certo relaxamento da tensão das associações verbais 

e confirma as pesquisas sobre a esquizofrenia com o Teste de Associação Verbal de Jung.  

O objetivo principal de Jung com o Teste de Associação de Palavras foi estabelecer a 

direção e o sentido dos complexos, na análise. Ele distinguiu os complexos em três categorias: 

complexos normais, complexos acidentais e complexos permanentes.  

Na concepção de Jung, os complexos originam-se de conflitos e traumas pessoais ou 

coletivos. Devido a esse conflito, um determinado conteúdo é separado do ego e da 

consciência, permanecendo no inconsciente e nele fazendo inúmeras relações com conteúdos 

afetivos afins, formando uma entidade psíquica. O conceito de complexo em Carl Gustav 

Jung (1998) é um constructo psicológico denso. 

 

O que é, portanto, cientificamente falando, um "complexo afetivo"? É a imagem de 
uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, 
incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Esta imagem é 
dotada de poderosa coerência interior e tem sua tonaliade própria e goza de um grau 
relativamente elevado de autonomia, vale dizer: está sujeita ao controle das 
disposições da consciência até um certo limite e, por isto, se comporta, na esfera do 
consciente, como um corpus alienum corpo estranho, animado de vida própria. 
(JUNG, 1998, p. 99).  

 

A etiologia dos complexos encontra-se num choque emocional, num trauma, nalgum 

incidente análogo, ou mesmo num conflito moral etc. Em todos esses casos, a intensidade do 

choque emocional foi tamanha que produziu uma cisão e/ou uma dissociação do campo do 

sujeito. Os complexos reprimidos no inconsciente ganham vida própria e podem emergir na 

consciência do sujeito como se fora uma possessão (JUNG, 1974).  

A repressão do trauma não resolve nem absolve o sujeito do sofrimento psíquico. O 

trauma continua vivo e presente no inconsciente. O trauma interfere por meio da dissociação e 

do complexo na vida do sujeito. Memória, cognição, afetos e sentimentos podem atuar de 

forma segmentada e descontínua na consciência do sujeito. “Isso significa que os elementos 

normalmente unificados da consciência (isto é, a conscientização cognitiva, o afeto, a 
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sensação, a imagística) não têm permissão para se integrar.” (KALSCHED, 2013, p. 31). Os 

complexos são grandezas afetivas autônomas de conteúdo psíquico inconsciente. Um 

complexo pode apresentar graus diversos de tonalidade afetiva. Quando interferem no 

comportamento do sujeito, os complexos podem alterar a linguagem, a memória, a afetividade 

e mesmo a saúde.  

 

Quem estiver sob a influência de um complexo predominante, assimila, compreende 
e concebe os dados novos que surgem em sua vida, em conformidade com este 
complexo, ao qual ficam submetidos; em resumo: o indivíduo vive 
momentaneamente em função do seu complexo, como se vivesse num imutável 
preconceito originário. (JUNG, 1975, p. 206).  

 

Jung comparou os complexos normais entre homens e mulheres. Nas mulheres, 

predominam os complexos eróticos, geralmente relacionados à família, à gravidez, aos filhos 

e ao casamento; nos homens, destacam-se os complexos de poder e ambição, 

superioridade/inferioridade, isto é, a busca de sucesso tem precedência sobre os complexos 

eróticos. Os complexos acidentais se reportam a fatos específicos da vida do paciente. Já os 

complexos permanentes ocorrem naqueles sujeitos portadores de histeria e/ou de demência 

precoce (ELLENBERGER, 1974). 

 

Hoje em dia podemos considerar como mais ou menos certo que os complexos são 
aspectos parciais da psique dissociados. A etiologia de sua origem é muitas vezes 
um chamado trauma, um choque emocional, ou coisa semelhante, que arrancou fora 
um pedaço da psique. Umas das causas mais frequentes é na realidade um conflito 
moral cuja razão última reside na impossibilidade aparente de aderir a totalidade da 
natureza humana. Esta impossibilidade pressupõe uma dissociação imediata, quer a 
consciência do eu o saiba quer não. Regra geral, há uma inconsciência pronunciada a 
respeito dos complexos, e isto naturalmente lhes confere uma liberdade ainda maior. 
(JUNG, 1998, p. 100-101). 

 

Os complexos psicológicos tanto podem manifestar-se num determinado sujeito como 

num grupo social específico. Os complexos que existem nos sujeitos são os complexos 

psicológicos. Já os complexos que se manifestam nos povos são denominados complexos 

culturais. 

 

3.3 O COMPLEXO CULTURAL  

 

Um novo capítulo se abre com a teoria dos complexos culturais. Os complexos 

culturais colocam o sujeito e a doença mental no contexto da cultura. Além da história 
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pessoal, há de se considerar a história do grupo. Além do trauma pessoal, há de se levar em 

conta o trauma coletivo. Diferenciar os complexos, em âmbito pessoal, cultural e coletivo, 

requer muita atenção a cada um desses reinos, sem condensação ou foco de um para o outro. 

 

Finalmente, complexos culturais são baseados em experiências repetitivas, grupos 
históricos que se enraizaram na psique coletiva dos grupos e nas psiques 
individuais/coletivos de cada um dos membros do grupo. Pode-se pensar os 
complexos culturais como os blocos de construção fundamentais conteúdo árido de 
uma sociologia interior. (SINGER, 2004, p. 19).  

 

Independentemente da vontade do ego, os complexos aparecem e desaparecem e 

podem surgir na consciência, causando perturbações verbais, excitações, fantasias, transtornos 

somáticos, depressões, etc. Quanto maior a autonomia do complexo, maior será a sua 

tendência a personificar-se. O complexo é um conteúdo psíquico de tonalidade afetiva, 

consciente ou inconsciente em graus diversos. 

 

Os complexos – as nossas experiências mostram-nos claramente – gozam de 
marcada autonomia. São entidades psíquicas que vão e vem a seu bel prazer e a sua 
aparição ou desaparição escapa do domínio da nossa vontade. Assemelham-se a 
entidades independentes que levassem no interior da nossa psique uma espécie de 
vida parasitária. O complexo irrompe na estrutura ordenada do eu e aí fica, ao sabor 
da conveniência. (JUNG, 1975, p. 207). 

 

É o caso de algumas psicoses em que a pessoa ouve vozes como manifestação 

consciente de um complexo inconsciente; todavia o complexo nem sempre é patológico. Sua 

existência indica que algo está dissociado, mas pode ser integrado na consciência. Essa 

integração pode abrir alternativas de realização, pois o que torna um complexo patológico é 

seu grau de domínio intenso sobre a consciência, sua autonomia e os transtornos psíquicos 

que pode causar (JUNG, 1975; WILKINSON, 2009; 2010; KNOX, 2012; KALSCHED, 

2013b). 

No texto sobre os eventos que sacudiram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, 

intitulado “Votam”, Jung (1993) propõe um modelo baseado na teoria dos complexos para 

explicar o comportamento agressivo do povo alemão, a partir de pressupostos que consideram 

o inconsciente coletivo como determinante para se compreender esse comportamento, durante 

a Segunda Guerra Mundial.  

Após os eventos de 11 de setembro, nos Estados Unidos, o conceito do complexo de 

Jung foi ampliado, de sorte a incluir experiências grupais, sociais e culturais traumáticas. 

Surge, assim, o conceito de complexo cultural. O complexo cultural, proposto por Thomas 
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Singer (2004), é um desenvolvimento natural da teoria dos complexos de Jung e do conceito 

de inconsciente cultural de Joseph Henderson (2004). O conceito de complexo cultural vem 

sendo utilizado pelos junguianos para se referir aos complexos afetivos comuns a um grupo e 

para denominar sentimentos compartilhados pelos membros de uma sociedade, ou mesmo de 

uma cultura (BOECHAT, 2012).  

 

Traumas externos produzem danos no mundo interior do sujeito. Trauma repetitivo 
para um povo ou grupo resulta na criação do complexo cultural que, por seu turno, 
estimulam frequentemente a ocorrência de outros eventos traumáticos. Um ciclo 
vicioso de trauma que leva ao complexo, precipitando novos traumas, que reforça 
um complexo inexoravelmente num efeito cascata em uma natural progressão 
destrutiva. (GALILI-WEISSTUB, 2004, p. 147). 

 

O complexo pode assumir características de entidade autônoma, agindo sobre a 

personalidade do sujeito do mesmo modo que uma possessão, conforme narrado na obra 

“Sybil” (SCHREIBER, 1971), imortalizado no cinema com o filme do mesmo nome, em 

1976. Em “Sybil”, a protagonista, Shirley Mason, apresenta uma fragmentação da 

personalidade em 16 complexos diferentes, sem que um complexo de personalidade soubesse 

da existência do outro ou tivesse conhecimento da outra personalidade. Por intermédio de 

uma análise bem-sucedida, todas essas personalidades ou todos esses complexos foram 

integrados à sua consciência. 

O que fazer, então? Como lidar com um complexo? A análise pode ser um caminho 

para integrar um complexo à consciência. Quando ocorre tal integração, a energia carregada 

por ele, oriunda e condensada pelo trauma que o gerou, é dissolvida; e o complexo perde a sua 

força. Neste caso, não só o complexo perde a sua força, mas o trauma e a compulsão 

correspondentes desaparecem. A energia que, antes, era consumida pelo trauma e pelo 

complexo, agora, pode ser integrada à consciência e canalizada para gerar saúde, criatividade, 

equilíbrio, energia e, até, espiritualidade.  

A obra “The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and 

Society”, coordenada por Thomas Singer e Samuel L. Kimbles (2004), fornece o modelo 

teórico e suas aplicações à compreensão e análise do complexo cultural e do trauma no sujeito 

e na cultura, assim como suas consequências psicológicas para grupos e indivíduos no mundo 

contemporâneo.  

Thomas Singer e Samuel L. Kimbles (2004; 2010) apresentam o desenvolvimento e os 

temas centrais da teoria dos complexos culturais oferecendo um modelo de análise para o 

complexo cultural e seu núcleo traumático. Os autores demonstram como a vivência do 
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complexo cultural pelo grupo pode atuar no sujeito. A obra fornece, por meio de diversos 

autores, exemplos históricos e contemporâneos da aplicação da teoria dos complexos 

culturais, conforme se observa a seguir. 

Comecemos com Jacqueline Gerson (2004), que analisa a história e as lendas da 

conquista do México, para compreender a origem do profundo sentimento de inferioridade e 

traição que envolve a psique mexicana (GERSON, 2004). 

Craig San Roque (2004) aborda, por meio de um selvagem e poético conto 

impressionista, o complexo cultural dos aborígenes, vivido em um fim de semana em Alice 

Springs, no meio da Austrália. O objetivo de Craig é levar o leitor ao núcleo do complexo 

cultural que assola o povo aborígene. Ele busca demonstrar que, fora do sentido inicial de 

confusão e caos que nasce de uma visão superficial desse povo, existe também a criatividade. 

Essa visão complementar nasce não só da visão arguta do observador, mas dos efeitos 

desorientadores e destrutivos do choque entre duas culturas e seus complexos (SAN ROQUE, 

2004).  

Joseph Henderson (2004) vê a loucura, no eterno Western Foot-race for a Prize, como 

a base primordial que dá origem aos padrões arquetípicos dos Jogos Olímpicos e que, 

facilmente, foi congelada em um complexo cultural (HENDERSON, 2004). 

Manisha Roy (2004) faz uma importante distinção entre um arquétipo cultural e um 

complexo cultural, em sua análise sobre o próprio perfeccionismo da tradição e do 

comportamento puritano (ROY, 2004).  

Luigi Zoja (2004) individua o início de um complexo cultural no encontro entre o 

tempo sagrado, o tempo de Montezuma, e o tempo linear e secular de Cortez (ZOJA, 2004). 

Toshio Kawai (2004) utiliza os romances de Haruki Murakami como um quadro 

psicológico para contemplar a consciência pós-moderna no Japão. Ele retrata essa consciência 

pós-moderna e seus estados dissociativos como sintoma de uma perda de conexão com os 

mundos estáveis e duradouros da mitologia e com as estruturas que contêm a cultura e a 

família japonesa primordial (KAWAI, 2004).  

Andrew Samuels (2004) tem um olhar cuidadoso e crítico sobre a prática da 

psicoterapia ocidental como transmissora inconsciente de seus próprios complexos culturais. 

Em outra obra, Thomas Singer e Catherine Kaplinsky (2010) desenvolvem o conceito 

de complexo cultural com base na perspectiva de inconsciente cultural de Joseph Henderson 

(1984, apud SINGER; KIMBLES, 2004). Henderson criou um espaço teórico tão necessário 

entre os níveis pessoal e arquetípico da psique que ele chamou de nível cultural da psique. 
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Esse nível cultural existe tanto na consciência quanto no inconsciente. Nesse texto, Singer e 

Kaplinsky (2010) trabalham com a teoria dos complexos de Jung a fim de demonstrar a forma 

como o complexo se manifesta no nível cultural da psique – consciente e inconsciente. A 

teoria dos complexos aproxima a psicologia analítica de uma psicologia clínica da cultura.  

No Brasil, Denise Ramos (2004) desenvolve pesquisas sobre aspectos do complexo 

cultural em afrodescendentes. As principais pesquisas de Denise Ramos sobre esse tema são: 

“The influence of ancestrally and skin color in self esteem and identity: a comparative study 

between graduate students from São Paulo and Salvador” (RAMOS, 2009a); “Creativity and 

art as part of the elaboration of trauma brought on by slaver” (RAMOS, 2009b); “Identity 

formation and feelings of self-esteem: a comparative study between black and white students” 

(RAMOS, 2010); “Non Ducor; Duco, I am not led, I lead” (RAMOS, 2012); “Formação da 

Identidade e sentimentos de autoestima: um estudo comparativo entre jovens brancos e 

negros” (RAMOS, 2015).  

Denise Gimenez Ramos (2008; 2009a) relaciona o complexo cultural com a corrupção 

no país, em uma análise cuidadosa da psique coletiva do povo brasileiro. Ela afirma que “[...] 

a corrupção não é apenas uma questão de ética ou ganância, mas também um sintoma 

patológico na identidade coletiva do Brasil, que, pelo menos parcialmente, origina-se a partir 

de um complexo cultural de inferioridade” (RAMOS, 2004, p. 104). Na pesquisa “Non Ducor, 

Duco, eu não sou conduzido, conduzo”, Ramos (2012) analisa as raízes históricas e culturais 

do complexo cultural de poder da cidade de São Paulo e seus moradores.   

Gustavo Barcellos (2012) investiga as bases arquetípicas do monoteísmo do 

Mediterrâneo e compara essas bases com a cultura latino-americana. Ele apresenta as 

contrições da cultura sul-americana, a brasileira em especial, com seu politeísmo, para a 

compreensão do complexo cultural nessa região do mundo (BARCELLOS, 2012).  

 Walter Boechat (2012), no artigo “Racismo cordial, raça como complexo cultural”, 

traça um paralelo entre as imagens do povo brasileiro, baseadas no mito do homem cordial, 

construídas por Kidder e Fletcher, em 1844 (1941), e divulgadas por Sérgio Buarque de 

Holanda (1978), com a possibilidade da existência, no Brasil, de um racismo cordial 

dissimulado (BOECHAT, 2012).  

Liliana Wahba (2012) descreve os complexos culturais da cidade de São Paulo por 

meio da análise dos grafites. Por seu turno, Brian Feldman (2012) analisa as experiências de 

crianças e adolescentes e o impacto dessas experiências na vida adulta, como resultante do 

complexo cultural (WAHBA, 2012).  
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A partir da revisão da literatura, podemos afirmar que complexos culturais surgem de 

traumas sofridos pelo grupo, com a vivência do genocídio, dos horrores da escravidão, da 

perversidade das guerras, das chamadas “limpezas étnicas”, eventualmente, da humilhação 

pela exclusão social e econômica e, obviamente, do preconceito racial. Os complexos 

originam-se também de traumas, choques emocionais que, de certa forma, cindem a 

consciência. Os complexos são, por natureza, autônomos. “A hipótese pela qual os complexos 

são psiques parcelares cindidas, tornou-se uma certeza. A sua origem, a sua etiologia é muitas 

vezes um choque emocional, um traumatismo ou qualquer outro incidente análogo, tendo por 

resultado a separação de um compartimento da psique.” (JUNG, 1975, p. 228).  

 

Por isso encontramos provas inegáveis de complexos em todos os povos em todas as 
épocas. Os monumentos mais antigos da literatura falam-nos deles. A epopeia de 
Gilgamesh descreve a psicologia do complexo de potência com uma maestria 
inegável, e o livro de Tobias, no Antigo Testamento, refere-se à história de um 
complexo erótico e de sua cura. (JUNG, 1975, p. 232). 

 

O complexo tem um conteúdo pessoal e outro arquetípico. O trauma pessoal ou 

coletivo deixa em rastro, uma marca no sujeito e no grupo. Essa marca é quase sempre de 

natureza afetiva e emocional. O núcleo do complexo é representado, em geral, por um 

arquétipo e, ou, um daimon. “O núcleo arquetípico confere aos complexos o seu caráter 

universal típico”, como, por exemplo, “o complexo de inferioridade/superioridade”, os 

“complexos parentais”, vários complexos sexuais (Édipo, Electra) e assim por diante 

(KALSCHED, 2013a, p. 169). 

Os traumas históricos que se encontram na base dos complexos, no sujeito e na 

cultura, são transmitidos de forma intergeracional pela experiência comum das vivências de 

sofrimento compartilhadas, pelas histórias do grupo e pelo não dito. A esses traumas, 

podemos acrescentar ainda aqueles causados pela humilhação constante, exclusão social e 

econômica a que são submetidos os grupos marginalizados pelas classes dominantes. Pode-se 

facilmente adicionar aos traumas grupais, os traumas socialmente estruturados, produzidos 

por meio da miséria, da exclusão social e da degradação diária de milhões de pessoas, cujo 

sofrimento foi-se tornando invisível pela sociedade e visível pela diferença na cor da pele 

(KIMBLES, 2004). 

O trauma histórico intergeracional da escravidão pode encontrar-se na base do 

complexo cultural de quilombolas. O trauma transgeracional e o complexo cultural podem ser 

personificados e presentificados nos sonhos, narrativas, memórias, etc. e, dessa forma, afetar 
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o autoconceito e a autoestima de quilombolas. No próximo item, discorreremos sobre alguns 

aspectos desses constructos teóricos que interessam ao escopo desta pesquisa: o kairós, o 

tempo presente, o tempo da mente; o sonho, na psicologia analítica; o autoconceito; a 

autoestima; e o processo de resiliência. 

 

3.4 O COMPLEXO CULTURAL DE INFERIORIDADE EM AFRODESCENDENTES 

 

Denise Gimenez Ramos (2006) abriu os trabalhos sobre complexo cultural no Brasil. 

Ramos realizou uma pesquisa sobre corrupção, no Brasil. Nessa investigação, a autora aponta 

com precisão as possíveis causas do complexo de inferioridade do brasileiro: o mito fundante 

do Brasil (aquilo que Sergio Buarque chamou de “a visão do paraíso”); a escravidão; as 

imagens do Brasil no imaginário medieval e os primeiros habitantes, geralmente, degredados 

e aventureiros. Denise Gimenez Ramos conclui: 

 

A hipótese da existência de um complexo de inferioridade na cultura brasileira foi 
confirmada pelas três abordagens aqui utilizadas. Tanto a observação de campo 
quanto a pesquisa social e a opinião de analistas foram homogêneas na descrição de 
comportamentos mais ou menos conscientes, que invariavelmente revelam um 
sentimento profundo de menosprezo e abjeção em relação si mesmo. (RAMOS, 
2006, p. 118). 

 

Ramos entrevistou 33 analistas e estudantes membros das sociedades de analistas 

filiados à International Association for Analytical Psychology, à Sociedade Brasileira de 

Psicologia Analítica e à Associação Junguiana do Brasil. Os resultados registram que 100% 

dos respondentes constataram existir um complexo de inferioridade do brasileiro.  

O complexo de inferioridade manifesta-se pela baixa autoestima, dependência, 

insegurança, desvalorização da cultura e de personalidades nacionais, piadas contra si mesmo 

e depreciação do Brasil frente ao estrangeiro (o eterno retorno do mito do herói civilizador 

incorporado na pessoa do estrangeiro). Nesse estudo, 80% reconhecem, em suas respostas, a 

vigência da Lei de Gerson, aquela segundo a qual o mais importante é levar vantagem em 

tudo. Desses informantes, 70% indicaram ainda a falta de limites e o prazer de depreciar e 

desrespeitar as leis, normas e sinais de trânsito. Dos entrevistados, 60% fizeram referência à 

ausência de heróis míticos nacionais; 30% referiram-se ao brasileiro como narcisista, 

exibicionista e permissivo em excesso; e 20% avaliaram que a tipologia do brasileiro tendente 

ao extrovertido o fazem inferiorizado em face de sujeitos de cultura introvertida. A conclusão 

da pesquisa de Ramos e Machado: 
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Poderíamos, portanto, afirmar que os analistas identificaram por unanimidade um 
complexo de inferioridade que apresenta vários sintomas, predominantemente: baixa 
autoestima e vergonha da identidade cultural. Os comportamentos patológicos de 
corrupção, malandragem e desobediência a leis poderiam ser consequência deste 
complexo de inferioridade. (RAMOS; MACHADO, 2004, p. 9).  

 

Em outra pesquisa realizada por Denise Ramos e Renata Winning (RAMOS; 

WINNING, 2009) sobre “A Formação da Identidade e Sentimentos de Autoestima: Um 

Estudo Comparativo Entre Jovens Brancos e Negros”, as autoras estabeleceram como 

objetivo principal observar os sentimentos de autoestima e de identidade em estudantes 

negros e brancos de nível fundamental II e médio. A investigação foi realizada com 164 

sujeitos. Foram testadas 10 hipóteses nessas pesquisas. Denise Ramos utilizou como definição 

da cor da pele a nomenclatura branco, mulato e negro, por ser a mais usual no meio onde foi 

realizada a investigação.  

Foram estudadas sete qualidades: beleza (bonito e feio), autoestima (gosta de si e não 

gosta de si), status social (pobre e rico), sucesso profissional (bem-sucedido profissionalmente 

e fracassado profissionalmente), sociabilidade (muitos amigos e poucos amigos), identificação 

racial (parecido com você e não parecido com você) e ideal de ego (com quem gostaria de se 

parecer e com quem não gostaria de se parecer). As pesquisas de Ramos supracitadas apontam 

para existência de um complexo cultural do negro em relação branco(RAMOS; WINNING, 

2009, p. 50-51).  

Quando apresenta a corrupção como sintoma do complexo cultural brasileiro, Denise 

Gimenez Ramos ressalta, na pesquisa “Corruption: symptom of a cultural complex in Brazil” 

(2004), o trauma da escravidão como uma das possíveis causas desse complexo cultural. Das 

variáveis causais apontadas por Ramos (2006) para a existência do complexo cultural de 

inferioridade do brasileiro, destacamos a escravidão como a mais importante e menos 

pesquisada no Brasil.  

 

A outra vertente do trauma na formação da identidade brasileira, como já foi dito, é 
a escravidão que junto com a colonização leva a uma dominação quase absoluta, em 
que todo o poder de decisão é abolido e as pessoas são até reduzidas ao estado de 
coisas - marcando mais um trauma na formação da identidade brasileira! (RAMOS, 
2004, p. 116).  

 

3.5 CONCLUSÃO 
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A Alemanha na Segunda Guerra Mundial é analisada por Carl Gustav Jung no 

“Votam” (JUNG, 1993). No entanto a teoria do complexo cultural foi revisitada e ampliada 

recentemente, na obra “The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyche 

and Society”, coordenada por Thomas Singer e Samuel L. Kimbles (2004). A dificuldade para 

se trabalhar com essa teoria são de três naturezas: a subjetividade do conceito de complexo 

cultural; a subjetividade do pesquisador; e o aspecto folclórico da teoria. 

a) A subjetividade do conceito de complexo cultural – a teoria dos complexos 

aponta para eventos de natureza puramente inconscientes, absolutamente 

subjetivos. Objetivar o subjetivo não é uma tarefa simples nem fácil para o 

pesquisador. 

b) A subjetividade do pesquisador – esta dificuldade decorre da primeira. É 

necessário que o pesquisador aceite a teoria dos complexos como fato 

psicológico objetivo para operacionalizar a teoria, o que nem sempre é factível. 

c) O aspecto folclórico da teoria – a teoria do complexo cultural por debruçar-se 

sobre aspectos visíveis de grupos e povos humanos. Tal atitude pode favorecer 

o levantamento de hipóteses preestabelecidas. Tal procedimento corre o risco 

de tornar a teoria dos complexos culturais, uma psicologia do senso comum.  

 

As razões apontadas obrigam o pesquisador que trabalha com a teoria dos complexos a 

um esforço maior de objetividade em sua pesquisa para não comprometer os resultados 

alcançados com tanta subjetividade. Registra-se, todavia, a total impossibilidade de se realizar 

pesquisas em psicologia clínica da cultura, tendo como background (substrato) a psicologia 

analítica sem considerar a subjetividade. A subjetividade, no mais das vezes é o próprio foco e 

objeto da pesquisa.  
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4 O SONHO NA LINGUAGEM TRAUMÁTICA, O SONHO XAMÂNICO, O 

KAIRÓS O TEMPO PRESENTE 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A complexidade dos objetos de estudo desta pesquisa obrigou este pesquisador a 

buscar outros aspectos teóricos relevantes para suportar a subjetividade quilombola fruto da 

observação de campo. Os aspectos teóricos considerados neste capítulo procuram deslindar o 

mundo subjetivo com relação ao sonho, ao trauma, ao tempo, etc. Foram coletados aqueles 

aspectos das grandes teorias e microteorias relacionados aos fenômenos estudados. São 

fatores teóricos que se complementam e, por isso mesmo, às vezes se interpenetram. São eles: 

o sonho na linguagem traumática; o sonho xamânico; o kairós - o tempo presente.  

O sonho ocupa um papel de destaque na Psicologia Analítica. Os sonhos tanto podem 

se reportar aos estados conscientes quanto aos estados inconscientes do sujeito. Os sonhos 

podem não apenas estar ligados ao passado como representar fatos do presente, do cotidiano, 

ou apontar para fatos futuros da vida do sonhador (JUNG, 1975). Os complexos podem 

aparecer no conteúdo dos sonhos. “Jung, portanto, tentou expor conscientemente a sua 

opinião de que o objetivo da interpretação dos sonhos é descobrir tanto os complexos quanto 

o que o inconsciente tema dizer a respeito dos complexos.” (MATTOON, 2013, p. 31). Neste 

trabalho, o sonho será abordado tanto com respeito aos seus aspectos coletivos, como 

linguagem de traumas, quanto aos seus aspectos xamânicos.  

Carl Gustav Jung (1964) considera os sonhos como os mais fecundos e acessíveis 

caminhos de exploração do inconsciente, para quem deseja investigar a capacidade de 

simbolização do homem. No inconsciente, nenhum símbolo onírico pode ser separado da 

pessoa que o sonhou, da sua história de vida pessoal, do passado e presente, e nem mesmo das 

suas expectativas quanto ao futuro. Por esse motivo, Jung afirma que nenhum manual de 

interpretações de sonhos é válido e eficaz, pois os símbolos são próprios do sonhador e só 

fazem sentido no contexto da história de vida de quem sonhou. Matoon, seguindo Jung, 

relaciona os sonhos ao complexo e postula que “[...] o objetivo da interpretação dos sonhos é 

descobrir tanto os complexos quanto o que o inconsciente tem a dizer a respeito dos 

complexos” (MATTOON, 2013, p. 31).  

Jung trabalha com o simbolismo no contexto da interpretação dos sonhos, porque julga 

impossível entender tão bem um sonho alheio, a ponto de interpretá-lo perfeitamente bem. Ele 
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costumava falar para seus alunos aprenderam tudo, ao máximo, sobre simbolismo, mas, na 

hora de interpretar um sonho, deveriam esquecer de tudo a fim de apreender o sonho da 

perspectiva do sonhador, e não do analista (JUNG, 1964, p. 18). “O sonho, portanto, num 

vocabulário simbólico, isto é, por meio de representações figuradas e sensoriais, comunica-

nos ideias, juízos, concepções, diretrizes, tendências, etc., que, recalcadas ou ignoradas, se 

encontravam no estado de inconsciência.” (JUNG, 1975, p. 257).  

Carl Gustav Jung (1998) considerava que, para se entender o sentido do sonho, deve-

se perguntar ao sujeito que elementos estão associados à imagem onírica. Lugares conhecidos, 

familiares, parentes, fatos passados, etc., porém a redução é insuficiente. Deve-se questionar o 

porquê daquelas associações, e não outras. Uma causa só é insuficiente. Só a influência de 

várias causas é capaz de dar uma determinação verossímil das imagens do sonho. Pode-se 

evocar toda a história do indivíduo como material associativo ao sonho, todavia deve-se ir até 

onde possa parecer necessário. Deve ser feita uma seleção do material e submetê-lo ao 

método comparativo. Os fenômenos psicológicos podem ser abordados de duas formas: 

causalidade e finalidade. Portanto, deve-se buscar também o para que do sonho, isto é, a sua 

finalidade. Na perspectiva de Jung, só o porquê não resolve. O porquê, por ser causal, pode 

ser reducionista. Já o para que abre novas possibilidades para o sonhador, é probabilístico e 

teleológico (JUNG, 1998).  

 

Podemos formular a questão da seguinte maneira: para que serve este sonho? Que 
significado tem e o que deve operar? Estas questões não são arbitrárias, portanto 
podem ser aplicadas a qualquer atividade psíquica. Em qualquer circunstância é 
possível perguntar-se por quê? E para quê? Pois toda estrutura orgânica é 
constituída de um complexo sistema de funções com finalidade bem definida e cada 
uma delas pode decompor-se numa série de fatos individuais, orientados para uma 
finalidade. (JUNG, 1998, p. 249).  

 

4.2 O SONHO COMO LINGUAGEM DO TRAUMA  

 

O trauma pode assumir personificações nos sonhos. Nesse caso, tais sonhos são 

carregados de emoções semelhantes àquelas vivenciadas pelo sujeito, na experiência 

traumática, intensas e ameaçadoras. Se, por um lado, o sonho possibilita uma catarse para as 

emoções, as sensações e os sentimentos da experiência traumática reprimidos no inconsciente, 

há que se considerar também que, em alguns desses sonhos, o sujeito revive a experiência 

traumática. A intensidade afetiva do trauma, no sonho, pode retraumatizar o sujeito, como 
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ocorre no pesadelo. Donald Kalsched (1996) afirma que existem duas importantes 

constatações, na literatura a respeito do trauma: 

 

A primeira constatação é que a psique traumatizada é autotramatizante. O trauma 
não termina com a cessação da violência externa, mas prossegue com o mesmo 
vigor no mundo interior da vítima do trauma, cujos sonhos são com frequência, 
assombrados por figuras interiores opressoras. A Segunda constatação é o fato 
aparentemente perverso de que a vítima do trauma psicológico continuamente dar 
consigo em situações de vida nas quais é retraumatizada. (KALSCHED, 2013, p. 
20). 

  

Na linguagem do sonho traumático, não é incomum que a representação do complexo 

afetivo derivado do trauma apareça reassentada por imagens daimônicas: “Pesquisas 

cuidadosas desses sonhos em situações clínicas conduzem à nossa hipótese principal de que as 

defesas arcaicas associadas ao trauma são personificadas como imagens daimônicas.” 

(KALSCHED. 2013, p. 14). A imagem daimônica representa, na psique, o processo de 

sofrimento e a dissociação psíquica. Daimônico é derivado de daimon:  

 

Uma sugestão para uma possível interpretação provém da derivação da palavra 
diabólico, do grego dia (através) e ballein (lançar) (Oxford English Dictionary), 
donde, lançar através ou separado. Disso deriva o significado usual de diabolôs 
como o Diabo, isto é, aquele que atravessa, impede ou desintegra (dissociação). 
(KALSCHED, 2013, p. 37).  

  

Os sujeitos traumatizados são assombrados por sonhos terríveis. Nesses sonhos, 

destaca-se a figura obscura do daimon como epicentro do evento onírico. O daimon no sonho 

talvez represente o núcleo do evento traumático. Em sua obra “Recuerdos, suenos, 

pensamento”, Carl Gustav Jung (1971) usou o termo daimon como explicação parcial da 

gênese da sua obra e de sua vida. Ele viveu, escreveu e desenvolveu a psicologia analítica 

como uma consequência de estar sob a inspiração do daimon.  

O termo daimon, em Jung, refere-se à energia criadora e obscura que flui do 

inconsciente, um arquétipo ou o numinoso, aquele numinoso de Rudolfo Otto, , desde os 

tempos primordiais, tem sido atribuído como portador de um poder divino e que possui uma 

autoridade muito maior do que o intelecto humano (OTTO,1985). “Quando o daimon está em 

ação, sentimo-nos muito perto e muito longe. Só quando ele se cala é que podemos guardar 

uma medida intermediária.” (JUNG, 1975, p. 309).  

O daimon corresponde às memórias implícitas da neurociência localizadas no lado 

direito do hemisfério cerebral (WILKILSON, 2009; 2010). O daimon brota do inconsciente. 
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Embora pareça um termo místico, obscuro, Jung deixa claro, todavia, que o daimon se refere 

ao inconsciente (JUNG, 1975, p.291). O daimon, em outras palavras, mantém a tensão dos 

opostos, com seus bons e maus aspectos. Jung também destacou a estreita ligação entre o 

daimon e criatividade (JUNG, 1975, p. 297).  

 

4.3 SONHOS XAMÂNICOS    

 

As narrativas coletivas dos povos – seus mitos, suas lendas, suas visões, suas histórias 

– são consideradas, por Jung, como equivalentes dos sonhos: “As ‘narrativas dos povos’ 

(aquelas de autoria de um povo, e não de um indivíduo) – mitos, lendas e contos de fada – são 

frequentemente considerados por Jung como sendo o equivalente dos sonhos de uma pessoa, 

ou seja, produtos do inconsciente” (MATOON, 2013, p. 58). O sonho coletivo reflete não só a 

trajetória do sujeito, mas também do grupo, como inclui a saga da comunidade em seu 

conteúdo. “Os sonhos para esses povos tem um papel central em suas culturas e são 

geralmente utilizados para nortear suas vidas, assim como servem de guia para as ações do 

grupo como um todo.” (FARIA; FREITAS; GALIBACH, 2014, p. 270).  

O Xamã, chamado de Pajé entre os índios brasileiros e entre os negros da foz do Rio 

Amazonas, é uma espécie de médico, curandeiro, feiticeiro e sacerdote. O Pajé é portador de 

uma vocação divina especial. Ciente dessa vocação, ele é separado, desde cedo, para a sua 

iniciação, dedicando-se a fazer a mediação entre as forças espirituais do bem e do mal, entre a 

saúde e a doença, a loucura e a sanidade, Deus e o demônio, os santos e os pecadores e 

também entre o chronos e o kairós.  

 

O Pajé é escolhido por um sinal. Algo sobrenatural. Meu pai chorou na barriga da 
minha avó. Esse foi o sinal. Ele já nasceu Pajé. Seus poderes foram reconhecidos 
desde criança. O choro na barriga da minha avó foi o sinal do seu chamado. E ele 
atendeu a este chamado até se converter ao protestantismo e converter o quilombo, 
em 22 de maio de 1968. (Rio Negro, 70 anos).  

 

O Pajé do Amazonas, como no resto do Brasil, é fruto do sincretismo religioso, do 

cruzamento do catolicismo popular com religião indígena e com os cultos afro-brasileiros. Os 

quilombolas chamam essa prática religiosa de religião de pena e maracá. A religião de pena e 

maracá tem como centro da sua prática a invocação dos encantados. Os encantados são os 

espíritos dos ancestrais, da natureza e dos antepassados que vivem no fundo dos igarapés e 
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podem ser invocados e recebidos pelo fenômeno da possessão. A função dos encantados é 

proteger, curar e orientar a vida dos vivos (TAUSSIG, 1993; FIGUEREDO, 2008).  

O Pajé é dotado de poderes mágicos, capaz de realizar e quebrar magias, feitiçarias e 

encantamentos. O Pajé tem o poder de invocar e incorporar os encantados. O Pajé conhece os 

segredos da natureza, da floresta, dos tempos e do coração do homem.  

No Amazonas, o Pajé é o médico e o guia espiritual de índios e quilombolas. O Pajé 

dessa região pode ser enquadrado segundo a definição de Mircea Eliade (2002): “Desde o 

início do século, os etnólogos se habituaram a utilizar como sinônimos do termo xamã, 

medicine man, feiticeiro e mago para designar certos indivíduos dotados de prestigio mágico-

religioso encontrados em todas as sociedades primitivas” (ELIADE, 2002, p. 15). Além da 

arte de curar, o Pajé é um profundo conhecedor dos efeitos benéficos e maléficos das ervas. O 

Pajé é dotado da técnica do êxtase. O êxtase lhe permite subir aos céus e/ou descer ao inferno 

da alma humana, além de possibilitar certa atividade profética de previsão dos tempos futuros 

para o grupo e até para o sujeito. O Pajé é o especialista na análise dos fenômenos naturais 

como preditores do futuro. O Pajé pode prever, por exemplo, se no próximo ano haverá chuva 

abundante, ou seca calcinante. O Pajé domina a interpretação dos sonhos (ELIADE, 2002, p. 

17).  

 

Na literatura mundial, o pajé é mais conhecido como xamã. Seu status de 
especialista no mundo onírico não decorre somente de um conhecimento intelectual 
ou didático do assunto, mas, sobretudo, de uma vivência visceral no mundo dos 
sonhos, e é a partir deste conhecimento empírico que o pajé sustenta suas práticas de 
cura. (OLIVEIRA, 2014, p. 271).  

 

O sonho do Pajé serve a um propósito de compensação e de cura da alma. O Pajé pode 

sonhar, em transe, dormindo ou mesmo acordado. Do ponto de vista psicológico, o sonho do 

Pajé é um fenômeno psíquico normal, que transmite à consciência reações inconscientes ou 

impulsos espontâneos. A maioria dos sonhos pode ser interpretada por associação, mas, em 

certos sonhos proféticos e premonitórios, podem aparecer elementos que não são individuais 

ou formas mentais cuja presença não encontra explicação na vida do indivíduo. Tais sonhos 

mais parecem formas primitivas da cultura e podem representar uma herança do espírito 

humano. Herança esta originária daquele lugar onde se situam os arquétipos, o inconsciente 

coletivo.   

 

Diferente de nosso mundo ocidental, em que o especialista em sonhos, como o 
psicólogo ou analista, é mais um interprete ou um tradutor do mundo onírico das 
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pessoas, o pajé utiliza seu mundo onírico como fonte de conhecimento e cura. O que 
lhe garante o status de especialista em sonhos é o uso que ele próprio faz de seus 
sonhos. “Para o pajé, o sonho é fundamental e pode ajudá-lo a antever 
acontecimentos, descobrir autores de furto e muitas outras adivinhações”. 
(OLIVEIRA, 2014, p. 275). 

  

No sonho do Pajé, o elo entre o sonho, a fantasia e a realidade são o símbolo e o mito. 

O símbolo, na estrutura onírica, é o caminho de aproximação entre realidade e fantasia, entre 

o arquétipo e o mito. O mito é a forma mais comum de inserir o símbolo na narrativa e 

transmiti-lo às gerações futuras.  

 

Esse elo crucial entre os mitos arcaicos ou primitivos e os símbolos produzidos pelo 
inconsciente é de valor prático para o analista. Permite-lhe identificar e interpretar 
esses símbolos em um contexto que lhes confere tanto uma perspectiva histórica 
quanto um sentido psicológico. (JUNG, 1964, p. 109).  

 

Na intepretação dos sonhos de natureza arquetípica e coletiva, é facultativo considerar-

se o contexto histórico onde o sonho emerge, além das informações necessárias sobre o 

ambiente do sonhador. Um dos métodos utilizados é a amplificação. Nesta, pode-se utilizar o 

conhecimento histórico, mitológico, fabular e até mesmo usar parábolas para decifrar o 

conteúdo do sonho. “Quando os sonhos encerram um conteúdo arquetípico, a amplificação 

inclui paralelos, imagens semelhantes em situações semelhantes, em segundo plano, extraídos 

da literatura mitológica e etnológica.” (MATOON, 2013, p. 120).  

O tempo do mito é o mesmo do sonho, é o kairós. O tempo profano é representado 

pelo khronos e o tempo sagrado pelo kairós. Antes de adentrarmos por essa discussão, tem-se 

uma pergunta simples para se responder: o que é o tempo? “Se alguém me perguntar, eu sei; 

se quiser explicar, já não sei. Porém atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que, se 

não houvesse a memória, não haveria tempo passado; que se nada sobreviesse, não haveria 

tempo futuro e, se agora nada houvesse, não existiria tempo presente.” (AGOSTINHO, 1997, 

p. 322).  

 

4.4 O KAIRÓS: O TEMPO PRESENTE 

 

Santo Agostinho (1997, p. 323), nas “Confissões”, afirma que os tempos, geralmente 

contados como três, na verdade, são considerados apenas um: o tempo presente. O tempo 

passado é aquele que já se foi, portanto, já não é. O tempo futuro é o que será, por 

conseguinte, não se pode garantir que exista nem mesmo como possibilidade. “Hume aponta 
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para uma incômoda questão: temos absoluta certeza de que o Sol, que nasceu ontem e hoje, 

também nascerá amanhã – mas como chegamos a esta conclusão, se o seu oposto não é 

impossível?” (CHAGAS, 1987, p. 377). Resta o tempo que corresponde ao presente linear do 

grego koinê. Nesse presente contínuo, portanto, podemos afirmar que o tempo presente se 

desdobra em três: o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente 

das coisas das futuras. “O Kairós é o momento transitório no qual algo acontece à medida que 

o tempo decorre.” (STERN, 2007, p. 29). O kairós é o tempo do sagrado, dos mitos, dos ritos 

e das celebrações e, às vezes, dos traumas. O tempo que se situa entre o alfa e o ômega 

(BÍBLIA, APOCALIPSE, - 22:13).  

 

Seu sentido original – o tempo oportuno, o tempo de agir – deve ser contrastado com 
o khronos, o tempo mensurável ou tempo do relógio. O primeiro é qualitativo, o 
segundo é quantitativo. A palavra inglesa timing expressa algo de caráter qualitativo 
do tempo, e se falássemos de um timing de Deus em sua atividade providencial, este 
termo se aproximaria do sentido da palavra kairós. (TILLICH, 2005, p. 800). 

 

Mircea Eliade (1992) observa que o homem secularizado, pós-moderno, só conhece o 

tempo khronos, o tempo monótono do trabalho. Falta-lhe, entretanto, o tempo do lazer e das 

festividades, pois, para ele, o tempo não tem mistério; o tempo é começo e fim, antes e 

depois, e, independentemente de seus diferentes ritmos temporais, o “[...] homem não 

religioso sabe que se trata sempre de uma experiência humana, onde nenhuma presença divina 

se pode inserir” (ELIADE, 1992, p. 61). O tempo cronológico é o tempo do relógio moderno:  

 

Não podemos conceber o tempo senão com a condição de distinguir nele momentos 
diferentes. Ora qual é a origem dessa diferenciação? Certamente, os estados de 
consciência que já experimentamos podem se reproduzir em nós, na mesma ordem 
em que aconteceram primitivamente: e assim, porções do nosso passado voltam a ser 
presente, mesmo distinguindo-se espontaneamente do presente. (DURKHEIM, 
1989, p. 39). 

 

O khronos é um tempo arbitrário que corresponde ao tempo histórico da experiência 

vivida. O khronos situa o homem dentro do contexto histórico de passado, presente e futuro, o 

antes, o agora e o depois. Diante do khronos, todavia, a relevância do tempo recai sempre 

sobre o passado e sobre o futuro. O tempo presente parece fadado a desaparecer da 

experiência humana. O tempo presente parece escapar na narrativa, torna-se subjetivo. O 

khronos situa-se quase sempre num ponto em movimento em direção ao porvir.  
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Devolver o tempo à experiência é uma frase curiosa. Eis o que se encontra por trás 
dela: é fácil pôr um tempo linear, de relógio (chronos), em histórias sobre nós 
mesmos – o antes, o depois e o meio – tempo de nossas narrativas. Mas não é tão 
claro como se faz para se colocar o tempo subjetivo (o que quer que isso se revele 
ser) nas experiências que estão acontecendo agora. (STERN, 2007, p. 27). 

 

O tempo subjetivo, o agora, é o kairós. O tempo da mente corresponde ao tempo 

sagrado. “O tempo sagrado é pela sua natureza própria reversível, no sentido em que é, 

propriamente falando, um Tempo mítico primordial tornado presente.” (ELIADE, 1992, p. 

81). O tempo sagrado situa-se em outra dimensão. Ele permite ao homem, por meio do rito e 

do mito, adentrar nessa outra dimensão de tempo e dela sair quantas vezes forem necessárias. 

Todo rito e toda celebração do sagrado possibilita a recriação do tempo primordial que deu 

origem ao rito e à celebração. Em sentido bíblico, esse tempo sagrado é o kairós. O kairós, a 

plenitude do tempo (BÍBLIA, GÁLATAS - 4:4) corresponde ao momento em que a 

manifestação de Deus irrompe na história. É a intervenção do sagrado no khronos. 

O kairós é o tempo da mente, da percepção, do sonho e do sonhador. O kairós 

estrutura os conteúdos das memórias implícitas e explícitas nas narrativas. De tal forma que, 

quando o sujeito acessa um trauma, seja por meio da narrativa, seja por meio do sintoma, seja 

por intermédio do sonho, ele o faz no microcosmo do presente, no eterno fluir da consciência. 

O passado tanto influencia o presente quanto é influenciado por ele. O kairós interliga no 

tempo da mente o passado, o presente e o futuro.  

 

Outra característica do momento presente que me intrigava era o fato de ele ter um 
trabalho psicológico a fazer. E preciso aglomerar e entender o momento enquanto 
ele está passando, e não depois, e voltar para a próxima ação. Com isso em mente, o 
título seguinte foi Kairós, a palavra grega para o momento propício, ou o momento 
em que algo vem a ser. Kairós é uma unidade de tempo tanto subjetiva quanto 
psicológica. Claramente, o momento presente precisa ter aspectos de kairós porque 
gera a necessidade de entender o que aconteceu no passado, o que está acontecendo 
agora e como agir em relação a isso. Ele requer uma completa apreensão dos 
acontecimentos no momento em que eles se desdobram. (STERN, 2007, p. 15).  

 

Nem nas memórias implícitas existem lembranças puras do passado. Na reconstrução 

do passado pela narrativa, as memórias implícitas e explícitas se interpenetram. “Em suma, a 

intrincada interdependência entre o significado explícito e a experiência afetiva implícita fica 

clara no nível local do momento presente.” (STERN, 2007, p. 222). A memória explícita de 

um acontecimento implícito é a totalidade do contexto de recordação do presente. “Durante o 

seu desdobramento, enquanto ele passa do horizonte do passado-do-presente para o horizonte 
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do futuro-do-presente, ocorrem mudanças analógicas das categorias ao longo do seu curso.” 

(STERN, 2007, p. 225). 

 

Em resumo, a memória não é vista como uma biblioteca de experiências na qual as 
primeiras edições são mantidas em sua forma original e uma delas pode ser 
solicitada e trazida para o presente como uma lembrança a ser vivida fielmente. Ao 
contrário, a memória é vista como um conjunto de fragmentos de experiências. Estes 
são transformados numa experiência recordada inteira, da seguinte maneira: 
acontecimentos e experiências em curso no tempo presente atuam como um contexto 
(um contexto de recordação do presente) que seleciona, monta e organiza os 
fragmentos sob a forma de lembranças. (STERN, 2007, p. 224). 

 

Em síntese, os mitos e os arquétipos, bem como as forças impulsionadoras que eles 

representam, não são construtivos, nem destrutivos por si só. De acordo com Withmont 

(2004), eles podem ser ambos, dependendo do modo como se integram na vida da 

comunidade ou do indivíduo, assim como do modo como são vividos em termos do aqui e 

agora. Se estiverem conscientemente relacionados e reconciliados com as exigências éticas, 

eles serão construtivos, pois são os elementos por meio dos quais a vida recebe o seu impulso.  

O conceito de Kairós será de fundamental importância para se compreender o tempo 

presente e a presentificação do trauma nas narrativas dos quilombolas sujeitos desta pesquisa.  

 

4.5 CONCLUSÃO  

 

O sonho, na Psicologia Analítica, é a porta de entrada tanto do inconsciente pessoal 

quanto do inconsciente coletivo. O xamã é o sujeito que transita facilmente entre esses dois 

mundos inconscientes. A crítica que se pode fazer aqui é que, quando se trata do sonho, tem-

se pura subjetividade. “Como quer que seja, para nós terapeutas, a questão primordial, de 

ordem puramente prática e não teórica, é ter uma concepção do sentido do sonho.” (JUNG, 

1975, p. 254). O que se pode responder é que não se faz pesquisa em Psicologia Clínica, 

analítica, sobre o sonho, sem subjetividade. A mente é uma realidade puramente virtual, 

portanto, subjetiva. 

O mesmo é possível afirmar no tocante ao conceito de tempo. O tempo é um conceito 

subjetivo, arbitrário e precário. Fica cada vez mais evidente, contudo, para a neurociência, que 

o tempo do inconsciente é o tempo presente, conforme preconizado por Agostinho de Hipona 

(1997) e confirmado pela clínica de D. N. Stern (2007).  
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5 O AUTOCONCEITO, A AUTOESTIMA E A RESILIÊNCIA COMUNITÁRIA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, trata-se do autoconceito, da autoestima e da resiliência, especialmente 

da resiliência comunitária.  

A importância do autoconceito decorre do fato de que a percepção de si próprio 

perante o outro é que pode determinar as formas do ser no mundo. Além de ajudar a 

compreender como o sujeito pode existir e atuar, o autoconceito é capaz de, juntamente com a 

observação clínica e outros instrumentos, predizer como o sujeito poderá desempenhar 

determinadas tarefas e mesmo comportar-se em face de eventos específicos. O autoconceito 

pode estar igualmente relacionado ao sentimento de ser aceito, de ser amado, de ser autônomo 

e de ser competente, diante de si mesmo e do grupo. O baixo autoconceito pode estar ligado à 

desvalorização pessoal que pode levar ao estresse, à depressão, etc. (VAZ SERRA, 1986).  

A autoestima é considerada um dos pilares do bem-estar e da saúde física, mental e 

espiritual. O respeito por si mesmo decorre da autoestima. Algumas pesquisas têm 

correlacionado autoestima com depressão, com ajustamento emocional, com coping e 

resiliência. “De forma geral, altos escores de autoestima associam-se a humor positivo e a 

percepção de eficácia em relação a domínios importantes para a pessoa. Por isso, talvez, alta 

autoestima geralmente indique saúde mental, habilidades sociais e bem-estar.” (HUTZ; 

ZANON, 2011, p. 41). “Enquanto que baixa autoestima está associada com humor, negativo, 

percepção de incapacidade, delinquência, depressão e ansiedade social.” (HUTZ; ZANON; 

VAZQUEZ, 2014, p. 85).  

O conceito de resiliência encontra-se em fase de construção, discussão e debate. Do 

ponto de vista histórico, a introdução do conceito de resiliência na Psicologia foi precedida 

pela utilização dos termos invulnerabilidade e invencibilidade diante de fatores estressantes. 

Assim, a palavra resiliência aparece em contraposição a esses termos. Existem indivíduos 

resilientes, famílias resilientes e comunidades resilientes. A resiliência nasce das necessidades 

de se adaptar a fim de enfrentar situações estressantes para sobreviver. 

                 

5.2 O AUTOCONCEITO 
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A Escala de Autoconceito de Adriano Vaz Serra é uma escala do tipo Likert, 

constituída de 20 questões. Essa escala focaliza apenas aspectos emocionais e sociais de 

autoconceito. “A presente escala de autoavaliação, constituída por 20 questões, vem nos 

revelar a importância de aceitação/rejeição social e de autoeficácia na definição do conceito 

que o indivíduo faz de si mesmo.” (VAZ SERRA, 1998, p. 52). Dentre os constituintes 

intrínsecos do autoconceito, destaca-se a autoestima. 

 A escala foi criada com 20 questões, cada uma com cinco categorias diferentes de 

respostas, com mais um ponto acima do que a anterior. Nas questões negativas, as pontuações 

são revertidas. Assim, cada questão pode variar, de um mínimo de um ponto, para um 

máximo de cinco pontos, de acordo com as alternativas de respostas: “não concordo”; 

“concordo pouco”; “concordo moderadamente”; “concordo muito”; “concordo muitíssimo”. 

A Escala foi concebida de forma que uma pontuação mais alta do sujeito exprime um maior 

autoconceito deste (VAZ SERRA, 1998, p. 69-70).  

O autoconceito corresponde à percepção e mesmo à avaliação que o sujeito faz de si 

mesmo: “O autoconceito pode ser definido como a percepção que o indivíduo tem de si 

próprio e o conceito que, devido a isso, forma de si.” (VAZ SERRA, 1988, p. 109). Adriano 

Vaz Serra (1988) afirma que existem quatro tipos de influências que ajudam a construir o 

autoconceito: a percepção do outro sobre o sujeito – o sujeito se percebe a partir do olhar do 

outro, como num espelho. O autoconceito nasce, portanto, do complexo processo de dar e 

receber feedback.  

O autoconceito surge também do conhecimento que o sujeito tem do seu próprio 

desempenho em situações concretas. Nesse caso, as experiências do sujeito podem levá-lo a 

perceber-se como eficiente ou ineficiente, competente ou incompetente, adequado ou 

inadequado; uma terceira influência se refere à conduta do sujeito, em confronto com seus 

pares sociais, com os quais pode estar identificado; e, finalmente, a capacidade de avaliar um 

determinado comportamento em função das crenças e valores professados e veiculados pelo 

seu grupo de referência (VAZ SERRA, 1988, p. 101).  

Vaz Serra (1988) arrola os constituintes do autoconceito. São eles: as autoimagens, a 

autoestima e as autoidentidades. As autoimagens são derivadas dos papéis que o sujeito 

exerce na sociedade. Os papéis sociais não pertencem ao sujeito, pertencem antes aos grupos, 

organizações e intuições. Mesmo um homem comum, do senso comum, pode se perceber 

como pai, como filho, como irmão, como profissional, como marido, como amigo, como 

pescador e como cidadão. As formas como essas autoimagens organizam-se e hierarquizam-
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se variam de sujeito para sujeito. Se um homem pode supervalorizar a imagem profissional, a 

mulher pode sobrevalorizar a imagem corporal, por exemplo (VAZ SERRA, 1988, p. 102). A 

autoestima, por sua vez, tem que ver com noção de valor pessoal: “Podemos sintetizar que a 

atuoestima é o produto dos julgamentos que a pessoa faz acerca de si própria, de onde 

decorrem atribuições de bom ou de mal feitas a aspectos considerados relevantes da sua 

identidade.” (VAZ SERRA, 1988, p. 102). Finalmente, o terceiro fator relevante do 

autoconceito diz respeito às identidades do sujeito.  

Antonio da Costa Ciampa (1985) preconiza que a noção de identidade nasce da 

contradição imposta pelas relações do sujeito com o grupo social. Essa contradição gera os 

papéis sociais e os impõe ao indivíduo, que deve representá-los. Contudo essa contradição e, 

às vezes, a superposição de papéis sociais não são suficientes para fragmentar a identidade do 

sujeito. O “eu”, representado em um determinado papel, também o transcende. A sua 

identidade pertence à ordem das representações sociais e apresenta-se como totalidade 

contraditória: 

 

Podemos imaginar as mais diversas combinações para configurar uma identidade 
como uma totalidade. Uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto, 
una. Por mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu que sou 
assim, ou seja, sou uma unidade de contraditórios, sou uno na multiplicidade e na 
mudança. (CIAMPA, 1985, p. 61). 

 

Ciampa (1985) afirma que a identidade, do ponto de vista psicológico, nasce a partir 

da interação do sujeito com a comunidade; esta é considerada, no presente estudo, como o 

espaço privilegiado de interação do indivíduo com o outro, num determinado espaço 

geográfico por um longo período de tempo. Outra característica da comunidade é a existência 

de crenças e valores e objetivos comuns. Nesse sentido, a comunidade pode ser uma família, 

uma escola, uma igreja, uma instituição social, uma empresa, uma corporação de ofício, um 

sindicato, um quilombo, etc. A identidade do sujeito, nesse âmbito, vincula sua existência 

social ao contexto de uma comunidade: 

 

Para compreendermos melhor a ideia de ser a identidade constituída pelos grupos de 
que fizemos parte, faz-se necessário refletirmos como um grupo existe 
objetivamente: através das relações que estabelecem seus membros entre si e com o 
meio onde vivem, isto é, pela sua prática, pelo seu agir (num sentido amplo, 
podemos dizer pelo seu trabalho); agir, trabalhar, fazer, pensar, sentir, etc., já não 
mais substantivo, mas verbo. (CIAMPA, 1985, p. 64). 
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Instrumentos como o Inventário Clínico de Autoconceito de Vaz Serra não devem ser 

utilizados isoladamente, como preditores de comportamentos ou mesmo para se fechar um 

diagnóstico, todavia são importantes nessa tarefa, quando acompanhados da observação 

clínica e/ou de outros instrumentos de avaliação psicológica.  

 

5.3 A AUTOESTIMA 

 

O amor próprio é a fonte da autoestima. “A autoestima é definida como o sentimento, 

o apreço, e a consideração que uma pessoa sente por si própria.” (MAURER; BENEDETTI, 

2012, p. 6). A autoestima consiste na autoavaliação  e implica sentimento de valor, 

englobando um componente predominantemente afetivo, expresso numa atitude de 

aprovação/desaprovação em relação a si mesmo. O complexo cultural de inferioridade 

alimenta a baixa autoestima, nutre o desprezo por si mesmo, combate com todas as forças 

possíveis e impossíveis o amor próprio. Aquele que se ama, aquele que ama a si mesmo é 

visto com desconfiança. “A autoestima representa um aspecto avaliativo do autoconceito e 

consiste num conjunto de pensamentos e sentimentos referentes a si mesmo.” (HUTZ; 

ZANON, 2011, p. 41).  

 

Autoestima, segundo Rosenberg, é a avaliação que a pessoa faz de si própria, que 
implica um sentimento de valor expresso em uma atitude de 
aprovação/desaprovação em relação a si mesma. Essa avaliação tende a ser estável 
no tempo e em diferentes contextos, apresentando-se segundo níveis que podem 
variar de baixo a elevado. A baixa autoestima é caracterizada por um sentimento de 
incompetência, de inadequação à vida e de elevada desaprovação de si mesmo, 
enquanto a elevada é expressa por um forte sentimento de confiança, competência e 
elevada autoaprovação! (GORENSTEIN; WANG; HUNGEBUHLER, 2016, p. 
461).  

 

A Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) tem sido usada mundialmente para 

mensurar a autoestima de sujeitos em mais de 50 países do mundo. Essa escala foi 

conceituada pelo autor como um instrumento unidimensional capaz de classificar o nível de 

autoestima em baixo, médio e alto. A baixa autoestima se expressa pelo sentimento de 

incompetência, inadequação e incapacidade de enfrentar os desafios. A média é caracterizada 

pela oscilação do indivíduo entre o sentimento de aprovação e rejeição de si. E a alta 

autoestima consiste no autojulgamento de valor, confiança e competência. A escala original 

foi desenvolvida para adolescentes e possui 10 sentenças fechadas, sendo cinco referentes à 
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autoimagem, ou autovalor positivo, e cinco referentes à autoimagem negativa, ou 

autodepreciação (ROSENBERG, 1965).  

As sentenças da EAR são dispostas no formato Likert de quatro pontos, variando entre 

concordo totalmente e discordo totalmente. A EAR foi traduzida para 28 idiomas e sua 

difusão em até 53 países tem revelado problemas referentes à sua estrutura unidimensional 

(GORENSTEIN; WANG; HUNGERUHLER, 2016, p. 461-464). 

 A Escala de Autoestima de Rosenberg – EAR – foi desenvolvida por Rosenberg, em 

1965. É um instrumento utilizado para avaliação da autoestima global.  A validação da Escala 

de Autoestima de Rosenberg, no Brasil, com 492 homens e mulheres, com idade entre 18 a 50 

anos, produziu como resultado a média simples de 32,9.  

 

A RSES é constituída por dez itens, com conteúdos referentes aos sentimentos de 
respeito e aceitação de si mesmo. Metade dos itens é enunciada positivamente e a 
outra negativamente. A soma das respostas aos 10 itens fornece o escore da escala 
cuja pontuação total oscila entre 10 e 40 e a obtenção de uma pontuação alta reflete 
uma autoestima elevada. (MAURER; BENEDETTI, 2012, p. 8).  

 

A autoestima mantém-se estável, ao longo de determinados períodos de tempo, em 

contextos naturais da vida e pode variar com a idade. Diferenças de sexos quanto à autoestima 

têm sido pesquisadas nos últimos tempos, sem, contudo, apresentar uma diferença 

significativa em seus resultados.  

Instrumentos como A Escala de Autoestima de Rosenberg não devem ser utilizados 

isoladamente na avaliação psicológica. São instrumentos importantes quando combinados 

com outros testes e, especialmente, com a insubstituível observação clínica.  

 

5.4 A RESILIÊNCIA  

         

Na passagem da década de 1970 para 1980, pesquisadores americanos e ingleses 

voltaram suas atenções para o fenômeno das pessoas que permaneciam saudáveis apesar de 

expostas a severas adversidades. Denominaram, inicialmente, essas pessoas de invulneráveis; 

e o fenômeno, de invulnerabilidade, como o termo que seria, mais tarde, substituído por 

resiliência. 

O conceito de resiliência nasce da Física e parece estar relacionado com a resistência 

dos materiais. Há anos, físicos e engenheiros empregam a noção de resiliência para calcular a 

quantidade máxima de energia que um dado material pode absorver ao ser submetido a 
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determinado impacto, deformando-se sem se romper e voltando, posteriormente, à forma 

primitiva. Tal noção associa-se ao limite de elasticidade do material. Há cerca de 20 anos, a 

Psicologia apropriou-se desse termo para, de certa forma, representar o quanto as pessoas e 

comunidades podem suportar de pressão, sem, contudo, desenvolver doenças irreversíveis e 

mesmo sem comprometer a própria vida (GRAHAM, 2013).  

O conceito de resiliência na Psicologia, de modo geral, reporta-se à capacidade que o 

sujeito apresenta para se recuperar de abalos sofridos ou de se abalar e voltar ao que se era 

antes do abalo – tem mais que ver com o conceito físico da elasticidade do que propriamente 

de resiliência, porque a elasticidade seria a característica dos materiais de se deformarem e 

voltarem à sua forma origina após o fim da causa da deformação (KENT et al., 2010).  

Na Psicologia, a resiliência pode ser compreendida como o impulso para continuar 

vivendo depois de um trauma. Esse termo também pode se referir à vitalidade e às estratégias 

inatas e adquiridas de superação para voltar à vida após de um grande sofrimento, para 

superar o sofrimento causado pelo trauma (CIRULNIK, 2005; STERN, 2007; SOUTHWICH; 

CHARNEY, 2012).  

Resiliência é um termo precioso para aqueles que vivenciam o complexo cultural. 

Mais recentemente, começou-se a utilizar o termo resiliência também como sinônimo de 

superação. Resiliência foi igualmente objeto de estudos e pesquisas de Carl Gustav Jung. A 

maneira como cada um enfrenta as dificuldades e os desafios do cotidiano revelam, em grande 

parte, aspectos do seu si-mesmo. Isso é mais um fator indicador de que o inconsciente, para 

Jung, é uma fonte de criatividade e potencialidade, e não apenas um depositário dos 

conteúdos reprimidos, de imagens e vivências dolorosas cercadas pelos mecanismos de defesa 

do ego. Do inconsciente surgem os impulsos que tomam forma, de acordo com o espaço, o 

tempo e a cultura de uma pessoa (RAMOS; MACHADO, 2006). 

John Hillman (1997) analisa algumas personalidades que passaram por grandes 

tragédias e transformaram o sofrimento pessoal em energia e fonte de superação. Essas 

pessoas conseguiram apresentar um forte impulso para a vida e superação. Segundo Hillman, 

isso pode ser uma característica intrínseca de algumas personalidades e, quem sabe, da própria 

pessoa humana. Hilman se opõe ao fatalismo. O sujeito pode mudar sua biografia a qualquer 

momento da sua existência. Tragédia – pessoal, familiar e mesmo grupal –, portanto, não é 

destino (HILLMAN, 1997; 2010). 

Dentre as características biológicas, destacam-se a maior adaptabilidade e a 

capacidade de enfrentamento do estresse a partir do funcionamento do eixo HPA, 
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especialmente pela produção e modulação do cortisol frente a uma situação estressante. Essa 

resposta ao estresse também é regulada pela produção de dopamina, serotonina, norepinefrina, 

entre outros neurotransmissores. O resultado desse processo é a vitalidade elevada 

apresentada por pessoas resilientes (FEDER et al., 2010).  

Dentre as características de personalidade que contribuem para a resiliência, 

sobressaem as emoções positivas frente à vida, a inteligência pessoal centrada na solução de 

problemas concretos para a sobrevivência, bem como a capacidade de criar e manter redes de 

solidariedade em torno de si. Ademais, a resiliência aponta para a necessidade de se pertencer 

a redes de solidariedade. Pessoas resilientes são solidárias. E talvez, por isso, recebam mais 

solidariedade do que outras nas mesmas circunstâncias adversas (FABER; MAYER, 2010).  

Emoções positivas são essenciais, tanto para a produção de felicidade duradoura 

quanto para reforçar enfrentamento e resistência em face da adversidade. No entanto pouca 

pesquisa empírica atual se relaciona diretamente com essa noção. Como destacado em 

precedência, estudos futuros devem explorar o quanto as intervenções produtoras de bem-

estar podem aumentar a resiliência, produzindo emoções positivas, interpretações positivas e 

experiências positivas. “É nossa esperança que os resultados dos estudos futuros elucidem a 

complexidade das atividades intencionais positivas e forneçam insights sobre como essas 

intervenções podem ajudar a aumentar/promover a felicidade e resiliência psicológica em 

populações saudáveis, estressadas e clínicas.” (LYUBOMIRSKY; PORTA, 2013, p. 459). 

A resiliência tanto pode ser inata quanto adquirida. A resiliência pode ser promovida, 

desenvolvida e ensinada (GRAHAM, 2013). Existem várias formas de resiliência e há 

resiliência para inúmeras finalidades (LUTHAR; CICCHETTI, 2000). A resiliência é a arte de 

aplicar a vitalidade para enfrentar a adversidade em qualquer momento da fase do ciclo de 

desenvolvimento da vida humana (SHEEHY, 1980; SABBAG, 2013).  

 

5.5 RESILIÊNCIA COMUNITÁRIA  

 

Os estudos e as pesquisas sobre resiliência, focalizados geralmente no sujeito, pouco a 

pouco, deslocam seu eixo para a resiliência comunitária. Comunidades resilientes são aquelas 

que possibilitam a sobrevivência dos seus membros, em meio às dificuldades, e estabelecem 

trajetórias de desenvolvimento sustentável. Parecem empregar três etapas bem centradas antes 

de pensar nos recursos externos. Primeiro, eles descobrem seus ativos, seu capital humano 

existente ou o mapa deles. Esse passo, muitas vezes, envolve o uso de ferramentas 
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desenvolvidas localmente, tais como o mapeamento dos estoques de habilidades e capital 

humano. Os ativos evolvem os recursos naturais disponíveis e o capital humano existente. 

Envolve também a capacidade de localizar fontes externas de recursos disponíveis no entorno 

da própria comunidade (KRETZMANN, 2010).  

Em seguida, as comunidades se tornam conscientes da sua gama de recursos e 

começam a conectá-los para fins produtivos (por exemplo, as habilidades dos indivíduos, que 

podem ser aproveitadas em associações ou instituições locais para a construção de 

relacionamentos, ou redes sociais locais com possibilidades econômicas, ou instituições com 

o potencial de desenvolvimento econômico de recursos disponíveis). Trata-se de inserir a 

comunidade numa teia de redes sociais mais ampla, com o objetivo de incluir a comunidade 

na sociedade como um todo.  

Em tese, as comunidades resilientes aproveitam seus recursos vinculados a uma visão 

convincente e voltada para a sobrevivência no futuro. A capacidade de planejamento 

estratégico determina o sucesso ou o fracasso de uma comunidade perante os desafios 

impostos pelo mundo contemporâneo. Comunidades resilientes costumam planejar para o 

futuro, seus projetos incluem a geração atual e a futura. (KRETZMANN, 2010).  

Um modo de compreender a resiliência de uma comunidade é conhecer a sua história. 

Toda comunidade é definida por sua história única, reveladora da sua cultura e capacidade de 

resistência e superação à medida que a história e os valores são compartilhados. “Todo relato 

é uma defesa, uma legítima defesa.” (CYRULNIK, 2009, p. 11). As comunidades mais 

criativas encontram maneiras de compreender e celebrar seu passado. Nas vitórias de 

superação do passado, a comunidade encontra energia para enfrentar os desafios do presente e 

prepara-se para o futuro.  

A história da resiliência da comunidade geralmente é passada aos mais jovens pelos 

sábios da comunidade. “Todo relato é um projeto de libertação.” (CYRULNIK, 2009, p. 11). 

São eles que reúnem a história de superação da comunidade e transmitem para os mais jovens, 

especialmente, as crianças e os jovens. “Um relato não é a volta ao passado, é uma 

reconciliação com a própria história. Monta-se uma imagem, dá-se coerência aos 

acontecimentos como se sarássemos de uma injusta ferida.” (CYRULNIK, 2009, p. 112). 

Todo esse processo é concebido, inconscientemente, para garantir a sobrevivência da 

comunidade a fim de projetar um futuro promissor. Na história de superação, todos se sentem 

participantes das vitórias da comunidade. Todo o processo, obviamente, foi arquitetado para 

projetar um futuro em que os moradores vislumbram que é possível continuar lutando.  
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Aqueles que atuam em resiliência comunitária apresentam duas vertentes de 

compreensão do fenômeno: aqueles vetores advindos da concepção de resiliência como 

resistência ao estresse; e o outro que preconiza a resistência e a superação como fatores de 

resiliência. 

 

 A diferença de concepções de resiliência traz consequências importantes para os 
projetos de intervenção social que utilizam o conceito. Os projetos advindos da 
concepção de resistência ao estresse objetivam proporcionar essa resistência ao 
máximo de pessoas possível e, para isso, potencializam os fatores de proteção e 
tentam minorar a ação dos fatores de risco. Esses projetos visam a conseguir um 
máximo de pessoas competentes e bem adaptadas que não se abalem diante das 
adversidades. Seus objetivos não estão voltados para os que já sucumbiram 
intentando recuperá-los. Por outro lado, projetos de resiliência baseados em 
concepções de recuperação e superação já se voltam aos que se mostram mais 
fragilizados diante de adversidades, com objetivos de fortalecê-los, recuperá-los e 
torná-los mais fortes. (BRANDÃO; MAHFOUD; NASCIMENTO, 2011, p. 269).  

 

Na observação de sujeitos e grupos traumatizados, tem sido utilizado os chamados 

Fatores Positivos Preditores de Resiliência de Martha Kent e Mary C. Davis (KENT; DAVIS, 

2010, p. 429). O modelo foi aplicado com sucesso na observação e recuperação de neuróticos 

da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes da Guerra da Coreia e veteranos da Guerra do 

Vietnã. Tal modelo foi traduzido e adaptado por este pesquisador apenas para adoção nesta 

pesquisa. O modelo propõe a observação e avaliação dos dados seguintes: 1. Emoções 

positivas: otimismo, esperança, bom humor para rever as opções, os resultados positivos, ter a 

capacidade de rir de si mesmo; 2. Controle: locus de controle, autoestima e orgulho, 

autocontrole, desafio, compromisso com o autocontrole sobre fatores estressores; 3. 

Engajamento: enfrentar o medo focalizado na área emocional. Atitude contra esquiva de 

enfrentamento. Atitude contra a passividade de enfrentamento, como se comportar em 

situações adversas, enfrentar o medo, capacidade de deixar a zona de conforto e de lidar com 

o estresse; 4. Significado e valor na adversidade: crescimento pós-traumático, aprender com a 

crise e encontrar benefícios na adversidade; 5. Flexibilidade cognitiva: explicações 

alternativas, redesenho positivo; a aceitação dos problemas, compreender que os problemas 

são temporais e limitados; 6. Crescimento pós-traumático: aprender com a crise, ressignificar 

a vida após o trauma, encontrar benefícios na adversidade; atitude de altruísmo: solidariedade, 

sentimento de utilidade, missão de vida, empatia e compaixão; 7. Espiritualidade: sustentação 

para o entendimento da tragédia, isto é, buscar sentido na tragédia, como bússola moral; 8. 

Treinamento: experiência anterior de trauma, estresse inoculado – utilizar as experiências com 

os traumas anteriores para o enfretamento da realidade. 
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5.6 CONCLUSÃO  

 

As categorias de autoconceito e autoestima, por usarem e abusarem das escalas 

psicológicas e, por suposto, basearem-se na psicometria, por sua vez, gozam de certo prestígio 

na academia (GORENSTEIN; PANG-WANG; HUNGERBUHLER, 2016).  

A resiliência, por se assentar nos pressupostos da Física, é igualmente um campo de 

honorável respeitabilidade científica. Registramos, todavia, existir poucos textos, pesquisas e 

teorias sobre a resiliência comunitária. Já sobre a resiliência do sujeito, as pesquisas, os textos 

e as teorias parecem abundantes.  
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6 A DIÁSPORA AFRICANA E A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA, EM PORTUGAL E 

NO BRASIL  

 

6.1 INTRODUÇÃO  

 

A escravidão é uma categoria de relacionamento socioeconômico cruel, perversa, que 

pode ser estabelecida pelos costumes sociais, pelo direito consuetudinário, pela lei ou mesmo 

pelo poder. A sua característica principal é atribuir a um indivíduo ou a um grupo o poder e o 

direito de propriedade sobre outras pessoas. Esse direito de propriedade pode adquirir formas 

totalitárias, como no caso da escravidão no Brasil, em que, na prática, o senhor do escravo era 

dono da vida e da morte do escravizado. No produto final da escravidão, tem-se a 

transformação da pessoa humana em objeto. É a coisificação do sujeito. Essa codificação nega 

à pessoa humana o inalienável direito à autodeterminação. 

 

Legalmente, o escravo é apenas mais uma mercadoria que pode ser adquirida por 
captura ou compra. Após isso, o dono adquire o direito de vender, penhorar, dar ou 
trocar por qualquer outra mercadoria ou direito, sem que o escravo envolvido na 
transação possa expressar ou exercer qualquer opinião ou direito. (FEMENICK, 
2003, p. 21). 

 

 A escravidão, nos países onde foi praticada, está na matriz do preconceito racial, 

posto que o senhor dos escravos não só pertence a uma raça supostamente diferente e superior 

da do escravizado, mas também faz parte de uma nação diferente, geralmente inimiga da 

nação do escravizado. 

A instituição da escravidão, com toda a sua crueldade, é conhecida da humanidade 

desde os tempos imemoriais. Já aparece no Código de Hamurabi, que regulamentou a prática 

da escravidão no mundo antigo. Especialmente na antiga Mesopotâmia, entre os assírios, os 

babilônicos, os caldeus, os amorreus; e bem como conhecida, também, entre os gregos. Além 

dessas civilizações, a escravidão foi praticada entre os mulçumanos com base no Alcorão. E 

igualmente entre os judeus, com base na Bíblia. A escravidão foi comum, ainda, entre os 

orientais, especialmente na Índia, na China e no Japão (MESQUITA, 1973).  

A instituição da escravidão perde-se nos primórdios da história da humanidade. 

Friedrich Engels (2002) relaciona as origens da escravidão com o sedentarismo produzido 

pelo advento da agricultura. Contudo, só mais tarde, com o surgimento da cidade-estado, a 

escravidão encontrou o ambiente necessário para sua institucionalização e regulamentação 
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jurídica (ENGELS, 2002). A escravidão criou a lógica do senhor e do escravo, da casa grande 

e da senzala, em que o senhor pode tudo em relação ao escravo, e o escravo nada pode em 

relação ao senhor. “Em termos de direito, o escravo é visto como objeto de propriedade, logo, 

alienável e submisso a seu proprietário.” (MUNANGA, 2009, p. 80).  

A instituição da escravidão deve ser entendida no contexto da diáspora africana.  

 

6.2 A DIÁSPORA AFRICANA E SEU SENTIDO MULTICULTURAL 

 

 A palavra diáspora é um substantivo feminino – diasporá – que significa dispersão de 

povos, por motivos políticos ou religiosos. “Palavra de origem grega que significa dispersão. 

Designando de início, principalmente o movimento espontâneo dos judeus pelo mundo. Hoje, 

aplica-se também à desagregação que, compulsoriamente, por força do tráfico de escravos, 

espalhou negros africanos por todos os continentes.” (LOPES, 2011, p. 242).  

A palavra diáspora foi originariamente utilizada para se referir à dispersão dos judeus 

pelo mundo. No século VI a.C., com o fim do Reino de Judá pelos babilônios, que culminou 

com a destruição do Primeiro Templo, o Templo de Salomão, tivemos a primeira diáspora 

judaica. Inúmeras foram as diásporas, mas a mais importante e conhecida, contudo, foi a 

diáspora judaica produzida pelas invasões romanas, terminando com a destruição de 

Jerusalém, pelo exército comandado pelo general Tito Lívio, no ano 70 a.C. Essa diáspora 

leva à destruição do Segundo Templo, o Templo de Herodes, o Grande (LOPES, 20011).  

A diáspora judaica diz respeito ao conjunto de comunidades judaicas que vivem fora 

da Palestina, por razões de ordem política (deportações) e, sobretudo, comercial. Esse 

conceito surgiu, pela primeira vez, graças à dispersão dos judeus no mundo antigo, 

principalmente depois do exílio babilônico, dispersão que continuou a ocorrer ao longo dos 

séculos e que se verifica até hoje. A principal origem da diáspora encontra-se no Cativeiro da 

Babilônia, pois, apesar da liberdade concedida por Ciro II de regressarem à Palestina, a maior 

parte dos judeus preferiu permanecer na Babilônia. A partir daí, dispersaram-se por outros 

países, de tal modo que passou a haver mais judeus fora do que dentro da Palestina 

(ALMEIDA, 2011).  

 

O conceito de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de diferença. Está 
fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de 
um “Outro” e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora. (HALL, 2013, p. 36).  
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A despeito da sua origem, o termo diáspora não é usado exclusivamente no caso dos 

judeus, servindo para descrever qualquer comunidade étnica ou religiosa que vive dispersa ou 

fora do seu lugar de origem. Atualmente, o termo diáspora é utilizado para se referir à 

dispersão compulsória de mais de 100 milhões de negros para o Velho e Novo Mundo em 

decorrência da violência e escravidão (HALL, 2013).  

Stuart Hall (2013) apresenta a diáspora como um movimento marcado pelo 

multiculturalismo e pelas hibridações culturais. O termo multiculturalismo carece de precisão 

e necessita de objetividade, todavia pode servir para representar os aspectos multifacetados 

adquiridos pelos negros e por sua cultura africana, especialmente a do escravo, em contato 

com a cultura do branco. Desse cruzamento, surgiu uma fertilização de culturas e identidades 

sem precedentes na história humana. “A distinção da nossa cultura é manifestamente o 

resultado do maior entrelaçamento e fusão, na fornalha da sociedade colonial, de diferentes 

elementos culturais africanos, asiáticos e europeus.” (HALL, 2013, p. 34). Na diáspora 

africana, as sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. Suas origens não são 

únicas, mas diversas:  

 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os 
problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 
diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, 
ao mesmo tempo em que retêm algo de sua “identidade original” – 
“multiculturalismo” é substantivo. Refere-se às estratégias e políticas adotadas para 
governar ou administrar problemas e multiplicidade gerados pelas sociedades 
múltiplas. É usualmente utilizado no singular, significando a filosofia específica ou a 
doutrina que sustenta as estratégias multiculturais. Multicultural, entretanto, é por 
definição plural. (HALL, 2013, p. 57). 

 

A diáspora, ainda segundo Stuart Hall (2013), é marcada pelas trocas simbólicas entre 

os povos que possibilitam uma bricolagem, tanto na cultura dos dominados quanto na cultura 

dos dominadores. E essa bricolagem favorece o empréstimo e a transmutação de palavras, 

símbolos e ritos de uma cultura para outra. Nessa transdução de cultura, da cultura do 

dominado, em cruzamento com a cultura do dominante, pode surgir uma terceira cultura para 

ambos os povos que compõem essa equação, como ocorreu com os quilombos e os senhores 

de engenho, no entrechoque dos conflitos gerados por ambos os protagonistas dessa epopeia 

de conceitos e valores.  

O resultado da fertilização cultural promovida pela diáspora africana reflete-se na 

identidade dos povos. Não se trata mais de identidade, no singular, mas identidades, no plural. 

Identidades superpostas. Não se fala mais em mestiçagem, mas em mestiçagens.  
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A própria noção de identidade cultural idêntica a si mesma, autoproduzida e 
autônoma, tal como a de uma economia autossuficiente ou de uma comunidade 
política absolutamente soberana, teve de ser discursivamente construída no “Outro” 
ou através dele, por um sistema de similaridades e diferenças, pelo jogo da 
différance e pela tendência que esses significados fixos possuem de oscilar e 
deslizar. (HALL, 2013, p. 127). 

 

Nesta pesquisa, o termo diáspora será empregado no contexto utilizado por Stuart Hall 

(2006) e Linda Heywood (2008), para quem o conceito de diáspora pode contribuir para o 

objetivo de resgatar as origens dos escravizados, em suas relações com a sociedade dos 

brancos, procurando dimensionar o caráter, a natureza e a dinâmica das relações entre 

sociedades africanas e culturas afro-americanas, de sorte a tornar visíveis os afrodescendentes.  

 

6.3 A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA  

 

John D. Fage (2002) escreve a história da África em uma perspectiva que busca 

localizar o surgimento do primeiro homem nesse continente e mapear, em solo africano, o 

nascimento e o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da metalurgia, do comércio 

mundial e, até mesmo, das artes. O autor analisa o impacto do cristianismo e do islamismo 

para o continente africano, além de avaliar, de modo objetivo, o impacto da escravização e do 

colonialismo sobre a África e suas populações. 

A África não é apenas um continente, é o berço da civilização humana. Todos os 

indícios apontam para o surgimento da humanidade na África Oriental. Assim, as origens das 

sociedades africanas perdem-se nas próprias origens da sociedade humana. Embora a 

civilização africana mais conhecida seja aquela dos faraós, que brotou no Egito, não é a única, 

pois existia na Etiópia, no Sudão, etc.  

Os historiadores costumam dividir etnologicamente a África em duas: A África 

Branca e a África Negra. A África Branca corresponde à África do Norte: Marrocos, Argélia, 

Tunísia (os países do Magreb), Líbia e Egito. Já a África Negra corresponde aos países da 

África subsaariana, que inclui República da África do Sul, Zimbábue, Namíbia, Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe (FAGE, 2000).  

A escravidão é um assunto delicado para os africanos de hoje. O tema da escravidão 

pode gerar um sentimento de culpa e vergonha, entretanto era uma prática comum na África. 

“Os africanos se envergonham de sentir-se corresponsáveis pelo tráfico de seus próprios 
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povos, por terem, por intermédio de alguns de seus dirigentes tradicionais, participado do 

tráfico.” (MUNANGA, 2009, p. 80).  

Os impérios e reinos de Kush, Monomotapas, Gana, Mali, Songai, Iorubas de Ifé e 

Oyo, Benin, Daomé, Axanti, Hauçás, Kanem e Bornu, Congo e Ndungo (ou Ngola) 

praticavam a escravidão muito antes da chegada dos portugueses, ingleses, norte-americanos e 

sul-americanos (FEMENICK, 2003). “O instituto da escravidão (que sempre existiu entre os 

vários grupos étnicos que se convencionou identificar como monomotapas e o tráfico de 

escravos antecedem em muitos anos a chegada dos europeus.” (FEMENICK, 2003, p. 202). 

Incialmente, os escravos eram aqueles vencidos e cativos da guerra; os condenados, os 

degredados, os sequestrados, os que, de alguma forma, viram-se privados dos seus direitos. 

Posteriormente, com a chegada dos europeus, esse estatuto “[...] humanitário da escravidão 

africana cede lugar a escravidão como atividade econômica. Depois da transformação da 

escravidão em atividade econômica altamente lucrativa. O termo guerra era um eufemismo 

para o rapto organizado de seres humanos.” (REDIKER, 2011, p. 109).  

 

O tráfico de escravos que praticaram no curso do século XVIII era antes 
consequência de suas guerras e construção do estado do que uma causa primária. 
Não obstante, logo se tornou mais rentável capturar escravos que minerar ouro, e os 
axantes, apesar de sua independência, se tornaram agentes confiáveis e valiosos 
parceiros dos europeus no tráfico de escravos. (REDIKER, 2011, p. 98).  

 

Alguns historiadores, todavia, distinguem a escravidão praticada na África daquela 

exercida pelos europeus, buscando humanizar a escravidão africana antes da chegada dos 

homens brancos. Entre esses historiadores e antropólogos, destacam-se Kabengele Munanga 

(2009) e Tomislav R. Femenick (2003). Enfatiza este último:  

 

Os cativos feitos tais, por captura, entrega pessoal, herança clânica etc., se se 
achavam em estado de servidão, mais do que apropriados, eram integrados em 
famílias ou grupos sociais ao abrigo de um estatuto que lhes permitia o acesso a 
plenitude das regalias sociais do novo clã. E certo que houve cativos feitos por 
captura violenta. Mas nestes, como nos restantes casos, a integração acabava por de 
ser total. (FEMENICK, 2003, p. 202). 

 

A forma de ver a diáspora africana como integradora do negro na sociedade dos 

brancos não se sustenta perante a crueldade praticada pelos escravagistas e escravocratas. Este 

pesquisador, todavia, encontra dificuldade para classificar qualquer forma de escravidão como 

humanamente aceitável.   
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6.4 A ESCRAVIDÃO EM PORTUGAL 

 

Tanto na Europa, de um modo geral, quanto em Portugal e nas Américas, a escravidão 

de africanos foi adotada como a base de todo um sistema de produção agrícola, especialmente 

da produção do açúcar, baseada no plantation. O plantation consistiu em um sistema 

econômico de exploração colonial, implantado entre os séculos XV e XIX, principalmente nas 

colônias europeias da América, tanto a portuguesa quanto as britânicas e espanholas. Esse 

sistema apresentava quatro características principais: grandes latifúndios, monocultura, 

trabalho escravo e exportação para a metrópole (KLEIN; LUNA, 2009, p. 6-7).  

O implante e desenvolvimento do plantation seguiu um longo caminho de exploração 

das colônias e do trabalho escravo. Nesta pesquisa, importam apenas alguns aspectos da 

escravidão em Portugal e no Brasil. Para se entender a escravidão no Brasil, faz-se necessário 

situar historicamente a escravidão em Portugal.  

Os portugueses chegaram à África em 1415 e tomaram posse de Ceuta. Entre os reinos 

e impérios africanos que caíram sob o domínio de Portugal, encontrava-se o Marrocos, em 

1434. Em 1441, pela mão de ferro de Antão Gonçalves, chegavam os primeiros escravos 

africanos a Portugal: meia dúzia de negros da costa do Saara (GOULART, 1949). Os motivos 

que levaram Portugal à prática da escravidão em larga escala foram dois: o econômico, pois 

se tratava de mão de obra barata; e o despovoamento de Portugal, pelas epidemias medievais, 

pelas guerras europeias e cruzadas.  

Não tardou para Portugal organizar sua primeira expedição escravocrata, em 1444, que 

partiu de Lagos e aportou na ilha de Garças. As expedições foram se sucedendo, ao ponto de, 

em 1448, já existirem em Portugal mais de mil escravos. Em 1535, em Lisboa, para uma 

população de cem mil almas, já se contavam dez mil escravos. “Só no período de 1497 a 

1527, navegaram de Portugal para o Oriente trezentos e vinte naus, conduzindo oitenta mil 

homens.” (GOULART, 1949, p. 27). A escravidão portuguesa foi marcada pela crueldade, 

desde seus primórdios (GOULART, 1949):  

 

A amigos ou parentes não se guardava nenhuma lei, cada qual caía onde a sorte o 
levava. Se convinha, apartava-se os filhos dos pais, as mulheres dos maridos, os 
irmãos dos irmãos: as madres apertavam os filhos nos braços, e lançavam-se com 
eles de bruços, recebendo feridas, com pouca piedade de suas carnes, por lhes não 
serem tirado. (GOULART, 1949, p. 23) 
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Em 1560, os portugueses abandonaram as estratégias diplomáticas e comerciais e 

iniciaram incursões militares na África, e essas culminaram na invasão do reino do Kongo. 

Em 1576, os portugueses invadiram São Tomé e Príncipe e Luanda. Essas incursões militares 

destinavam-se a capturar escravos e a impor a cooperação, com o comércio da escravidão, aos 

reinos vencidos. Decorrente dessa política escravocrata, em 1573, Portugal contava com cerca 

de 40.000 escravos (KLEIN; LUNA, 2009). 

Com efeito, os portugueses não inventaram a escravidão. A escravidão já existia na 

África quando lá chegaram. Os africanos tinham como hábito escravizar até mesmo os 

cidadãos da sua própria nação. A escravidão era aplicada como pena disciplinar, como pena 

por crimes. Inclusive, há certa banalização da pena da escravidão por crimes cometidos. E, na 

África, havia ainda a escravidão dos vencidos, daqueles que eram objetos não só de guerras, 

mas também de saques e de sequestros (MUNANGA, 2009). A novidade foi que os europeus, 

por meio de Portugal e da Inglaterra, e os americanos, sobretudo pelos Estados Unidos e o 

Brasil, trouxeram para a escravidão africana a organização, daquilo que se pode chamar hoje 

de indústria da escravidão. 

Assim, a escravidão foi organizada para ser praticada em larga escala e em escala 

industrial. E a escravidão, nesse caso, não atingiu apenas aqueles que foram punidos por 

algum crime ou por alguma infração legal; não atingiu apenas aqueles que foram saqueados 

ou vencidos por guerras tribais, ou mesmos sequestrados, mas, em alguns países, ela foi 

organizada para que mulheres se tornassem matrizes reprodutoras de escravos, questão muito 

bem tratada por Luís Felipe Alencastro, em “O Trato dos Viventes” (2000). 

A obra de Alencastro (2000) aborda a produção industrial de escravos para 

exportação. E isso foi feito não só com a anuência, a conivência, mas também com o interesse 

comercial de reinos, principados e mesmo de tribos africanas. A partir da organização dessa 

escravidão em escala industrial, podemos afirmar que se foi desenvolvendo a tecnologia da 

escravidão, na qual o navio negreiro era a ferramenta ou o instrumento principal. “Na metade 

do século XVI, os portugueses já possuem fortalezas ou feitorias em Mombaça, Moçambique, 

Quelimane, Sena, Tete, Inahambane, Massapa e Catembe.” (FEMENICK, 203, p. 201). Todo 

esse aparato militar era voltado para o tráfico de escravos.  

Apoiados nas leis romanas, os papas apoiaram a escravidão como atividade 

econômica, com bulas e bênçãos. Sob esse aspecto, não são menos elucidativas algumas bulas 

de Calixto III e Sisto IV, emitidas entre 1456 e 1481, nas quais citavam os escravos e o ouro 

como os principais objetos do comércio peninsular na costa africana.  
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Já os protestantes do sul dos Estados Unidos acreditavam que a escravidão era uma 

instituição divina, abençoada por Deus.  

 

6.5 A ESCRAVIDÃO NO BRASIL  

 

No Brasil, os portugueses tentaram escravizar, primeiramente, o índio. Porém essa 

tentativa fracassou em função da resistência dos próprios índios ao trabalho escravo, apoiados 

por setores da Igreja Católica, representados pelos jesuítas. O modo de vida do índio 

brasileiro não se coadunava com a escravidão. O índio, especialmente aquele da etnia tupi-

guarani, era refratário ao trabalho escravo. A escravidão feria o orgulho guerreiro do indígena, 

além de contrariar seu estilo de vida seminômade. Nas sociedades indígenas, as mulheres 

cuidavam dos afazeres ligados à agricultura, enquanto os homens se dedicavam à caça, à 

pesca e à guerra (CATHARINO, 1995).  

O país, terra de degredados, transmutava-se na terra da escravidão. Pelo alvará de 

proteção à indústria açucareira, a princesa regente, D. Catarina, autorizou, em 29 de março de 

1559, a cada senhor de engenho possuir pelo menos 120 escravos no Brasil. Escravos já 

existiam aqui, desde 1516, quando entraram pela mão de Pero Capico, entre 1516 e 1526 

(CATHARINO, 1995).  

O escravo, no Brasil, era a base do plantation, sistema sob o qual fora construída toda 

a produção do açúcar. O plantation foi um sistema de organização econômica que nasceu no 

Mediterrâneo medieval, espalhou-se pelas ilhas do Atlântico ocidental (Açores, Madeira, 

Canárias e Cabo Verde) e desenvolveu-se extremamente no Novo Mundo, especialmente no 

Brasil, no Caribe e na América do Norte do século XVII. A produção de açúcar teve início no 

Brasil, entre 1510 e 1532. Só em Pernambuco existiam mais de 16 engenhos de açúcar em 

1580 (KLEIN; LUNA, 2009, p. 15).  

Atualmente, não há como determinar precisamente as origens étnicas e geográficas 

africanas, dos negros e seus descendentes, no país, mas não se pode negar que a África 

sobrevive no Brasil por meio de seus filhos e filhas, das suas culturas, das suas línguas e 

religiões (MUNANGA, 2009). O número de escravos que veio para o Brasil na diáspora 

africana não foi desprezível:  

 

Entre três milhões e trezentos mil, pelas estimativas mais pessimistas, e doze 
milhões pelas mais alarmistas. Baseado em estatísticas mais realistas, com base na 
quantidade de produção de açúcar, café e ouro, produzido pelos escravos no Brasil, 
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no período da escravidão, calcula-se esse número em cerca de cinco milhões de 
escravos aproximadamente. (GOULART, 1949, p. 97).  

 

O antropólogo africano Kabengele Munanga (2009), a fim de destacar três áreas 

geográficas de onde vieram os escravos para o Brasil, utiliza, como critério, a linguagem e as 

contribuições africanas para a cultura brasileira. São elas:  

 

1) Área ocidental, chamada costa dos escravos, ilustrada pelas culturas dos povos 
ioruba, ou nagô, jêje, ewê e fanti-ashanti, cobrindo os territórios das atuais 
repúblicas da Nigéria, Benim, Togo, Gana, e Costa do Marfim. É o chamado Golfo 
de Benim.  
2) Zona do Sudão ocidental ou área sudanesa islamizada, ocupada pelos grupos de 
negros malês (peul ou fula, mandinga, haussa, rapa e gurunsi), cobrindo os 
territórios das atuais repúblicas do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra 
Leoa, Mali e Burkina Fasso. 
3) A área dos povos de língua banto, compreendendo numerosas etnias que cobrem 
os países da África central e austral (Camarões, Gabão, Congo, República 
Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Moçambique e África do Sul). 
(MUNANGA, 2009, p. 92). 

  

Registra-se, todavia, que vieram para o Brasil escravos de outras nacionalidades 

africanas, como aqueles marroquinos registrados pela pesquisa de Laurent Vidal (2008), que 

entraram na composição étnica que deu origem aos Quilombos do Vale do Curiaú, em 

Macapá, no Amapá. A contribuição do Marrocos para a escravidão no Brasil será tratada mais 

à frente, nesta pesquisa. Assim, a escravidão, que começou entre nós nos primórdios do 

século XVI, atravessou o primeiro e o segundo império, chegou ao último quartel do século 

XIX, até a abolição.  

 A importação de escravos cessara em 1851. Depois de muitas lutas dos escravos e 

abolicionistas, foi somente em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, que a liberdade 

foi alcançada pelos negros brasileiros. Essa lei, assinada pela Princesa Isabel (filha de D. 

Pedro II), abolia oficialmente a escravidão em nosso país.  

 

6.6 “O NAVIO NEGREIRO”, FORJA DE RESISTÊNCIA DO NEGRO  

 

Não se pode tratar da escravidão sem contar os horrores do navio. A crueldade da 

escravidão impunha as lutas pela liberdade (FLORENTINO, 2005). Castro Alves (2004) 

imortalizou as precárias condições dos escravos no IV Poema, do imortal “O navio negreiro”: 

 

Era um sonho dantesco... o tombadilho  
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Que das luzernas avermelha o brilho.  
Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...  
Legiões de homens negros como a noite,  
Horrendos a dançar...  

 

O navio negreiro foi cantado e decantado na obra de Marcus Rediker, “O Navio 

Negreiro, uma história humana” (2011).  

Criado inicialmente para transportar os escravos, o navio negreiro sofreu 

transformações em suas concepções políticas, econômicas e militares, de modo a transformar-

se, pouco a pouco, em um lugar de torturas, integrando uma saga de morte e dominação e 

constituindo-se em uma escola de resistência. Os horrores do navio negreiro são indizíveis. 

Homens e mulheres eram despidos e separados de suas famílias e de seus amigos ao 

embarcar. A bordo, eram vítimas de toda sorte de crueldade: açoites, estupros coletivos, 

assassinatos punitivos e intimidativos para os sobreviventes. 

Homens e mulheres, transportados separados, eram amontados num convés com 1,50 

metros de altura. O espaço destinado a cada um deles era de pouco mais de 80 centímetros de 

largura. Vítimas de toda sorte de violência, doenças e privações, sofriam ainda três formas de 

terrorismo: o medo dos marujos; o medo dos cardumes de tubarões que acompanhavam o 

navio; e o medo do destino.  

O comandante do navio negreiro possuía poder de vida e morte sobre os escravos 

embarcados. Todas as formas de violências eram utilizadas para submeter os escravos a bordo 

do navio. O navio negreiro era uma feitoria de escravos, uma prisão e uma máquina de guerra, 

moedora de gente de pele negra. O navio negreiro era a engrenagem central de toda a máquina 

que movia a escravidão na Europa, nos Estados Unidos, no Caribe e no Brasil, nos países 

católicos e protestantes (REDIKER, 2011, p. 50-83). 

Além dos castigos físicos e da guarnição fortemente armada, todos os meios 

disponíveis foram empregados para aterrorizar o escravo no navio negreiro, até o tubarão em 

alto-mar, que era um aliado natural do capitão do navio, na tarefa cotidiana de aterrorizar os 

negros. “Outros capitães de navios negreiros praticavam uma espécie de terror esportivo, 

usando despojos humanos para atrair tubarões: ‘Nossa maneira de atraí-los era rebocar pela 

borda do navio o cadáver de um negro, que os tubarões seguiam até comer-lhe o último 

bocado’.” (REDIKER, 2011, p. 49). Sem contar os casos de que pessoas vivas eram atiradas 

aos tubarões, para aterrorizar os escravos sobreviventes e, assim, dobrá-los à vontade do 

capitão e à sua tripulação.  



88 

 

 
 

 

O comandante de um navio negreiro descobriu uma fúria suicida entre seus 
escravos, resultante da crença de que os infelizes tinham de que, depois de mortos, 
voltariam a suas famílias, seus amigos e sua terra natal; para convencê-los, ao 
menos, de que alguma desgraça os esperaria aqui, ordenou imediatamente que o 
cadáver de um deles fosse amarrado com uma corda pelos calcanhares e mergulhado 
no mar; e embora tendo sido içado bem depressa, nesse pequeno espaço de tempo os 
tubarões lhe devoraram todo o corpo, à exceção dos pés. Um segundo caso foi ainda 
mais terrível. Outro que teve de enfrentar uma “fúria suicida” escolheu uma mulher 
para servir de “exemplo para os demais”. Ele ordenou que amarrassem a mulher sob 
as axilas e a mergulhassem na água: Quando mergulharam metade do corpo da 
pobre criatura na água, ela deu um grito terrível, que a princípio foi atribuído ao 
medo de afogar-se; logo depois, porém a água se tingiu de vermelho por toda a sua 
volta e, quando tornaram a içá-la, notou-se que um tubarão que seguia o navio 
abocanhara-lhe metade do corpo. (REDIKER, 2011, p. 49). 

  

Não há consenso sobre a precariedade das condições da viagem num navio negreiro. 

Também inexiste acordo quanto ao índice de mortalidade dos negros nessas viagens. 

Kabengele Munanga (2009) afirma que, em todas as etapas do processo da escravidão – a 

captura dos nativos no interior da África; a transferência desses nativos até o porto; o 

armazenamento dos negros, nesses portos, para esperar o navio negreiro na costa africana; o 

transporte para outros países, em navios chamados de tumbeiros; e o armazenamento nos 

portos de desembarque, até a chegada a seu destino final –, morreram cerca de 60 milhões de 

africanos em todo o tempo que perdurou a escravidão. “Em todas essas etapas, o número de 

africanos mortos era muito alto, por volta de 50% do total de capturados.” (MUNANGA, 

2009, p. 81).  

Marcus Rediker (2011) assevera que, dos 12 milhões de negros que cruzaram o 

Atlântico, no século XVIII, três milhões morreram nos porões do navio negreiro, ou seja, 

25%. No entanto, para os 12 milhões de pessoas transportadas nos navios negreiros, outros 

cinco milhões morreram na África, nos navios, e nos primeiros anos de vida da escravidão 

(REDIKER, 2011). 

O navio negreiro, por sua vez, era uma escola de resistência. De um lado, estava o 

comandante do navio tentando subjugar as pessoas; do outro, o escravizado tentando resistir. 

A resistência do escravo à escravidão iniciava na luta que travava para não ser capturado e 

preso. Perdida essa batalha, era no navio negreiro que o escravo desenvolvia toda a sua 

capacidade e força de resistência e resiliência à escravidão.  

O escravo, com poucos recursos de que dispunha, tinha de resistir a todo um sistema 

poderoso, montado para transmutá-lo de uma pessoa em um objeto, um produto ou, melhor 

dizendo, uma simples e descartável engrenagem de uma máquina. A resistência manifestava-
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se na luta corporal homem a homem, no motim, na revolta coletiva, no suicídio individual e, 

muitas vezes, coletivo, na greve de fome e, até mesmo, nos cânticos e nas danças.  

O suicídio individual e coletivo e a luta até a morte pela liberdade parecem estar 

ligados à crença, comum entre os africanos da África Ocidental, de que, ao morrer, o sujeito 

voltaria para a sua terra natal, para os seus ancestrais (REDIKER, 2011, p. 270-313).  

 

Esse drama também testemunhou a infinitamente criativa capacidade de resistência 
dos cativos, que ia de greves de fome ao suicídio e à insurreição aberta, mas também 
passava pela apropriação seletiva da cultura de seus captores, principalmente no que 
se refere à língua a conhecimentos técnicos como por exemplo os ofícios náuticos. 
(REDIKER, 2011, p. 15). 

 

O desamparo, o sofrimento e as doenças, como o escorbuto, uniam naturalmente a 

maioria dos cativos contra seus captores. No navio negreiro, diante do sofrimento, o escravo 

forjava a solidariedade, o igualitarismo e o companheirismo como modo de resistência. 

Nasceram também os cânticos e as danças coletivas como forma de comunicação, gemido e 

protesto entre os cativos contra seus algozes. Brotaram ainda as danças, que “[...] podiam 

assumir várias formas, desde algo escolhido mais ou menos livremente, acompanhado por 

instrumentos africanos (em geral, tocados por mulheres) até o terrível e compulsório tinir de 

correntes (mais comum entre os homens).” (REDIKER, 2011, p. 245). O tinir das correntes 

deu origem à dança do Marabaixo dos negros do Macapá, Amapá.  

A cultura da resistência desenvolvida a bordo dos navios negreiros era fundamental 

para a sobrevivência dos africanos no país de destino, e encontra-se na base da origem dos 

quilombos nessas terras. 

 A repercussão da insurreição era provavelmente maior entre os escravos a bordo do 

navio, independentemente do grau de participação no empreendimento. Os que se recusavam 

a aceitar a escravidão iniciavam uma luta que haveria de se prolongar por centenas de anos. 

Enquanto mártires, eles iriam ingressar no folclore e na longa memória dos que ocupavam o 

convés inferior, a zona portuária e o plantation. Os rebeldes seriam lembrados, e a luta 

haveria de continuar (REDIKER, 2011). 

A revolta do escravo, que começara nos porões dos navios, ampliava-se no continente 

por meio do movimento de aquilombamento.  

 

6.7 CONCLUSÃO 
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A literatura sobre a escravidão no mundo e no Brasil é farta. A instituição da 

escravidão é apresentada sempre em relação ao plantation. A escravização de africanos e de 

outros povos encontrava -se na base de sustentação ao modelo feudal de produção, 

especialmente nas minas e nos engenhos de açúcar, bem como no modus operandi e no modus 

vivendi  das colônias do Velho Mundo no Novo Mundo.  

Bem documentada, a literatura sobre a escravidão, todavia, deixa uma lacuna quando 

se trata de falar da perspectiva dos povos que sofreram a escravidão e de seus descentes. 

Existe um silêncio quase absoluto sobre as consequências da escravidão. A obra de Marcus 

Rediker (2011) quebra o silêncio dos escravizados quando pinta com cores muito fortes a 

crueldade da vida no navio negreiro.  

Na literatura sobre as origens dos escravos brasileiros, produzida no Brasil, inexistem 

referências aos escravos marroquinos que vieram para a Capitania de Maranhão e Grão-Pará. 

Como de resto, a literatura é imprecisa no tocante às origens dos escravos trazidos para o 

Brasil. A imprecisão também é muito grande quando se trata do número de escravos 

sepultados no Atlântico, jogados ao mar pelos capitães dos navios. 
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7 QUILOMBOS E QUILOMBOLAS NO BRASIL E NO AMAPÁ 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Fundação Cultural Palmares, no ano de 2000, havia 743 

comunidades quilombolas remanescentes de escravos e seus descendentes no Brasil. O 

quilombo mais importante na história do Brasil foi Palmares, mas não foi o único. 

O Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da Universidade de 

Brasília, contudo, registra, em 2009, a existência de 2.228 comunidades quilombolas, que 

abrigam uma população de 2,5 milhões de pessoas. Em 2104, esse número subiu para 2.431 

comunidades quilombolas homologadas pelo governo federal. O número é três vezes maior do 

que o reconhecido até 2003. Ainda estão à espera da decisão federal outras 330 comunidades 

e mais 21 estão para ser oficializadas. Desse total, apenas 177 estão definitivamente 

reconhecidas como comunidades quilombolas e receberam a posse da terra (GUIMARÃES, 

1988; GOMES, 1993; 2006; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2000; MOURA, 

2001; MUNANGA, 2009; PINTO et al., 2014). 

As pesquisas sobre os negros e os quilombos no Brasil evoluíram muito nos últimos 

anos. Tais pesquisas debruçam-se, no mais das vezes, sobre a causa econômica dos quilombos 

sem, todavia, considerarem a fundo as suas causas e consequências. Parece que, até aqui, a 

escravidão tem sido estudada e pesquisada por esses autores a partir do olhar da sociedade dos 

brancos, especialmente no que diz respeito às suas causas econômicas. Contudo poucas 

investigações foram realizadas sobre as consequências da escravidão para os negros e seus 

descendentes no Brasil.  

Destacamos as obras “Os Quilombos na Dinâmica Social do Brasil”, organizada por 

Clóvis Moura (2001); “Liberdade Por Um Fio, história dos quilombos no Brasil”, de João 

José Reis e Flávio dos Santos Gomes (2011); “A Hidra e os Pântanos, Mocambos, Quilombos 

e Comunidades de Fugitivos no Brasil” (Século XVII-XIX), de Flávio dos Santos Gomes 

(2005); “Reino Negro de Palmares”, de Mário Martins de Freitas (1988); “Quilombos no 

Brasil”, da Fundação Cultural Palmares (2000); “Palmares”, de Flávio Gomes (2005), entre 

outras. 

A diáspora não consiste apenas em submissão e assimilação cultural, porém, também, 

na resistência (HALL, 2003). O quilombo nasce dessa cultura de resistência. Na luta do 

escravo pela liberdade, o quilombo assume um papel político primordial, pois se coloca como 
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uma cidade de refúgio entre o senhor do escravo e o escravo foragido. “Em seu conteúdo, o 

quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo afro-banto reconstruído pelos 

escravizados para se opor à estrutura escravocrata, pela implantação de outra estrutura política 

na qual se juntaram todos os oprimidos.” (MUNANGA, 2009, p. 93).  

O quilombo nasce da revolta do escravo contra a escravidão e de tudo aquilo que a 

escravidão representa, mas a revolta é só o primeiro momento. O segundo momento 

corresponde à luta para manter a liberdade e a integridade do território conquistado. Nessa 

luta, o quilombo precisa negociar com a realidade em seu entorno. O quilombo, em geral, é 

caracterizado do seguinte modo: 

 

a) – como revolta organizada pela tomada do poder político, tal como aconteceu na 
revolta dos negros malês na Bahia, entre 1807 e 1835; 
b) – a insurreição armada, especialmente no caso do Manuel Balaio no Maranhão 
em 1839; e  
c) – a fuga para o mato, de que resultaram os quilombos, tão bem exemplificados 
por Palmares. (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2000, p. II).  

 

O quilombo é formado por escravos fugitivos, rebelados, embrenhados nas matas e nas 

florestas tropicais. Alguns autores, como Gilberto Freyre (1963), utilizam a palavra 

“mocambo” para se referir ao quilombo. Mocambo significa “[...] acampamento militar e 

também moradias para a maioria dos falantes da língua bantu da África Central e Centro-

ocidental” (GOMES, 2005, p. 10). Este pesquisador, contudo, privilegia a palavra quilombo, 

por ser este o termo empregado pelos moradores do Quilombo do Mel da Pedreira para se 

autodesignar como descendentes de escravos aquilombados.  

A palavra quilombo, em sua origem, “[...] referia-se a um ritual de iniciação militar 

dos guerreiros dos povos imbagalas (chamados também jagas)” (GOMES, 2005, p. 6). No 

Brasil, o termo quilombo foi usado, pela primeira vez, por Domingos Jorge Velho, em 1687, 

para caracterizar a sua campanha contra Palmares. Posteriormente, quilombo passou a ser 

utilizado para se referir ao grupamento humano formado por escravos fugitivos e rebelados. O 

quilombo, entretanto, não é a única forma de resistência do escravo na luta pela liberdade. 

Essa luta adquire várias facetas, desde o modo de encarar o trabalho pelo escravo, para poupar 

energia e continuar vivo, até o suicídio como forma de resistência. O quilombo, todavia, é 

uma forma privilegiada de resistência, porque garante um espaço físico e psicológico de 

sobrevivência, de autonomia e de liberdade.  
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Onde houve escravidão houve resistência. E de vários tipos. Mesmos sob a ameaça 
do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia com os senhores ou fazia 
corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia 
senhores e feitores, rebelava-se individual e coletivamente. Aqui também a lista é 
longa e conhecida. Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos 
caracterizar como a mais típica da escravidão – e de outras formas de trabalho 
forçado. Trata-se da fuga e formação de grupos de escravos fugidos. (REIS; 
GOMES, 2011, p. 9). 

 

Flávio dos Santos Gomes (2005) afirma que os primeiros quilombos parecem ter 

nascido, no Brasil, com escravos sobreviventes de naufrágios nas costas brasileiras. “Em 

1734, apareciam em correspondências com o rei de Portugal ordens para atacar tais 

mocambos.” (GOMES, 2005, p. 17). Os quilombos oriundos da resistência africana à 

escravidão surgem junto com a escravidão como forma de resistência. “O quilombo tinha, 

portanto, como justificativa de existir essa resistência radical por parte do ser escravizado, era 

um módulo de protesto organizado, o qual variava de tamanho e de particularidades, região, 

detalhes, etc., mas a sua substantividade se expressava na negação do sistema.” (MOURA, 

2001, p. 104).  

Clóvis Moura (2001) conceitua o quilombo por essa perspectiva de revolta e 

resistência do escravo contra o sistema escravocrata. Na luta pela libertação e liberdade, o 

negro toma consciência de si mesmo, da sua força e coragem. A consciência inicialmente 

individual toma ares grupais e culmina na fuga e fundação do quilombo.  

 

O quilombo era uma sociedade alternativa ou paralela de trabalho livre encravada no 
conjunto do escravismo colonial que constituía a sociedade maior e 
institucionalizada. O seu agente social era o negro-escravo inconformado que 
traduzia este sentimento no ato de fuga. Este era o primeiro estágio de consciência 
rebelde, obstinada e que já expressava e refletia um protesto contra a situação em 
que estava submerso. O negro fugido era o rebelde solitário que escapava do 
cativeiro. O segundo estágio era a socialização desse sentimento, e, em 
consequência, a sua organização com outros negros fugidos em uma comunidade 
estável ou precária. Era, portanto, a passagem, no nível de consciência do negro 
fugido para o de quilombola. (MOURA, 2001, p. 103-104). 

 

A tirania dos senhores de escravos não tinha limites. Só restava ao negro escravizado a 

luta pela liberdade, posto que, na condição de escravo, nada mais havia a perder. Clóvis 

Moura (2001) considera a aquilombagem como uma expressão de protesto radical contra a 

escravidão, no que é acompanhado por este pesquisador. O quilombo surge, portanto, como 

uma reação do negro escravizado contra toda sorte de humilhação imposta pela escravidão, 

como a fome, os castigos físicos, a longa e cruel jornada de trabalho e, especialmente, pelo 

anseio de liberdade e de resgate da dignidade humana.  
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O quilombo vai se organizar em oposição ao sistema escravocrata dominante, como 

uma cidade de refúgio, uma comunidade multiétnica, formada por escravos fugitivos de 

diversas tribos. O quilombo nasce nesse contexto de diáspora da matriz cultural da África, 

mesclada à cultura brasileira e, em especial, à cultura indígena. Dessa miscigenação, pariu-se 

um caudal de cultura afro-brasileira próprio. 

 

Historicamente o quilombo aparecerá como unidade de protesto e de experiência 
social, de resistência e reelaboração dos valores sociais e culturais do escravo em 
todas as partes em que a sociedade latifundiária-escravista se manifestou. Era a sua 
contrapartida de negação. Isto se verifica na medida em que o escravo passava de 
negro fugido a quilombola. (MOURA, 2001, p. 103). 

 

7.2 QUILOMBOS NO BRASIL 

 

Os primeiros quilombos registrados no Brasil foram formados por africanos. No 

território quilombola, tentava-se recriar uma sociedade livre, em oposição à sociedade 

escravocrata luso-brasileira. O quilombo era um espaço antagonista à falta de espaço para o 

negro como cidadão na sociedade escravocrata. 

 Do ponto de vista de estrutura de negação, podemos ver os seguintes pontos de 

antagonismo entre o quilombo e o sistema escravista: 

 

Quadro 1 - Diferenças entre quilombo e sistema escravista 

QUILOMBO SISTEMA ESCRAVISTA 

Homem livre Escravo 

Terra livre confiscada Latifúndio escravista 

Trabalho comunal livre Trabalho compulsório 

Coletivismo agrário Produção para o senhor 

Forças armadas de defesa Forças armadas de repressão 

Família alternativa livre Família reprodutora de escravos 

Fonte: Moura (2001, p. 108) 

 

Dentre todos os quilombos, destaca-se Palmares. As primeiras notícias do Reino 

Negro dos Palmares, como ficou conhecido esse quilombo entre os escravos, datam de 1597. 

As primeiras expedições da coroa portuguesa contra esse quilombo datam de 1602-1603. Em 

meados do século XVII, a população palmarista contava com mais de 20 mil pessoas. Só para 
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comparar, a cidade de São Paulo, segundo o censo de 1872, contava com 25 mil habitantes 

(GOMES, 2005).  

Palmares tornou-se uma ameaça à economia, à política dominante e um exemplo a ser 

seguido pelos escravos da colônia. Palmares desequilibrou a economia de Pernambuco e 

ameaçou o centro político da metrópole. Assim, todos se uniram contra Palmares. Os donos 

de engenho uniram-se aos políticos, e estes, com a bênção do Padre Antônio Vieira, 

arremeteram contra Palmares. Vieira teme que Palmares se torne um exemplo a ser seguido. 

As palavras de Vieira soam proféticas:  

 

Porém esta mesma liberdade assim considerada seria a total destruição do Brasil, 
porque conhecendo os demais negros que por este meio tenham conseguido o ficar 
livre, cada cidade, cada vila, cada lugar, cada engenho, seriam logo outros tantos 
Palmares, fugindo e passando-se aos matos com todo o seu cabedal, que não é outro 
mais que o próprio corpo. (VIEIRA, 1928, p. 622). 

 

Quando do domínio holandês em Pernambuco, os calvinistas escravocratas também 

declararam guerra a Palmares (GOMES, 2005). “No Brasil, Deus estava contra Palmares.” 

(REIS; GOMES, 2011, p. 15). Tanto o Deus católico quanto o Deus protestante pelejavam 

contra Palmares.  

De 1692-1693 a 1725, Domingos Jorge Velho comandou a destruição de Palmares 

pelas tropas paulistas. Em 1695, depois de ser traído por um de seus súditos, Zumbi, o rei de 

Palmares, é assassinado pelas tropas comandadas por Domingos Jorge Velho. Depois da 

morte de Zumbi, Palmares continuou até a sua destruição final. Todavia Palmares não se 

rendeu. Dos homens que não foram passados ao fio da espada, subtraíram-se apenas aqueles 

que se suicidaram (GOMES, 2005). 

Palmares tornou-se modelo da força dos negros na diáspora. A força de atração 

simbólica de Palmares era a liberdade, o igualitarismo e a solidariedade. Nos limites de 

Palmares, o negro sentia-se livre. A posse da terra era marcada pela distribuição igualitária, de 

acordo com o número de componentes do núcleo familiar. A solidariedade era o princípio 

ético que norteava as relações entre os palmarinos. E a distribuição dos bens era determinada 

pelo princípio da justiça e pela igualdade (GOMES, 2005).  

As expedições armadas contra os quilombos não foram capazes de coibi-los. A 

destruição do Quilombo de Palmares não significou o fim da quilombagem. Um quilombo era 

destruído, outro nascia em seu lugar. Flávio Gomes (2005) comparou a instituição do 

quilombo, no Brasil escravocrata, ao mito da Hidra de Lerna, aquele monstro invencível que 
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gerava duas cabeças para cada cabeça decepada. “A metáfora era usada por chefes de polícia 

da época, cansados de ver novas comunidades de fugitivos nascerem dos escombros daquela 

que acabavam de destruir.” (GOMES, 2005, p. 7).  

Pela ótica da diáspora, o quilombo, segundo Hall (2013), contudo, não pode ser 

entendido como uma construção social estática, fechada em si mesma, circunscrita aos seus 

muros sociais. O quilombo transcende seus limites quando impõe o medo à sociedade 

escravista e obriga o senhor dos escravos a repensar suas relações com o negro que resiste à 

escravidão.  

O quilombo transforma o universo social onde está inserido e também é transformado 

por esse universo. Uma transformação lenta, silenciosa, no entanto, eficaz, na medida em que 

situa o quilombo como resistência multifacetada no âmbito político, econômico e social. No 

plano político, o quilombo desestabiliza o poder do senhor do escravo. No âmbito econômico, 

desequilibra o sistema de produção do plantation. No âmbito social, o escravo, no quilombo, 

não é escravo, é senhor do seu destino, para a vida e para a morte.  

 

Dentre as perspectivas principais analisadas nesses novos estudos destacam-se 
aquelas que procuram perceber os grupos quilombolas interagindo com os mundos 
da escravidão. Através das complexas experiências históricas dos quilombolas se 
percebem, para além da resistência e dos variados aspectos das suas vidas sociais, 
econômicas e culturais, as transformações nas relações entre senhores e escravos. Ao 
contrário do isolamento, os mundos criados pelos quilombolas acabaram por afetar e 
modificar os mundos dos que permaneciam escravos e toda a sociedade envolvente. 
(GOMES, 2005, p. 30).  

 

7.3 ESCRAVIDÃO E QUILOMBOS NO MACAPÁ, AMAPÁ 

 

Paulo Marcelo Cambraia da Costa (2011) faz uma síntese da história do Macapá. A 

cidade de Macapá, a capital do Amapá, fica situada a 345 km de Belém do Pará. O nome é de 

origem tupi, uma corruptela de macapaba, que significa lugar de muitas bacabas, um fruto 

adocicado de palmeira nativa da região amazônica. Macapá aparece na história com outros 

nomes. Antes de ter o nome de Macapá, essa cidade foi denominada de Adelantado de Nueva 

Andaluzia, em 1544, por Carlos V, o rei da Espanha, numa Carta de Concessão de Terras 

concedida a Francisco Orellana, navegador espanhol que esteve na região. Outros a 

chamavam de Guiana Brasileira, para distingui-la da Guiana Francesa e da Guiana Inglesa. O 

Amapá fazia parte da Capitania do Grão-Pará e Maranhão, criada pelo Marquês de Pombal 

(COSTA, 2011). O Amapá, portanto, fazia parte da Capitania do Grão-Pará.  
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Significativamente, a partir de 1751, a organização administrativa do Vale 
Amazônico, área que correspondia aos territórios das capitanias do Grão-Pará, 
Maranhão, Piauí e a de São José do Rio Negro, passou a ser denominada de Estado 
do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém. (COSTA, 2011, p. 21-22). 

 

A cidade de Macapá nasce da necessidade de fortificação e defesa da foz do rio 

Amazonas e da estratégia geopolítica portuguesa de ocupação do território brasileiro. Consta 

que a cidade de Macapá surgiu de um destacamento militar, criado em 1738. Mendonça 

Furtado, irmão do Marquês de Pombal, foi nomeado governador do Grão-Pará pela coroa 

portuguesa, para implantar o domínio lusitano no norte do Brasil e para construir as fortalezas 

que se fizessem necessárias para cumprir esse mister. Na atual Praça Veiga Cabral, em 

Macapá, no dia 4 de fevereiro de 1758, quando ainda se chamava Praça São Sebastião, o 

governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, fundou a Vila de São José 

de Macapá.  

 

Do gabinete do ministro Pombal, desse lugar que se dava como definido, de poder 
da metrópole, se decidia pela criação da vila de Macapá, que seria instituída na 
região do Cabo Norte, especialmente na localidade de uma aldeia missionária 
denominada Macapá. (LUNA, 2011, p. 39). 

 

Macapá nasce à sombra da Fortaleza de São José. No dia 2 de janeiro de 1764, 

começou o delineamento do solo e, no dia 29 de junho do mesmo ano, foi lançada a pedra 

fundamental da Fortaleza de São José. A construção demorou 18 anos. A cidade de Macapá 

floresce à sombra da Fortaleza de São Jose.  

O atraso na construção deveu-se mais às dificuldades de se encontrar mão de obra e 

material do que ao tamanho da obra. Índios e negros trabalharam na construção do forte. Os 

índios, contudo, não se adaptaram, eram dizimados pelas doenças e oprimidos pelo rigor da 

disciplina militar. Os negros trazidos para construir o forte, aproveitando do pouco 

policiamento, das epidemias e dos rios, sublevavam-se e fugiam para as matas, na grande 

maioria deles. Nesse cenário, construíram inúmeros quilombos (COSTA, 2011). 

 

Para atender a essa vontade urbanística de Portugal, no decorrer do governo de 
Pombal, grande parte das povoações da província do Grão-Pará foi alçada à 
condição de vilas, sobretudo a vila de Macapá, região de gente nativa e de fugitivos 
africanos constantemente assediados pela França. (LUNA, 2011, p. 45). 
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Há indícios da existência de escravos em Macapá antes da criação da vila de São José. 

Todavia o número de escravos tende a crescer com a construção do Forte de São José, 

conforme a tabela a seguir. A presença de escravos na Capitania do Grão-Pará e Maranhão 

data dos idos de 1600. Kátia de Queiroz Mattoso (1988) registra a presença de 508 escravos 

nessa capitania, entre 1692 a 1698. Entre 1700 e 1721, entraram mais 700 escravos 

(MATTOSO, 1988).  

Durante a construção da Fortaleza de São José, o número de escravos aumentou 

exponencialmente, chegando a 2.394 escravos, conforme dados colhidos por Verônica Xavier 

Luna (LUNA, 2011, p. 92).  

 

Tabela 1 - Censo dos escravos da cidade de Macapá por ano 
 

Ano 1773 1778 1788 1823 1848 1856 1876 1885 1888 

Escravos 325 681 750 940 1870 1158 563 223 211 
Fonte: Luna (2011, p. 71) 

 

A construção do Forte concentrou escravos de várias partes da Capitania do Grão-Pará 

e Maranhão. Duzentos desses escravos foram enviados pelo Senado da Câmara de Belém. 

Parte do contingente de escravos trabalhava na construção do Forte, e a outra laborava na 

floresta às margens do rio Pedreira, retirando pedras do leito do rio. 

 

Inclusive, os cativos estavam sendo enviados com prescrição específica de local de 
trabalho, os quais deveriam ir trabalhar no rio Pedreiras, em uma pedreira 
organizada ali – onde era realizada atividade de retirada e corte de pedras e depois a 
embarcação delas, através de canoas pelo dito rio até Macapá, local da edificação da 
fortaleza. (LUNA, 2011, p. 67).  

 

7.4 A ORIGEM DOS ESCRAVOS AFRICANOS DO AMAPÁ  

 

Arrancados de suas famílias e de seus amigos, desenraizados de suas terras de onde 

foram sequestrados e levados para o Amapá, os escravos têm origem diversas. É impossível 

localizar as origens dos negros escravizados de Macapá, como do resto do país, contudo uma 

fração significativa desses escravos tem origem certa: Marrocos, ou melhor, a Fortaleza de 

Mazagão, no Marrocos.  

A Fortaleza de Mazagão foi fundada no século XVI, como parte da estratégia 

portuguesa para vencer os mouros, considerados infiéis, além de garantir sua hegemonia na 

África. Os portugueses construíram a Fortaleza de Mazagão entre 1509 e 1541. À medida que 
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os mouros espremiam os portugueses contra o mar, só restava a Fortaleza de Mazagão como 

refúgio. “Só resta então, Mazagão. Não se trata mais do castelo rudimentar do início do 

século: doravante, trata-se de uma fortaleza soberba, cheia de bastiões, cuja construção foi 

confiada, em 1541, ao engenheiro italiano Ravenna.” (VIDAL, 2008, p. 19).  

A Fortaleza de Mazagão cumpriu o seu papel de bastião por mais de dois séculos. 

Plantada ali no Marrocos, impedia o avanço dos mouros. Os mouros, todavia, reagiram. Em 

1769, um exército de cerca de 120 mil mouros cercou a Fortaleza de Mazagão. Sitiados, sem 

apoio da coroa portuguesa, só restava a fuga pelo mar e o retorno dos vencidos a Portugal. O 

número dos que abandonaram a Fortaleza para salvar-se chegava a 2.200 pessoas (VIDAL, 

2008). 

De dezembro de 1768 a março de 1769, esses habitantes derrotados foram 

transladados para Lisboa, onde permaneceram de março a setembro de 1769. Depois, por 

determinação do rei de Portugal, iniciava-se a transferência dessa população para Belém do 

Pará. E de Belém para o Amapá (VIDAL, 2008). 

Os mazaganenses permaneceram seis meses em Lisboa e, de lá, foram transferidos 

para Belém, para as terras da Capitania do Grão-Pará. “Desembarcaram as ditas famílias em 

Belém aos 22 de março de 1769.” (VIDAL, 2008, p. 71). A transferência do total de famílias 

para Macapá levou quase 10 anos, de 1771 a 1778. Os portugueses viveram a transferência 

para Macapá como uma punição pela derrota frente aos mouros. E estavam certos. A maioria 

dos brancos morreu de febre amarela e de outras endemias e epidemias da floresta amazônica.  

Em Macapá, os mazaganenses iniciaram a construção da Mazagão em solo brasileiro. 

Contava-se entre 70 a 140 escravos, entre os habitantes da Fortaleza de Mazagão, dentre os 

que vieram do Marrocos, apesar de os números não serem precisos. Esse número aumentaria 

durante o translado das famílias de Lisboa para Macapá, chegando à cifra de 526 escravos, 

para um total de 282 famílias de brancos, perfazendo um total de 2.076 habitantes que 

chegaram em Macapá, na província do Grão-Pará, onde fundaram a Vila de Mazagão, hoje 

Mazagão Velho (VIDAL, 2008). 

Nunca a diáspora negra foi tão diáspora quanto para os escravos marroquinos do 

Macapá, aqueles escravos marroquinos de Mazagão. Esses foram levados de suas cidades na 

África para o Marrocos, do Marrocos foram transferidos para Lisboa, de Lisboa para Belém 

do Pará. E, depois, para Mazagão no Macapá. Quando a esperança redunda em longa espera, 

parece que a esperança desaparece na ampulheta da existência humana. Foi o que ocorreu 
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com os mazaganenses. Foram arrancados de Mazagão, não para uma terra prometida, mas 

para a espera do incerto e duvidoso (VIDAL, 2008). 

 

Durante sua transferência, os mazaganenses são como grãos de areia no gargalo de 
uma ampulheta – grãos que não pertencem mais a ampola de vidro que acabam de 
deixar, mas ainda não pertencem aquela para a qual se dirigem inevitavelmente. Eis 
por que, no entremeio desse grande caminho líquido no qual se sucedem as famílias, 
Mazagão apresenta-se como uma cidade descontínua. (VIDAL, 2008, p. 153-154). 

 

Bem verdade, a diáspora tem duas faces: o desenraizamento da terra natal e o novo 

enraizamento na terra prometida. Os moradores de Mazagão, contudo, não podiam descortinar 

a face da terra prometida. A derrota para os mouros infiéis, a retirada humilhante para Lisboa, 

como punição provisória, e o exílio dos derrotados na Amazônia, no distante e temido Brasil, 

soavam como um castigo atroz imposto pela divindade. “O africano suspirou. E fazendo das 

tripas coração. Em funeste relação tudo contou.” (VIDAL, 2008, p. 74). O sentimento dessa 

diáspora foi colhido por um poeta desconhecido, morador de Mazagão, quando da retirada do 

Marrocos. 

 

[...] hera huo cachos de triste confuzam 
hera vale verdadeiro de gemidos 
de suspiros lamentos afliçãm 
se veem aqueles peitos guarnecidos 
hera pois chorando Mazagam 
depois de que seos filhos ve perdidos 
retrato vivo do abismo eterno 
se pode haver retratos do inferno.  
(autor desconhecido apud VIDAL, 2008, p. 77).  

 

7.5 MAZAGÃO VELHO E MAZAGÃO NOVO 

 

A Mazagão marroquina dá origem à Mazagão amapaense. Os mazaganenses 

marroquinos constroem Mazagão, um município brasileiro situado ao sul do estado do 

Amapá. A população estimada, em 2014, era de 19.157 habitantes e a área é de 13,131km², o 

que resulta numa densidade demográfica de 1,4 hab/km². Seus limites são Pedra Branca do 

Amapari e Porto Grande, ao norte, Santana, a nordeste, a foz do rio Amazonas, a sudeste, 

Vitória do Jari, ao sul, e Laranjal do Jari, a oeste. Os primeiros habitantes de Mazagão, 

oriundos da primeira leva de transladados do Marrocos para o Amapá, foram 114 brancos e 

103 escravos, que se transformaram nos primeiros agricultores dessa região. Esses são os 

primeiros mazaganenses a chegar a Macapá. Outros viriam depois destes. A transferência de 
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todos os marroquinos se completou só em 1778. Quando se completou a transferência de 

Lisboa, Mazagão contava com mais de 500 escravos. Mazagão Velho existiu durante quase 

300 anos, até dividir-se e dar origem a Mazagão Novo (ALMEIDA, 2011).  

Mazagão sempre foi uma cidade dividida pelo preconceito entre brancos e negros. No 

decorrer dos séculos, essa divisão recrudesceu. Segundo os historiadores Geraldo Peçanha de 

Almeida (2011) e Alexsara de Souza Maciel (2011), por causa do preconceito de cor e de 

raça, os brancos de Mazagão Velho criaram, em 1915, com o apoio do governador local, a 

cidade de Mazagão Novo.  

A área escolhida para sediar Mazagão Novo fica situada a 30 quilômetros de Mazagão 

Velho e mais próxima à cidade de Macapá, em frente ao Furo do Beija-Flor, entre o rio Vila 

Nova e o braço esquerdo do Amazonas (ALMEIDA, 2011). 

 Por meio da Lei Estadual paraense nº 46, ficou decretada a transferência da sede de 

Mazagão Velho para Mazagão Novo, oficialmente instalada no dia 15 de novembro de 19151. 

Para Almeida (2011), a população de Mazagão Velho é constituída, em sua totalidade, 

de moradores negros, na maioria, descendentes de escravos marroquinos. É nítido o contraste, 

marcado pelo pereconceito entre a cidade de Mazagão Novo e Mazagão Velho.  

 

Assim pensando, podemos perceber que estas misturas, de quem está dentro ou 
quem deixou de estar dentro, acontecem efetivamente. Vejamos: os mazaganenses 
brancos descontentes fundaram “a nova” cidade a poucos quilômetros da primeira. 
Logo depois levaram para ela o título de cidade, deixando Mazagão com o epiteto de 
velho. Tempos depois, encotramos o Mazagão Velho, com mais de 20 mil 
habitantes, todos pretos, resistindo, e do outro lado, podemos ver Mazagão Novo, ou 
Mazaganópolis, a pseudobranca Mazaganópolis, tomada pelo consumo, pelas igrejas 
evangélicas, pela prostituição de crianças e pelo tráfico de plantas e animais da 
floresta. Pergunto: Quem está dentro do quê? Ou ainda, quem está fora? Onde está a 
margem que separa brancos e pretos? (ALMEIDA, 2011, p. 146-147). 

 

A mémória da escravidão continua viva na mente dos moradores de Mazagão Velho, 

como acontece com os quilombolas do Macapá. Essa memória coletiva se expressa na 

primeira pessoa do plural, “nós”, como se pode depreender pela estrofe de um canto de 

marabaixo:  

 

Juntei todos os escravos, 
Com uma dor no coração (bis)  
Subimos de rio acima 
E chegamos em Mazagão (bis) 
Subimos de rio acima, 

                                                
1 Disponível em: <http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/municipios/mazagao.jsp>. Acesso em: 6 jul.  2015. 
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Chegamos em Mazagão (bis) 
Chegamos não tinha rede 
Dormimos todos no chão2 (bis) 

 

7.6 QUILOMBOS E QUILOMBOLAS DO MACAPÁ, AMAPÁ  

 

Embora a Fundação Cultural Palmares, em publicação oficial, “Quilombos no Brasil” 

(2000), tenha arrolado apenas um quilombo no Amapá, O Curiaú, no ano de 2000, o fato é 

que existem atualmente 72 comunidades quilombolas no Amapá. A maioria desses quilombos 

encontra-se no vale do Curiaú e no vale do rio Pedreira. No entorno da cidade de Macapá, 

existem atualmente 42 quilombos. Todos os quilombos do Amapá são: Abacate da Pedreira; 

Ajudante; Alegre da Pedreira; Alto do Pirativa; Ambé; Areal do Matapi; Ariri; Astramad; 

Aterro do Muriacá; Breu; Capoeira; Carmo do Macacoari; Casa Grande; Cavalo; Cinco 

Chagas; Conceição do Aporema; Conceição do Macacoari; Conceição do Maracá; Coração; 

Cunani; Curiau; Curiau de Fora; Curiau Mirim; Curralinho; Engenho do Matapi; Igarapé das 

Armas; Igarapé do Lago; Ilha Redonda; Irmandade São José; Itaubal; Lago de Fora; Lagoa 

dos Índios; Lira; Bacaba do Maruanum; Carmo do Maruanum; Conceição do Maruanum; 

Fátima do Maruanum; São João do Maruanum; São José do Maruanum; São Pedro do 

Maruanum; São Pedro do Canivete do Maruanum; São Raimundo do Maruanum; Santa Luzia 

do Maruanum; Santa Maria do Maruanum; Simião do Maruanum; Mata Fome; São José Mata 

Fome; Mazagão Novo; Mazagão Velho; Mel da Pedreira; Nossa Senhora do Desterro; 

Oiapoque; Palha (Ferreira Gomes); Pedra Branca do Amapari; Porto do Abacate; Porto do 

Céu; Porto Grande; Ressaca da Pedreira; Retiro da Pedreira; Rosa; Santo Antônio da Pedreira; 

Santo Antônio do Matapi; Francisco do Ariri; São João do Matapi; São José do Matapi; São 

Pedro dos Bois; São Raimundo do Pirativa; São Tiago do Matapi; São Tomé do Aporema; 

Tessalônica; Torrão do Matapi3. 

Muitos dos moradores desses quilombos declaram ser descendentes dos escravos 

marroquinos. Nota-se que, além das cidades de Mazagão Velho e Mazagão Novo, aqueles 

escravos deram origem, dentre outros, aos Quilombos de Mazagão Velho e Mazagão Novo. 

A população do Macapá é marcada pela presença do negro, conforme dados do Censo 

do IBGE de 2010.  

                                                
2 Letra e música cedida gentilmente do acervo pessoal do músico José Miguel, do Quilombo do Mel da Pedreira. 
3  Cf.: CONAQ – AP – Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do 
Amapá. Disponível em: <http://quilombolasdoamapa.blogspot.com.br/p/relacao-de-comunidades-quilombolas-
do.html>. Acesso em: 6 jul. 2015. 
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Tabela 2 - População do Amapá segundo o Censo de 2010 

Capital  Macapá 

População estimada 2014  750.912 

População 2010  669.526 

Área (km²)  142.828,520 

Densidade demográfica (hab/km²)  4,69 

Rendimento nominal mensal domiciliar  
per capita da população residente 2014 (Reais)  

753 

Número de Municípios  16 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (2014). 

 

A população do Amapá, segundo o Censo de 2010, tem as seguintes características 

quanto à cor da pele: brancos 20,3%; negros 4,5%; pardos 74,4%; indígenas 0,8%. Desse 

total, 78,9 % é constituída de negros e pardos. 

Há registro da existência de quilombos no Amapá muito antes da criação da Vila de 

São José do Macapá, em fevereiro de 1758. “Em 1734, apareciam em correspondências com o 

rei de Portugal ordens para atacar tais mocambos.” (GOMES, 2005, p. 17).  

São diversas as origens dos quilombos do Amapá. Muitas características geopolíticas 

facilitaram a fuga dos negros dentro do próprio Amapá, além da fuga de negros de outras 

regiões do Brasil para esse estado. A primeira delas é a sua localização geográfica de 

fronteiras, próximo das Guianas Inglesa e Francesa. Tem-se ainda sua proximidade da foz do 

rio Amazonas e a circunstância de que, até hoje, o Amapá é de difícil acesso: só se pode 

chegar a Macapá de avião ou de barco, inexistindo estrada de terra ou de ferro para se ir até lá.  

O Amapá fica, literalmente, no meio do mundo – é cortado pela linha do Equador. Na 

entrada do aeroporto, há uma placa imensa com o dístico: “Você está no meio do mundo!” (ad 

tempora). Assim, Macapá, na fronteira, era, além de um refúgio geográfico, um esconderijo 

social e econômico perfeito para fugitivos quilombolas naquele contexto amazônico, cortado 

por uma malha de rios e igarapés (GOMES, 2005).  

Outros fatores determinantes, especialmente para o aquilombamento em Macapá, 

foram a construção da Fortaleza de São José e as epidemias que assolavam e assolam a região 

até os dias presentes. Quando da construção do Forte, havia mais de dois mil escravos em 

Macapá, para uma guarnição de pouco mais de 50 praças. “Até os colonos moradores de 

Macapá preocupados com as frequentes fugas denunciavam ao governo provincial que esta 

triste revolta dos pretos era resultado da falta de guarnecimento do presídio da Praça de 
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Macapá, o que outrora não ocorria.” (LUNA, 2011, p. 120). Daí as fugas serem constantes. A 

presença de policiais e militares era tão rarefeita que os escravos, em alguns momentos, 

assumiram mesmo o controle da cidade, durante a construção do Forte. “As fugas de escravos 

e o estabelecimento de mocambos eram nessa época considerados problemas crônicos. 

Grande parte dos cativos que fugia nessa região trabalhava nas fortificações em Macapá.” 

(GOMES, 2005, p. 97).  

E as fugas continuavam em massa, em Macapá. “Em 1767, por exemplo, devido a 

tantas deserções, um comandante local chegou a preocupar-se com o tratamento destinado aos 

escravos desse estabelecimento.” (GOMES, 2005, p. 97). Essas fugas deram origem aos 

quilombos do Amapá.  

O objetivo das fugas era a construção de novos quilombos e o fortalecimento dos 

quilombos já existentes. “Fugitivos escravos atravessavam matas, cachoeiras, rios, morros e 

igarapés. Buscavam a liberdade passando para outras colônias ou estabeleciam seus 

mocambos em regiões de fronteira.” (GOMES, 2005, p. 99).  

Os quilombos se multiplicavam, no século XVIII, na Capitania do Grão-Pará. “Havia, 

como já vimos, na Capitania do Grão-Pará, quilombos por toda parte, do norte a sul. Em 

setembro de 1793, preparou-se uma expedição com soldados, armamentos e munição para 

prender os ‘pretos amocambados’ em Macapá.” (GOMES, 2005, p. 99). Em 1785, alguns 

cativos fogem de Mazagão (LUNA, 2011).  

As fugas ocorrem às dezenas, durante os surtos de epidemias, que facilitaram ainda 

mais a vida dos fugitivos, posto que os brancos sofriam mais as agruras da selva do que os 

negros. Muitos desses negros escravizados eram das selvas, por isso, naturalmente, pareciam 

mais adaptados à vida na selva do que o branco português. Como se fora pouca a desgraça da 

febre amarela, a insalubridade do local tornava-se um grave problema a ser enfrentado pelos 

colonos. Em 1752, uma epidemia de cólera grassou em Macapá. A notícia chegou a Belém e, 

em 7 de março desse mesmo ano, inesperadamente, Mendonça Furtado, governador do Grão-

Pará, aportou na povoação, trazendo apoio, material e medicamentos, para tentar controlar a 

moléstia (GOMES, 2005; LUNA, 2011).  

Outras fontes de escravos fugitivos para os quilombos do Amapá foram as Guianas 

Francesa e Inglesa, igualmente. Para coibir as fugas e tentar devolver os fugitivos aos seus 

donos, foi celebrado, entre as coroas portuguesa e francesa, um tratado internacional em 1732. 

Além disso, muitos soldados e degredados desertavam e fugiam tanto para o lado inglês e 
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francês, quanto para o lado português das terras amazônicas. Esses desertores juntavam-se aos 

negros nos quilombos, no mais das vezes (SALLES, 2001, p. 119-132).  

As comunidades remanescentes de quilombos do Amapá são formadas por famílias de 

negros, todas descendentes de povos escravizados. Hoje, desenvolvem atividades rurais, com 

aspectos socioeconômicos que integram a agricultura de subsistência, atividades extrativas 

(minerais ou vegetais), pesca, caça, pecuária tradicional (pequena quantidade de animais de 

pequeno, médio e grande porte), artesanato e agroindústria de subsistência voltada, 

principalmente, para a produção de farinha de mandioca, azeites vegetais e outros produtos de 

uso local Os excedentes são normalmente comercializados (VIDEIRA, 2009). 

Nesse contexto, os quilombos passam quase despercebidos, tornam-se quase invisíveis 

para a sociedade brasileira. Pouco se percebe da sua existência. Quase não se ouve da sua luta 

para sobreviver e não se escuta da sua contribuição cultural. No mundo acadêmico, este 

pesquisador ouviu inúmeras vezes, nos últimos quatro anos, esta pergunta: “Ainda existem 

quilombos no Brasil?”. A sociedade parece estar cega e surda para a história de luta desses 

quilombolas e sua resiliência. “Eu nunca soube que na Amazônia tivessem tantos negros, e 

muitos há mais de trezentos anos. Nunca pensei que no meio daquelas árvores tivessem 

negros com tamanha força de resistência e com uma trajetória sem igual.” (ALMEIDA, 2011, 

p. 20).  

O Quilombo do Mel da Pedreira e seus remanescentes quilombolas são genuínos 

representantes dos quilombos do Macapá que surgiram quando da construção da Fortaleza de 

São José do Macapá.  

 

7.7 SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS QUILOMBOS NO BRASIL 

 

Em novembro de 2014, após as eleições, o governo divulgou, por intermédio do 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, um estudo sobre a situação socioeconômica 

dos quilombolas que vivem em territórios já titulados pelo próprio governo. O estudo, 

intitulado “Quilombos do Brasil: segurança alimentar e nutricional em territórios titulados”, 

foi organizado por Alexandro Rodrigues Pinto, Júlio César Borges, Marina Pereira Novo e 

Pedro Stoecki Pires (2014). O relatório foi o resultado de uma pesquisa realizada entre abril e 

novembro de 2011. A seguir, segue uma síntese do referido relatório.  

Foram entrevistadas 40.555 pessoas, em 9.191 domicílios distribuídos em 169 

comunidades. O número de estados cobertos pela pesquisa foi de 14. O número de 
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munícipios, 55; o número de comunidades, 164. O número de comunidades, efetivamente 

pesquisadas, 169. Total de pessoas avaliadas: 40.555. O trabalho abrangeu, portanto, 97 

territórios quilombolas onde residem 40.555 pessoas. Esse estudo cobriu todas as grandes 

regiões do Brasil – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste (PINTO et al., 2014).  

Somente as comunidades tituladas foram consideradas nessa pesquisa. Territórios 

titulados são aqueles que já foram certificados pela Fundação Cultural Palmares como 

remanescentes das comunidades quilombolas e receberam a posse das terras pelo INCRA.  

A Comunidade do Quilombo do Mel da Pedreira foi uma dessas comunidades 

pesquisadas nesse relatório, onde constam os três quilombos titulados do Macapá/AP.  

O resultado desse relatório oficial de pesquisa é surpreendente. Os quilombolas vivem 

abaixo da linha da pobreza. Curiosamente, o relatório salienta: “Os quilombolas constituem 

um dos segmentos populacionais priorizados pelos programas e ações das políticas de 

desenvolvimento social, e, nesse sentido, foram objeto de avaliação diagnóstica e de acesso a 

programas em pelo menos quatro oportunidades desde 2006” (PINTO et al., 2014, p. 32). O 

relatório apresentado cobre uma gama de informações, desde o piso das casas até a dieta 

alimentar dessas comunidades.  

 

Apesar do Brasil ter saído do mapa da fome no mundo, muitas comunidades 
tradicionais brasileiras localizadas em áreas de difícil acesso ainda vivem em 
situação de risco. O relatório divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) no final de novembro revela que 55,6% dos adultos residentes em 
comunidades quilombolas vivem com fome ou sob o risco de inanição. A mesma 
realidade, embora em números um pouco menores, se reproduz na população 
infantil, na qual 41,1% das crianças e adolescentes quilombolas está sob esta 
condição. O cenário de fome não é o único problema. A pesquisa, realizada em 97 
áreas, em 2011, revela grande vulnerabilidade social em outros índices como o 
acesso à água encanada, presente em menos da metade de domicílios, saúde e 
educação. (PELLEGRINI, 2014, p. 1). 

 

Um dos indicadores utilizados pelos produtores do relatório sobre as condições 

socioeconômicas dos quilombolas foi o tipo de piso usado nas casas. Apenas em 42,7% dos 

domicílios o material empregado é o cimento ou concreto, especialmente no Norte Semiárido, 

com 80,8%. Já nas regiões do Baixo Amazonas e Nordeste Paraense, os pisos das residências 

são constituídos de madeiras retiradas da floresta. A madeira aparelhada é mais recorrente, 

com 39,9% e 43,3%, respectivamente (PINTO et al., 2014, p. 40). 

O relatório supracitado observa que falta água encanada para a maioria absoluta dos 

domicílios quilombolas. Apenas 44,2% dos domicílios possuem encanamento. Esse número 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/cartas-da-esplanada/uma-vergonha-a-menos-4019.html
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/sum%C3%A1rio pronto_QUILOMBOLAS 2013.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/sum%C3%A1rio pronto_QUILOMBOLAS 2013.pdf
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aumenta na medida em que se aproxima da Amazônia Legal. “Ressalta-se o baixo índice no 

Norte Maranhense (18,8%) e no Norte Semiárido (36,2%).” (PINTO, et al., 2014, p. 40).  

Na região do Baixo Amazonas, somente 27,6% das residências possuem iluminação a 

óleo, querosene ou gás. O acesso à iluminação elétrica é realidade para 81,8% dos domicílios 

quilombolas, destacando-se o Norte Maranhense, com 95,3% das residências (PINTO et al., 

2014). 

Apenas 0,8% das residências pesquisadas possuem rede de esgoto. Não existe registro 

sobre o tratamento da água. Mesmo na região Centro-Sul, cujas comunidades se encontram 

mais próximas às regiões metropolitanas, a rede pública de esgoto atende somente a 8,1% dos 

domicílios. O esgoto a céu aberto é uma realidade para 91,1%. A falta de saneamento básico é 

gritante: 42,4% das residências ainda se utilizam de fossas rudimentares. Em especial, na 

região do Baixo Amazonas, esse número alcança 87,9%. Nessa região, as fossas são usadas 

por 87,9% das residências (PINTO et al., 2014).  

Não existe sistema de coleta e/ou tratamento do lixo. O lixo nas comunidades é 

majoritariamente queimado ou enterrado, em especial no Baixo Amazonas 93,9%.  

As comunidades quilombolas não têm acesso à educação. Em algumas comunidades, 

como no Quilombo do Mel da Pedreira, há apenas o Ensino Fundamental. Essa situação de 

privação educacional pode ser demonstrada pela tabela 03. 

 

Tabela 3 - Escolaridade do chefe da família 

Escolaridade 
do 

entrevistado 

REGIÕES 

Baixo 
Amazonas 

Nordeste 
Paraense 

Norte 
Maranhense 

Norte 
Semiárido 

Semiárido 
Centro- 

Sul 
Total 

Fundamental 
(1º grau) 
incompleto 

85,5% 84,1% 88,8% 79,4% 87,3% 75,1% 84,3% 

Fundamental 
(1º grau) 
completo 

4,6% 3,3% 4,5% 3,3% 3,7% 6,2% 3,9% 

Ensino Médio 
(2º grau) 
incompleto 

4,8% 4,6% 2,8% 5,8% 2,6% 5,3% 4,2% 

Ensino Médio 
ou (2º grau) 
completo 

5,1% 8,0% 3,8% 11,4% 6,4% 13,4% 7,6% 

Fonte: Pinto et al. (2014, p. 42) 
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No tocante à escolaridade, há um alto índice de incompletude do Ensino Fundamental, 

por parte do chefe de família, com uma média uniforme, entre as regiões, de 84,3%. No Norte 

Semiárido e no Centro-Sul, encontram-se os maiores percentuais de chefes de família com o 

Ensino Médio completo (11,4% e 13,4%). No total, o nível de escolaridade está muito abaixo: 

84,3% dos chefes de famílias não concluíram o Ensino Fundamental (PINTO et al., 2014).  

A falta de escolaridade, a escassez de profissionalização, o difícil acesso às cidades 

são fatores que dificultam a entrada do quilombola no mercado de trabalho. Por mais que se 

tente justificar antropologicamente, afirmando-se, como faz o Relatório do Ministério do 

Desenvolvimento Social (2014), que não se pode considerar o trabalho quilombola pelos 

parâmetros da sociedade dos brancos, a verdade é que a inserção dos membros dessas 

comunidades no mercado de trabalho é muito baixa.  

O indicador mais marcante, contudo, é aquele que se refere à segurança alimentar da 

população quilombola. Pelos índices do relatório, essa população encontra-se abaixo da linha 

de pobreza e em absoluto estado de insegurança alimentar. O índice de segurança alimentar 

utilizado pelo relatório governamental foi o mesmo usado pela Organização das Nações 

Unidas Para Alimentação e Agricultura – FAO –, e também pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS. Segundo esse critério, um indivíduo está em segurança alimentar quando 

dispõe do alimento necessário e do acesso à alimentação para a sua subsistência diária quando 

precisa comer. 

 

O que se espera de uma boa segurança alimentar e nutricional para cada indivíduo é 
que este tenha acesso físico e econômico a alimentos em quantidade suficiente e 
qualidade nutricional, e ainda que sejam considerados aspectos culturais e sociais. 
Outro fator importante é a utilização biológica e aproveitamento de nutrientes pelo 
indivíduo, que é afetada por suas condições individuais.  
Portanto, entende-se que um morador do domicílio usufrui de uma situação de 
segurança alimentar quando tem acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais. E seu contraponto, a insegurança alimentar grave, ocorre 
quando existe uma redução de alimentos entre as crianças e/ou ruptura nos padrões 
de alimentação resultante da falta de alimentos entre elas. (PINTO et al., 2014, p. 
43).  

 

Embora o Brasil tenha saído do mapa da fome no mundo, muitas comunidades 

quilombolas vivem na mais absoluta miséria e fome. Na verdade, o cenário de fome atinge 

mais da metade da população de quilombolas. A fome e ausência de serviços básicos de saúde 

aumentam a fragilidade da população quilombola e colocam-na numa situação de risco 

alimentar.  
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Tabela 4 - Frequência da situação de insegurança alimentar por meio da vivência de falta de comida na 
residência 

VARIÁVEIS 

REGIÕES (% sim) 

Baixo 
Amazonas 

Nordeste 
Paraense 

Norte 
Maranhense 

Norte 
Semiárido 

Semiárido 
Centro- 

Sul 
Total 

Aconteceu de 
algum adulto da 
casa ficar o dia 
inteiro sem 
comer só uma 
vez no dia, 
porque não tinha 
comida em casa 

86,3% 62,7% 58,9% 34,9% 33,8% 24,2% 55,6% 

Aconteceu de as 
crianças ou 
adolescentes 
ficarem o dia 
inteiro sem 
comer ou comer 
só uma vez, 
porque não tinha 
comida em casa 

79,1% 43,0% 45,7% 31,7% 15,9% 18,0% 41,1% 

Fonte: Pinto et al. (2014, p. 44) 

 

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS – no Relatório 

Governamental datado de novembro 2014, assinala que dos 40.555 sujeitos pesquisados, mais 

da metade da população quilombola tem características de insegurança alimentar 52%. Além 

do mais, 55,6% das pessoas ficaram pelo menos um dia inteiro sem comer ou só fizeram uma 

refeição no dia porque não tinham comida em casa. Esse fato alarmante agrava-se no Baixo 

Amazonas.  

Em resposta à pergunta do inventário do relatório (Aconteceu de algum adulto ficar o 

dia inteiro sem comer só uma vez no dia, porque não tinha comida em casa?), 86,3% 

responderam que sim, na região do Baixo Amazonas; 62,7%, no Nordeste Paraense; 58,9%, 

no Norte Maranhense; 34,9%, no Norte Semiárido; 33,8%, no Semiárido; 24,2% no Sul – o 

que perfaz um total de 55,6% (PINTO et al., 2014).  

No mesmo relatório, em resposta à pergunta “Aconteceu de as crianças ou 

adolescentes ficarem o dia inteiro sem comer só uma vez, porque não tinha comida em casa”, 

as respostas foram: no Baixo Amazonas, 79,1% ficaram sem comer; no Nordeste Paraense, 

43,0%; no Norte Maranhense, 45,7%; no Norte Semiárido, 31,7%; no Semiárido, 15,9%; no 

Centro-Sul, 18,0% – o que dá um total de 41,1% (PINTO et al., 2014).  
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Este fato ainda é mais expressivo quando analisado separadamente pelas seis 
regiões, em que se observa que no Baixo Amazonas a frequência foi de 86,3% para 
este fato. Existe um gradiente de redução entre as regiões que decresce de 86,3% 
para 24,2% entre o Baixo Amazonas e o Centro Sul para esta ausência de comida no 
domicílio para o adulto. Essas duas regiões também são respectivamente as mais 
inseridas em um contexto de baixa densidade demográfica e urbanização e as mais 
inseridas no contexto social. (PINTO et al., 2014, p. 43). 

 

Como definido precedentemente, o maior grau de insegurança alimentar se dá quando 

as crianças do domicílio passam por privação alimentar devido à falta de disponibilidade do 

alimento. O quadro vivenciado pelo Baixo Amazonas é gravíssimo quando se constata que, a 

cada cinco residências, quatro possuem crianças com essa vivência de falta de alimento – 

fome. As regiões Nordeste Paraense, Norte Maranhense e Norte Semiárido possuem 

frequências elevadas, enquanto no Semiárido e Centro-Sul, os valores são mais baixos, porém 

observa-se a existência dessa situação. O agravamento da fome entre os quilombolas aumenta 

na medida em que decresce na faixa etária.  

 

O consumo proteico, considerado muito importante para o crescimento e 
desenvolvimento infantil, não está disponível em todas as casas avaliadas. Observa-
se que no Semiárido apenas 64,7% das residências têm a disponibilidade de carne 
para consumo (vaca, bode, cabra, porco, frango, galinha, pato ou peru). No entanto, 
o Centro Sul, de menor isolamento social entre as regiões avaliadas, apresenta um 
percentual maior de disponibilidade destes alimentos proteicos (90,6%). (PINTO et 
al., 2014, p. 43).  

 

Outro fator indicador da extrema pobreza dos quilombolas é o baixo peso da criança 

ao nascer. O baixo peso ao nascer – BPN (abaixo de 2.500 gramas) – é um indicador que 

reflete a morbidade materna desfavorável durante o desenvolvimento do feto, podendo refletir 

sua baixa condição socioeconômica e a falta de acesso a bens e serviços. Uma melhor 

nutrição materna é um dos fatores que podem prevenir o baixo peso da criança em seu 

nascimento. O baixo peso no nascimento aumenta a chance de desfechos desfavoráveis na 

saúde do recém-nascido podendo levá-lo a óbito.  

No relatório em foco, foi encontrada uma média de 9,8% de BPN nas comunidades 

estudadas, chegando a 13,3% no Norte Maranhense. O Brasil apresentou 8,5% de BPN no ano 

de 2011 (PINTO et al., 2014).  

Curiosamente, o relatório confirma as ações governamentais para minorar essa 

situação, mas sem resultados positivos ou relevantes. A maioria das famílias entrevistadas 

pelo relatório, independentemente de sua localização, recebe poucas visitas de agentes 
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comunitários de saúde, variando entre 66,3%, no Norte Maranhense, e 87,0%, no Semiárido, 

com uma média de 75% para as regiões. Todavia apenas 14,2% das famílias são assistidas por 

equipes do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. O Baixo Amazonas, região 

de maior isolamento geográfico, tem acesso ao CRAS em apenas 4,4% das famílias. No 

entanto 31% das famílias ainda não foram cadastradas no Cadastro Único do Governo 

Federal. A situação mais problemática é a da região Centro-Sul, em que o cadastro foi 

realizado com pouco mais da metade das famílias (54,6%), dado interessante porque, por 

essas comunidades estarem mais próximas aos centros urbanos, em tese, isso facilitaria seu 

acesso e o cadastramento dessas famílias (PINTO et al., 2014).  

O programa Bolsa Família é recebido por grande parte das famílias quilombolas 

avaliada, com média de 60%. Porém o Norte Semiárido possui cobertura muito abaixo dos 

demais grupos, onde somente 39,4% das famílias têm acesso ao benefício (PINTO et al., 

2014). 

Além da pobreza, a pesquisa também revelou que não há agentes comunitários de 

saúde em 15% das comunidades visitadas. Em áreas como as regiões quilombolas, os agentes 

de saúde são considerados, pelo Ministério da Saúde, como a forma de assistência médica 

primária – sem eles, não há nenhuma assistência de saúde para os moradores. Existe apenas 

um agente de saúde no Quilombo do Mel programa (PINTO et al., 2014)..  

 Apesar dos avanços no combate à fome, comunidades quilombolas permanecem com 

dificuldades para acessar os programas sociais e continuam em situação de alta 

vulnerabilidade. O relatório conclui que a população quilombola vive abaixo da linha da 

pobreza.  

 
Tabela 5 - Proporção da extrema pobreza e situação de renda média per capita com e sem o programa 

Bolsa Família  

 Pobreza extrema 
N=13405 

Fora da pobreza 
extrema n=15886 

p valor 

Renda per capita média com 
Bolsa Família 

R$ 33,00 R$ 214,00 <0,01 

Renda per capita média sem 
Bolsa Família 

R$ 13,00 R$ 198,00 <0,01 

Fonte: Pinto et al. (2014, p. 74) 

 

A centralidade da transferência de renda pelas atuais políticas públicas de 

enfrentamento da pobreza, no Brasil, procura relacionar a possibilidade da transformação 

social das famílias, ao incluí-las no mundo do consumo e da camada produtiva junto ao tecido 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras
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social. Entretanto os dados apurados pela presente pesquisa apontam que a renda per capita 

de 45,8% dos indivíduos quilombolas (os quais vivem em terras tituladas, no país, e 

respondem possuir alguma renda), é de R$33,00 (trinta e três reais) por mês. Por ano, a renda 

per capita de 40% dos quilombolas corresponde a R$156,00; e 60% dos quilombolas 

pesquisados recebe R$339,00 (trezentos e trinta e nove reais), com ajuda do programa Bolsa 

Família. Ou seja, a população quilombola vive em estado de pobreza extrema.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4, divulgados pelo 

Censo de 2010, mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil – resultado 

da divisão entre as riquezas produzidas por um país e sua população – chegou a R$ 19.016 em 

2010, o equivalente a US$10.237. Foi a primeira vez na história que a renda per capita do 

brasileiro ultrapassou a casa dos US$10 mil anuais – o que corresponderia a um salário 

mensal de cerca de R$1,4 mil. Registra-se não existir termo de comparação entre a renda per 

capita da população quilombola com a do Brasil em geral. 

Visto que apenas 60% dos quilombolas receberam o Bolsa Família, em 2011, a renda 

per capita de 40% dos quilombolas continuava sendo de R$13,00 por mês! Curiosamente, 

com o Bolsa Família, a renda per capita sobe para R$33,00 por mês. Ou seja, o povo 

quilombola, sem exceção, vive no mais extremo empobrecimento e miséria absoluta. A 

qualidade de vida nessas comunidades é precária, tendo em vista as condições de moradia, 

luz, água e saneamento básico para 45,6% dos territórios titulados no Brasil (PINTO et at., 

2014).  

Esse fato foi verificado por este pesquisador em visitas a 20 residências do Quilombo 

do Mel da Pedreira, em três ocasiões distintas, percebendo-se as precárias condições de 

moradia, sem água encanada, sem água tratada, sem esgoto, sem iluminação adequada. As 

casas não são capazes de garantir a proteção conveniente para proteger a saúde dessas 

populações. 

O relatório governamental conclui que as condições de extrema pobreza em que vivem 

os quilombolas decorrem de fatores intrínsecos à própria comunidade e de fatores extrínsecos. 

Quanto aos fatores intrínsecos, o relatório aponta a falta de habilidades dessas comunidades 

para enfrentar a pobreza, sem, contudo, especificar quais são essas habilidades faltantes. 

Quanto aos fatores extrínsecos, o relatório indica, de forma genérica, para a falta de 

                                                
4 Cf. IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/censo10052011.shtm>. Acesso em: 23 
jul. 2014.  
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oportunidades, geradas pela pobreza, culpando, finalmente, a própria pobreza pela situação 

socioeconômica dos quilombolas. 

 

Os quilombolas do nosso estudo, além da baixa renda, vivem em precárias 
condições de qualidade de vida e bem-estar. A abordagem de Amartya Sem lança 
luz sobre esta questão; ele compreende a pobreza como um conjunto de ausências de 
capacidades que, em uma via de mão dupla, gera uma carência de oportunidades 
para atingir níveis de vida e de seu funcionamento. (PINTO et al., 2014, p. 74).  

 

7.8 CONCLUSÃO 

 

Existem pouquíssimas pesquisas de campo sobre o quilombo no Brasil, em oposição à 

farta pesquisa histórica documental. A historiografia do quilombo, apoiada em documentos 

oficiais, retrata o Vale do Curiaiú em Macapá, AP, como um único quilombo, quando, na 

verdade, naquele vale e em seu entorno, existem mais de 40 quilombos interligados por rios e 

igarapés.  

As pesquisas de caráter histórico, contudo, não tratam das origens dos quilombos nem 

da sua evolução no mundo contemporâneo. Inexistem pesquisas sobre as origens marroquinas 

dos quilombolas do Macapá, e mesmo sobre as origens marroquinas da cidade de Mazagão 

Velho, cujo nome aponta nesta direção.  

Alguns poucos textos sobre o Marabaixo, produzidos por pesquisadores do Macapá, 

AP, omitem as relações das origens desta dança com a escravidão, e tratam na como uma 

expressão do folclore local. O silêncio sobre os passos da dança imitar as batidas dos pés de 

um escracho acorrentando é absoluto.  

Pesquisas sobre a situação socioeconômica dos quilombos são escassas no Brasil, 

destaca-se a pesquisa realizada em novembro de 2014, após as eleições, o governo divulgou, 

por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS. Nesta pesquisa os 

quilombolas encontram-se abaixo da linha da pobreza.  

Este pesquisador desconhece a existência de pesquisas realizadas sob o enfoque 

psicológico, e mesmo sociológico, sobre os quilombos do Amapá.  
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8 O MÉTODO 

 

8.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Esta pesquisa insere-se no campo da Psicologia Clínica da Cultura, naquelas relações 

estabelecidas entre a Psicologia, o trauma intergeracional, o complexo cultural no sujeito e na 

cultura e as formas de resiliência e até mesmo de superação. As questões que nortearam este 

trabalho, com certeza, nasceram dos contatos do autor com as populações étnicas quilombolas 

do Macapá. São questões pertinentes às próprias condições dessas populações, na perspectiva 

da Psicologia Clínica de Carl Gustav Jung. Essas questões suscitam inúmeras interrogações. 

Portanto, considerando-se a existência do trauma histórico intergeracional, qual o impacto das 

memórias do trauma da escravidão nos sujeitos do Quilombo do Mel da Pedreira? Como essas 

memórias são mantidas e transmitidas? Como o complexo cultural, o trauma propriamente 

dito, no sujeito e na cultura, é vivenciado por quilombolas? Quais as representações 

psicológicas do complexo cultural em quilombolas? Qual o principal sintoma do trauma 

intergeracional? Qual o principal sintoma do complexo cultural? Qual o resultado do 

complexo cultural para a autoestima e para o autoconceito de quilombolas? Como o trauma 

intergeracional e o complexo cultural influenciam a vida econômica de quilombolas? Quais 

recursos da sabedoria quilombola são usados no processo de resistência/resiliência em face do 

trauma intergeracional e do complexo cultural para a sobrevivência?  

 

8.2 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos e pesquisas sobre as condições adversas da vida de quilombolas, 

relativamente ao trauma intergeracional e à sua transmissão e acerca do complexo cultural em 

comunidades étnicas podem contribuir, e muito, para ampliar a compreensão da Psicologia 

Clínica, e deste pesquisador, relativamente ao impacto da memória do trauma da escravidão e 

da exclusão social dessas populações. Ademais, o conhecimento das formas heroicas de como 

essas populações vivem e lutam para superar esses entraves pode servir para aperfeiçoar o 

modo como esses indivíduos lidam com o trauma no sujeito e na cultura.  

Esta investigação poderá colaborar para esclarecer, perante a academia e alguns 

setores da sociedade brasileira, aspectos relevantes sobre o complexo cultural em 

descendentes da escravidão no Brasil. E, ainda, esclarecer quais os principais sintomas 
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relacionados com o trauma histórico intergeracional, o complexo cultural e as formas de 

elaboração e superação dos sintomas desses traumas por intermédio da resistência/resiliência 

nas comunidades étnicas quilombolas. 

Este estudo pode servir, além disso, de ponto de partida para a compreensão dessas 

comunidades e pode colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção em 

saúde e inclusão social que as beneficiem, respeitem e fortaleçam as formas naturais de 

resiliência dessas populações na luta para a superação do trauma intergeracional e dos 

complexos culturais, que ainda servem de entraves para a inclusão social dessas comunidades 

na cidadania plena e no desenvolvimento sustentável no contexto de respeito absoluto à 

dignidade da pessoa humana.  

Um ganho secundário desta pesquisa é a compreensão das causas psicológicas e 

mesmo socioeconômicas que mantêm 2,5 milhões de quilombolas na mais absoluta miséria.  

 

8.3 HIPÓTESES  

 

I. O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da escravidão 

permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas.  

II. O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de inferioridade 

na população quilombola.  

III. Observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

IV. Observa-se uma baixa estima na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

V. O complexo cultural afeta negativamente o modo de vida de quilombolas e 

contribui para o empobrecimento da população.  

VI. O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência.  

 

8.4 OBJETIVOS 

 

8.4.1 Objetivo Geral 
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O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar o trauma histórico 

intergeracional da escravidão e o complexo cultural na produção cultural de quilombolas e 

suas consequências para o modo quilombola de viver: a vida boa.  

 

8.4.2 Objetivos específicos alcançados por esta pesquisa são descritos a seguir:  

 

1) Avaliar as teorias psicológicas do trauma intergeracional e do complexo 

cultural em face da sua consistência interna e aplicabilidade no campo.  

2) Analisar a presença do trauma histórico intergeracional nas memórias da 

escravidão presentes nas narrativas e na produção cultural de quilombolas. 

3) Constatar a existência do complexo cultural da vida boa em seus aspectos 

positivos e negativos, na produção cultural de quilombolas.  

4) Explicitar os sintomas decorrentes do trauma histórico intergeracional da 

escravidão e do complexo cultural.  

5) Relacionar o complexo cultural com o baixo autoconceito de quilombolas. 

6) Relacionar o complexo cultural com a baixa autoestima de quilombolas. 

7) Compreender a resistência/resiliência como forma de sobrevivência no 

quilombo, em seus aspetos positivos e negativos.  

 

8.5 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA  

 

Esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa mista de Psicologia Clínica da 

cultura, de caráter qualitativo e quantitativo. Utilizou-se para tanto, da pesquisa etnográfica, 

por meio do método da observação participante aplicada, da Psicologia Clínica, na 

perspectiva metodológica de Carl Gustav Jung, proposta por Eloisa Penna (2013), e da Escala 

de Autoestima de Rosenberg e do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra (1985).  

Nesta pesquisa foi aplicado o método misto em todas as suas etapas. Na coleta de 

dados, foram utilizadas a observação etnológica e a observação participante; aplicou-se 

também a  Escala de Autoestima de Rosenberg, bem como o Inventário de Autoconceito de 

Adriano Vaz Serra.  

Na análise dos dados qualitativos, operacionalizou-se o método da análise de conteúdo 

de Bardin (1977).  
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Na análise quantitativa, foi realizada uma análise estatística simples, pela qual 

consideraram-se a média dos escores brutos dos participantes, o desvio padrão, a mediana, a 

variância, a moda e o coeficiente de variação. 

A observação participante, adotada pelos antropólogos e também por médicos e 

psicólogos, consiste em uma participação efetiva na vida e nas atividades dos sujeitos a serem 

observados em sua vida cotidiana. É, antes de tudo, uma aprendizagem e um modo de 

trabalho (MALINOWSKI, 1997; TURATO, 2003; PENNA, 2013). Nessa perspectiva, 

colheram-se não somente aqueles conhecimentos conscientes, mas, especialmente, os 

conhecimentos inconscientes. Nesse processo, o observador é sujeito e objeto da pesquisa, 

juntamente com aquele a quem ele observa.  

A observação participante segue estas etapas: a époque; a observação; a participação; e 

a verificação determinada. A atitude de époque consiste em suspender todo e qualquer juízo 

de valor a priori a fim de evitar qualquer julgamento ou emissão de juízo de valor, 

especialmente aqueles juízos de caráter etnocêntrico.  

A observação neste estudo constitui-se numa atitude de apreensão da produção 

cultural do sujeito: os sonhos, a música, as narrativas, as estruturas sociais, os mitos, os ritos, 

os sintomas e as formas de ser no mundo, implicando a ideia de imersão para captar aqueles 

detalhes importantes que são omitidos pelas narrativas dos informantes. 

A participação consiste em expor o pesquisador, na medida do possível, a uma relação 

dialética com o grupo observado. Nessa relação, o pesquisador participa, efetivamente, dentro 

da medida do possível, da vida cotidiana do grupo a ser pesquisado. O pesquisador assume-se 

como sujeito e objeto da pesquisa. A verificação determinada almeja fazer um recorte 

específico para o trabalho de campo, isto é, o pesquisador assume os limites possíveis e 

delimitados do seu trabalho na construção de aspectos específicos de uma determinada 

realidade social e psicológica (MUCCHIELLI, 1996; TURATO, 2003). 

A observação participante coaduna-se com a metodologia de trabalho de Carl Gustav 

Jung. O método junguiano, fenomenológico por excelência, repousa na observação do 

símbolo de forma dialética, hermenêutica e construtiva. A observação tem papel relevante em 

sua finalidade básica: promover condições minimamente adequadas para que se tenha acesso 

aos fenômenos psíquicos e o conhecimento seja viabilizado. Pode-se resumir a observação 

como o meio pelo qual é possível captar o material inconsciente que se apresenta à 

consciência (PENNA, 2013). 
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8.6 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

Existem cerca de 60 famílias no Quilombo do Mel da Pedreira, perfazendo um total de 

300 pessoas. Na amostra, foram utilizados 42 sujeitos, 23 homens e 19 mulheres de 20 a 80 

anos de idade. A amostra considerada corresponde a 14,33% da amostra total. O número de 

sujeitos em relação ao total da população se constitui numa amostra representativa dessa 

população.  

Os sujeitos foram selecionados pelo critério da conveniência, isto é, foram colhidos os 

depoimentos e as narrativas daqueles que livremente aceitaram participar da pesquisa. O 

mesmo critério de conveniência aplica-se à participação na Escala de Autoestima de 

Rosenberg e no Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra.  

Os sujeitos, escolhidos pelo critério da conveniência, foram 42 homens e mulheres, 

voluntários, membros das comunidades étnicas da Associação dos Moradores e 

Remanescentes do Quilombo do Mel da Pedreira (CNPJ: 07.571.697/0001-08 AP). Os 

sujeitos foram observados em seu cotidiano, na dinâmica da comunidade. Doze voluntários se 

apresentaram como informantes: seis homens e seis mulheres foram entrevistados.  

 

8.7 INSTRUMENTOS 

 

Foi utilizado um Roteiro de Observação e Entrevista Semidirigida (Apêndice A) 

Foram tambem utilizados nesta pesquisa o Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz 

(Anexo A), e a Escala de Autoestima de Rosenberg (Anexo B).  

Na pesquisa de campo, para se observar a resistência/resiliência do quilombo, 

empregou-se o modelo de Fatores Positivos Indicativos de Resiliência de Martha Kent e Mary 

C. Davis (2010), autoras que apresentam algumas características consideradas preditoras de 

resiliência (KENT; DAVIS, 2010).   

A produção cultural de quilombolas foi observada em seu habitat natural, em sua vida 

cotidiana – suas vivências, seus símbolos, seus mitos e seus ritos. Além disso, foram levadas 

em conta as representações da produção cultural de quilombolas, inclusive narrativas, 

músicas, textos, livros, sites e vídeos que continham a produção dessas comunidades étnicas. 

Seus depoimentos e suas narrativas foram colhidos livremente, por meio de entrevistas 

abertas, através de um gravador Olympus PCM/WMA/MP3/FM, WS 710OM e um Gravador 

Sony T-Mark.  
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8.8 PROCEDIMENTOS 

 

Desenvolveu-se a pesquisa de campo no Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá, 

de 1º a 15 de fevereiro de 2016. Chegamos a Macapá no dia primeiro com uma temperatura 

de 40°C e a umidade relativa do ar de 80%. A sensação era que estávamos em uma sauna. 

Fomos para o Hotel Íbis. No dia seguinte, recebemos uma comitiva de líderes quilombola, Rio 

Solimões e Rio Pedreira, que vieram nos dar as boas-vindas e convidar para as festividades do 

Quilombo. Chegamos ao Quilombo no dia 2.  

Primeiro, reunimo-nos com a liderança, cerca de oito pessoas, os líderes mais velhos e 

mais experientes, e os mais jovens do Quilombo. Entre eles, encontrava-se o presidente da 

Liga dos Quilombos do Estado do Amapá, oriundo do Quilombo do Mel. Expusemos aos 

líderes os propósitos e os objetivos da investigação e recebemos total apoio para a realização 

da pesquisa.  

No dia seguinte, reunimo-nos com toda a liderança do Quilombo. Em seguida, lemos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tanto aquele que é aplicado à instituição quanto 

ao que se destina ao sujeito da pesquisa. Abrimos para pedidos de esclarecimento. Não houve 

perguntas. Sentimos que recebemos apoio de todos os oito líderes presentes. 

Os líderes convidaram os quilombolas para participarem da investigação. Com o apoio 

da liderança do Quilombo, foram reunidos todos os quilombolas que se dispuseram a 

colaborar, como voluntários, no salão de reuniões do Quilombo, situado na Igreja 

Presbiteriana do Mel da Pedreira, às margens do Rio Pedreira. Havia cerca de 60 pessoas 

adultas presentes, fora as crianças e os adolescentes que ficaram brincando nos arredores, à 

beira do lago.  

Depois de ouvir, atentamente, as explicações deste pesquisador sobre todos os 

aspectos envolvidos no trabalho, o líder do Quilombo, Rio Solimões, convidou os voluntários 

para participar da pesquisa, num gesto explícito de apoio. Ele falou da importância da 

pesquisa, cujos resultados poderiam ser úteis para subsidiar inclusive projetos para a adoção 

de políticas públicas e projetos do próprio Quilombo. Dos cerca de 60 voluntários, conforme 

citado, 45 se dispuseram a participar da investigação; a idade dos participantes variou entre 20 

e 80 anos. Entre esses, 42 participaram efetivamente da pesquisa. Seguindo informações dos 

próprios quilombolas, escolhemos os informantes, num total de 13: nove homens e quatro 

mulheres.  
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A fim de preservar a identidade dos informantes, os nomes das mulheres foram 

transformados em nomes de pedras preciosas; e aqueles dos homens deram origem a nomes 

de rios.  

Os informantes foram solícitos e deram todas as informações de memória, segundo a 

tradição oral, sobre as origens históricas africanas, acerca das origens da escravidão e quanto 

à origem geográfica do Quilombo do Mel da Pedreira, a respeito de danças, mitos e ritos do 

Quilombo, bem como relativamente a sonhos individuais e ou coletivos. Foram colhidas 12 

entrevistas.  

As entrevistas aconteceram nas casas dos quilombolas, geralmente à beira do fogão ou 

em volta da mesa, tomando um delicioso café com bolo de mandioca. As mulheres falaram 

muito pouco, tinham poucas informações para oferecer e foram muito resistentes quanto aos 

depoimentos e às perguntas – faz parte da cultura quilombola que as mulheres falem pouco e 

fiquem em silêncio quando em presença de visitantes, o que explica essa dificuldade nos 

depoimentos. Já os homens foram solícitos e participativos. Expressaram-se livremente e 

contaram tudo o que sabiam sobre o Quilombo e suas vidas, com riqueza de detalhes.  

As mulheres acrescentaram muito pouco quanto às questões que lhes foram 

perguntadas; os homens, ao contrário, falaram além daquilo que lhes foi questionado. Falaram 

com muita clareza, com muita simplicidade e muita disposição. Contaram a história do 

Quilombo e descreveram seus mitos, ritos, danças e alguns poucos sonhos com riqueza de 

nuanças. Dois sonhos revelaram-se significativos por ser uma espécie de sonho coletivo: o 

sonho sobre o homem da cabeça de fogo, que acompanha o Quilombo desde o navio negreiro, 

e o sonho do último pajé. Esses sonhos são examinados à frente, na análise dos resultados 

desta pesquisa.  

Os homens narraram também suas próprias vivências. Alguns deles, como Rio 

Solimões e Rio Amazonas, contaram inclusive da sua própria infância sofrida.  

Em seguida às entrevistas, num outro dia, foram distribuídos dois testes: a Escala de 

Autoestima de Rosenberg e o Inventário Clínico de Autoconceito de Adriano Vaz Serra. 

Nesses testes, 45 voluntários se dispuseram a participar. O pesquisador explicou a esses 

voluntários detalhadamente os objetivos da escala de autoestima e do inventário de 

autoconceito. Os testes foram lidos. Primeiro, o de autoestima, depois, o de autoconceito. O 

pesquisador explicou também que a qualquer momento da pesquisa os voluntários poderiam 

desistir – em qualquer momento e em qualquer etapa da aplicação das duas escalas e das 

entrevistas. Foi colocado que aquele que resolvesse desistir não deveria nenhuma explicação.  
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Fez-se um grande silêncio; e ficou claro, para este pesquisador, a existência de uma 

grande resistência à aplicação das escalas. Não foram feitas perguntas, apenas um comentário 

de uma senhora: ela riu e afirmou “Nós vamos nos preparar melhor. Vamos preparar um teste 

e na sua próxima viagem, vamos avaliar o senhor, para conhecer os seus problemas 

também!” – ao que todo mundo riu muito. Acredito que essa mulher expressou o sentimento 

de todos em relação ao pesquisador e aos seus testes.  

Dos 45 participantes da pesquisa, 42 responderam à Escala de Autoestima de 

Rosenberg – 23 homens e 19 mulheres. Contudo houve uma resistência muito grande quanto 

ao inventário de autoconceito de Vaz Terra. Apenas 15 homens e 14 mulheres concluíram o 

inventário. Os outros ou não fizeram, ou começaram e não terminaram Alguns simplesmente 

levaram para suas casas e não devolveram. Este pesquisador respeitou a atitude dos que não 

concluíram e não devolveram. Nada lhes perguntou.  

Um dos líderes do Quilombo, Rio Juruá, afirmou que encontrou dificuldade para 

responder aos testes. Então lhe foi questionado qual ou quais dificuldades, e ele respondeu: “A 

dificuldade consistiu em que as perguntas dos testes me levaram a pensar muito em mim 

mesmo, antes da aplicação do teste, durante a aplicação do teste e, especialmente, depois da 

aplicação do teste”. 

Este pesquisador considerou essa etapa da pesquisa muito difícil, embora tenha sido 

concluída com êxito. Ficou claro que os testes foram vivenciados como uma experiência nova 

e difícil para os quilombolas, que se sentiram invadidos pelas questões suscitadas pelas 

escalas.  

Por sua vez, as entrevistas com os informantes foram naturais, espontâneas e alegres. 

Feitas, como já mencionado, sempre ao redor da mesa, à beira do fogão, regadas a café e 

muita mandioca. Já os testes foram percebidos pelos quilombolas como estranhos e invasivos. 

Esta é a impressão deste pesquisador.  

Talvez a maior dificuldade esteja no fato de este ser um pesquisador branco, o que 

dificulta a mediação. No entanto houve uma empatia com a pessoa do pesquisador, o que 

facilitou o trabalho.  

As entrevistas, as narrativas, os sonhos, as músicas, os mitos e os ritos foram colhidos 

em 40 dias de observação participante no local, onde os sujeitos residem, no Quilombo do 

Mel da Pedreira, em Macapá/AP. Além disso, o músico Zé Miguel, do Quilombo, 

disponibilizou seu rico acervo musical constituído de composições suas e de outros 

compositores negros. 
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Registra-se aqui a presteza do músico e compositor, Zé Miguel, em apoiar os trabalhos 

deste pesquisador. Zé Miguel é músico, poeta, compositor, quilombola do Quilombo do Mel, 

famoso no Macapá, ex-secretário de Cultura do Estado. Divide sua vida entre seus 

compromissos musicais e o quilombo. Tem centenas de músicas escritas e cantadas, algumas 

de muito sucesso no Amapá, como Vida boa. Zé Miguel afirma que realmente existe o 

espírito do quilombo: o espírito do Quilombo, segundo Zé Miguel, é a harmonia com a 

natureza, a alegria de viver no quilombo, a ausência total da necessidade de projetar para o 

futuro, da pouca expectativa em relação ao acúmulo de bens. O espírito do quilombo 

desenvolve nos quilombolas uma característica diferenciada em relação à população do 

Macapá. A entrevista com Zé Miguel foi muito marcante. O artista, em sua sensibilidade, tem 

uma consciência profunda da alma quilombola, sendo capaz de interpretar a alma do 

quilombo na música. 

 

8.9 PLANO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A história da pesquisa é apresentada, inicialmente, com todas as nuanças importantes 

envolvidas a partir do diário de campo, considerando-se a perspectiva das comunidades 

envolvidas nessa narrativa, bem como o olhar do próprio pesquisador sobre a produção 

cultural dos habitantes do Quilombo do Mel.  

As entrevistas e narrativas gravadas foram transcritas por um profissional que não teve 

nenhum contato com os sujeitos da pesquisa e nenhum contato pessoal com este pesquisador. 

Os contatos entre este pesquisador e o profissional responsável pelas transcrições ocorreram 

de forma impessoal por e-mails, para não contaminar os resultados da investigação.  

Todos os dados foram colhidos e analisados a partir do modelo proposto por Eloisa 

Penna (2013), que desenvolveu um modelo de observação clínica participante numa 

perspectiva junguiana:  

 

A apreensão do fenômeno psíquico na psicologia analítica se dá basicamente pela 
observação. Da mesma forma que o conhecimento não se distingue do 
autoconhecimento na epistemologia junguiana, a observação não dispensa a auto-
observação em seu método. (PENNA, 2013, p. 189). 

 

A análise dos resultados coadunou-se com o modelo teórico formulado por Bardin 

(1977). O método da análise conteúdo de Bardin (1977) já foi aplicado por Gomes (1995; 

1999; 2013). Na investigação efetivada em 1995, sobre a práxis do psicólogo na comunidade, 
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na cidade do Rio de Janeiro, foram analisados os depoimentos de 33 sujeitos; em 1999, a 

pesquisa se destinou ao levantamento sobre o espírito protestante, a educação e os negócios 

no Mackenzie College. Naquele trabalho, foram analisadas 91 biografias profissionais de 

engenheiros formados pelo Mackenzie College, até 1914; e, em 2013, na pesquisa sobre a 

conversão religiosa ao protestantismo brasileiro, foram estudados os depoimentos de cem 

sujeitos.  

Os dados das entrevistas, das narrativas e da produção cultural dos quilombolas foram 

submetidos a uma análise de face dos conteúdos. Inicialmente, foram realizadas as descrições 

do universo pesquisado; a seguir, foram examinados os dados referentes ao total da amostra. 

Do material colhido nos depoimentos, nasceram as categorias utilizadas para compor os 

quadros. As narrativas e os quadros foram a base da análise de conteúdo e da síntese do 

discurso do sujeito coletivo. Foi dada especial atenção aos temas destoantes dos núcleos 

temáticos dos resultados obtidos.  

O conteúdo das letras das músicas do Marabaixo dos quilombolas foi analisado nos 

quadros correspondentes quanto às seguintes categorias: origens dos escravos; o navio 

negreiro; memórias da escravidão; memórias do sofrimento da escravidão; memórias do medo 

e memórias da resistência/resiliência.  

Foram colhidos sonhos individuais e coletivos. Os sonhos forma interpretados na 

perspectiva da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. (JUNG, 1975, p. 257). 

Na avaliação de fatores preditores de resiliêcia utilizou-se do modelo de Fatores 

Positivos Preditores de Resiliência de Martha Kent e Mary C. Davis (KENT; DAVIS, 2010).  

A interpretação dos dados da pesquisa contou também com o modelo aplicado por 

Fraztz Fanon (2008), na análise dos complexos psicológicos do negro europeu, especialmente 

quanto ao complexo de inferioridade econômica. Fanon afirma que esse complexo foi 

introduzido pelo negro em sua convivência com o branco. “Diante da convivência das raças 

branca e negra, pensamos que existe uma assunção em massa de um complexo 

psicoexistencial. Ao analisá-lo, visamos a sua destruição” (FANON, 2008, p. 29).  

 

Antes de abrir o dossiê, queremos dizer certas coisas. A análise que empreendemos é 
psicológica. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro 
implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só 
há complexo de inferioridade após um duplo processo: 
         - Inicialmente econômico: 
         - em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa 
inferioridade. (FANON, 2008, p. 28).  
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8.10 CUIDADOS ÉTICOS EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

 

Esta pesquisa coaduna-se com os princípios do Estatuto da Igualdade Racial - Lei nº 

12.288, de 20 de julho de 2010, em seu Artigo 10, Incisos II e III: “Produção de conhecimento 

científico e tecnológico em saúde da população negra” e “O fomento à realização de estudos e 

pesquisas sobre racismo e saúde da população negra”. A pesquisa submeteu-se aos rigores da 

ética em pesquisa com seres humanos, de acordo com a Resolução nº 466/2012, que trata de 

pesquisas e testes em seres humanos, publicada no dia 13 de junho, no Diário Oficial da 

União.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comité de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de São Paulo (Anexo C), Processo nº 

46656114.0.0000.5482 da Plataforma Brasil).  

O presidente da Associação dos Moradores e Remanescentes do Quilombo do Mel da 

Pedreira (CNPJ: 07.571.697/0001-08 AP) assinou a Autorização para a Realização da 

Pesquisa (Anexo D). Assinou também o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

Instituição (Apêndice B). Os sujeitos participantes da pesquisa assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), no qual consta a autorização e também lhes 

é assegurado o sigilo absoluto.  

Este pesquisador comprometeu-se a oferecer pessoalmente uma devolutiva dos 

resultados alcançados aos participantes da pesquisa em forma de relatório pessoal.  

 

8.11 RESULTADOS E ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES DE CAMPO 

 

Em 2012, este pesquisador resolveu ir para Macapá, uma viagem longa. Cerca de 

cinco horas de avião, além das conexões em Brasília e em Belém do Pará. Ao chegar a 

Macapá, a surpresa foi o contraste entre a cidade e os outros 22 estados brasileiros onde este 

pesquisador já estivera realizando pesquisas de campo e outras atividades ligadas ao 

magistério, fazendo conferências ou mesmo em viagens de lazer. 

O pesquisador hospedou-se em um hotel em Macapá e, de lá, deslocou-se para o 

Quilombo do Mel da Pedreira, onde foi recebido com festas pelo chefe do quilombo, Rio 

Solimões. Um homem inteligente, simples, quieto, tranquilo e de poucas falas – sábio!  

Fui impactado com a chegada ao Quilombo. O espírito do Quilombo, as formas de 

vida da comunidade me impactaram pela simplicidade, pela cultura, um misto de cultura 
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negra com cultura indígena. Fui impactado também pela vitalidade de seus moradores, em 

meio à pobreza extrema (Anexo E - Fotografias 01 e 02).  

Retornou-se ao Quilombo do Mel da Pedreira em 2013, 2014, 2015 e 2016. Ao todo, 

foram cinco viagens, perfazendo um total de 60 dias de observação das comunidades 

quilombolas do Vale do Curiaú e do Quilombo do Mel. Este pesquisador permaneceu 40 dias 

no Quilombo do Mel, sempre hospedado na casa do Senhor Osvaldino, uma típica casa 

quilombola: construída de madeira e cercada de árvores, à beira do lago. Uma casa abençoada 

pela hospitalidade (Anexo E - Fotografias 03,04 e 05).  

Ao chegar à casa de Osvaldino, pela primeira vez, eles estavam descarnando um 

búfalo, chamado carinhosamente de bubalino. Haviam matado o bubalino para celebrar a 

nossa chegada. Chegara, este pesquisador, acompanhado da antropóloga Doutora Suzana 

Ramos Coutinho, da Mestranda em Ciências da Religião, Ana Kelly, e do Advogado e 

mestrando Robson Sequeira. Fomos recebidos com alegria, com festa, com hospitalidade, essa 

hospitalidade calorosa e simples da gente da floresta (Anexo E - Fotografia 06).  

A cabeça do búfalo estava posta assustadoramente sobre a pia e as carnes espalhadas 

pelo chão, pelo cimento. A carne foi distribuída a cada família, de acordo com as posses e a 

posição social de cada família na hierarquia da comunidade. Depois, sentamo-nos para comer 

a picanha de búfalo. E aos homens foram servidas iguarias: testículos de búfalo e miolo de 

búfalo com coentro. Existem muitos meninos no Quilombo. Os homens dizem jocosamente 

que a culpa é do testículo de búfalo, que comem com gosto. E este pesquisador também 

comeu. 

 

8.12 O QUILOMBO DO MEL DA PEDREIRA NAS OBSERVAÇÕES DESTE 

PESQUISADOR 

 

A história do quilombo foi contada pelas memórias e narrativas dos próprios 

quilombolas e registrada por meio da pena deste pesquisador.  

Dentre essas comunidades, destacamos o Quilombo do Mel da Pedreira, objeto desta 

pesquisa. O Quilombo do Mel foi reconhecido, pela Fundação Cultural Palmares, em 18 de 

outubro de 2005, em documento no qual essa Fundação “Certifica que a Comunidade Mel da 
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Pedreira, localizada no município do Macapá, estado do Amapá [...] É REMANESCENTE 

DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS5 (Anexo F).  

O Mel, como é carinhosamente chamado por seus moradores, é uma comunidade 

localizada a 36km do centro de Macapá. No dia 13 de março de 2012, essa comunidade 

recebeu, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do INCRA, o reconhecimento 

como Comunidade Remanescente de Quilombolas e a posse de 2.620 hectares de terra  

O Quilombo do Mel da Pedreira situa-se no baixo Amazonas, cuja densidade 

demográfica é de 3,96 hab/km², em contraste com o centro-sul, cuja densidade demográfica é 

de 617 hab/km² (PINTO et al., 2014). Portanto, o baixo Amazonas ainda é rarefeito de gente. 

O Quilombo do Mel da Pedreira faz divisa, ao norte, com o Igarapé do Caju e Terras de Quem 

de Direito; ao sul, com o Canal do Mato Grande; a leste, com o Canal do Mel; e a oeste, com 

a margem direita da estrada de ferro Amapá6 (Anexo E - Fotografias 07, 08, 09).  

A origem do Quilombo do Mel perde-se nas brumas da segunda metade do século 

XVIII e é contada de duas formas. Na primeira narrativa, o quilombo remonta às suas origens 

africanas. Na segunda versão, o quilombo nasce em 1952. As duas narrativas são 

complementares. Quanto às suas origens africanas, Rio Negro7, intelectual orgânico do 

quilombo, conta que os ancestrais dos remanescentes do Quilombo do Mel chegaram a 

Macapá de Navio Negreiro. Vieram do Marrocos para construir o Forte de São José, na Vila 

de São José de Macapá, em meados do século XVIII. Essa narrativa coaduna-se com a 

história dos africanos que vieram de Mazagão, no Marrocos, contada por Laurent Vidal 

(2007), e reforça as narrativas históricas dos escravos do Amapá, contadas recentemente por 

Luna (2011) e desde sempre cantadas na letra da música do Marabaixo:  

 

Vinhemos lá de Marrocos 
Para uma vila habitar 
Revivendo nossa história num cantinho do Amapá 
Sopra o vento africano,  
O navio sai por outro lado 
Em seus porões desumanos 
Vem nossos antepassados 

                                                
5 In: República Federativa do Brasil, Ministério da Cultura, FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Diretoria 
de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro. Certidão de Auto Reconhecimento. 12 de outubro de 2005. Processo 
número 01420.002.395/2005-10. Registro número 413, Fls. 21 do Amapá, Registrado no Livro 
supramencionado, publicado no Diário Oficial da União n. 43, de 04 de março de 2004, Seção 1, F. 07.  
6 In: República Federativa do Brasil, Ministério da Cultura - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA. Título de Reconhecimento Coletivo e Pró Diviso, de 13 de março de 2012. Entidade 
Outorgada: Associação de Moradores e Remanescentes de Quilombolas do Mel da Pedreira - AMORQUIMP. 
Registro de Imóveis Eloy Nunes, Comarca de Macapá, AP. Registro L.2.R.01/26410 f. 1 de 13 de março de 
2012. 
7 Depoimento em poder deste pesquisador.  
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Saímos lá da mãe África 
Com destino a Belém 
Deixamos nossas famílias e nosso amigos também.8 

 

A letra do Marabaixo é confirmada pelas memórias de Rio Amazonas, um ancião de 

80 anos, que fala com garbo das suas raízes africanas e marroquinas e dos seus ancestrais 

escravos que fugiram da escravidão e aquilombaram-se na floresta amazônica.  

 

 Somos descendentes de escravos fugitivos que vieram trabalhar aqui no Forte, na 
Fortaleza de Macapá. Vieram como escravos, né? E aqui eles conseguiram também 
fugir. Era fugitivo. Vieram do Marrocos. Porque o meu pai era marroquino. Nasceu 
no Marrocos. Era pra lá. O pai do meu avô era marroquino. É de Marrocos. É da 
África mesmo. Está enterrado aí o meu pai, o pai do meu pai que é africano, e a 
minha vó não era.9  

 

A memória das origens africanas e marroquinas dos quilombolas é recontada pelos 

mais jovens. Todavia os jovens contam a história sem demonstrar qualquer galhardia e, às 

vezes, até com certa vergonha das suas origens. A história de lutas do quilombo se perdeu em 

meio à luta cotidiana para vencer o preconceito contra os negros, que impera em Macapá, para 

onde alguns se deslocam na tentativa de cursar o Ensino Médio. O poema da música 

corrobora o depoimento de Rubi, 20 anos, membro do Quilombo do Mel da Pedreira: 

 

Bom, a gente tem a referência de Mazagão Velho. Tá? Então, Mazagão Velho… 
existia um Mazagão na África, né? Eles foram transferidos para cá de Mazagão 
Velho lá da África. Da Fortaleza de Mazagão. Eles transferiram para cá para o 
Brasil algumas famílias, e fundaram Mazagão Velho. Então, tem toda uma história. 
Se você entrar na história de Mazagão, aí tem assim bem em detalhamento. Então, 
eles têm lá essa parte mais forte da história, que dá um pouco da origem dos 
africanos no Brasil. Salvo engano, eu não sei se era a região do Marrocos… eles 
falam muito do Marrocos. Que veio esses negros para cá, para a região do Amapá. 
Então, a gente tem uma referência do Marrocos. Eu não sei se nós teremos de outra 
região da África. Mas essa do Marrocos é o que é mais... É mais recorrente. É o que 
a gente mais escuta.  

  

As memórias coletivas de Rubi mantêm uma intertextualidade muito próxima da letra 

do Marabaixo. Mazagão aparece não apenas nas letras das músicas, mas também nas 

narrativas, como um espaço da memória que aponta para vários lugares superpostos. Assim, 

Mazagão pode se referir tanto à Fortaleza de Mazagão, no Marrocos, quanto ao Quilombo de 

Mazagão, no Macapá, ou à cidade de Mazagão Velho, no Amapá.  

                                                
8 Autor desconhecido. Oferecido gentilmente pelo acervo do músico Zé Míguel. 
9 Os depoimentos dos sujeitos da pesquisa foram transcritos exatamente como os autores os expressaram, sem 
correções – salvo a adequação linguística básica, mesmo assim, sem prejuízo da informalidade ou de eventuais 
desvios, estes foram conservados. 
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Juntei todos os escravos 
Com uma dor no coração (bis)  
Subimos de Rio acima 
E chegamos em Mazagão (bis) 
Subimos de Rio acima  
chegamos em Mazagão. (bis)10 

 

Os moradores do Quilombo do Mel se apresentam orgulhosamente como descendentes 

de negros que fugiram da escravidão quando da construção do Forte de São José do Macapá, 

nos idos da segunda metade do século XVIII. Esses negros que fugiram da construção do 

forte subiram o vale do rio Curiaú até as margens do rio Pedreira. No Vale do Curiaú, existem 

atualmente 42 quilombos. Em todo o Macapá, existem 71. Rio Negro, 70 anos: “Todos vieram 

da África de Navio Negreiro para construir o Forte de São José do Macapá” (Anexo E - 

Fotografias 10, 11, 12, 13, 14).  

Quanto às suas origens, na África, eles afirmam peremptoriamente, taxativamente, que 

vieram do Marrocos, tanto que há um quilombo que se chama Mazagão Velho, em referência 

à província de Mazagão, que existe no Marrocos; assim, eles seriam marroquinos, e o 

Marrocos forneceu escravos para Portugal e para o Brasil em menor escala que os outros 

países, mas forneceu, com toda a certeza. A narrativa dos quilombolas quanto ao Marrocos 

coaduna-se com a narrativa histórica sobre a Fortaleza de Mazagão, no Marrocos, e o exílio 

de seus moradores e seus escravos em Macapá, em meados do século XVIII (VIDAL, 2007).  

Quando se refere à história recente do Quilombo, Rio Negro, 70 anos, volta-se para a 

família de Antônio Bráulio de Souza, em 1952, que teria dado origem a parte dos membros da 

atual comunidade e é considerado uma espécie de patriarca. Outra parte significativa dos 

moradores de rio Pedreira vieram do Quilombo de São Pedro dos Bois, especialmente as 

mulheres. Até hoje, os homens do Quilombo do Mel costumam casar-se com as mulheres do 

Quilombo dos Bois, que faz divisa com o Quilombo do Mel. Rio Negro, 70 anos.  

 

O Cardoso foi o primeiro que casou, e foi buscar uma dos Bois. A Mãe Joana, que é 
a mãe da Cristina. Do Oswaldino, também. Aí um outro… o meu irmão caçula, que 
eu acho que é esse que aí está no carro…[...]  

 

Sem dúvida, a família mais lembrada no quilombo do Mel é a de Bráulio, considerado 

o patriarca da comunidade atual. Rio Negro, 70 anos:  

 

                                                
10 Autor desconhecido. Oferecido gentilmente pelo acervo do Músico Zé Miguel, do grupo Milícia. 
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Com certeza. Pois é, então é assim, a gente, somos afrodescendentes de parte da 
minha mãe. Minha mãe que era descendente de africanos, né? Da família Ramos, 
que se instalou em Macapá para construir o Forte de São José de Macapá. Daí a 
origem do Bairro Julião Ramos. Donde foi até dando o nome do bairro, Julião 
Ramos, que era o patriarca dos Ramos. E daí veio o meu bisavô, que veio morar 
mais aqui fora da cidade, região da pedreira, que se chamava Manuel Hilário 
Ramos. E o pai da minha mãe se chamava Raimundo Avelino Ramos. E a minha 
mãe vem ser Alda Augusta Ramos de Souza, porque casou com meu pai, que era 
Souza. E meu pai era Antônio Bráulio de Souza. Meu pai está ali, ele está ali 
prendado no nome do colégio. Então é assim, é uma história muito longa. 

 

O Quilombo do Mel da Pedreira originou-se da chegada dos patriarcas, Antônio 

Bráulio de Souza e Alta Augusta Ramos de Souza, vindos da localidade de Limão, do 

Quilombo de São Pedro dos Bois. Eles se alojaram nas margens de um igarapé e ali deram o 

nome de Ressaca do Mel, em 11 de maio de 1954, pois havia muita presença de abelhas 

nativas, sem ferrão, na região, das quais extraíam o mel. Essas abelhas são a base da 

apicultura do Quilombo do Mel até os dias de hoje. Rio Pedreira, 37 anos:  

 

Isso, tudo se iniciou pelos meus avós, que eles são oriundos de São Pedro dos Bois e 
Ambé. E vieram pra cá com o intuito de criar suínos e trabalhar na agricultura, 
porque o povo lá de São Pedro dos Bois trabalhava muito com a questão da 
pecuária e ficava meio complicado trabalhar agricultura e pecuária no mesmo 
local. E com esse desejo eles vieram pra este lugar, onde tudo começou. O pessoal 
de São Pedro dos Bois, a origem deles, direta mesmo, foi da época da criação, da 
construção da Fortaleza de Macapá e os primeiros moradores foram fugitivos. 
Eram escravos que fugiram e vieram se refugiar nessa região, que é São Pedro dos 
Bois, Ambé e o Mel da Pedreira.  

 

Outra versão sobre as origens da denominação do Quilombo do Mel dá conta de que 

os escravos fugitivos encontraram mel numa pedreira, na localidade do quilombo, e saciaram 

sua fome, ainda, no século XVIII. As narrativas misturam-se na memória dos moradores do 

quilombo. Quando cruzamos os dados, na linha do tempo, prevalece a narrativa da origem nos 

primeiros escravos que construíram a Fortaleza de Macapá. Grande parte das pedras da 

Fortaleza de São José do Macapá foi retirada por escravos do fundo do rio Pedreira (VIDAL, 

2007; LUNA, 2011).  

Rio Negro afirma que os quilombos das margens do rio Pedreira ficaram isolados da 

comunidade dos brancos até 1956, ano em que foi construída a primeira via de acesso a 

Macapá:  

 

Eu estava com oito, dez, dez anos. E outros já iam tirando com enxada aqueles 
montes que havia no campo, tem aquele torrão, pra poder o caminhão não pular 
muito alto, né? E foi assim que a gente abriu o primeiro ramal. Foi em 1956.  
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O dinheiro brasileiro só chegou ao conhecimento dos quilombolas em 1965; e 

continua Rio Pedreira: “O dinheiro só foi visto pela primeira vez no Quilombo em 1965”.  

O Quilombo do Mel da Pedreira fica na floresta amazônica, às margens do rio 

Pedreira, afluente da foz do rio Amazonas. O lugar, além de ser cercado por lagos e florestas 

tropicais, dispõe de solo fértil. A localização do Quilombo do Mel liga-se às pedreiras 

trabalhadas pelos escravos que construíram o Forte de São José do Macapá (LUNA, 2011). A 

localidade é cercada de campos de várzea e cerrado margeados pelo lago que forma o rio 

Pedreira. A ocupação da faixa de cerrado residual é o cenário no qual a população do Mel está 

concentrada. O acesso é possível pela BR 210, aproximadamente no km 30, conhecido como 

ramal do Ambé. Observa-se, no percurso, a presença de grandes plantações de pinho, 

pertencentes à empresa ANCEL Celulose S.A. Em alguns trechos, é visível a típica vegetação 

de cerrado em contraste com o que restou da floresta amazônica, em algumas partes do acesso 

à comunidade. 

O quilombo vive uma espiritualidade genuína, fruto do cruzamento do catolicismo 

popular com a religião de pena e maracá dos encantados de origem indígena. Recentemente, 

nos últimos 50 anos, sob a influência do protestantismo calvinista, os cultos são realizados 

sob o rufar dos tambores africanos. Os quilombolas do Quilombo do Mel são apegados à 

leitura da Bíblia, por isso mesmo, não existem analfabetos entre eles. Alguns aprenderam a ler 

por meio da leitura da Bíblia Sagrada, nos cultos dominicais. 

Além da musicalidade africana, o centro do culto é a pregação. A pregação geralmente 

encontra-se centrada no conceito de justiça dos profetas do Antigo Testamento, com destaque 

para Miqueias, Amós e, especialmente Isaias; e nas lições de solidariedade do Novo 

Testamento, com ênfase para o Capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos. Rio Amazonas, 80 

anos, foi o primeiro a converter-se ao protestantismo, em 1966. Rio Amazonas é o 

responsável pela conversão coletiva do quilombo. É um excelente orador sacro. O centro da 

sua pregação é a justiça. Talvez a justiça que nem os escravos nem seus descentes 

conheceram no Brasil.  

 

Capítulo seis, versículo oito de Miqueias: “Ele te declarou, ó homem, o que é bom; 
e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a 
benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? “E o Senhor respondia pra 
ele, né? O Senhor disse assim, o profeta Miqueias disse olha: “Ó homem, o senhor 
te ensinou o que é bom, o que que ele pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a 
misericórdia e admire humildemente com tudo.” Então são coisas que eu gosto de 
falar pro povo. Ele disse pro povo de Israel. Então ele, é isso, praticar a justiça e a 
justiça o que era? A justiça é, espera aí, eu esqueço, tomei remédio ontem.  
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8.13 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO TRAUMA INTERGERACIONAL DA ESCRAVIDÃO 

NA PRODUÇÃO CULTURAL DE QUILOMBOLAS   

 

Hipótese I - O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da escravidão 

permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas.  

 

O trauma intergeracional da escravidão encontra-se presente nas narrativas, na música, 

nas letras das músicas, na dança, nos símbolos e nos sonhos, de forma muito pregnante. Rio 

Negro fala com emoção de dois eventos que acompanham o quilombo, desde o navio negreiro 

até os dias de hoje: a dança do Marabaixo e a figura mítica do Cabeça de Fogo. A presença do 

trauma histórico intergeracional, observada nas memórias coletivas e na produção cultural dos 

quilombolas, por este pesquisador, foi analisada na letra das músicas do Marabaixo, na dança 

do Marabaixo, nas memórias e nos sonhos coletivos do quilombo e nas observações de 

campo. As visões dos quilombolas foram tratadas como sonhos. A fim de dar voz aos 

moradores do Quilombo do Mel da Pedreira, as letras das músicas e as narrativas foram 

preservadas na íntegra.  

O negro atravessa o Atlântico cantando e dançando para minorar o sofrimento da 

escravidão a bordo do navio negreiro (REDIKER, 2011). O negro do Amapá aponta o navio 

negreiro como a origem do Marabaixo. Esta é uma dança ritual que traz a memória o drama 

da escravidão. “Eles cantam o Marabaixo não para comemorar, afinal há um calendário 

específico para isto acontecer, mas para relembrar, educar e garantir pela construção de uma 

memória coletiva, que gerações futuras não se esqueçam do motivo da resistência: tornarem-

se livres.” (ALMEIDA, 2011, p. 133). Carl Gustav Jung (1975) destaca a capacidade de 

resiliência do negro em transformar o sofrimento afetivo em canto e dança. “As emoções dos 

primitivos são traduzidas sob a forma de danças e cantos.” (JUNG, 1975, p. 202-203). Rio 

Pedreira, 37 anos: 

 

O meu vô, ele conta que os bisavós, os avós deles falavam que as pessoas vinham 
nos navios, né? eles vinham amarrados e eles dentro do navio mesmo amarrados, 
porque o povo negro é um povo alegre, animado, aí eles vinham cantando e 
batucando e como eles falavam de mar abaixo, né? Depois o povo foi descendo no 
navio, mar abaixo, né? Aí colocaram o nome marabaixo por isso. 
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8.14 ANÁLISE DO TRAUMA INTERGERACIONAL DA ESCRAVIDÃO NO RITUAL 

DA DANÇA DO MARABAIXO  

 

 Na dança Marabaixo, a memória da escravidão permanece presente na música, nos 

tambores africanos de pele de sucuri, nas letras e no compasso da dança: as batidas dos pés de 

um escravo acorrentado. “O Marabaixo é uma dança circular na qual a integração do gesto, da 

dança, dos versos, do corpo e do som dos tambores é ponto indissociável da função. O tambor 

demarca o ritmo e o movimento para os corpos executarem seus gestos” (ALMEIDA, 2011, p. 

50). O Marabaixo conta a história dos negros do Macapá. Narra, especialmente, os eventos 

relacionados à escravidão. Hoje, serve também para contar as lutas e vitórias do cotidiano. A 

letra da música do Marabaixo é uma poesia muito simples.  

Safira, 22 anos: 

 

Nos gestos corporais, nas músicas, nos toques das caixas, a dança do Marabaixo 
conta a história que não foi escrita nos livros e não é ensinada na escola, mas faz 
parte de tudo que vivemos e somos. É um retrato de uma parte de nossas vidas que 
não foi colocada nos álbuns de família, é a saída encontrada onde não havia porta. 
É um saber que passa pela vida, pelas experiências do dia a dia pelo sofrimento e 
pela alegria de quem aprendeu a fazer.  

    

No navio negreiro, a música foi utilizada também para comunicar o cotidiano do 

escravo e mesmo para organizar rebeliões e motins (REDIKER, 2011). O refrão do 

Marabaixo, geralmente chamado de Ladrão do Marabaixo, ainda hoje tem a função de 

comunicar acontecimentos importantes, caçoar de alguém, zombar de um tema da política ou 

da sociedade. O Ladrão de Marabaixo guarda semelhança com o canto do repentista das feiras 

nordestinas (VIDEIRA, 2009).   

Safira, 22 anos.  

 

Os ladrões do Marabaixo? OK. Então, os ladrões do Marabaixo… chama ladrão 
porque é como se você roubasse uma história para fazer o verso. Então, acontece 
um fato na comunidade… aí eu faço alguns versos relacionando aquela história que 
aconteceu com a Nathália, por exemplo. A Nathália viveu uma situação 
interessante, que eu acho que merece um verso para eu cantar no Marabaixo. E aí, 
eu falo… eu conto através dos versos o ocorrido com a Nathália. Então, é como se 
eu estivesse roubando a história dela… E contando aqui no Marabaixo. Então, por 
isso que chama ladrão. Porque o verso nasce a partir de um fato que aconteceu 
naquela comunidade.  
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 A dança ritual do Marabaixo é rica de símbolos, entretanto, nesta pesquisa, vamos nos 

deter nas letras do Marabaixo e nas narrativas de alguns quilombolas sobre essa dança ritual, 

naquilo que concerne à escravidão. O Marabaixo é um símbolo vivo da escravidão, na 

memória do quilombola de Macapá; é aprendido com os sábios do quilombo, aqueles homens 

e mulheres que guardam e transmitem a tradição às crianças e aos mais jovens.  

 

O Marabaixo é uma dança afrodescendente em que dançam adultos, jovens e 
crianças entre homens e mulheres. Não há limite de participantes e se aprende a 
tocar e a dançar, dançando e tocando na comunidade. Em alguns casos as pessoas 
mais antigas sentam com as crianças para ensinar-lhes sobre a tradição, seus 
princípios e sentidos. O conhecimento sobre a dança do Marabaixo é transmitido por 
meio da oralidade pelos mais antigos aos mais jovens. (VIDEIRA, 2009, p. 101).  

 

O Marabaixo é ensinado pelos mais antigos aos mais jovens a fim de perpetuar os 

saberes quilombolas sobre a experiência da escravidão e da celebração da vida. Safira, 20 

anos, dançarina do Marabaixo do Quilombo do Mel da Pedreira, fala com entusiasmo das 

relações desta dança com a história e a memória da escravidão.  

 

Meu Deus do céu. Bom, a questão da dança Marabaixo em si, ela envolve várias 
questões. Tem a musicalidade, tem os ladrões, que são as letras, né? Tem a 
indumentária, que é a vestimenta. Aí tem… e tem a questão da dança, também. Aí eu 
estava explicando que…  
A Dança Marabaixo é arrastando o pé. Aí, por que arrastando o pé? Porque nós 
viemos para cá, nós descemos do navio negreiro cantando, e dançando, e 
arrastando os pés acorrentados. Na época que os escravos vieram para cá, nós 
usávamos correntes nos pés. E não tinha como se movimentar. Então, nós 
dançávamos arrastando o pé. O pé acorrentado. O tilintar das correntes marca o 
ritmo da dança. Na música do Marabaixo, cantamos o sofrimento que estávamos 
passando por conta da escravidão.  

 

A narradora Safira dá-se conta de que está usando o nós. Para, por um momento, pensa 

um pouco... e retoma sua narrativa, agora falando das dançarinas do Marabaixo na terceira 

pessoa do plural. Percebe-se um esforço da jovem informante de se excluir da narrativa da 

escravidão. Diz que até nas roupas apropriadas para dançar o Marabaixo existe um forte 

simbolismo do sofrimento da escravidão. Este pesquisador percebeu existir um movimento 

dos mais jovens do quilombo de se distanciar das tradições quilombolas e das memórias da 

escravidão.  

 

Aí por que da indumentária? Naquela época, as mulheres usavam saião e aquelas 
blusas de babado, então, isso é preservado até hoje. Com muito colorido, com cores 
fortes, floridas, aí a toalha no ombro, na época dos escravos, era para secar as 
lágrimas. Que eles cantavam o sofrimento que eles estavam passando por conta da 
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escravidão. E, hoje, a gente usa para secar o suor, por estar lá festejando todas as 
nossas conquistas, né?  
O colar de pérola que as mulheres usam é em relação às correntes, também, que 
usavam no pescoço. Substitui as correntes, né? As correntes da escravidão. Aí a 
maquiagem é muito forte. A maquiagem da mulher tem que ser forte e da mesma cor 
da roupa. Porque, na época, também elas tinham que ficar bonitas. Elas já estavam 
sofrendo, mas tinham que ficar bonitas para aquele momento da festividade.  

 

No Marabaixo, Safira liga o presente ao passado. Lá as mulheres usavam as toalhas 

para enxugar as lágrimas da escravidão. Usavam as correntes como estigma da escravidão. 

Usavam a maquiagem para esconder as marcas do sofrimento da escravidão. Hoje, as 

mulheres usam a toalha que carregam no ombro para limpar o suor da luta pela vida. As 

correntes foram substituídas pelo colar de pérolas. E a maquiagem continua muito forte, 

porque a mulher tem de continuar bonita a despeito do sofrimento que carrega. De qualquer 

forma, a indumentária das mulheres presentifica, em todos os detalhes, a memória da 

escravidão.  

Rio Negro, 70 anos, o filho do último Pajé do Quilombo. Hoje um presbítero 

respeitado da Igreja Presbiteriana do Quilombo, líder quilombola dos anciãos. Não gosta de 

falar do passado. Não quer relembrar os fatos relacionados à escravidão. O passado significa 

dor e sofrimento. O passado traz de volta a memória da escravidão, recorda isolamento, 

humilhação e miséria.  

 

Mas era dificultoso, irmão. Tu tem horas assim, contando essa nossa história que eu 
não gosto de voltar a fita atrás, porque a gente se lembra de estar, de sofrimento 
que a gente passou. Não gosto de voltar ao passado, porque o passado significa 
sofrimento! O passado significa escravidão, isolamento, miséria, muita dificuldade, 
humilhação. Com sete anos levei um coice de burro na boca. Quebrou todos os 
dentes, tudo. Fui tratado aqui mesmo, pelo Pajé. Sofri muito!  

 

O passado não pode ser lembrado, não pode ser dito, não pode ser invocado. O 

passado representa dor, sofrimento e humilhação. Nas memórias de Rio Negro, o passado da 

escravidão se confunde com o passado recente do quilombo: o sofrimento é o mesmo. O 

passado, contudo, continua presente nas narrativas de Rio Negro, na primeira pessoa do 

plural, no nós. Rio Negro fala das origens africanas do quilombo e do Marabaixo. O 

Marabaixo veio com os escravos no navio negreiro, segundo ele: 

 

Nós chegamos de navio negreiro, na foz do rio Amazonas para construir o Forte de 
São José. Nós sofremos no navio negreiro. Para superar o sofrimento nós cantamos 
e dançamos. Nós descemos do navio negreiro acorrentados. Cantando e dançando. 
Ai surgiu o Marabaixo, significa Mar-abaixo. Nossos pais quando, desceram do 
Navio Negreiro, desceram catando e dançando. Desse canto e dessa dança 
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originou-se o Marabaixo. O Marabaixo foi criado no navio negreiro e prosperou na 
senzala. E a dança dele é assim que eu sei, aprendi... aprendi com meus pais.  

 

Rio Negro levanta-se e ensaia uns passos do Marabaixo para me mostrar como é a 

batida dos pés de um escravo acorrentado. “É. Marabaixo é assim, sabe por quê? Porque nós 

tínhamos correntes nos pés, então, não dava para mudar os passos. Nós tínhamos que bater 

os pés no chão. Era assim, e cantavam para... e dançavam...”  

Na representação da dança do Marabaixo para este pesquisador, Rio Negro não 

conteve a emoção. No meio da dança foi tomado por forte sentimento. Rio Negro para, baixa 

a cabeça, põe as mãos nos olhos e chora. Soluça... Chora um choro de dor e sofrimento, o 

choro do sofrimento. As memórias da escravidão parecem muito recentes na narrativa de Rio 

Negro. Por isso chora, também, pela humilhação trazida pelas memórias da antiga condição 

de escravo, como se tivesse vivido a escravidão dos seus ancestrais evocados na dança.  

 Os passos da dança e o ritual da dança presentificam o passado, recriam o tempo 

primordial da escravidão, no kairós (ELIADE, 1992). Ali, naquele momento, nos passos do 

Marabaixo, parece que toda a crueldade das memórias da escravidão toma conta da sala. Não 

dá para segurar. Permanecemos um longo tempo em silêncio. E este pesquisador chora junto.  

Além da emoção, este pesquisador restou impressionado com a narrativa do Rio Negro 

na primeira pessoa do plural. Quando se reporta às memórias da escravidão, ele utiliza o nós. 

Pareceu-me uma forma diferente de narrativa sobre as memórias da escuridão. Este 

pesquisador já ouvira falar da escravidão nos três meses que viveu na Ladeira do Pelourinho 

em Salvador, Bahia, mas o escravo da narrativa, neste caso, encontra-se sempre na terceira 

pessoa do singular. É ele e, ou eles, não nós. Confesso que eu nunca ouvira um relato da 

escravidão dessa forma. A forma de narrar o passado pelos descentes de escravos do Macapá, 

Amapá, inclui o passando do escravo no tempo presente do quilombola. A narrativa fica 

muito forte, carregada de emoção e sentimento.  

Depois que passa a emoção, falo com Rio Negro: “O senhor falou nós em suas 

palavras. O que significa o nós?” Ele olhou bem dentro dos meus olhos e acrescentou, a fim 

de que não restasse nenhuma dúvida: “Nós fomos escravizados na África. Nós viemos de 

navio negreiro. Nós descemos do navio... É, nós descemos da África num navio negreiro de 

água de mar abaixo. E é assim que a gente adere para nós o sentido do Marabaixo.” Sem 

palavras.  
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O Marabaixo fala de uma dor não dita, silenciosa e silenciada. Uma dor que foi 

estilizada para ser escondida, para velar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desvelar ternura e 

encanto: resiliência.  

 

Repetições, códigos e sistemas simbólicos, identidades e muitas outras condições 
negras estão nesse bojo. Assim, enquanto revive, a dor é marcada pelos movimentos 
presos, pouco dissociados, mas braços e pernas se movimentam, costumeiramente 
alargados no espaço. E o som segue ou margeando, e ora compondo o cenário 
enquanto os corpos de alguma maneira se prestam para a purificação das dores. 
Posto em cada canto da vida, imposto por uma vida de prantos, sofre por uma dor 
escondida, mas revela ternura e encanto. (ALMEIDA, 2011, p. 56).  

            

O Marabaixo é, ao mesmo tempo, a repetição do sofrimento e a tentativa de 

elaboração da dor das memórias da escravidão sufocadas no peito. É uma dança ritual, 

símbolo de dor, resistência e sofrimento de um povo. Pode ter surgido como uma tentativa 

primitiva de elaborar o trauma da escravidão pela recontagem da saga do escravo e a repetição 

da experiência traumática de forma ritualizada. No entanto as repetições das batidas dos pés 

de um escravo acorrentado, num movimento circular, não deixam de simbolizar o 

aprisionamento do homem no labirinto da experiência traumática.  

A memória do trauma da escravidão e sua elaboração são transmitidas através do rito 

da dança. O rito é a memória gestual, a memória narrativa e textual do fato representado. O 

rito é a forma de transdução da memória no corpo. E a sua expressão concreta, objetivada 

pelo gesto e pelo corpo: o rito é a memória gestual do mito. Assim, a memória narrativa é 

mantida e revivida pela memória gestual (OUAKNIN; HAMANI, 1995). 

 

Quem sabe dançar o marabaixo sabe que o pé não sai do chão. O pé é de apoio. O 
ladrão não é dançado no ritmo. [...] Quando os negros estavam na senzala, eles eram 
acorrentados pé com pé. Tinham que fazer movimentos sincronizados como se todos 
fossem para um só lado. Todos tinham que ir. (ALMEIDA, 2011, 34).  

 

Isso pode explicar por que Piedade Lino Videira (2009), quilombola, macapaense, 

pesquisadora da Universidade Federal do Macapá, escreveu uma obra sobre o Marabaixo, 

como uma dança folclórica apenas, sem relacioná-lo diretamente com a escravidão e suas 

memórias. O silêncio sobre as origens do Marabaixo nas poucas obras que tratam desse tema 

é significativo. Todavia, quando aborda a escravidão, a mesma autora busca romper com este 

silêncio ensurdecedor relativo à escravidão no Brasil.  
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No Brasil existe um esforço para esquecer o passado escravista e criminoso, para 
não reconhecer culpados e enxergar seus descendentes como criminosos de forma e 
evitar um reconhecimento dos problemas causados, mas também das atitudes 
positivas executadas por africanos e afrodescendentes. O escravismo criminoso no 
Brasil foi desumano e não se faz uma reflexão sistemática do que ele foi e quais as 
consequências desastrosas para as relações sociais brasileiras. (VIDEIRA, 2009, p. 
186-187).  

 

As memórias da escravidão encontram-se presentes nas letras das músicas do 

Marabaixo. A música do Marabaixo, segundo relato de Rio Solimões, 60 anos, tem sua 

origem no navio negreiro. No navio negreiro, a música servia para aliviar a dor, o sofrimento, 

o banzo. A música também era utilizada como um poderoso instrumento de consolação dos 

doentes e de comunicação entre os escravos. Até mesmo as rebeliões eram planejadas por 

meio das letras das músicas. O escravo adotava a música para codificar e transmitir as 

mensagens dos amotinados contra a escravidão (REDIKER, 2011).  

 

8.14.1 O trauma intergeracional da escravidão nas letras de música do Marabaixo  

 

As vozes da África e da escravidão ainda ecoam no Quilombo do Mel da Pedreira, por 

meio dos tambores africanos, da dança do Marabaixo, das memórias coletivas e das letras das 

músicas do Marabaixo, da zagaia e do arco e flecha.  

Anualmente, no mês de novembro, é realizado o Encontro dos Tambores, que tem seu 

ponto alto no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. O Encontro dos Tambores é um dos 

mais tradicionais eventos do Amapá, reunindo comunidades de todo o estado e que têm como 

principal expressão cultural o Marabaixo, Batuque, Zimba, Tambor de Crioula e Sairé. O 

Marabaixo é a essência do encontro dos tambores (VIDEIRA, 2009).          

No Encontro dos Tambores, as músicas do Marabaixo são cantadas e tocadas para 

marcar o ritmo da dança. Nem todas as músicas do Marabaixo de hoje têm a escravidão como 

enredo. Nesta pesquisa, focalizamos nossa atenção nas letras de algumas cantigas centenárias, 

cantadas até hoje. Músicas que evocam a memória do trauma da escravidão de modo objetivo. 

“As cantigas são parte da memória coletiva. São fonte de interpretação difícil, mas ficam 

registradas para a posteridade ” (VIDEIRA, 2009, p. 181).  

Após ouvir e assistir a inúmeras apresentações do Marabaixo, pessoalmente e em 

vídeos, junto com o músico Zé Miguel, este pesquisador foi orientado por ele na escolha das 

músicas que compõem esta pesquisa. Foram escolhidas somente aquelas letras que trazem a 
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escrivão como centro e que ocupam um lugar de destaque no Encontro dos Tambores, pela 

sua história e pela sua repetição.  

As letras das músicas11 explicitam as memórias do trauma da escravidão de forma 

simples, clara e objetiva. Não carecem de interpretação, conforme se pode verificar a seguir.  

 

Música 01 

Um triste sai de minha caixa 
Agora eu vou contar 
A trajetória de um negro da África 
O negro veio sem destino 
Sem liberdade, forçado 
Num porão de um navio negreiro  
Amarrado e maltratado 
Amarrado, castigado 
Desvalido sem razão 
Como um animal selvagem 
Sem coração, sem alma 
Sem alma, sem coração 
Jugo de preconceito 
E sofreu por sua cor 
Todo tipo de conceito 
Longe de sua mãe África 
Em terra desconhecida 
Gritou sem ser valido 
Sua alma ferida 
(Autor: Antônio J. Pinto). 

 

Música 02  

Vinhemos lá de Marrocos 
Para uma vila habitar 
Revivendo nossa história num cantinho do Amapá 
Sopra o vento africano,  
O navio sai por outro lado 
Em seus porões desumanos 
Vem nossos antepassados 
Saímos lá da mãe África 
Com destino a Belém 
Deixamos nossas famílias e nossos amigos também 
Sofrendo muitos maus-tratos 
E todo tipo de agravo 
Desembarcaram em Mazagão com condição de escravo 
Negro valente guerreiro 
Ao chegar neste lugar 
Arregaçaram as mangas e se puseram a trabalhar 
Terra abençoada em terra 
Tudo que se planta da 
Com milho, arroz e feijão 
Abasteceram o meu Pará 
Mesmo longe da mãe África 
Humilhados e sem amor 
O negro trocou sua casa 

                                                
11 As letras, a seguir, foram gentilmente cedidas pelo músico Zé Miguel e constam de seu acervo. 
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E sua história contou 
Foi escravo e sou liberto 
Vou pra cima e vou pra baixo 
E para comemorar 
Hoje canto Marabaixo. 
(Autor desconhecido). 

 

Música 03  

Andei por todos lugares 
Acabei ficando lá (bis) 
Andei por todos lugares 
Acabei ficando lá (bis)  
Juntei todos os escravos 
E lá fomos trabalhar, 
Trabalhamos não deu certo 
Foi o jeito sair de lá.  
Juntei todos os escravos 
Com uma dor no coração (bis)  
Subimos de Rio acima 
E chegamos em Mazagão (bis) 
Subimos de Rio acima  
chegamos em Mazagão (bis) 
Chegamos não tinha rede 
Dormimos todos no chão (bis)  
Chegamos não tinha rede  
Dormimos todos no chão (bis)  
Ó, meu Deus, que sofrimento 
Tenha de nós compaixão. 
(Autor desconhecido).  

 

Música 04  

Na senzala o negro tanto, tanto apanhou 
Por causa de sua cor tanto sangue derramou 
Por causa de sua cor tanto sangue derramou 
Viva a princesa Isabel, quem o libertou. 
Sem nenhuma magoa no peito 
Uma dor no coração 
Quem não gosta de negro 
Renegando seu irmão. 
Eu sou negro e fui escravo 
Ao mundo posso gritar 
Cultivo minha raiz 
Mazagão é meu lugar 
Quando vim da minha terra 
Meu coração ficou lá 
Era casa de meus pais 
Foi onde o sonho começou. 
Vim embora sem destino 
Muito triste a chorar 
Hoje vivo abençoado 
No estado do Amapá. 
Mazagão terra querida 
Nunca esquecerei de ti 
És o berço da cultura 
Foi onde eu nasci. 
Morena, vem sem demora 
Pra este salão dançar 
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No gingado dessa dança 
Até o dia clarear. 
(Autor desconhecido). 

 

Música 05  

Vou embora, vou embora 
Leva toda a minha gente 
Vou embora pro Pará 
Onde Deus quer 
Bem a gente.  
(Autor desconhecido). 

 
 

Quadro 2 - Letras de Músicas do Marabaixo: Origens dos Escravos e o Navio Negreiro 

Música   Origem Africana dos Escravos   O Navio Negreiro  

Música 01  

 

Um triste sai de minha caixa, 

Agora eu vou contar,  

A trajetória de um negro da África. 

 

 

O negro veio sem destino,  

Sem liberdade, forçado,  

Num porão de um navio negreiro 

Amarrado e maltratado. 

Música 02  

Vinhemos lá de Marrocos,  

Para uma vila habitar, 

 Revivendo nossa história 

Num cantinho do Amapá.  

 Sopra o vento africano. 

 

O navio sai por outro lado 

Em seus porões desumanos 

Vem nossos antepassados 

Saímos lá da mãe África 

Com destino a Belém. 

 

Música 03  

Subimos de Rio acima, 

E chegamos em Mazagão (bis).  

Subimos de Rio acima,  

chegamos em Mazagão. (bis) 

 

  

Música 04  

 

Eu sou negro e fui escravo 

Ao mundo posso gritar 

Cultivo minha raiz 

Mazagão é meu lugar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 3 - Letras de Músicas do Marabaixo: Memórias da Escravidão e do Sofrimento da Escravidão 

Música   Memórias da Escravidão   Memórias do Sofrimento da Escravidão  

 

Música 

01  

 

 

E sofreu por sua cor 

Todo tipo de conceito 

Longe de sua mãe África. 

 

 

 

 

Em terra desconhecida 

Gritou sem ser valido 

Sua alma ferida 

Amarrado, castigado 

Desvalido sem razão 

Como um animal selvagem 

Sem coração, sem alma 

Sem alma, sem coração. 

 

Música 

02  

Mesmo longe da mãe África 

Humilhados e sem amor 

O negro trocou sua casa 

E sua história contou” 

 

Deixamos nossas famílias e nosso amigos 
também 

Sofrendo muitos maltrato 

E todo tipo de agravo 

Desembarcaram em Mazagão com condição 
de escravo. 

 

Música 

03  

Andei por todos lugares 

Acabei ficando lá (bis) 

 Juntei todos os escravos 

E lá fomos trabalhar. 

 

 Chegamos não tinha rede 

Dormimos todos no chão (bis)   

Ó meu Deus que sofrimento 

Tenha de nós compaixão. 

 

Música 

04  

Viva a princesa Izabel a quem o 
libertou. 

Sem nenhuma magoa no peito. 

 

Vim embora sem destino 

Muito triste a chorar  

Quando vim da minha terra 

Meu coração ficou lá 

Era casa de meus pais 

Foi onde o sonho começou. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

8.14.2 Análise e síntese dos quadros 2 e 3  

  

O conteúdo das letras das músicas do Marabaixo foi analisado nos quadros 2 e 3, 

quanto às seguintes categorias: memórias das origens dos escravos; memórias do navio 

negreiro; memórias da escravidão; memórias do sofrimento da escravidão (a memória da 

resistência/resiliência é abordada em tópico próprio).  

A respeito da terra natal dos escravos do Macapá (Quadro 3), no tocante às suas 

origens, o músico Antônio J. Pinto não deixa dúvidas quanto ao berço africano desses 

escravos. As origens africanas confundem-se na letra da música com as origens da dor e do 
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sofrimento do escravo. Da sua caixa de música, não brota a alegria, sai, pelo contrário, “um 

triste” para descrever a história de um negro da África escravizado no Brasil. A África não é 

apenas a terra das origens dos escravos, é “mãe África” (Música 02): “Um triste sai de minha 

caixa/Agora eu vou contar/ A trajetória de um negro da África.” (Música 01).  

O Marrocos é tido como o país das origens míticas dos escravos do Macapá e seus 

descendentes. Obviamente, o Marrocos não é a origem de todos os escravos do Macapá. 

Muitos escravos podem ter fugido de outros estados brasileiros e mesmo da Guiana Francesa 

e da Guiana Inglesa para o Macapá (ALMEIDA, 2011). A memória coletiva registrou, 

todavia, o Marrocos como o mítico país de origem. Todos se dizem marroquinos: “Vinhemos 

lá de Marrocos/Para uma vila habitar.” (Música 02).  

A Fortaleza de Mazagão continua viva na memória musical dos quilombolas. 

Mazagão, aqui, tanto pode ser uma referência à Fortaleza de Mazagão (aquela fortaleza 

portuguesa do Marrocos) quanto pode significar a região macapaense do Mazagão, hoje 

conhecida como Mazagão Velho, habitado por cerca de 20.000 negros descendentes de 

escravos. Mazagão é um espaço da memória, a raiz do africano em Macapá: é o oposto do não 

lugar do escravo. Mazagão é a pátria mãe em solo africano! Pode referir-se ainda ao 

Quilombo do Mazagão (ALMEIDA, 2011).  

 

Eu sou negro e fui escravo 
Ao mundo posso gritar 
Cultivo minha raiz 
Mazagão é meu lugar. (Música 04).  

 

O navio negreiro permanece vivo e presente nas memórias dos quilombolas do 

Macapá (Quadro 3). É impossível esquecer os “porões desumanos” do navio negreiro (Música 

01). Afinal, eles chegaram a Macapá amarrados e maltratados, confinados dentro desses 

porões (Música 02).  

 

O negro veio sem destino 
Sem liberdade, forçado 
Num porão de um navio negreiro  
Amarrado e maltratado. (Música 01). 

 

O navio negreiro, por outro lado, é uma escola de resistência. De um lado, temos o 

comandante do navio tentando subjugá-los; do outro, temos os escravos tentando resistir. A 

resistência do escravo à escravidão inicia-se na luta que este trava para não ser capturado e 
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preso. Perdida essa batalha, é, no navio negreiro, que o escravo desenvolverá toda a sua 

capacidade e força de resistência à escravidão. O escravo, com poucos recursos de que dispõe, 

terá de resistir a todo um sistema poderoso, montado para transmutá-lo de uma pessoa a um 

objeto, um produto ou, melhor dizendo, uma simples e descartável engrenagem de uma 

máquina. A resistência será manifestada na luta corporal homem a homem, no motim, na 

revolta coletiva, no suicídio individual e, muitas vezes, coletivo, na greve de fome e, até 

mesmo, nos cânticos e nas danças.  

As memórias da escravidão estão vivas nas letras das músicas do Marabaixo (Quadro 

3). As recordações da mãe África, agora distante, relembram que o negro “sofreu/ por sua 

cor/todo tipo de conceito. ” A letra da música traz à memória também o fato de que a 

escravidão foi um “jugo de preconceito.” (Música 01). O poema musical rememora ainda o 

paradeiro incerto do escravo, sempre vendido de um senhor para outro, sempre fugindo de um 

lugar para outro. E o quilombo aparece como um porto seguro, um destino final. 

  

Andei por todos lugares 
Acabei ficando lá (bis) 
Andei por todos lugares 
Acabei ficando lá (bis)  
Juntei todos os escravos 
E lá fomos trabalhar. (Música 03). 

  

O sofrimento, a dor, o trauma histórico da escravidão, tudo isso é recordado com 

tristeza pelo poeta musical (Quadro 3). A escravidão fez o homem sentir-se comparado a um 

“animal selvagem/Sem coração, sem alma/ Sem alma, sem coração”, “Desvalido sem razão”, 

entregue à própria sorte, ou melhor, entregue à horrível sorte da escravidão.  

O escravo é descrito como uma pessoa humana entregue ao desamparo, à dor e ao 

sofrimento, com a “alma ferida”. “Na senzala, o negro tanto, tanto apanhou/Por causa de sua 

cor, tanto sangue derramou” que permaneceu “muito triste a chorar” (Música 04). Esse 

homem escravizado gritou inutilmente por socorro e ninguém o atendeu: “Em terra 

desconhecida, “Gritou sem ser valido” (Música 01).  

Os negros foram forçados a deixar para trás suas famílias, seus amigos, sua terra natal, 

“sofrendo muitos maus-tratos” para ganhar, em terras desconhecidas, a “condição de 

escravos.” (Música 02). Na condição de escravos, na mais absoluta miséria, não havia nem 

onde dormir. Só havia desamparo, tristeza e sofrimento: “Chegamos não tinha rede/Dormimos 

todos no chão (bis), Chegamos não tinha rede/Dormimos todos no chão (bis), “Ó, meu Deus, 
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que sofrimento, tenha de nós compaixão”. Só resta apelar para a compaixão divina (Música 

03).  

A sobrevivência no quilombo exige resistência. A resistência forja a resiliência. O 

quilombo nasce da resistência, sobrevive pela resistência. A existência do quilombo é em si 

mesmo, um símbolo da resistência e da resiliência quilombola. Resiliência em face da 

escravidão. Resiliência para enfrentar as condições adversas da escravidão e da sobrevivência 

após a fuga, na floresta amazônica. Resistencia/resiliência para sobreviver com parcos 

recursos na hodiernidade.  

 

8.15 O TRAUMA INTERGERACIONAL DA ESCRAVIDÃO NOS SONHOS 

COLETIVOS DO QUILOMBO DO MEL DA PEDREIRA  

 

Desde o início da pesquisa, deixou-se claro que se gostaria de ouvir também sobre os 

sonhos dos quilombolas. Quando este pesquisador pronunciou a palavra sonho para os 

informantes no Quilombo, parece que se estava tocando num tabu, num genuíno tabu. Só se 

ouviu o silêncio. Pouco a pouco, o silêncio foi se quebrando e, em lugar dos sonhos, ouvi 

alguns poucos relatos sobre alguns pesadelos pessoais e algumas visões coletivas. As visões 

coletivas são tratadas como sonho por este autor. A narrativa sobre o Cabeça de Fogo, sem 

dúvida, segue uma estrutura onírica, quando os elementos se sobrepõem e interpenetram-se, 

sem uma lógica ou cronologia adequada.  

Narrou Esmeralda, 40 anos, que seu avô, o Rio São Francisco, costumava ter 

pesadelos profundos e agressivos. Pesadelos de lutas. Ouvi de Rio São Francisco, 75 anos, 

que, quase todas as noites, mergulhava nesses pesadelos de luta. “Acordava gritando, 

chorando e esmurrando, lutando contra um inimigo invisível, poderoso, desconhecido. 

Algumas vezes esmurrava a própria mulher enquanto dormia.” Perguntei a Rio São Francisco 

qual a sensação mais forte do pesadelo, a que ele me retrucou: “medo, muito medo, pânico”. 

Ouviu-se o mesmo relato da filha de Rio Negro, a Rubi, 22 anos. Rio Negro, 70 anos, contou 

igualmente “[...] que tem pesadelos constantes de lutas, nos quais acorda chorando”. Nesses 

pesadelos, Rio Negro acorda sempre lutando contra inimigos que não sabe discriminar quem 

são. Sabe apenas que é uma luta feroz, de vida e morte. Tem esse pesadelo desde criança. 

Acorda sempre chorando.  

As lutas aparecem com frequência, nos sonhos primitivos. Desde a luta de Jacó, no 

Vau do Jaboque (GÊNESIS, 32:22-32), até as lutas rituais, como o Quarup dos povos 
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indígenas do Parque Nacional do Xingu, as lutas podem significar as transformações sofridas 

pela psique ao longo da jornada da alma.  

O que se destaca nesses pesadelos de lutas é que a luta não evolui nem para a vitória 

nem para a derrota. É apenas luta, uma luta constante, sem fim, contra um inimigo feroz, 

poderoso e desconhecido (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986). Como o pesadelo 

atravessou a vidas desses dois anciãos e nunca se resolveu, parece apontar para um conflito 

não resolvido ou de difícil dissolução. Considerando-se a impossibilidade de identificação do 

inimigo que surge nestes sonhos, destacam-se as sensações que tomam conta dos lutadores 

nos sonhos: o medo e o pânico.  

Outro pesadelo de Rio Negro é sobre cair constantemente num abismo sem fundo. Rio 

Negro afirma que o cenário do sonho pode até variar, mas o abismo é o mesmo.  

 

Um pesadelo que se repetia muito, muito, muito… Muitas vezes, na minha vida. 
Inclusive já… era, do tipo assim, eu estou correndo e, de repente, um abismo que eu 
desabo e não quer chegar no fim. Um grito absurdo… estou correndo. E, de 
repente, um buraco. Imenso. Aí você vai caindo, caindo, caindo… E eu nunca 
cheguei no final, porque eu sempre acordo no meio da viagem… A sensação é um 
absurdo. Muito ruim, muito ruim… Muito medo, muito medo. Eu sempre acordava 
muito assustado. Pavor mesmo. Pânico. Uma coisa indescritível até, porque você 
não sabe para onde você vai. Um desespero. Angústia.... Muita, muita, muita. Já 
sonhei muitas vezes. Esse mesmíssimo sonho. Sabe? Não é o mesmo cenário… 
O cenário mudava. Por exemplo, eu estava correndo em algum lugar e, de 
repente… não correndo de ninguém. Mas assim, do nada. Eu estou correndo por 
alguma razão e, de repente, aquilo… me depara… eu me deparava com aquele 
abismo. E aí, como eu, se eu estivesse flutuando infinitamente. Eu sempre sonhei 
com isso. Eu não sei absolutamente nada. Mas era muito, muito… e sonhos de 
outras formas, sempre teve. Mas eu não tenho nenhum marcante, que alguém 
tenha…O abismo no sonho é grande demais para os abismos da minha vida. Eu já 
tive muitos problemas na minha vida, né? Muitos, mas graças a Deus. Deus, assim, 
nunca me abandonou.  

 

O símbolo do abismo no sonho pode apontar para um processo de indiferenciação 

psicológica com o arquétipo da mãe. Tanto pode significar indeterminação do 

desenvolvimento inicial da psique quanto indiferenciação final da psique. Sonhar caindo num 

abismo parece indicar uma dificuldade de individuação do sonhador (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1986, p. 43). Novamente, o centro do sonho é o medo: “A sensação é um 

absurdo. Muito ruim, muito ruim…. Muito medo, muito medo. Eu sempre acordava muito 

assustado. Pavor mesmo. Pânico. Uma coisa indescritível até, porque você não sabe para 

onde você vai. Um desespero...” (Rio Negro).  

Na segunda estada no quilombo, ouviu-se do Rio Pedreira que eles costumam ter um 

sonho, mas que não contavam para estranhos. É o sonho da Bola de Fogo. Segundo Eliseu, 
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esse sonho os acompanha desde o navio negreiro. Esse mesmo sonho, com algumas variações, 

foi contado também por Rio Negro, Rio Pedreira, Rio Juruá, Rio Jaguaribe e Rio São 

Francisco. É uma espécie de pesadelo coletivo, que conforme consta nos relatos desses 

informantes, acompanha-os desde o navio negreiro. Veja-se o relato do Rio Pedreira. 

Normalmente, quando falam do Cabeça de Fogo, atribuem o sonho a outro personagem 

ausente daquele momento da narrativa:  

 

A minha mãe, o meu pai, o meu avô de São Pedro dos Bois, o próprio Antônio 
Bráulio, já viram a bola de fogo. O Bráulio chegou a tocar nela com um buriti para 
não se queimar. A bola de fogo o perseguiu e chegou bem próximo da casa dele. A 
bola de fogo ficou parada… assuntando... A bola começa pequena. Ela cresce… 
eles dizem que ela cresce e diminui. E que queima. É uma brasa viva. Queima como 
fogo em chamas. Todo mundo tem muito medo da bola de fogo no quilombo, tem 
pavor. Às vezes ela aparece bem pequena e vai crescendo. Rio Juruá pode até 
relatar para você. Porque ele trabalha como transportador daqui para Tessalônica. 
Numa noite dessas, na volta para o quilombo, a bola de fogo acompanhou o 
Dionatan no caminho de volta, na trajetória, quase toda. De lá até aqui, dentro da 
comunidade. Olha, esses relatos são muito antigos. Desde que eu me entendi… 
Perdão, desde que eu me entendi por gente, as pessoas comentam.  

 

 

Rio Pedreira, 35 anos, interpreta a Bola de Fogo. A Bola de Fogo tanto se refere a 

pessoas quanto as forças espirituais do mal, “como coisas demoníacas”. O contato com a Bola 

de Fogo é uma experiência sagrada, numinosa. A Bola de Fogo é o ápice da narrativa 

quilombola. Geralmente, esta visão é contada quando o quilombola adquire confiança perante 

o visitante estranho. A Bola de Fogo parece ligada à saga do quilombo, ou seria mesmo o 

mito fundamente do quilombo, seu herói civilizador. Rio Pedreira:  

 

Olha, na realidade, eles interpretam a Bola de Fogo como coisa demoníaca. Eles 
dizem que são pessoas que trabalhavam com bruxarias, Essas pessoas, nossos 
antepassados, arrancavam a própria cabeça e depois recolocavam a cabeça no 
lugar. Eles falavam, né? Que saía a cabeça dessa pessoa, e essa que virava a 
Cabeça de Fogo. A pessoa ficava… com muito medo. Quase todos os líderes do 
quilombo já viram o Cabeça de Fogo. A pessoa arrancava a própria cabeça e 
continuava viva. Depois a cabeça faz uma trajetória pelos arredores do vale do 
Curiaú e volta para o pescoço de onde saiu. É uma bola de fogo em brasa. A pessoa 
ficava viva. Diziam que eram pessoas vivas. E eram alguns relatos assim, que eles 
diziam que, se a pessoa oferecesse tabaco para aquela Cabeça de Fogo, no outro 
dia, quem era a cabeça… a pessoa que se transformava na cabeça de fogo vinha 
buscar o tabaco. Eles relatavam isso. A Cabeça de Fogo é vista por alguns até hoje 
no quilombo. Fale com Seu Osvaldino! Fale com o Dionatan! Fale com seu 
Alexandre! Fale com o Dinho! Todos já viram a Cabeça de Fogo. Algumas pessoas 
se transformam nessa Bola de Fogo e saem rodando a noite. Eu mesmo já vi. Quase 
me queimei.  
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Na segunda viagem deste pesquisador, a Bola de Fogo transforma-se em Cabeça de 

Fogo. Invariavelmente, os homens do quilombo voltam ao sonho do Cabeça de Fogo. Existe 

medo e reverência quando se fala dessa entidade, contudo a necessidade de se falar da 

entidade se impõe. Rio Negro, 70 anos, narra o sonho com o Cabeça de Fogo, segundo ele, na 

vivência de terceiros.  

 

A minha ex-mulher, um amigo meu, que era pescador, que a gente vivia direto para 
lá… nós vimos lá. E não estava ainda noite, muito escuro, não. Era tipo 7 da noite, 
você ainda tinha raios de sol. A Cabeça de Fogo nos acompanhou. Porque até o 
asfalto agora tem a entrada, mas antes era uma estrada paralela, que vinha mais ou 
menos uns 3-4 quilômetros para cá, para poder você pegar a pista grande. Quando 
a gente vinha nessa estrada paralela, a Cabeça de Fogo vinha tranquila na outra 
estrada, na mesma direção da outra estrada, acompanhando a gente. Algo mais alto 
do que as nossas árvores. Porque você vê que as nossas árvores são árvores baixas. 
Ela vinha ali, passando por perto das árvores. Uma tocha de fogo lá… uma 
sensação esquisita. Um pouco de medo. Porque você fica a ver um fogo, você vai 
querer… você fica querendo… Perplexidade. Perplexidade. Porque você fica de ver 
um fogo, e que aquilo não apaga, e que também não tem nada em volta. Você fica… 
E acompanhando. Um silêncio… sabe aquilo? Rapaz, acompanhamos uns 4 
quilômetros, mais ou menos, até…  

 

Rio Negro começa a falar do Cabeça de Fogo com certo ceticismo. No entanto, à 

medida que a narrativa avança, ele mergulha nas evidências do sonho. O Cabeça de Fogo 

ganha forma em sua narrativa, a forma do medo. Existem algumas variações na narrativa 

sobre este mito que ocupa o centro do sonho coletivo do quilombo. O medo, entretanto, é o 

centro unificador deste sonho coletivo. O Cabeça de Fogo gera medo em todos aqueles que a 

veem e dela participam. A interpretação de Rio Negro não deixa dúvidas quanto a isso.  

 

Se ouvia dizer… porque eu ouvia dizer quando… inclusive o meu pai: “Ah, porque 
o fulano de tal, a Cabeça de Fogo foi e aterrissou no esteio da casa, e era fulana de 
tal”. Alguma pessoa que diziam que se transformava nessa cabeça de fogo. Disse 
que essa pessoa deslocava a cabeça dela…. Tirava a própria cabeça…. Entendeu? 
Mas isso é um absurdo. Isso aí é claro que não pode ser verdade. Entendeu? Mas: 
“Olha, fulano...” quando vi a cabeça de fogo: “Aquela é a fulana”. Que era alguém 
da região que… dotada desses poderes malignos…. Malignos. Certamente. As 
pessoas tinham medo. Exatamente. As pessoas tinham medo. Tinham medo. Eu já 
não tinha tanto medo quando eu ouvi… quando o meu pai contava, porque já era 
uma outra imaginação. Já mais abertamente. Entendeu? Então, vendo outras coisas 
um pouco mais evoluídas, aí a gente já ficava não querendo acreditar nisso. Que um 
ser humano vai, a cabeça dele sai do corpo…. Arranca a própria cabeça e põe no 
lugar de novo…. Entendeu? Depois volta para o lugar. Parece alguém partido. Com 
certeza! É uma imagem de muita violência. Um absurdo! Absurdo! Todos os que 
veem a Cabeça de Fogo vivem com medo e reverência.... Vivem com muito medo!  

 

Os relatos sobre o Cabeça de Fogo podem ser sintetizados na narrativa de Rio Juruá, 

32 anos, nível superior.  
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Eu voltava de Tessalônica, à noite, quando vi a Cabeça de Fogo. Na minha frente 
estava uma figura humana assustadora. Dotada de poderes malignos. Sua cabeça é 
de fogo em brasa. Seu corpo, o corpo de um homem muito forte, um guerreiro 
africano. De repente, o homem olha para mim de forma assustadora com seus olhos 
de fogo. Arranca a própria cabeça. A Cabeça de fogo. Joga a cabeça pelo cosmo. A 
cabeça dá volta pelo Vale do Curiaú. Depois volta até o corpo sem cabeça. O 
homem segura a cabeça com as duas mãos... e a recoloca no lugar. Põe a cabeça de 
volta no pescoço. É uma imagem assustadora, pavorosa. A imagem do cão... O 
pavor é muito grande. E o medo de ser queimado? Nossa! Não gosto nem de pensar 
naquilo. Quem desobedece a Cabeça de Fofo é queimado. As queimaduras são de 
verdade. São queimaduras de fogo mesmo.  

 

Rubi, 42 anos, faz uma importante observação sobre o Cabeça de Fogo. Aquele que vê 

o Cabeça de Fogo invariavelmente fica doente, confuso e amedrontado. A doença dura 

geralmente uma semana até a nova aparição do Cabeça de Fogo, em algum lugar do 

quilombo. Observa-se que o comportamento é o mesmo para todos aqueles que se referem ao 

Cabeça de Fogo: medo, reverência e certo alívio por compartilhar de uma vivência, tão 

terrível e numinosa, com alguém.  

Safira, 42 anos, narra a história da Balsa dos Escravos. Essa narrativa é confirmada 

por Rio Negro, Rio Solimões, Rio Pedreira e outros informantes, os quais afirmam ter visto a 

Balsa emergir, de tempos em tempos, do fundo do lago com os escravos a bordo.  

 

Como eu cheguei a dizer, foram os negros que extraíram as pedras aqui da cabeira 
do Rio Pedreiras para colocar nos barcos, nas jangadas, para escoar para a 
construção da Fortaleza de Macapá. Nessa trajetória de levar pedras e buscar pedras, 
uma das jangadas sumiu. Ela afundou. Isso eu ouvi contar. Não sei detalhes. Mas sei 
que tem aí na boca do Rio Pedreiras um lugar que as pessoas sabem onde afundou a 
jangada e muito vem a jangada emergindo do fundo do lago com os escravos a 
bordo.  

 

Rio Amazonas, 80 anos, afirma que viu a Balsa dos Escravos. Para ele esta visão foi 

um privilégio que Deus lhe concedeu. O sonho da balsa dos escravos não carece de 

interpretação. A balsa permanece lá no fundo do lago, no fundo do inconsciente. Emerge, de 

tempos em tempos, com seus escravos afagados para trazer a memória da escravidão de volta! 

Diferentemente do Cabeça de Fogo, a Balsa dos Escravos não atormenta o quilombo. A Balsa 

é apenas uma viva memória de um passado que teima em se personificar no presente da vida 

dessa comunidade.  
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8.16 O SONHO COMO LINGUAGEM DO TRAUMA: A AMPLIFICAÇÃO DA CABEÇA 

DE FOGO 

 

 Na amplificação sobre o Cabeça de Fogo, foi utilizada a mesma estrutura proposta por 

Donald Kalsched (1996), para analisar as imagens terríveis que emergem dos sonhos de 

sujeitos traumatizados.  

O quilombola fala do Cabeça de Fogo como um ser vivo e presente no cotidiano da 

vida do quilombo. Essa entidade veio com eles no Navio Negreiro, esteve presente na 

construção da Fortaleza de São José do Macapá, guiou os negros pela floresta, durante a fuga 

para as matas, no final do século XVIII, e permanece entre eles até os dias de hoje. A 

necessidade dos quilombolas de falar constantemente desse sonho e da entidade mítica que 

nele aparece é premente, dando-nos uma dimensão do quanto esse sonho é importante para a 

manutenção do trauma na memória da comunidade.  

O sonho ou visão do Cabeça de Fogo aponta para um ser mutilado que espalha medo, 

pânico, pavor e enfermidades nas narrativas dos quilombolas. Pela densidade da narrativa, 

mais se assemelha a um pesadelo acordado. O Cabeça de Fogo é um ser dantesco, primitivo, 

mutilado e paradoxal. O Cabeça de Fogo é feita de luz, todavia espalha as trevas por onde 

passa. O Cabeça de Fogo liga o quilombo às suas origens ancestrais, no entanto, paralisa e 

aprisiona o quilombola frente às demandas do tempo presente e os desafios do tempo futuro. 

O Cabeça de Fogo permanece sempre presente delimitando o território, apontando até onde o 

quilombola pode ir. Atua como uma espécie de guardião do quilombo.  

De acordo com os relatos dos informantes, sempre que o quilombo se depara com a 

necessidade de tomar uma decisão importante, o Cabeça de Fogo aparece para algum líder a 

fim de determinar os limites territoriais dessa decisão. O Cabeça de Fogo, assim como o 

trauma, regula os limites da vida no quilombo, tornando-a cada vez mais simples, cada vez 

mais restrita, cada vez mais fechada em si mesma.  

Do ponto de vista psicológico, o Cabeça de Fogo se encaixa na figura daquele daimon 

de Donald Kalsched (1996). E, por isso, mais parece uma representação coletiva de um 

trauma intergeracional coletivo, o trauma originário das memórias da escravidão. O Cabeça 

de Fogo aponta para o núcleo do trauma intergeracional da escravidão: o medo. O medo, o 

pânico e o terror aparecem em todas as narrativas relacionadas ao sonho com o Cabeça de 

Fogo. 
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Outro sintoma da presença do trauma intergeracional nas memórias da escravidão é a 

tendência à repetição. A repetição pode levar à retraumatização das novas gerações que lutam 

para se livrar do estigma dessas memórias. O sonho da Balsa que emerge do fundo do mar é 

um paradigma dessa repetição e tendência à retraumatização. Tomado em sentido simbólico, 

o fundo do lago onde repousa a balsa dos escravos afogados pode representar o inconsciente 

da comunidade. A emergência da balsa dos afogados do fundo do lago, de tempos em tempos, 

pode significar o retorno da experiência traumática para a consciência do quilombo. A visão 

da balsa dos afogados, além de trazer à memória a antiga condição de escravo, rememora o 

sofrimento que essa condição representava. Os escravos morreram afogados enquanto 

trabalhavam nas pedreiras, na condição de escravos, para construir a Fortaleza de São José de 

Macapá. Os vivos sobrevivem submergidos nestas lembranças, a semelhança do náufrago 

sobrevivente da metáfora de Boris Cyrulnik sobre a existência do traumatizado (2009b).  

                          

8.17 O TRAUMA INTERGERACIONAL DA ESCRAVIDÃO NAS 

HISTÓRIAS/ESTÓRIAS CONTADAS DE PAI PARA FILHO  

 

Num grupo traumatizado historicamente, as histórias e estórias do terror sofrido pelos 

mais velhos podem naturalmente substituir, nas narrativas dos pais para seus filhos, aqueles 

contos de fadas que sempre acabam com um final feliz. Geralmente, uma história, cujo 

conteúdo é uma vivência traumática terrível, ocupa o lugar das estórias de capa e espada, ou 

dos contos de fadas.  

 

Os pais e familiares poderão contar histórias de sofrimento aos seus filhos, antes de 
colocá-los na cama, ao invés de tranquilizá-los com aquelas narrativas que sempre 
terminam bem. Na pior das hipóteses, eles podem interpretar essas histórias de 
horror na hora de dormir, em vez de tranquilizá-los com narrativas de bem-estar 
social, de superação e de amor. (WESLEY-ESQUIMAUX; SMOLEWSKI, 2004, p. 
82-86). 

 

As memórias traumáticas são mantidas vivas e, por vezes, transmitidas por meio das 

narrações coletivas contínuas e expressam-se mediante emoções compartilhadas em histórias, 

rituais, cerimônias e danças. “A função da memória não é conservar a lembrança do evento 

primordial, mas projetar o doente para lá, para a ocasião em que esse evento está prestes a 

ocorrer, isto é, para a aurora do Tempo, para o <<começo>>” (ELIADE, 1957, p. 41).  

O problema não é nem tanto o que é dito nessas narrativas de sofrimento, mas como é 

dito. O que é absorvido pela criança que escuta a narrativa é o conteúdo afetivo da narrativa, 
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isto é, o sofrimento embutido na narrativa de forma explícita e implícita. A criança ouve as 

histórias/estórias infantis e dela participa não como mero espectador, mas como protagonista.  

 

O que importa, o que tem valor especial, e que de fato contribui para a essência do 
que somos é aquilo que é passado de geração em geração, não de uma forma 
explícita, como este princípio de vida foi generoso, num nível implícito. Tanta 
minha mãe como minha avó nasceram na Índia; elas amavam seus ayahs 
(enfermeiros) e sempre falavam deles com muito carinho. Quando minha mãe estava 
com suas irmãs ou sua mãe, elas falavam em suas conversas que de certa forma eu 
também peguei “como o leite da minha mãe.” (“with my mother’s milk.”). 
(WILKINSON, 2010, p. 64). 

 

Margaret Wilkinson (2010) ressalta que a sua admiração e o seu amor pela Índia 

nasceram da forma afetuosa como a sua mãe e sua a avó falavam da Índia e dos indianos, em 

suas histórias para as crianças e, especialmente, para ela. Nessas histórias/estórias contadas 

pela sua mãe e sua avó, ela experimenta a sensação de ter vivido na índia muito antes de lá 

estar.  

No Quilombo do Mel da Pedreira, o efeito das narrativas sobre as crianças pode ser o 

mesmo. As crianças podem experimentar o conteúdo das narrativas da memória coletiva 

como suas memórias. Especialmente no que tange ao medo que parece ocupar o epicentro de 

quase todas as narrativas. O medo aparece tanto na narrativa dos mais velhos quanto nos 

relatos dos mais jovens. Rio Negro, 70 anos: 

 

Como eu estou dizendo para o senhor. Já, para mim, causava um pouco de medo 
talvez não tanto quanto o meu pai… digamos, quando menino. Por causa de que? 
Porque eu já via outras coisas que já me faziam imaginar que isso não poderia ser 
real. Imagina o meu pai, por exemplo. E, outra, as pessoas antes dele certamente 
teriam muito medo. Muito medo. Tinham umas histórias que o meu pai contava, 
alguns “causos”. Chamava “causos”, né?  

  

A memória de Rio Negro, 70 anos, é prodigiosa. Ele relembra com nitidez os 

acontecimentos vividos na primeira infância. Enquanto narra tais fatos, parece revivê-los, tal a 

intensidade da emoção e do sentimento que carrega e transmite em suas histórias. As suas 

narrativas rememoram seres violentos, mutilados e mutiladores, seres inomináveis. As 

histórias densas de horror induziam Rio Negro a ter pesadelo, quando criança.  

 

As histórias do meu pai dava medo nele e em nós. Ele tinha medo. Dava medo na 
gente. Eu lembro, sim. Tem uma que ele contava muito, que ele contava muito… que 
eu vi o meu pai contar muitas vezes a história de um cidadão que morava na beira 
de um rio, que fazia as viagens dele sempre. Ele ia para o trabalho dele durante o 
dia, e quando voltava já era a noite. Entendeu? Então, era constante aquela ida e 
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vinda dele no rio durante a noite. E numa dessas noites, ele vindo para a casa 
dele… no caminho, ele escutou um grito muito feio, à noite, no meio da mata… 
aquele grito… só que o homem era um homem de muita coragem. Ele não tinha 
medo. Ele foi remando, remando, e se aproximando daquele… e aquele grito se 
repetia constantemente, cada vez mais próximo do rio. E ele: “Que negócio é 
esse?”. Né? Aí, quando ele chegou na direção que deu o grito, ele encostou o barco 
e viu aquele… tipo uma luz… uma luz com uma boca imensa. Com uma luz tipo 
fogo. Aquela boca enorme. Na frente, vinha uma pessoa toda de branco e aquela 
boca mordia a cabeça, o pescoço… quando batia a boca dele, ele gritava. Aquele 
grito terrível, né? 
A boca mordia o pescoço de alguém. De alguém. E aquele grito terrível. E ele… o 
que ele fez? Ele pulou do barco e saiu em direção ao vulto escuro, que mordia, e 
meteu o remo na… bateu, né? E aquele, tipo faísca de fogo, saiu correndo para o 
meio da mata. E ele partiu para cima para bater no branco. Aí ele levantou os 
braços e disse: “Por favor, não faça isso. Muito obrigado”. Aí disse que ele ainda 
esculhambou: “Corre daqui senão eu te bato também”. Resumindo: entrou no 
barco e foi embora. Mais na frente, uma voz: “Você pode me dar uma passagem? ” 
Era assim, né? Está no barco: “Ei, fulano...” está do outro lado do rio: “Me dá 
uma passagem aí”. Entendeu? Assim… é o tratamento do caboclo, né? São 
histórias. Se real, eu não sei. Mas o meu pai contava muito isso. E toda vez que ele 
contava, eu ficava com muito medo porque o grito que ele… que ele assimilava. 
Sabe? O meu pai… arrepiava assim. De noite, eu tinha pesadelo e ia dormir com a 
minha mãe. 

 

Naturalmente, Rio Negro procura se excluir do medo produzido pelas histórias do seu 

pai. Ele atribui aos outros o medo gerado por essas histórias. As histórias do seu pai 

produziam muito medo nos outros, mas produziam muito medo também em Rio Negro. O 

medo parece uma constante nas narrativas de pais para filhos.  

Uma história contada às meninas pelas mães e tias é ilustrativa do quanto o medo é um 

elemento importante no Quilombo do Mel. O medo desempenha também uma função 

regulatória entre as mulheres do quilombo. Rio Jaguaribe, 45 anos, recorda a história/estória 

passada de mães para filhas e que atravessa gerações no quilombo. Essa história, segundo ele, 

é contada às meninas desde os tempos da escravidão.  

 

Todos os dias, às oito horas da noite, um cavaleiro medieval, um branco de olhos 
azuis, passa pelo quilombo montado em seu cavalo branco. Vestindo sua armadura, 
armado com a sua espada. Ele procura mulheres jovens. O cavaleiro mora no fundo 
do Igarapé, onde vivem os encantados. O cavaleiro vem raptar as mulheres mais 
jovens. Quando ele encontra uma mulher, ele pega a mulher a força. Coloca a 
mulher na garupa do seu cavalo e foge com ela para o fundo do Igarapé. Ele 
mergulha com a mulher na garupa do cavalo no fundo do igarapé. Lá ele senta a 
mulher em cima de uma jiboia enorme... A mulher fica sentada na jiboia por três 
dias e três noites... depois desses três dias e três noites, o cavaleiro devolve a 
mulher para o quilombo. A mulher volta louca, quase um zumbi, sem alma. Em uma 
semana, ela se suicida. A minha irmã foi vítima de um cavaleiro desses! Ela voltou 
louca, suicidou-se e morreu.  

 

Numa amplificação desse mito, o branco emerge do fundo do igarapé onde vivem os 

encantados para raptar a donzela. O branco mora no fundo do inconsciente quilombola como 
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figura assustadora, perigosa. O branco emerge do fundo do inconsciente para fazer o mal, 

posto que a donzela raptada mergulha nas profundezas do igarapé com o branco. Lá se sentará 

sobre uma jiboia gigante, uma anaconda. De onde voltará louca, despersonalizada e cometerá 

suicídio. O contato da mulher com a cobra é mítico e transformador. Desde o encontro mítico 

de Eva com a serpente em Genesis 3. A cobra tanto pode significar vida quanto morte, tanto 

pode transformar para o bem quanto para o mal. Neste caso, o contato transforma da mulher 

com a cobra é maléfico.  

Naturalmente, a ameaça para o quilombo, seja no passado seja no presente, é a 

presença predatória do homem branco. O branco e sua cultura representam um perigo 

constante. No passado distante, pela ameaça de recaptura do escravo. No presente, pelo risco 

contínuo de invasão das terras quilombolas por posseiros, grileiros e fazendeiros brancos. Este 

pesquisador visitou a mansão de um desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, 

construída à beira de um igarapé, no Quilombo do Mel. A mansão havia sido desocupada pela 

Polícia Federal, em 2012. Pude testemunhar algumas invasões de brancos nas terras 

quilombolas para retirar madeira, frutas da floresta e mesmo para levar água das minas e dos 

igarapés. Os quilombolas assistem impassíveis a essas invasões. Não reagem. Segundo ouvi 

dos líderes quilombolas, qualquer reação deles pode resultar em violência da parte dos 

invasores e em morte.  

As histórias e estórias do passado, contidas nos mitos, lendas e narrativas, são 

contadas às novas gerações, especialmente às crianças, à beira da rede, na hora de dormir. 

Numa manhã ensolarada, alegre, em volta da mesa, enquanto tomávamos café com tapioca e 

bolo de mandioca, Diamante, 12 anos de idade, sentou-se ao meu lado e espontaneamente 

começou a falar: 

 

Eu ontem quase não dormi, eu não tenho dormido direito há meses. Eu estou 
assustada, a minha tia, ela, irmã do meu pai, ela bagunça a vida dos mortos... ela 
bagunça a minha vida, contando as histórias dos mortos para mim. E bagunça a 
minha cabeça também antes de dormir. E ela conta histórias que eu não quero 
ouvir... E depois eu fico com medo e não consigo dormir. E ela contou pra mim a 
história do Cabeça de Fogo, aquela, a Cabeça de Fogo. A Cabeça de Fogo é de 
alguém que teve a cabeça arrancada. E essa cabeça sai do corpo circula por aí pelo 
quilombo. E depois volta pro corpo. Quando a cabeça é arrancada do corpo. Ela se 
transforma numa bola de fogo. Uma cabeça de fogo e a minha tia contou que a avó 
dela não obedeceu à cabeça de fogo e morreu, porque a cabeça de fogo matou ela. 
E ela fica bagunçando os mortos. E bagunça também a minha cabeça e eu fico com 
medo. E eu achava que aquele lá debaixo é mais forte que o que está nas alturas. E 
às vezes eu escuto aquele lá de baixo falar. E ele fala pra eu mentir, ele fala pra eu 
fazer coisas erradas.  
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A menina continuou a contar do medo dela, do pavor que ela tem dessas histórias que 

não a deixam dormir. Diz que sente muito medo. Fica com medo de morrer do modo como os 

personagens das histórias morreram no passado. E sente pavor do Homem Lá de Baixo. O 

Homem lá de Baixo, no entendimento dela, é o Cabeça de Fogo, é o demônio.  

A tia da menina é uma pedagoga, 23 anos, do colégio de Ensino Fundamental do 

quilombo. Depois de ouvir atentamente a menina, noutra oportunidade, conversei com a tia 

dela. Perguntei-lhe que histórias costumam contar para as crianças. Ela respondeu que 

costumam contar as histórias das origens: da África, do navio negreiro, da saga da família e 

do Cabeça de Fogo.  

Dois dias depois, reencontrei a menina, no café da manhã. Ela me olhou agradecida e 

falou: “Há duas noites que durmo muito bem. Minha tia não me contou mais as histórias dos 

mortos. Pede pra ela não me contar mais, tá?”. A tia dela também estava à mesa. E ouviu em 

silêncio. Todos ficaram em silêncio.  

O relato da menina aponta para a possibilidade de retraumatização por meio das 

memórias da escravidão e do “leite materno”, aqui considerado como a emoção e o 

sentimento transmitidos por essas histórias carregadas de conteúdos simbólicos e terríveis, 

como constatou M. Wilkinson (2010). 

As memórias da escravidão dos negros do Macapá são tão recentes, são tão presentes, 

são tão dolorosas que, mesmo nas escolas, nas aulas de História, essas memórias podem ser 

usadas como instrumento de preconceito racial e bullying pelos brancos. E podem ser 

vivenciadas pelos negros como uma forma de retraumatização. Rubi, 42 anos, pedagoga, 

relembra seu tempo de grupo escolar com muita tristeza. Chora, durante a narrativa:  

 

Quando a professora ia dar aula de História, eu tinha vergonha. Quando ela 
descrevia o sofrimento do negro na escravidão, eu sentia vergonha. Por causa que 
quando ela falava que o negro apanhava, que o negro fedia. Os meninos me 
enchiam o saco, eles ficavam gozando, na escola, que o negro tinha que apanhar. 
Vai pro tronco! Então, toda vez que tinha aula de História, quando tinha história do 
negro, eu tinha vergonha. Eu nem queria escutar o que a professora dizia. Eu 
queria que acabasse logo aquela aula para mim não saber disso.  

 

As memórias da escravidão misturam-se aos efeitos danosos do preconceito no 

presente, ao bullying, para causar dor e sofrimento. Dificil dizer quando termina a dor causada 

pelas memórias da escrividão e quando principia a dor produzida pelo preconeito racial 

vivenciado no presente. Parece que as duas se confundem na vivência dessa mulher. Ela 
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afirma ainda “que se identificava com os negros escravos das narrativas das aulas de história. 

Me via no sofrimento dos escravos contado pela professora nas aulas de história”.  

Os quilombolas se reportam, nas suas origens míticas, às figuras de brancos que teriam 

vindo da Guiana Francesa viver e morar nos quilombos no passado, casando-se com os 

quilombolas, o que não é incomum naquela região. Muitos brancos fugitivos da Justiça e das 

prisões e mesmo das forças armadas embrenhavam-se pela floresta amazônica para escapar 

dos rigores da lei. Os quilombolas, todavia, dão muito mais ênfase a esses brancos que teriam 

casado com os quilombolas, do que propriamente à saga quilombola da África até o Quilombo 

do Mel, no vale do Rio Pedreira.  

“O negro introjetou a cor do branco. Pois, afinal de contas, é preciso embranquecer a 

raça” (FANON, 2008, p. 57). Aqui parece uma tentativa nítida, clara, de embranquecer o 

quilombo. Curiosamente, não existem brancos no Quilombo. Rio Negro, 70 anos, afirma que 

seu pai era um francês que se refugiou em Macapá por causa de uma grande decepção na 

França. Examinando-se cuidadosamente os sobrenomes dos quilombolas do Quilombo do 

Mel, não existem registros de sobrenomes franceses. O francês e a francesa, contudo, estão lá, 

nas origens do quilombo. O branco encontra-se de alguma maneira ligado às origens raciais 

do quilombo.  

 

Mas é assim, né? Minha mãe eu já falei da minha mãe, a descendência dos 
africanos. E o meu pai era uma mistura. Dos franceses, mas de Paris. O meu avô, o 
meu bisavô, aliás, ele era lá de Paris. Ele sofreu uma decepção lá na França, 
quando ele perdeu a esposa dele cedo. E ele não conseguia superar aquela perda e 
teve uma oportunidade de vir pro Brasil, ele se foi embora. Aí ele veio embora pra 
cá, pro Brasil, rumo Macapá.  

 

O conteúdo das narrativas de quilombolas, no quadro 4, foi analisado quanto às 

seguintes categorias: origens dos escravos; o navio negreiro; memórias da escravidão; 

sofrimento da escravidão; memórias do medo; memórias de resistência/resiliência.  
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Quadro 4 - Síntese das narrativas: Origens dos Escravos e o Navio Negreiro 

Sujeitos   Origem Africana dos 

Escravos  

O Navio Negreiro 

Rio 
Amazonas 

Somos descendentes de 
escravos fugitivos que vieram 
trabalhar aqui no Forte, na 
Fortaleza de Macapá. 

 

Rubi Bom, a gente tem a referência 
de Mazagão Velho. Tá? Então, 
Mazagão Velho… existia um 
Mazagão na África, né?  

 

Rio 
Pedreira 

 

 

O pessoal de São Pedro dos 
Bois, a origem deles, direta 
mesmo, foi da época da 
criação, da construção da 
Fortaleza de Macapá e os 
primeiros moradores foram 
fugitivos. 

O meu vô, ele conta que os bisavós, os 
avós deles falavam que as pessoas 
vinham nos navios né, eles vinham 
amarrados.  E eles dentro do navio 
mesmo amarrados dançavam! 

Rubi A Balsa dos Escravos  

Rio Negro  O meu cabelo é um cabelo 
africano. E eu sou 
afrodescendente.  

Nós chegamos de navio negreiro, na 
foz do rio Amazonas para construir o 
Forte de São José. Nós sofremos no 
navio negreiro. 

Safira  Na época que os escravos 
vieram para cá, nós usávamos 
correntes nos pés. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

8.17.1 Análise e síntese das Narrativas: Origens dos Escravos e o Navio Negreiro – 

quadro 4  

 

A diáspora negra é uma palavra que pode ser aplicada sem dúvida aos escravos que 

vieram do Marrocos para Macapá. Diáspora não (VIDAL, 2008, p. 153-154). A África, o 

Marrocos e a Fortaleza de Mazagão continuam presentes nas narrativas quilombolas sobre 

suas origens étnicas, todavia não fazem nenhuma referência aos seis meses passados em 

Portugal (VIDAL, 2008). “Eles foram transferidos para cá de Mazagão Velho. Lá da África. 

Da Fortaleza de Mazagão.” (Rubi). “Somos descendentes de escravos fugitivos que vieram 

trabalhar aqui no Forte, na Fortaleza de Macapá.” (Rio Amazonas). “Por que o pai do meu 

pai era marroquino. Nasceu no Marrocos. O pai do meu avó era marroquino. É de Marrocos. 
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É da África mesmo.” (Rio Amazonas). “Bom, a gente tem a referência de Mazagão Velho. 

Tá? Então, Mazagão Velho… existia um Mazagão na África, né? (Rubi, 42 anos).  

O navio negreiro é uma escola de luta, uma forja de resistência e resiliência. O escravo 

só dispõe da própria vida, nada tem a perder. Só resta lutar para se manter vivo e para 

enfrentar as agruras da escravidão. E o escravo luta. Luta contra a fome, o escorbuto e as 

doenças decorrentes. Luta contra a violência e a crueldade dos marinheiros e seus 

comandantes. Na luta, aprende a importância da união e da solidariedade para a sobrevivência 

(REDIKER, 2011). 

O navio negreiro aparece nas memórias coletivas do quilombo. Rio Pedreira afirma: 

“O meu vô, ele conta, que os bisavôs, os avos dele, falavam que as pessoas vinham nos 

navios, ne? Eles vinham amarrados. E eles dentro do navio, mesmo amarrados eles 

dançavam”. O navio negreiro encontra-se nas origens dos escravos que atravessaram o 

atlântico, nas origens do Marabaixo e da construção da Fortaleza de São Jose de Macapá, 

parece praticamente impossível esquecê-lo.  

 

Quadro 5 - Síntese das Narrativas: Memórias da Escravidão 

Sujeitos  Memórias  da Escravidão  Memórias do Sofrimento da 
Escravidão  

 

Rio 
Amazonas 

 

Somos descendentes de escravos 
fugitivos que vieram trabalhar 
aqui no Forte, na Fortaleza de 
Macapá. 

 

Vieram como escravos, né? E aqui 
eles conseguiram também fugir.  

Rio 
Pedreira  

Eram escravos que fugiram e 
vieram se refugiar nessa região, 
que é São Pedro dos Bois, Ambé 
e o Mel da Pedreira 

Essa memória é contada de pai pra 
filho. É uma memória que é! 

Rio Negro  O meu cabelo é um cabelo 
africano. E eu sou 
afrodescendente. A minha fé não 
mudou a minha etnia, nem o 
sangue que corre em minhas 
veias. Ou a Senhora acha que 
mudou?   

Não gosto de voltar ao passado, 
porque o passado significa 
sofrimento! O passado significa, 
escravidão, isolamento, miséria, 
muita dificuldade, humilhação. 

Safira  

 

  

Na época que os escravos vieram 
para cá, nós usávamos correntes 
nos pés. E não tinha como se 
movimentar. Então, nós 
dançávamos arrastando o pé. 

A Balsa dos Escravos  

 O colar de pérola que as mulheres 
usam é em relação às correntes, 
também, que usavam no pescoço. 
Substitui as correntes… Né? As 
correntes da escravidão. 

A Balsa dos Escravos  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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8.17.2 Análise e síntese das Narrativas: Memórias da escravidão e do sofrimento da 

escravidão – quadro 5 

 

Na memória coletiva, os moradores do Quilombo do Mel da Pedreira são descendentes 

de escravos africanos que vieram do Marrocos, da Fortaleza de Mazagão, para construir a 

Fortaleza de São José de Macapá. A origem escrava dos moradores e remanescentes do 

Quilombo do Mel da Pedreira foi atestada pela Fundação Cultural Palmares, em 18 de outubro 

de 201512.  

As memórias da escravidão brotam das narrativas dos quilombolas. Conforme já se 

frisou neste trabalho, os quilombolas usam o nós em suas narrativas. E isso soou estranho aos 

ouvidos deste pesquisador. Até aquele momento, eu jamais ouvira nenhum descendente de 

escravos falar da escravidão na segunda pessoa do plural. O nós parecia incluir o quilombola 

na narrativa das memórias da escravidão. O nós torna o relato emocionalmente marcante, 

tanto para quem conta, quanto para quem ouve a história.  

Rio Negro, 70 anos:  

 

Na época que os escravos vieram para cá, nós usávamos correntes nos pés. E não 
tinha como se movimentar. Então, nós dançávamos arrastando o pé. O pé 
acorrentado. O tilintar das correntes marca o ritmo da dança. Na música do 
Marabaixo, cantamos o sofrimento que estávamos passando por conta da 
escravidão.  

  

Rio Amazonas, 80 anos, conta com certo orgulho que é descendente de escravos 

fugitivos. “Vieram como escravos, né? E aqui eles conseguiram também fugir. Era fugitivo. 

Vieram do Marrocos.” Já os jovens informantes não parecem ostentar orgulho nenhum das 

suas origens africanas de povos escravizados.  

 Rio Pedreira continua: “Eram escravos que fugiram e vieram se refugiar nessa 

região, que é São Pedro dos Bois, Ambé e o Mel da Pedreira”. Os horrores da escravidão e a 

humilhação dos senhores de escravos continuam presentes na memória coletiva, Rio 

Amazonas, 80 anos: “É verdade, irmão, falando disso me veio à mente os escravos e seus 

senhores, né? Me veio à mente agora a criação da maniçoba hoje. A origem dela não é a 

                                                
12 In: República Federativa do Brasil, Ministério da Cultura, FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Diretoria 
de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro. Certidão de Auto Reconhecimento. 12 de outubro de 2005. Processo 
número 01420.002.395/2005-10. Registro número 413, Fls. 21 do Amapá, Registrado no Livro 
supramencionado, publicado no Diário Oficial da União n. 43, de 04 de março de 2004, Seção 1, F. 07.  
 



159 

 

 
 

maniçoba! Era Maniçobra. É. Porque eles só comiam as sobras. Os senhores comiam as 

carnes, eles comiam o mocotó, o bucho, as vísceras.”   

“Essa memória é contada de pai pra filho. É uma memória que é.” (Rio Negro, 70 

anos). Nas narrativas sobre o sofrimento, sobressai a tristeza pelo isolamento, que tem várias 

causas: isolamento social, autoimposto por motivos de segurança, até nos tempos presentes; o 

isolamento geográfico pela natureza, o isolamento político, o isolamento forçado pelo 

preconceito: “Nós somos invisíveis para o branco, doutor! ” (Rio Solimões, 60 anos).  

Não é impossível distinguir, nas narrativas, se o sofrimento vivenciado se refere ao 

sofrimento das memórias da escravidão ou se reporta ao sofrimento vivido em tempos 

passados e em dias presentes. “O isolamento era muito grande. Muito grande, era uma época 

muito boa de se viver, mas com grandes dificuldades. Era triste essa parte quando eles contam 

a gente ouve com tristeza, né, que eles sofriam”. (Rio Negro, 70 anos).  

O quilombola do Mel não gosta de lembrar do passado. O passado ainda é muito 

recente e, por isso, presente, está compreendido no kairós, o tempo sagrado do inconsciente. 

Nem nas memórias implícitas existem lembranças puras do passado. Na reconstrução do 

passado pela narrativa, as memórias implícitas e explícitas se interpenetram. “Em suma, a 

intrincada interdependência entre o significado explícito e a experiência afetiva implícita fica 

clara no nível local do momento presente.” (STERN, 2007, p. 222).  

 

Mas era dificultoso, irmão. Tu tem horas assim, contando essa nossa história que eu 
não gosto de voltar a fita atrás, porque a gente se lembra de estar, de sofrimento 
que a gente passou. Não gosto de voltar ao passado, porque o passado significa 
sofrimento! O passado significa escravidão, isolamento, miséria, muita dificuldade, 
humilhação. Com sete anos levei um coice de burro na boca. Quebrou todos os 
dentes, tudo. Fui tratado aqui mesmo, pelo Pajé. Sofri muito! (Rio Negro, 70 anos). 

 

A memória do passado significa escravidão, isolamento, miséria, muita dificuldade e 

humilhação. O presente significa segregação, preconceito, miséria e falta de perspectiva. O 

sofrimento das memórias da escravidão confunde-se com o sofrimento vivenciado por Rio 

Negro em sua infância. Mistura-se também com o abandono experimentado pelo quilombola 

no presente pelo poder público.  
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Quadro 6 - Síntese das Narrativas: Memórias do Medo 

Sujeitos  Memórias do medo  Sensação que acompanha a  

narrativa 

 

Rio Pedreira  

 

As histórias do meu pai dava medo nele e 
em nós. Ele tinha medo. Dava medo na 
gente. 

 

Medo, reverência. 

Rio Negro   A sensação é um absurdo. Muito ruim, 
muito ruim… Muito medo, muito medo. 
Eu sempre acordava muito assustado. 
Pavor mesmo. Pânico. Uma coisa 
indescritível até, porque você não sabe 
para onde você vai. Um desespero. . 

 

 Medo, pavor, pânico.  

Rio Juruá   Eu voltava de Tessalônica, a noite, 
quando vi a Cabeça de Fogo. Na minha 
frente estava uma figura humana 
assustadora. Dotada de poderes malignos. 
Sua cabeça é de fogo em brasa. Seu 
corpo, o corpo de um homem muito forte, 
um guerreiro africano. De repente o 
homem olha para mim de forma 
assustadora com seus olhos de fogo. 
Arranca a própria cabeça.  

 Medo, reverência.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

8.17.3 Análise e Síntese das Narrativas: Memórias do medo  

          

O núcleo do trauma histórico intergeracional do Quilombo do Mel da Pedreira é o 

medo. Não que o quilombola seja medroso ou covarde, afinal, viver na floresta, onde o sujeito 

precisa vencer, todos os dias, diversos tipos de perigos naturais – dos animais selvagens às 

intempéries da natureza – certamente, não carece de coragem. Em quase todas as narrativas, o 

medo aparece como sintoma principal. Rio Negro, 70 anos: “A sensação é um absurdo. Muito 

ruim, muito ruim… Muito medo, muito medo. Eu sempre acordava muito assustado. Pavor 

mesmo. Pânico. Uma coisa indescritível até, porque você não sabe para onde você vai. Um 

desespero”.  

Não se pensa aqui no medo individual, mas coletivo. Não no medo natural, inerente à 

natureza humana, porém, no caso quilombola, no medo fabricado a partir dos embates do 

homem com o homem. Trata-se daquele medo imposto aos vencidos pelos vencedores, 

apontado por Jean Delumeau, na “História do Medo no Ocidente” – 1300 a 1800 (1989). Os 
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quilombolas do Macapá viveram séculos de isolamento e medo na floresta amazônica. O 

medo continua presente em suas falas e em suas vidas.  

 

No entanto o medo é ambíguo. Inerente a nossa natureza, é uma defesa essencial, 
uma garantia contra os perigos, um reflexo indispensável que permite ao organismo 
escapar provisoriamente à morte. ‘Sem o medo nenhuma espécie teria sobrevivido’. 
Mas se ultrapassa uma dose suportável, ele se torna patológico e cria bloqueios. 
Pode se morrer de medo ou mesmo ficar paralisado por ele. (DELUMEAU, 1989, p. 
19).  

 

O Quilombo do Mel da Pedreira viveu isolado, com medo dos brancos, até 1956. 

Nesse tempo, o medo consistia no temor de voltar à condição de escravos. Era medo real. 

Afinal, estamos falando de Macapá, no Amapá! No presente, o medo permanece. Hoje é o 

medo de ter suas terras invadidas por fazendeiros e até por desembargadores menos 

escrupulosos, como aconteceu há pouco tempo. Até recentemente, as casas eram construídas 

embaixo de grandes árvores para não serem vistas por intrusos. Ainda se constroem casas 

assim no Quilombo de São Pedro dos Bois. O antropólogo Michael Taussig (1993) descreve o 

medo vivenciado ainda hoje pelos povos da floresta, nas Américas do Sul e Central, a 

América espanhola: “A grande ceifadora acaso obteve uma colheita maior do que aquela 

provocada pela conquista espanhola do Novo Mundo? E o que dizer do número absurdo de 

escravos africanos mortos nos navios negreiros e nos engenhos e fazendas?” (TAUSSIG, 

1993, p. 27). O resultado de tanta violência, sem dúvida, é o terror e o medo vivenciados por 

essas populações: “A maior parte de nós conhece e teme a tortura e a cultura do terror 

unicamente através das palavras dos outros. Por isso preocupo-me com a mediação do terror 

através da narrativa e com o problema de escrever eficazmente contra o terror” (TAUSSIG, 

1993, p. 25).  

O núcleo do medo permeia quase todas as narrativas do Quilombo do Mel, sintetizadas 

na história/estória/sonho/pesadelo do Cabeça de Fogo. O Cabeça de Fogo é uma espécie de 

pesadelo coletivo que, segundo consta nos relatos desses informantes, acompanha-os desde o 

navio negreiro.  

O impacto dessas narrativas nas crianças pode prepará-las para enfrentar o medo 

natural de se viver na floresta, em condições tão precárias, mas também pode produzir aquele 

medo paralisante ao qual alude Delumeau (1989).  

Os adultos falam do Cabeça de Fogo com medo. Medo não, pavor. Quando se referem 

às aparições e movimentações dessa entidade, parecem temer invocá-la. Alguns ficam 

transtornados com a lembrança da experiência com o Cabeça de Fogo. Mais do que o 
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conteúdo da narrativa, a vivência emocional da narrativa é transmitida de pai para filho pelas 

memórias coletivas: “As histórias do meu pai davam medo nele e em nós. Ele tinha medo. 

Dava medo na gente” (Rio Negro, 70 anos). Aqui temos uma referência ao leite materno de 

M. Wilkinson (WILKINSON, 2010, p. 64).  

Das histórias contadas às meninas, sobressai a fábula do Cavaleiro Branco, que rapta 

mulheres desavisadas, à noite. O resultado desse rapto não poderia ser mais espantoso. Depois 

de raptar a mulher e mergulhar com ela três dias e três noites no fundo do igarapé, a mulher é 

devolvida à comunidade, completamente deprimida, louca e suicida. Nessa fábula, o branco e 

seu mundo encarnam o medo, que é incutido às mulheres para se protegerem. “A mulher volta 

louca, quase um zumbi, sem alma. Em uma semana, ela se suicida. A minha irmã foi vítima 

de um cavaleiro desses! Ela voltou louca, suicidou-se e morreu.” (Rio Jaguaribe, 45 anos).  

 

8.18 CAUSAS DO TRAUMA HISTÓRICO INTERGERACIONAL DA ESCRAVIDÃO 

 

São várias as causas do trauma intergeracional da escravidão no Brasil. As pesquisas 

realizadas por este pesquisador sobre esse trauma, em quilombolas, permitem apontar os 

principais fatores que contribuem para a existência e emergência do trauma intergeracional 

em quilombolas: a) o genocídio, a violência e o sofrimento oriundos das memórias da 

escravidão; b) o isolamento social e a segregação racial; c) o preconceito racial; d) a forma 

como se deu a abolição dos escravos no Brasil; e) a existência do negro em oposição ao 

mundo do branco; f) a tendência à repetição do trauma intergeracional.  

O genocídio, a violência e o sofrimento da escravidão impostos aos negros pelos 

povos ditos civilizados, católicos e protestantes, da Europa e América, ainda soam muito 

recentes para ser esquecidos (MUNANGA, 2009).  

O sofrimento permeia todas as etapas da produção da escravidão. A violência começa 

com a captura do escravo e só termina com a coisificação do homem transformado em objeto. 

No Quilombo do Mel da Pedreira, o navio negreiro e tudo aquilo que ele representa de horror 

continuam vivos na memória coletiva. Marcus Rediker (2011) assevera que, dos 12 milhões 

de negros que cruzaram o Atlântico, no século XVIII, três milhões morreram nos porões dos 

navios negreiros, ou seja, 25%. No entanto, para os 12 milhões de pessoas transportadas nos 

navios negreiros, cinco milhões morreram na África, nos navios, e nos primeiros anos de vida 

da escravidão (REDIKER, 2011). 
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O isolamento social e a segregação racial. Os quilombos da floresta amazônica 

permaneceram mais de dois séculos no mais absoluto isolamento social. Como se não 

bastasse, quando os quilombolas migram para viver em Macapá, encontraram a segregação 

racial como destino até a primeira metade do século XX. Além da segregação geográfica, o 

negro era também segregado nas repartições públicas.  

 

Não havia nada a ser questionado, o povo era tolerante e na cidade não existia 
racismo. Mas não é bem assim, a segregação sedimentada promovia situações 
consideradas irrelevantes para o senso comum, mas percebidas por algumas pessoas. 
Maria Araújo de Souza relata que no Amapá o negro era marginalizado nas 
repartições públicas. (MACIEL, 2011, p. 334-335).  

 

No Sudeste, logo após a abolição dos escravos, o negro foi segregado nas favelas, 

especialmente nos morros do Rio de Janeiro (FACÓ, 1976). A segregação gerou isolamento 

social. Além do mais, o quilombo nasce de escravos fugitivos. É possível que, mesmo depois 

da abolição dos escravos, os quilombolas da floresta amazônica tenham continuado a viver 

sob o estigma do medo do branco, o que reforçou ainda mais o seu isolamento. Algumas casas 

quilombolas construídas debaixo das árvores, para permanecerem escondidas, atestam esse 

fato. O isolamento ocorreu em relação à sociedade dos brancos: os quilombolas mantinham e 

mantêm, até hoje, fortes laços sociais e vínculos afetivos entre si. “Compreendemos agora 

porque o negro não pode se satisfazer no seu isolamento. Para ele só existe uma porta de 

saída, que dá no mundo branco.” (FANON, 2008, p. 60).  

O preconceito racial. O preconceito velado, dissimulado em outras partes do Brasil, 

aquele que emerge de expressões grosseiras, como aquela que diz, piedosamente, “negro de 

alma branca”, ainda pode ser encontrado de forma explícita em alguns setores da sociedade do 

Macapá (MACIEL, 2011). Este pesquisador ouviu de Pérola, 50 anos, que muitas vezes foi 

chamada de macaca, quando trabalhou em uma loja de roupas na cidade de Macapá. Na 

escola, não era diferente: “Os meninos me enchiam o saco, eles ficavam gozando, na escola, 

que negro tinha que apanhar. Vai pro tronco!”  

 

O preconceito é uma atitude negativa, com relação a um grupo ou uma pessoa, 
baseando-se num processo de comparação social em que o grupo do indivíduo é 
considerado como o ponto positivo de referência. A manifestação comportamental 
de preconceito é a discriminação – as ações destinadas a manter as características de 
nosso grupo, bem como sua posição privilegiada. (JONES, 1973, p. 2).  
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O negro, contudo, parece introjetar o preconceito de modo inconsciente. O quilombola 

também busca o embranquecimento da negritude. Ouvi de Rio Solimões, em suas explicações 

do mito bíblico da origem, que Eva com certeza era branca e loira. E, por isso mesmo, muito 

bonita. Em todas as narrativas sobre o mito de origem do quilombo, aparece a figura de um 

branco, seja homem, seja mulher. A ênfase da narrativa recai sempre sobre a figura do branco, 

muito mais do que sobre o heroísmo do escravo fugitivo.  

 

Pois afinal de contas é preciso embranquecer a raça; todas as martinicanas o sabem, 
o dizem, o repetem. Embranquecer a raça, salvar a raça, não no sentido que 
poderíamos supor; não para preservar a originalidade da porção do mundo onde 
elas cresceram, mas para assegurar a sua brancura. (FANON, 2008, p. 57). 

 

A introjeção do preconceito pode levar à vergonha e ao desprezo de si mesmo. “A 

vergonha. A vergonha e o desprezo de si. A náusea. Quando me amam, dizem que fazem 

apesar da minha cor. Quando me detestam, acrescentam que não é pela minha cor. Aqui e ali 

sou prisioneiro do círculo infernal!” (FANON, 2008, p. 109). Ramos e Winning demonstram 

quanto o preconceito pode ser introjetado pelo negro, que considera o branco como superior a 

si mesmo.  

 

A cor da pele identifica os descendentes de povos escravizados, como uma marca 
visível de difícil elaboração. Aprisionados num corpo que rejeitam, os jovens 
afirmam que gostariam de ter outra cor, isto é, gostariam de se livrar desta marca. 
Este fato pode se refletir na vida presente e futura destes jovens que por princípio já 
se sentem prejudicados. Suas projeções de uma vida bem-sucedida somente para a 
população branca, já os exclui a priori de um desenvolvimento profissional ou 
acadêmico e explica os índices sociais de má distribuição de renda na população 
brasileira. Somente um trabalho de conscientização desta ferida, pode levar os 
jovens negros a entender esse processo traumático e coloca-los numa posição que 
faz jus a sua real capacidade. (RAMOS; WINNING, 2009, p. 51).  

 

A forma como se deu a abolição dos escravos no Brasil. Rui Facó (1976) salienta que 

nem mesmo a libertação dos escravos significou um lugar para os negros e seus descendentes 

em solo brasileiro. Na verdade, da forma como essa libertação foi arquitetada pelos 

produtores de café e executada pelas elites políticas, resultou em um não lugar para os negros 

na sociedade brasileira. Após a libertação, os escravos foram expulsos das fazendas e 

substituídos pela mão de obra imigrante. Passaram a vagar sem destino por povoados e vilas 

onde buscaram refúgio. Foram expulsos com violência até do latifúndio do sertão. Quando 

foram recebidos em alguma propriedade, foram novamente submetidos à condição de trabalho 

escravo, que perdura até os dias presentes, em alguns lugares deste país continental. 
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 A existência do negro em oposição ao mundo do branco. Esse aspecto já foi apontado 

por Denise Ramos (2009) e Frantz Fanon (2008). No quilombo, essa dialética surge como 

razão e necessidade de existência e sobrevivência. Em suas origens, o quilombo nasce como 

símbolo de liberdade e em oposição ao mundo dos brancos. O mundo dos brancos é signo da 

escravidão. Clóvis Moura (2001) descreve o quilombo pela ótica da revolta e da resistência 

contra o sistema escravocrata e a sociedade dos brancos em geral. 

Foi possível, entretanto, observar os quilombolas que vivem em Macapá, que sempre 

estão visitando o quilombo do Mel, seja para visitar parentes, seja para ir à igreja 

presbiteriana, seja mesmo porque têm moradia lá, dupla moradia. No Quilombo do Mel, são 

altaneiros, orgulhosos e vaidosos. É impressionante a transformação que eles sofrem no 

Macapá. Ali se apresentam como melancólicos, sorumbáticos e macambúzios, de sorte que se 

nota o ar de cansaço, enquanto, no Quilombo do Mel, eles são fortes. Essa lógica parece 

perpetuar-se para o quilombolas do Amapá.  

No quilombo, seu hábitat natural, o quilombola agiganta-se. Sente-se um ser livre, 

feliz, alegre e disposto. Anda de cabeça erguida: é um cidadão. Na cidade de Macapá, o 

quilombola transmuta-se: anda cabisbaixo, acabrunhado, macambúzio, triste e melancólico. 

No Macapá, ele ainda é tratado como quase um cidadão. “O negro tem duas dimensões. Uma 

com seus semelhantes e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o 

branco e com outro negro. Não há dúvida de que esta cissiparidade é uma consequência direta 

da aventura colonial [...]” (FANON, 2008, p. 33).  

A tendência à repetição do trauma intergeracional. As narrativas das memórias 

coletivas da escravidão ocorrem no presente, especialmente para os informantes mais idosos. 

O quilombola, como já colocado, utiliza-se do nós para contar a história da escravidão. O nós 

não só o inclui nessa história, como torna presente as memórias coletivas da escravidão 

memórias coletivas. Geraldo Peçanha de Almeida (2007) já havia registrado essa construção 

coletiva das memórias da escravidão, no presente, quando pesquisou o Mazagão Velho 

(ALMEIDA, 2011). O uso do tempo presente nas narrativas e a presença da primeira pessoa 

do plural, o nós, apontam para a presentificação das memórias do trauma que ainda não foi 

elaborado. Parece que as emoções e sentimentos que envolvem o trauma continuam presentes 

ainda (STERN, 2007). 

A memória explícita de um acontecimento implícito é a totalidade do contexto de 

recordação do presente. “Durante o seu desdobramento, enquanto ele passa do horizonte do 
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passado-do-presente para o horizonte do futuro-do-presente, ocorrem mudanças analógicas 

das categorias ao longo do seu curso.” (STERN, 2007, p. 225). 

 

Em resumo, a memória não é vista como uma biblioteca de experiências na qual as 
primeiras edições são mantidas em sua forma original e uma delas pode ser 
solicitada e trazida para o presente como uma lembrança a ser vivida fielmente. Ao 
contrário, a memória é vista como um conjunto de fragmentos de experiências. Estes 
são transformados numa experiência recordada inteira, da seguinte maneira: 
acontecimentos e experiências em curso no tempo presente atuam como um contexto 
(um contexto de recordação do presente) que seleciona, monta e organiza os 
fragmentos sob a forma de lembranças. (STERN, 2007, p. 224). 

 

Um grupo traumatizado pode viver séculos em torno da experiência traumática. O 

grupo repete naturalmente a vivência traumática em seus ritos, mitos, sonhos e suas 

narrativas. Essas vivências traumáticas podem ser inconscientemente transmitidas às novas 

gerações, desse modo, formando aquilo que a Psicologia Analítica denomina complexo 

cultural (SINGER; KIMBLES, 2004). No Quilombo do Mel da Pedreira, o trauma da 

escravidão é encenado na dança do Marabaixo e reproduzido nas narrativas de sonhos e 

visões dos quilombolas. “Sabemos que quando um trauma deixa de ser integrado na totalidade 

da experiência de vida de uma pessoa, a vítima permanece fixada sobre o trauma. Muitas 

vezes a estagnação ou perda de apoio social pode está associada a incapacidade de superar os 

efeitos do trauma psicológico” (RAMOS, 2009b, p. 11).  

O núcleo do trauma intergeracional da escravidão no Quilombo do Mel é o medo. A 

escravidão sustentava-se sobre o horror imposto aos escravos. Após a fuga e a instalação do 

quilombo, o medo das invasões da captura assolava seus moradores. Após a libertação dos 

escravos em 1889, os quilombos do Amapá continuaram isolados do mundo. Mesmo depois 

da abolição, não se viram livre do medo. Agora, o medo é outro. O medo dos grileiros, 

fazendeiros inescrupulosos e de outros marginais e aventureiros que cobiçam as terras 

quilombolas continua vivo na memória quilombola. O medo foi apenas se transmutando. No 

passado, o medo de ter o quilombo invadido pelas incursões militares dos brancos, o medo de 

ser capturado estava presente no cotidiano do quilombo, um medo real. Hoje, o medo foi 

substituído pelo pavor de ter suas terras invadidas e suas famílias violadas, um medo 

concreto.  

 O medo pode explicar a apatia e a indiferença do quilombola em relação ao mundo 

dos brancos, sua cultura e tecnologia. O medo pode explicar também a forma como o 

quilombola se comporta no Macapá. Na cidade, o quilombola murcha, perde seu vigor. Essa 

reação talvez seja uma forma de manifestar a necessidade de passar despercebido do branco. 
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“Nós somos invisíveis para os brancos, doutor!”, repetiu, várias vezes, Rio Solimões para 

mim.  

Percebe-se que a alegria espontânea do quilombola esconde uma atitude de tristeza e 

melancolia que, às vezes, beira à depressão perante o quadro de estagnação econômica e 

social, frente à sociedade dos brancos. O negro vivencia um sentimento de inferioridade em 

relação ao desenvolvimento econômico e social que o circunda. “Quando dizíamos, na nossa 

introdução, que a inferioridade foi historicamente sentida como uma inferioridade econômica, 

não nos enganamos. ” (FANON, 2008, p. 54).  

A observação deste pesquisador corrobora a pesquisa de Denise Ramos, “Creativity 

and art as part of the elaboration of trauma brought on by slavery” (2009), realizada no 

Pelourinho, na Bahia. Nesse artigo, Ramos analisa o trauma e o complexo cultural em 

afrodescendentes. A conclusão da pesquisa afirma:  

 

Assim, torna-se claro que por trás das pinturas coloridas existe uma profunda 
depressão e tristeza. Nossos dados permitem afirmar que os conflitos, sofrimentos e 
energias agressivos são raramente expressa. Pelo contrário, a maioria das imagens 
são suaves e alegres, expressando uma natureza idealizada ou paraíso. (RAMOS, 
2009b, p. 10).  

 

O quilombola do Macapá também não expressa nenhuma agressividade. Sempre 

alegre e feliz, parece cordato e até mesmo conformado com a vida. Somente quando o 

quilombola fala do desenvolvimento que vem ocorrendo na região, na sociedade dos brancos, 

o sentimento de tristeza, apatia e impotência emerge com toda a sua força. É um quadro triste 

de se ver:  

 

Provavelmente, a energia usada para afastar a memória da experiência traumática 
empobreceu a vida mental ou força para expressar a vida de uma forma mais ativa e 
consciente. As defesas ajudaram sem dúvida na sobrevivência, mas drenaram as 
energias necessárias para romper com as barreiras raciais e suas consequências. 
(RAMOS, 2009b, p. 10).  

 

Quanto à hipótese I – O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da 

escravidão permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas –, 

considerando-se as evidências supraexpostas, podemos afirmar que ela se confirma 

plenamente.  
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8.19 O COMPLEXO CULTURAL DE INFERIORIDADE NOS RESULTADOS DO 

INVENTÁRIO DE AUTOCONCEITO DE ADRIANO VAZ SERRA 

 

Hipótese II – O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de 

inferioridade na população quilombola.  

Hipótese III – Observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como 

sintoma do complexo cultural.  

 

O Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra foi aplicado a 29 sujeitos, 15 

homens e 14 mulheres do Quilombo do Mel da Pedreira. 

 

Quadro 7 - Explicação dos termos estatísticos das tabelas.  

Média= Medida de posição - É a média da amostra – a média do valor 
da população analisada. 

Mediana= É o valor localizado no centro da amostra (centro da 
distribuição os dados). De toda a amostra, o ponto que está no 
centro da população é esse, no caso o escore.  

Desvio Padrão= Medida de Dispersão - Demonstra o quanto de variação/desvio 
existe na amostra em relação (em torno da média) à média da 
população analisada, para menos ou para mais. Pode-se avaliar 
a dispersão da população em relação à média. Quanto menor o 
valor do desvio padrão, mais homogênea a amostra se 
apresenta. Isto é, não tem muita diferença entre os dados 
analisados. Comportamento próximo um do outro.  

Moda= É o valor que detém o maior número de observações/repetições, 
ou seja, o valor que ocorre com maior frequência na população 
analisada. 

Coeficiente de Variação = É o Valor do Desvio Padrão dividido pela Média -> se menor 
que ">15% " baixa dispersão - dados homogêneos. Quanto 
menor, melhor. Demonstra que os valores analisados não 
apresentam muita variação entre eles, isto é, a tendência de 
comportamento é próxima.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 6 - Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 29 sujeitos 

N0 SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE ORIGEM Profissão Escore  

1 Feminino  25 Médio  Presbiteriana  Cozinheira  82 

2 Feminino 60 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultura  88 

3 Feminino 34 Médio Presbiteriana Agricultura 80 

4 Feminino 34 Superior Presbiteriana  Pedagoga 74 

5 Feminino  42 Fundamental I Presbiteriana  Artesã 81 

6 Feminino  35 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultura  58 

7 Feminino 28 Médio  Presbiteriana Agricultura  70 

8 Feminino 36 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura 74 

9 Feminino 21 Fundamental II Presbiteriana  Estudante  79 

10 Feminino  62 Médio  Presbiteriana  Agricultor  75 

11 Feminino 43 Médio  Presbiteriana  Do lar  76 

12 Feminino 35 Médio  Presbiteriana  Autônoma  80 

13 Feminino 28 Superior  Presbiteriana  Pedagoga  78 

14 Feminino 47 Superior  Presbiteriana  Professora  75 

15 Masculino  45 Médio  Presbiteriana  Agricultor  72 

16 Masculino 30 Médio  Presbiteriana  Agricultor  75 

17 Masculino 38 Superior  Presbiteriana  Agente de Saúde 77 

18 Masculino  50 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  77 

19 Masculino  45 Fundamental I  Presbiteriana  Motorista  59 

20 Masculino  32 Médio  Presbiteriana Agricultor  53 

21 Masculino  43 Médio  Presbiteriana Eletricista  76 

22 Masculino  62 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  74 

23 Masculino  34 Médio  Presbiteriana Agricultor  68 

24 Masculino  69 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  82 

25 Masculino  36 Médio  Presbiteriana  Agricultor  73 

26 Masculino  57 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  90 

27 Masculino  47 Fundamental II  Presbiteriana Agricultor  78 

28 Masculino  33 Médio  Presbiteriana  Agricultor  84 

29 Masculino  39 Fundamental II  Presbiteriana Agricultor  86 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 7 - Análise estatística do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 29 sujeitos 

 Média=   
                      
75,66  

Mediana=   
                      
76,00  

Desvio Padrão=   
                         
8,30  

Moda=   
                      
74,00  

Coeficiente de Variação=   11% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Quadro 8 - Resumo dos dados da tabela 4 

Descrição Escore 
Valor Masculino de Vaz Serra                       

72,20  

Valor Feminino de Vaz Serra                       
70,00  

Média Geral de Vaz Serra 72,00 

Média da População 
Quilombola 

                      
75,66  

Valor máximo de Vaz Serra                     
100,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 1 - Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 29 sujeitos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 8 - Resultado do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 15 sujeitos do  sexo 
masculino 

N0 SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE ORIGEM Profissão Escore  

1 Masculino  45 Médio  Presbiteriana  Agricultor  72 

2 Masculino 30 Médio  Presbiteriana  Agricultor  75 

3 Masculino 38 Superior  Presbiteriana  Agente de 
Saúde 

77 

4 Masculino  50 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  77 

5 Masculino  45 Fundamental 
I  

Presbiteriana  Motorista  59 

6 Masculino  32 Médio  Presbiteriana Agricultor  53 

7 Masculino  43 Médio  Presbiteriana Eletricista  76 

8 Masculino  62 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  74 

9 Masculino  34 Médio  Presbiteriana Agricultor  68 

10 Masculino  69 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  82 

11 Masculino  36 Médio  Presbiteriana  Agricultor  73 

12 Masculino  57 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  90 

13 Masculino  47 Fundamental 
II  

Presbiteriana Agricultor  78 

14 Masculino  33 Médio  Presbiteriana  Agricultor  84 

15 Masculino  39 Fundamental 
II  

Presbiteriana Agricultor  86 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 9 - Análise estatística da Tabela do Inventário de Autoconceito de Adriano  Vaz Serra com 15 
sujeitos do sexo masculino 

Média=   
                      
74,93  

Mediana=   
                      
76,00  

Desvio Padrão= 
                         
9,62  

Moda=   
                      
77,00  

Coeficiente de 
Variação= 13% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Quadro 9 - Resumo dos dados da tabela 6 

Descrição   Escore 
Valor Masculino de Vaz 
Serra   

                      
72,20  

Média Masculina da 
População   

                      
74,93  

Valor máximo de Vaz Serra   
                    
100,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 2 - Representação da análise estatística da Tabela do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz 

Serra com 15 sujeitos do sexo masculino 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 10 - Resultado do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 14 sujeitos do sexo 
feminino 

N0 SEXO IDADE 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE ORIGEM Profissão Escore 

1 Feminino  25 Médio  Presbiteriana  Cozinheira  82 

2 Feminino 60 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultura  88 

3 Feminino 34 Médio Presbiteriana Agricultura 80 

4 Feminino 34 Superior Presbiteriana  Pedagoga 74 

5 Feminino  42 Fundamental I Presbiteriana  Artesã 81 

6 Feminino  35 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultura  58 

7 Feminino 28 Médio  Presbiteriana  Agricultura  70 

8 Feminino 36 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura  74 

9 Feminino 21 
Fundamental 

II Presbiteriana  Estudante  79 

10 Feminino  62 Médio  Presbiteriana  Agricultor  75 

11 Feminino 43 Médio  Presbiteriana  Do lar  76 

12 Feminino 35 Médio  Presbiteriana  Autônoma  80 

13 Feminino 28 Superior  Presbiteriana  Pedagoga  78 

14 Feminino 47 Superior  Presbiteriana  Professora  75 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 11 - Análise estatística da Tabela do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 14 
sujeitos do sexo feminino 

Média=   
                      
76,43  

Mediana=   
                      
77,00  

Desvio Padrão= 
                         
6,89  

Moda=   
                      
80,00  

Coeficiente de 
Variação= 9% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quadro 10 - Resumo dos dados da tabela 8 

Descrição   Escore 

Valor Feminino de Vaz 
Serra   

                      
70,00  

Média Feminina da 
População   

                      
76,43  

Valor máximo de Vaz Serra   
                    
100,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3 - Representação da análise estatística do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra com 
14 sujeitos do sexo feminino 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

8.19.1 Discussão e análise dos resultados do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz 

Serra em 29 sujeitos quilombolas, sendo 15 homens e 14 mulheres – tabelas 3 a 8   

 

O complexo cultural decorrente do trauma histórico intergeracional da escravidão não 

afeta de forma significativa o autoconceito de quilombolas, tal como vislumbrado pela 

hipótese II. Essa hipótese foi verificada por meio do Inventário de Autoconceito de Adriano 

Vaz Serra.  

A validação do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra, realizada em 

Portugal, com 920 sujeitos, 486 homens e 434 mulheres, produziu, como média final simples, 

72.0 pontos. A Escala aplicada encontra-se em anexo. No entanto Vaz Serra considera um 

autoconceito elevado em torno de 78 pontos (VAZ SERRA, 1998).  

A média geral de quilombolas: 76,43; a média dos homens: 74,93; a média das 

mulheres: 76,43. O autoconceito da população quilombola é superior àquela que validou a 

escala em Portugal. O autoconceito das mulheres é ligeiramente superior ao autoconceito dos 

homens. 

O autoconceito nasce da imagem que o sujeito faz de si mesmo perante ele próprio e 

em face do grupo a que pertence e que o constitui. Podemos afirmar que o quilombola 

constrói a sua autoimagem e identidade a partir da narrativa da saga do escravo fugitivo, 

aquele que resistiu à escravidão. Nesse aspecto, os resultados apontados pelo Inventário de 
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Autoconceito de Adriano Vaz Serra (IAC) coadunam-se com a narrativa quilombola quando 

expressa certo orgulho pelas suas origens.  

Os moradores do Quilombo do Mel da Pedreira, quando falam das suas origens de 

descendentes de escravos, fazem-no com certo orgulho. Manifestam o orgulho de serem 

descendentes de escravos que resistiram à escravidão e também o orgulho de terem construído 

a Fortaleza de São Jose de Macapá, que deu origem à cidade de Macapá. Rio Pedreira, 35 

anos, ao abordar a fuga dos escravos que deram origem aos quilombolas, enfatiza: “Não. Essa 

parte eles recontam com alegria, já. Com libertação, como libertação na verdade”.  

No entanto, por estarem próximos da média e abaixo daquilo que Adriano Vaz Serra 

considera um ótimo autoconceito, 78 pontos de média, numa determinada população, 

podemos afirmar que existe certa ambivalência do quilombola em relação à sua autoimagem, 

ao seu autoconceito e à sua própria identidade. Essa ambivalência aparece especialmente na 

narrativa dos jovens que, muitas vezes, escondem, em Macapá, as suas origens quilombolas. 

Não resta dúvida de que essa ambivalência nasce da introjeção do preconceito dos brancos 

para com essas populações.  

O oprimido culmina por reproduzir não só o discurso do opressor, como também o 

comportamento do opressor. “Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o 

colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais 

branco será!” (FANON, 2008, p. 34). Longe do branco, o negro quilombola agiganta-se. 

Diante do branco, o negro quilombola diminui. “A evidência estava lá, implacável. Minha 

negrura era densa e indiscutível. Ela me atormentava, me perseguia, me perturbava, me 

exasperava.” (FANON, 2008, p. 109).  

O isolamento social do quilombo, até os dias de hoje, pode servir para truncar o 

processo de dar e receber feedback. Os quilombolas não se elogiam, nem mesmo pelos 

grandes feitos e dos seus membros. Consideram o elogio um despropósito. O autoelogio é 

uma prática desconhecida entre eles. Já a crítica tem um lugar especial nas relações 

interpessoais dos quilobolas. O quilombola critica facilmente o outro quilombola por qualquer 

motivo.   

Este pesquisador registrou, com espanto, a forma como costumam tratar uns aos 

outros. Reunidos com as lideranças quilombolas, tentando compreendê-los, compreender sua 

cultura, sua forma de tomada de decisão e mesmo seus projetos, ouvi muitas vezes se tratarem 

uns aos outros como molambos. É comum Rio Solimões, o líder, dizer: “Ah, você é um 

mulambo. Você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir desenvolver esse projeto. 
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Você não vai conseguir estudar e nem aprender. Você não vai em frente. Você não vai 

conseguir estudar e fazer faculdade: você é um molambo.” Isso me surpreendeu.  

Os quilombolas também não se elogiam. Mesmo quando um deles se sobressai na 

caçada, na pescaria ou em outro feito, não costumam se elogiar. Testemunhei isso muitas 

vezes, nas situações do cotidiano, como quando um deles atirou numa cobra. A cobra media 

cerca de dois metros e estava em alta velocidade. A uns cem metros de distância. Mesmo 

assim, o atirador a acertou com precisão. Cerca de oito quilombolas que presenciaram esse 

fato comigo zombaram dele. Perguntei-lhes por que não o elogiavam. Um deles me 

respondeu: “O Senhor já imaginou um quilombola metido a besta?”. Um quilombola elogiado 

é um quilombola metido a besta. Criticado, é um quilombola.  

Hipótese II – O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de 

inferioridade na população quilombola. E Hipótese III – Observa-se um baixo autoconceito na 

população quilombola como sintoma do complexo cultural, não se confirma em sua 

totalidade, quando aos resultados do Inventario de Adriano Vaz Serra. Registra-se, todavia, 

que o número de sujeitos é inferior àquele que realizou a Escala de Autoestima de Rosenberg. 

A Hipótese III, contudo, aponta para o sentimento de ambivalência que o quilombola 

apresenta em relação à sua autoimagem e identidade perante a comunidade dos brancos. Não 

se confirma, porém, quando o quilombola confronta a sua autoimagem e identidade com a 

comunidade dos negros. Hipótese II – O trauma histórico intergeracional gera um complexo 

cultural de inferioridade na população quilombola. Esta hipótese pode ser confirmada pelo 

sentimento de ambivalência do quilombola em relação ao seu autoconceito.  

 

8.20 O COMPLEXO CULTURAL DE INFERIORIDADE NOS RESULTADOS DA 

ESCOLA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  

 

No Quilombo do Mel da Pedreira, a Escala de Auto Estima de Rosenberg foi aplicada 

a 42 sujeitos: 23 sujeitos do sexo masculino e 19 do sexo feminino. A Escala de Autoestima 

de Rosenberg encontra-se no Anexo B.  

Hipótese II – O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de 

inferioridade na população quilombola 

Hipótese IV – Observa-se uma baixa autoestima na população quilombola como 

sintoma do complexo cultural.   
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Tabela 12 - Resultados da Escala de Autoestima de Rosenberg com 42 sujeitos 

N0 SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE 

ORIGEM 
Profissão Escore 

1 Feminino  35 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura  31 

2 Feminino 41 Médio  Presbiteriana  Musicista  32 

3 Feminino 27 Médio Presbiteriana Agricultura 27 

4 Feminino 34 Superior Presbiteriana  Pedagoga 30 

5 Feminino  32 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura  25 

6 Feminino  28 Médio  Presbiteriana  Agricultura  30 

7 Feminino 21 Médio  Presbiteriana  Agricultura  23 

8 Feminino 36 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura 30 

9 Feminino 34 Fundamental II Presbiteriana  Agricultura  28 

10 Feminino 34 Médio  Presbiteriana  Agricultura  31 

11 Feminino 44 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultura  29 

12 Feminino 53 Superior  Presbiteriana  Pedagoga  27 

13 Feminino 62 Médio Presbiteriana  Agricultura  31 

14 Feminino  60 Fundamental II Presbiteriana  Agricultura  23 

15 Feminino 43 Médio Presbiteriana  Do lar  31 

16 Feminino  35 Médio Presbiteriana  Autônoma  34 

17 Feminino 45 Superior  Presbiteriana  Pedagoga 30 

18 Feminino  22 Superior Presbiteriana Estudante  30 

19 Feminino  27 Superior Presbiteriana  Professora  32 

20 Masculino  48 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultor  33 

21 Masculino 36 Superior Presbiteriana  Arquiteto  31 

22 Masculino 80 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultor  32 

23 Masculino  43 Médio  Presbiteriana Eletricista  27 

24 Masculino  62 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  30 

25 Masculino  33 Médio  Presbiteriana Agricultor  34 

26 Masculino  30 Superior  Presbiteriana Agricultor  32 

27 Masculino  39 Fundamental II Presbiteriana Agricultor  35 

28 Masculino  45 Médio  Presbiteriana Agricultor  23 

29 Masculino  39 Fundamental II Presbiteriana Agente de Saúde  30 

30 Masculino  41 Fundamental I  Presbiteriana Motorista  37 

31 Masculino  50 Fundamental II  Presbiteriana Agricultor  31 

32 Masculino  45 Fundamental I  Presbiteriana Motorista  24 

33 Masculino  54 Médio  Presbiteriana Musico 29 

34 Masculino  47 Fundamental II Presbiteriana Auxiliar Escolar  32 

35 Masculino  48 Fundamental I Presbiteriana Agricultor  33 

36 Masculino  36 Médio  Presbiteriana Agricultor  32 

37 Masculino  69 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  34 

38 Masculino  34 Médio  Presbiteriana Agricultor  32 

39 Masculino  32 Médio  Presbiteriana Agricultor  31 

40 Masculino  36 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  31 
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41 Masculino  57 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  32 

42 Masculino  40 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  30 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 13 - Análise estatística da Tabela da Escala de Autoestima de Rosenberg com 42 sujeitos 

Média=   30,21 

Mediana=   31,00 

Desvio Padrão=   3,20 

Moda=   31,00 

Coeficiente de Variação=   11% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quadro 11 - Resumo dos Dados da Tabela 10 

Descrição   Escore 
Média Brasileira de 
Rosenberg   

                      
32,90  

Média da População 
Analisada   

                      
30,21  

Valor máximo de Rosenberg   
                      
40,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 4 - Demonstrativo da análise estatística da Escala de Autoestima de Rosenberg com 42 sujeitos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 14 – Tabela da Escala de Autoestima de Rosenberg com  23  sujeitos do sexo masculino 

N0 SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE ORIGEM Profissão Escore  

20 Masculino  48 Fundamental 
I  

Presbiteriana  Agricultor  33 

21 Masculino 36 Superior Presbiteriana  Arquiteto  31 

23 Masculino  43 Médio  Presbiteriana Eletricista  27 

24 Masculino  62 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  30 

25 Masculino  33 Médio  Presbiteriana Agricultor  34 

26 Masculino  30 Superior  Presbiteriana Agricultor  32 

27 Masculino  39 Fundamental 
II 

Presbiteriana Agricultor  35 

28 Masculino  45 Médio  Presbiteriana Agricultor  23 

29 Masculino  39 Fundamental 
II 

Presbiteriana Agente de 
Saúde  

30 

30 Masculino  41 Fundamental 
I  

Presbiteriana Motorista  37 

31 Masculino  50 Fundamental 
II  

Presbiteriana Agricultor  31 

32 Masculino  45 Fundamental 
I  

Presbiteriana Motorista  24 

33 Masculino  54 Médio  Presbiteriana Musico 29 

34 Masculino  47 Fundamental 
II 

Presbiteriana Auxiliar 
Escolar  

32 

35 Masculino  48 Fundamental 
I 

Presbiteriana Agricultor  33 

36 Masculino  36 Médio  Presbiteriana Agricultor  32 

38 Masculino  34 Médio  Presbiteriana Agricultor  32 

39 Masculino  32 Médio  Presbiteriana Agricultor  31 

40 Masculino  36 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  31 

41 Masculino  57 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  32 

42 Masculino  40 Fundamental 
I  

Presbiteriana Agricultor  30 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Tabela 15 - Análise estatística da Tabela da Escala de Autoestima de Rosenberg com 23 sujeitos do sexo 
masculino 

Média=   
                      
30,90  

Mediana=   
                      
31,00  

Desvio Padrão= 
                         
3,24  

Moda=   
                      
32,00  

Coeficiente de 
Variação= 10% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quadro 12 - Resumo dos dados da tabela 12 

Descrição   Escore 
Média Brasileira de 
Rosenberg   

                      
32,90  

Média de Homens   
                      
30,90  

Valor máximo de Rosenberg   
                      
40,00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5 - Representação da análise estatística da Escala de Autoestima de Rosenberg com 23 sujeitos do 
sexo masculino 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 16 - Resultado da Escala de Autoestima de Rosenberg com 19 sujeitos do sexo feminino 

 

N0 SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE ORIGEM Profissão Escore  

1 Feminino  35 Fundamental 
I 

Presbiteriana  Agricultura  31 

2 Feminino 41 Médio  Presbiteriana  Musicista  32 

3 Feminino 27 Médio Presbiteriana Agricultura 27 

4 Feminino 34 Superior Presbiteriana  Pedagoga 30 

5 Feminino  45 Fundamental 
I 

Presbiteriana  Agricultura 25 

6 Feminino  28 Médio  Presbiteriana  Agricultura  30 

7 Feminino 21 Médio  Presbiteriana Agricultura  23 

8 Feminino 36 Fundamental 
I 

Presbiteriana  Agricultura 30 

9 Feminino 34 Fundamental 
II 

Presbiteriana  Agricultura  28 

10 Feminino 34 Médio  Presbiteriana  Agricultura  31 

11 Feminino 44 Fundamental 
I  

Presbiteriana  Agricultura 29 

12 Feminino 53 Superior  Presbiteriana  Pedagoga  27 

13 Feminino 62 Médio Presbiteriana  Agricultura  31 

14 Feminino  29 Fundamental 
II 

Presbiteriana  Agricultura 23 

15 Feminino 43 Médio Presbiteriana  Do lar  31 

16 Feminino  35 Médio Presbiteriana  Autônoma  34 

17 Feminino 45 Superior  Presbiteriana Pedagoga 30 

18 Feminino  22 Superior Presbiteriana Estudante  30 

19 Feminino  35 Superior Presbiteriana  Professora  32 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 17 - Análise estatística da Tabela da Escala de Autoestima de Rosenberg com 19 sujeitos do sexo 
feminino 

Média=   29,16 

Mediana=   30,00 

Desvio Padrão=   2,99 

Moda=   30,00 

Coeficiente de Variação=   10% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Quadro 13 - Resumo dos dados da tabela 14 

Descrição  Escore 
Média Brasileira de Rosenberg 32,90 

Média de Mulheres 29,16 

Valor máximo de Rosenberg 40,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 6 - Representação da análise estatística da Escala de Autoestima de Rosenberg com 19 sujeitos do 
sexo feminino 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 18 - Resultado da Escala de Autoestima de Rosenberg com 36 sujeitos adultos, excluídos os idosos 

N0 SEXO IDADE NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELIGIÃO DE 

ORIGEM 
Profissão Escore  

1 Feminino  35 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura  31 

2 Feminino 41 Médio  Presbiteriana  Musicista  32 

3 Feminino 27 Médio Presbiteriana Agricultura 27 

4 Feminino 34 Superior Presbiteriana  Pedagoga 30 

5 Feminino  32 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura 25 

6 Feminino  28 Médio  Presbiteriana  Agricultura 30 

7 Feminino 21 Médio  Presbiteriana Agricultura  23 

8 Feminino 36 Fundamental I Presbiteriana  Agricultura 30 

9 Feminino 34 Fundamental II Presbiteriana  Agricultura  28 

10 Feminino 34 Médio  Presbiteriana  Agricultura  31 

11 Feminino 44 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultura 29 

12 Feminino 53 Superior  Presbiteriana  Pedagoga  27 

13 Feminino 43 Médio Presbiteriana  Do lar  31 

14 Feminino  35 Médio Presbiteriana  Autônoma  34 

15 Feminino 45 Superior  Presbiteriana Pedagoga 30 

16 Feminino  22 Superior Presbiteriana Estudante  30 

17 Feminino  27 Superior Presbiteriana  Professora  32 

18 Masculino  48 Fundamental I  Presbiteriana  Agricultor  33 

19 Masculino 36 Superior Presbiteriana  Arquiteto  31 

20 Masculino  43 Médio  Presbiteriana Eletricista  27 

21 Masculino  33 Médio  Presbiteriana Agricultor  34 

22 Masculino  30 Superior  Presbiteriana Agricultor  32 

23 Masculino  39 Fundamental II Presbiteriana Agricultor  35 

24 Masculino  45 Médio  Presbiteriana Agricultor  23 

25 Masculino  39 Fundamental II Presbiteriana Agente de Saúde  30 

26 Masculino  41 Fundamental I  Presbiteriana Motorista  37 

26 Masculino  50 Fundamental II  Presbiteriana Agricultor  31 

28 Masculino  45 Fundamental I  Presbiteriana Motorista  24 

29 Masculino  47 Fundamental II Presbiteriana Auxiliar Escolar  32 

30 Masculino  48 Fundamental I Presbiteriana Agricultor  33 

31 Masculino  36 Médio  Presbiteriana Agricultor  32 

32 Masculino  34 Médio  Presbiteriana Agricultor  32 

33 Masculino  32 Médio  Presbiteriana Agricultor  31 

34 Masculino  36 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  31 

35 Masculino  57 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  32 

36 Masculino  40 Fundamental I  Presbiteriana Agricultor  30 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 19 - Análise estatística da Tabela da Escala de Autoestima de Rosenberg com 36 sujeitos, excluídos 
os idosos 

Média=   
                                    
30,28  

Mediana=   
                                    
31,00  

Desvio Padrão=   
                                       
3,15  

Moda=   
                                    
31,00  

Coeficiente de Variação=   10% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quadro 14 - Resumo dos dados da tabela 16 

Descrição   Escore 
Média Brasileira de Rosenberg   32,90 

Média da População sem Idosos   30,28 

Valor máximo de Rosenberg   40,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 7 - Representação demonstrativa da análise estatística da Escala de Autoestima de Rosenberg com 
36 sujeitos, excluídos os idosos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

8.20.1 Discussão e análise das tabelas de 9 a 16    

  

O complexo cultural de inferioridade em afrodescendentes já foi observado por Denise 

Ramos (2009). O complexo cultural de negros da Martinica também foi examinado por Frantz 



185 

 

 
 

Fanon (2008).Tanto Ramos quanto Fanon constataram que o complexo de inferioridade de 

negros é construído na relação do negro com o branco. Na verdade, essa relação ainda é 

marcada pelo estereótipo da dominação colonial da relação senhor-escravo. “Só há complexo 

de inferioridade após um duplo processo: - inicialmente econômico; - em seguida pela 

interiorização, ou melhor pela epidermização desta inferioridade.” (FANON, 2008, p. 28).  

A média brasileira para a Escala de Rosenberg é de 32,9. A média geral dos 

quilombolas foi de 30,2. A média dos homens foi de 30,9. A média das mulheres foi de 29,1. 

Logo, a média dos homens revelou-se ligeiramente superior à média das mulheres. A 

população de idosos constantes da amostra não alterou os resultados. Excluindo-se os seis 

idosos, a média geral da população permaneceu em 30,2.  

Não foi individuada diferença significativa entre a média de homens e de mulheres 

quanto à autoestima. Também não se registrou diferença significativa no grupo com os seis 

idosos, pois, com eles, a média foi de 30,21; e, sem eles, a média foi de 30,28.  

As Hipóteses II – O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de 

inferioridade na população quilombola – e a IV – Observa-se uma baixa autoestima na 

população quilombola como sintoma do complexo cultural –, portanto, foram confirmadas. A 

aproximação da média dos quilombolas, 30,2, da média geral do brasileiro, de 32,9, pode 

significar que, além da baixa autoestima, o quilombola oscila entre o sentimento de amor e 

rejeição a si mesmo.  

 

8.21 O COMPLEXO CULTURAL AFETA NEGATIVAMENTE O MODO DE VIDA E 

CONTRIBUI PARA O EMPOBRECIMENTO DO QUILOMBOLA  

 

Hipótese V – O complexo cultural afeta negativamente o modo de via quilombola e 

contribui para o empobrecimento da população.  

 

8.21.1 O complexo cultural no último sonho do Pajé  

 

No quilombo, existia a figura do pajé antes da conversão ao protestantismo brasileiro, 

em 1966. Conforme já se frisou, o pajé exercia a mesma função do pajé indígena: fazia a 

mediação dos poderes espirituais e os poderes materiais, entre a vida e a morte, a natureza e o 

homem, a saúde e a doença. O pajé desempenhava também o papel do médico e feiticeiro. Ele 
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desapareceu, mas, em seu lugar, no Quilombo do Mel, surgiu a figura do guia espiritual, hoje, 

exercida por Rio Negro, 70 anos, presbítero da Igreja Presbiteriana do Quilombo do Mel.  

Rio Negro relembra do pajé com saudade e um certo orgulho. Afinal, o pajé era seu 

pai.  

 

E o meu pai era pajé. É. O meu pai foi pajé, antes de conhecer o evangelho. E era 
daqueles famosos, o meu pai. Segundo a minha vó passou… É. Ele era pajé e fazia 
um bem para as pessoas. Era a função do meu pai. É, rezar, benzer… Puxar, fazer 
puxação, essas coisas assim. Exatamente. Então, é isso. O meu pai era assim! Ele 
foi uma referência no plano espiritual e nas ervas medicinais, também na sabedoria 
dos sábios.  

 

Este pesquisador, então, solicita a Rio Negro descrever as funções do último pajé do 

Quilombo do Mel. As memórias fluem com facilidade. A seguir, a sua fala é transcrita, na 

íntegra, para preservar suas memórias. O centro da sua narrativa é o último sonho do pajé.  

 

O meu pai, na verdade o pajé era tipo assim, uma pessoa, um curandeiro, né? – que 
como hoje na linguagem mais popular. O curandeiro. Quando as pessoas ficavam 
doentes por qualquer situação, aí recorriam ao pajé, entendeu? É tipo uma tribo 
hoje em dia ainda existe isso. É, o que que acontecia? O meu pai, meu pai recebia 
espíritos: os encantados. Eram os encantados e, olha, eu vou contar uma coisa pra 
você. Tem muita história nesse contexto aí da vida dele que até hoje me 
impressiona, entendeu? Eu fico com a cabeça. Com a cabeça meio cheia. Porque 
cada espírito que atuava, ele dizia que atuava, algum ia e vinha outro, inclusive o 
que estava saindo anunciava, fulano está. Quando um ia que o outro chegava, era 
um Antônio totalmente diferente. Não era meu pai!  
Transformação, na voz e o no jeito de falar. A voz mudava, o jeito de falar mudava e 
isso não era forçado, absolutamente nada, era tudo muito natural. Então meu pai 
nunca foi ator, meu pai fora dessa situação, meu pai não falava que não fosse o 
jeito dele. Não tinha como tu imaginar. Então, era uma transformação que ocorria. 
Eu cheguei a ver, o meu pai ainda nessa condição, entendeu? Quando meu pai se 
converteu ao evangelho, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu tinha de 
quinze pra dezesseis anos. Muito consciente, eu me lembro ainda de coisa dos meus 
sete, oito anos eu me lembro ainda muito bem, entendeu? Um médico daquela 
região. Usava as plantas, passava o remédio. Passava o remédio, por exemplo, qual 
é o problema? A pessoa dizia, o cidadão, a cidadã dizia, a criança, o problema da 
criança. Ele: é chá disso, daquilo, daquilo outro, o pessoal fazia, tomava e acabava 
dando certo. Era muito raro, né? Mas, às vezes, não dava certo. A maioria dava. A 
maioria dava, entendeu? Então é um negócio assim que impressiona. E a existência 
de que tinha, por exemplo, de cada espírito que baixava, tinha uns muito bons, né? 
– muito bons. Educadíssimos. Educadíssimo. Pessoa que anunciava tudo isso que 
estava acontecendo hoje. Durante todos esses anos. Tinha um deles chamado 
Esmeraldo. Anunciava tudo isso aqui que eu estou vendo. Profetizava, sabe? E 
quando chegou ao momento crucial pra eles, que era a transformação do quilombo 
e do meu pai, da vida do meu pai pro evangelho, esse Esmeraldo toda vez que ele 
vinha, ele chorava copiosamente. 
O Esmeraldo, encantado, falava por meio do meu pai, o pajé, em  
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Na interpretação de Rio Negro, Rio Pedreira e Rio Amazonas, a ponte velha simboliza 

a cultura negra, com sua religião, seus símbolos, seus encantados e o passado de sofrimento 

do quilombo. A ponte nova representa a cultura dos brancos, a religião dos brancos, 

concretizada pela conversão ao protestantismo. Rio Pedreira, neto do pajé, conta a sua versão 

desse sonho coletivo:  

 

E ele tinha convicção, depois que ele conheceu a verdade, que eram coisas 
demoníacas. E ele… eles falavam através do meu avô, diziam para a minha avó, 
que, perto da conversão deles, que eles iam abandonar eles. E a vovó: “Mas não, 
ninguém vai abandonar vocês, não”. Eles diziam: “Vocês vão abandonar, porque a 
gente vê vocês caminhando numa ponte velha, toda quebrada, mas mais a frente, 
vocês passam por uma ponte nova, linda...”. Falava para a minha avó. Isso. Que 
eles caminhavam por uma ponte… a nossa família caminhava por uma ponte toda 
quebrada e iam passar por uma ponte nova, perfeita, e iam abandonar eles. Aí a 
minha vó dizia que não ia abandonar, não. E eles foram os primeiros… Deus… 

 

 O complexo cultural manifesta-se no drama dos encantados que choram por meio do 

pajé. A ponte velha está carcomida, mas não pode nem deve ser abandonada sem sofrimento. 

Os encantados choram diante da perspectiva do novo, do desenvolvimento, do progresso 

representado pela ponte nova. Pergunto a Rio Amazonas se eles atravessaram a ponte nova. 

Ele olha para mim pensativo e diz: “Não! Antes de morrer o Pajé nos reuniu e falou: ‘Jamais 

abandonem o quilombo. Aqui vocês ainda serão muito felizes’”. E aduz, Rio Amazonas:  

 

Em transe. Chorava muito. Dizia que nós íamos abandonar o passado e os 
encantados pelo futuro e a cultura dos brancos. Em transe, possuído pelo 
Encantado, meu pai via uma ponte velha, caindo aos pedaços, remendada, 
carcomida pelo tempo. No mesmo caminho, à frente, havia uma ponte nova, 
robusta, moderna. Pronta para ser atravessada. O Encantado dizia que nós iríamos 
atravessar a ponte velha, toda destruída pelo tempo, quebrada. E que nós 
deveríamos continuar e atravessar a ponte nova. E prosseguir. Continuar. Por isso 
ele chorava muito. Porque dizia que íamos deixar tudo para trás. Sabendo que ia 
perder esse convívio que ele tinha com o meu pai e conosco. Sabe? E dizia, sempre 
falava, constantemente: vocês estão passando por uma travessia. Uma ponte muito 
difícil, mas vocês estão chegando em terra firme. Onde vocês vão prosperar. E nós 
não vamos mais poder estar com vocês. Falava assim impressionante, sabe?  

 

O sistema decisório dos quilombolas é marcado pela democracia absoluta, sendo que 

as decisões são tomadas pela metade mais um dos votos dos sujeitos. Os quilombolas 

resolvem seus problemas, suas pendências, tanto pessoais quanto comunitárias, em longas 

reuniões com a participação de homens e mulheres. Nessas reuniões, a palavra é franqueada a 

todos. Todas as reuniões são abertas e fechadas com o mote: “Melhor que o Mel, só o céu!” O 

mote é repetido por todos, com emoção e entusiasmo. Perguntei a Rio Solimões o que 
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significa o céu, nessa expressão, ao que ele prontamente me respondeu: “O céu dos cristãos, a 

outra vida. Claro!”. O mote deixa transparecer a importância do quilombo como lugar de 

sobrevivência dos quilombolas; mais do que isso, o quilombo aparece como o único lugar de 

sobrevivência do quilombola.  

A alternativa do quilombola ao quilombo é a morte, representada pelo céu dos cristãos 

com as suas bem-aventuranças. O quilombo aparece aqui como a única alternativa posta 

diante da vida do quilombola. A outra alternativa ao quilombo é o céu. Tomada em sentido 

figurado à outra alternativa, o céu não se situa na esfera da consciência, não se encontra 

dentro dos limites das possibilidades humanas. O quilombo exerce o papel prefigurado por 

Thomas Singer e Samuel L. Kimbles (2004) de manter o grupo coeso em torno do complexo 

cultural e de impedir o processo de individuação do sujeito. Todos vivem em função da 

identidade que o grupo oferece. Fora do grupo, não existe vida, não existem possibilidades: 

“Melhor que o Mel, só o céu!”  

Parece que o complexo cultural que mantém o grupo coeso em torno do sofrimento 

não lhes permite cruzar a ponte nova. Cruzar a ponte nova pode representar muito sofrimento, 

como a perda da própria identidade quilombola. Não se tem como abandonar o passado sem 

sofrimento, quando se vive mergulhado num complexo cultural (SINGER; KIMBLES, 2004). 

Rio Negro, 70 anos:  

 

Ele disse assim… ele fechava todas as contas e fechava o trabalho. Ele disse 
naquela casa que eu moro ali, viu? Ele disse: “Senhora, minha ama” – era a 
mulher dele, a minha sogra… “Vocês vão nos abandonar. A senhora e o senhor meu 
amo.” “Te abandonar, eu...? Mas como abandonar? Nasceu já desse jeito. Como é 
que eles vão abandonar eles?”, “vão nos abandonar, sim”. Aí ele cantava. 
Ensinava o remédio, cantando. E cantando, ele dizia para nós que eles iam ser 
abandonados. E isso foi quando ele arriava o negócio dos pajés dele. Ele vinha, 
chorava e dizia isso. Mas a gente não percebia, não. Quando foi depois… Me 
lembro. Ele disse assim: “Olha, nós estamos atravessando uma ponte. Essa ponte 
vai quebrar”. Aí depois, outro dia, ele veio: “A ponte está bem podre”. Agora vocês 
vão atravessar uma ponte nova. Aí nós passamos para essa casa, aonde o Paulo foi. 
Aí ele veio pela última vez  

 

Em 1990, todas as famílias do quilombo, seguindo as orientações recebidas pelo sonho 

do pajé, atravessaram a ponte nova e mudaram-se para Macapá. Menos a família do Rio 

Negro, que ficou para tomar conta das terras. Antes do final da década de 1990, todos estavam 

de volta ao quilombo. Pouquíssimas famílias permaneceram em Macapá, cerca de cinco 

famílias. E mesmo aquelas famílias que permaneceram mantêm até hoje suas casas no 
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quilombo. Cumpriram assim o último desejo do pajé: jamais abandonar o quilombo! Rio 

Amazonas, 80 anos:  

 

Ele disse que eles iam embora. Ele veio se despedir de nós. “Não abandonem esse 
lugar, porque vocês vão ser muito felizes. Mas muito feliz, mesmo”. E ele: “Agora, 
nós vamos embora. Até o Dia do Juízo.” Pois é. Ele disse que nós íamos seguir. 
Pois quando ele falou isso aí, que nós íamos ser muito felizes… seguindo a outra 
ponte nova, ia ser muito feliz. Para não abandonar esse lugar. E, de fato, eu vim 
depois… uma vez eu cheguei, fiz a casa aqui. O Coiso fez lá e depois ele foi fazer lá. 
Esse lugar está sendo cobiçado por todo mundo, mas eu não gosto de lá, porque é 
bem baixo. A minha casa é essa aqui, que eu vou acabar de fazer.  

 

Atualmente, o quilombo vive um movimento inverso. Todos aqueles quilombolas que, 

por alguma razão, afastaram-se, migraram para outros locais do Macapá e mesmo do Brasil, 

estão de volta para viver no quilombo, ou constroem casas lá. O medo do novo continua 

presente como fator de coesão do grupo. Rio Negro, 70 anos: 

 

Hoje, hoje o que me preocupa é justamente ao contrário, né? É o crescimento. 
Entendeu? A evolução, que com o crescimento vêm os problemas, isso é natural. 
Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente já não vê, eu não tenho nem como eu 
comparar hoje o Mel, com o Mel da minha juventude e minha adolescência, né? 
Então hoje você vai dormir, você já fecha a porta, já, está a sua família ainda, mas 
já tem alguma coisa por aí que pode me causar preocupação. Você está me 
entendendo? Com a criação da vila e mais gente indo pra lá, muda completamente, 
pastor. Já não vai ser mais a mesma coisa. O meu sonho já não vai ser o mesmo que 
eu gostaria. Porque eu sempre pensei me aposentar e ir embora pra lá sossegado, 
não vai ter esse sossego todo, entendeu? Esse sossego, mas já vai ter preocupação, 
já, por que eu faço parte dessa família, eu conheço todos. Eu não sei se alguém 
comentou com o senhor isso, mas eu sou um dos membros da família, eu diria, que 
mais se preocupa com essa família como um todo. Constantemente eu quero estar 
aqui.  

 

8.21.2 O complexo cultural afeta negativamente o modo de vida quilombola diante do 

progresso representado pela cultura dos brancos  

 

O complexo cultural parece paralisar o quilombola em face das iniciativas necessárias, 

tomadas por eles mesmos, para mudar esse quadro. Ouvi queixas do líder, Rio Solimões, 

sobre a falta de perseverança com os projetos. Segundo ele, os projetos invariavelmente 

começam e não terminam: “Os projetos, doutor, aqui tem muita inciativa e pouca acabativa. 

Ou são abandonados no início, ou no meio ou o que é pior, são abandonados no fim!”.  

Num passado recente, foram plantados cerca de cinco mil pés de caju. O caju é um 

fruto valioso do qual se aproveita tudo. Entretanto os cajueiros ainda estão lá. Abandonados. 

Os cajus apodrecem no pé. Os quilombolas costumam colher somente as castanhas. Em 2014, 
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inadvertidamente, alguém colocou fogo nos cajueiros. Queimou quase toda a plantação de 

caju. O incêndio causou perda de centenas de pés de cajus. Esse fato foi tratado como coisa de 

somenos importância. Perguntei por que não colhiam as polpas. Eles me disseram que colher 

as polpas para vender dá muito trabalho e não vale a pena. Perguntei se pretendiam replantar 

as partidas de cajueiros queimadas. Ouvi que ali, nas terras dos cajueiros queimados, nada 

seria plantado. Pretendiam esperar a terra se recuperar da queimada para, no lugar dos 

cajueiros, plantar mandioca.  

Em 2011, a Oscip Yavher – Instituto Avançado de Estudos da Religião –, uma 

organização não governamental que trabalha com os povos da floresta, com sede em São 

Paulo, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o Quilombo, realizou 

um diagnóstico no Quilombo do Mel da Pedreira a fim de levantar seus interesses e suas 

necessidades. Na oportunidade, os quilombolas afirmaram que o nome Quilombo do Mel da 

Pedreira nasceu do fato de naquela região existir muita abelha e muito mel. E que, por isso, 

sonhavam em desenvolver a apicultura.  

Conta-se que, quando os escravos fugitivos chegaram pela primeira vez a esse lugar, 

sedentos e famintos, fartaram-se com o mel em abundância da região. Segundo eles, a 

apicultura seria algo natural para um quilombola.  

A fim de atender a essa demanda do quilombo, foi executada uma parceria para 

desenvolver dois projetos de desenvolvimento sustentável no Quilombo: um ligado à 

apicultura e o outro à inclusão digital.  

A Oscip Yavher treinou 30 quilombolas, homens e mulheres, por 60 dias. Levou 

alguns deles para realizar um treinamento numa apicultura, em São Paulo. Forneceu 

equipamento e roupas apropriadas à apicultura para 12 deles. Com a participação desse grupo, 

caçaram-se abelhas na floresta e implantaram-se 200 caixas de abelhas (Anexo E - Fotografias 

15, 16, 17 e 18).  

A primeira colheita de mel foi uma festa. Colheram, comeram e ainda venderam o 

sobressalente. Na entressafra da florada, os quilombolas deveriam alimentar as abelhas, com 

garapa de açúcar, para que as abelhas estivessem vivas e produtivas na próxima florada. As 

abelhas morreram de fome. Hoje existe apenas um quilombola cultivando as abelhas, Rio 

Pedreira, 35 anos.  

Em 2012, a Oscip Yavher, tendo em vista que um jovem líder quilombola estava 

terminando a faculdade de Ciências da Computação e pretendia voltar para o quilombo e 

ensinar informática a todos os jovens do quilombo e dos demais quilombos da 
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circunvizinhança, dessa forma, atendendo a uma solicitação dos líderes, em parceria com a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o Quilombo do Mel, equipou uma sala com 20 

computadores para o desenvolvimento de um projeto de inclusão digital. A sala foi 

inaugurada com festa. Os computadores foram utilizados por seis meses. Sessenta crianças, 

jovens e adultos da comunidade foram treinados para o uso do Windows. Em seguida, o 

projeto foi abandonado pelo quilombo. Quando o jovem especialista em tecnologia da 

informação formou-se, em 2014, e voltou para o quilombo, resolveu ser motorista de 

transporte escolar (Anexo E - Fotografias 19 e 20). 

Na mesma época, projeto semelhante foi implantado e desenvolvido com os 

ribeirinhos do arquipélago de Bailinque, na foz do Rio Amazonas, a 12 horas de barco de 

Macapá. O projeto criou raízes e medrou. Já treinou mais de 600 crianças, jovens e adultos 

para o uso do pacote Windows. E continua treinando até hoje, com recursos da própria 

comunidade ribeirinha.  

A base da economia quilombola é agricultura de subsistência e a produção da farinha 

de mandioca. Os quilombolas queixavam-se da produção de farinha à moda indígena, por ser 

cansativa, dispendiosa e pouco produtiva. Em 2013, em parceria com o Governo do Estado e 

o BNDES, a Associação de Moradores e Remanescentes do Quilombo do Mel da Pedreira 

conseguiu financiamento do BNDES, a fundo perdido, para implantar uma casa de farinha 

semi-industrial, com todo o maquinário e equipamentos necessários (Anexo E - Fotografias 

21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27).  

A nova casa de farinha, como ficou conhecida, foi construída pelos próprios 

quilombolas. Depois de equipada com máquinas modernas para a farinhada, todos os líderes 

do Quilombo do Mel e dos quilombos adjacentes foram treinados pelos técnicos do governo 

para a utilização do equipamento. Os objetivos seriam melhorar a produção, para aumentar a 

produtividade na produção da farinha (Anexo E - Fotografias 28 e 29).  

A Casa de Farinha foi inaugurada em agosto de 2014. No primeiro momento, foi uma 

festa. Todos passaram a usar e elogiar a grande mudança ocorrida na produção de farinha. Em 

2016, visitei, com alguns líderes quilombolas, a nova casa de farinha e ouvi de Rio Juruá: 

“[...] os quilombolas preferem fazer a farinha à moda antiga”. A casa de farinha semi-

industrial encontra-se subutilizada. No geral, usam-se apenas as instalações, de modo a 

continuar a fazer a farinha à moda indígena. O líder quilombola queixa-se do abandono dos 

novos modos de se fazer farinha.  
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Depois da nossa pesquisa de campo em 2016, o quilombo tenta retomar a produção de 

farinha pelos métodos modernos com o intuito de ensacar e distribuir nos supermercados da 

região.  

Em 2015, o governo do estado do Amapá ofereceu recursos e apoio técnico para o 

desenvolvimento de um projeto de piscicultura, em parceria com o Quilombo, aproveitando 

os lagos e a água abundantes, a reconhecida capacidade dos quilombolas para a pesca e a 

possibilidade de manejo de peixes da própria região. O governo propôs parceria para 

implantar seis tanques de piscicultura. Cada família participaria do projeto com cerca e 

R$300,00 (trezentos reais), no total. Em troca, receberia o tanque e 1.500 alevinos. Foram 

cavados e preparados seis tanques. Os quilombolas resolveram utilizar apenas quatro tanques. 

Este pesquisador participou da pescaria de inauguração dos quatro tanques que já estão 

produzindo peixes, com uma média de um quilo cada um. Perguntei por que os outros dois 

tanques não foram usados, mesmo depois de cavados e preparados. Obtive uma resposta 

significativa de Rio Pedreira: “Existe peixe em abundância nos rios. Os peixes dos tanques 

dão muito trabalho”.  

Curiosamente, um dos líderes mais antigos do quilombo, Rio Amazonas, tem ele 

mesmo quatro tanques, cavados com suas próprias mãos, ao longo de anos. Nesses tanques, 

são criados peixes da região, inclusive pirarucus. Perguntei-lhe por que os dois tanques não 

foram utilizados pela comunidade. Ele me fixou preocupado e, irritado, respondeu: “Não tem 

explicação!”.  

Os líderes quilombolas demonstram ansiedade, insatisfação e mesmo inquietação 

diante da sequência de projetos não concluídos. Eles mesmos se comparam com os imigrantes 

mais recentes que prosperam na região. Essa observação realizada pelos próprios quilombolas 

parece afetar a autoestima do grupo. Eles permanecem cabisbaixo, pensativos, enquanto 

ouvem as observações do líder, Rio Solimões: “Vocês são uns mulambos!”.  

O quilombola comporta-se, muitas vezes, diante de outro negro, como se comportava 

o branco escravocrata diante do escravo. Aqui observamos como o quilombola introjetou a 

forma humilhante com que foram tratados pelos senhores, na escravidão. E como algumas 

vezes ainda são tratados pelo branco preconceituoso, nos dias presentes.  

Os quilombolas do Quilombo do Mel, contudo, não desistem nunca. Estão sempre em 

busca de recursos para desenvolver novos projetos. No ano de 2016, dedicaram-se a um novo 

projeto. Ensacar a farinha produzida e distribuí-la nos supermercados de Macapá.  
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8.22 O EMPOBRECIMENTO COMO SINTOMA PRINCIPAL DO COMPLEXO 

CULTURAL DE INFERIORIDADE 

 

O sintoma mais cruel do complexo cultural dos quilombolas, sem dúvida, é a miséria. 

Nas observações deste pesquisador, o principal sintoma do complexo de inferioridade do 

quilombola, frente à sociedade dos brancos, é experimentado especialmente em sentido 

econômico. 

O complexo de inferioridade, em sentido econômico, aparece nas observações que 

fazem sobre si mesmos, no que concerne ao relativo desenvolvimento da região e aos 

indicadores econômicos oficiais.  

Este pesquisador registra as observações que eles fazem sobre si mesmos. Comparam-

se com outros povos da região: colonos e imigrantes nordestinos. Afirmam que outros povos 

imigrantes, especialmente nordestinos, mudam-se para a região e enriquecem. Crescem. 

Fazem fortuna. Na percepção dos quilombolas, entra tempo, sai tempo, entra dia, sai dia, e as 

coisas permanecem sempre as mesmas. Não há mudança significativa nas condições de vida. 

Como se não houvesse uma evolução econômica, social e cultural. Rio Solimões afirma: “[...] 

as coisas permanecem sempre na mesma aqui, doutor! Aqui não tem desenvolvimento não 

tem evolução, não tem riqueza, não circula dinheiro”.  

Essa observação é carregada de melancolia e tristeza. Revela certa apatia e depressão 

na forma de colocar essa situação. E fica patente uma indiferença para com a sociedade dos 

brancos e o medo do que ela representa para eles. “Quando dizíamos, na nossa introdução, 

que a inferioridade foi historicamente sentida como inferioridade econômica, não nos 

enganávamos.” (FANON, 2008, p. 54).  

O sentimento de inferioridade faz o quilombola sentir-se invisível perante a sociedade 

dos brancos. Além disso, o negro sente-se culpado pelo seu estágio de desenvolvimento 

econômico e social, em face da sociedade dos brancos. “Sentimento de inferioridade? Não, 

sentimento de inexistência. O pecado é preto como a virtude é branca. Todos estes brancos 

reunidos, revolver nas mãos, não podem estar errados. Eu sou culpado. Não sei de que, mas 

sinto que sou um miserável.” (FANON, 2008, p. 125).  

O Quilombo do Mel é um desses quilombos do Vale do Curiaú, interligado com o 

Quilombo do Pedro dos Bois, que lhe deu origem, e com o Quilombo do Rosa. O Quilombo 

do Mel é constituído por cerca de 60 famílias. São aproximadamente 300 pessoas. É uma 

população flutuante. Não dá para dizer exatamente quantos são no total, porque, mesmo as 
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famílias que moram no Macapá, cerca de 10 famílias, têm como base o quilombo. O número 

total também não é divulgado pelos quilombolas, por razões de segurança da comunidade, que 

se sente ameaçada diariamente pelos grileiros, posseiros e fazendeiros da região. 

A economia do quilombo é rudimentar; seus habitantes, como já se frisou, vivem do 

extrativismo do açaí, cupuaçu, da mangaba e de outros frutos menos conhecidos, mas 

igualmente consumidos. Existe ainda uma vasta plantação de caju. Este pesquisador saboreou 

o caju cheiroso, gostoso, vermelho ou, às vezes, amarelo, no pé. A dieta alimentar, rústica, 

tem como base a mandioca e seus derivados, especialmente a farinha. A dieta é 

complementada com a caça de pacas, cotias, jacarés, jabutis, antas, porcos do mato, capivaras, 

javalis e tracajás (a tartaruga do rio Amazonas), etc. A caça é praticada com cachorros, com 

espingarda e zagaia (uma lança de três pontas, uma espécie de tridente de origem africana), 

com o arco e a flecha! Durante a permanência deste pesquisador no quilombo, foram 

experimentadas todas as iguarias da comida quilombola, cozinhada com gosto e com o 

tempero da floresta.  

A pesca, ainda farta e abundante, é feita com redes, anzóis e zagaia. Também este 

pesquisador desfrutou da alegria da pesca junto com os quilombolas e do privilégio da 

hospitalidade e da comida quilombola.  

Os quilombolas vivem da agricultura de subsistência e do extrativismo. A agricultura 

tem como epicentro a cultura da mandioca. A influência indígena é acentuada na cultura da 

mandioca entre os quilombolas. Ainda hoje se utiliza o tipiti para se separar o tucupi da 

mandioca. A farinha é torrada num tacho de bronze. Este pesquisador participou da produção 

da farinha pelos quilombolas, em todas as suas etapas, e observou que a casa de farinha é a 

casa dos homens. Ali, os homens não só trabalham, como também resolvem todos os 

problemas da comunidade. Trocam experiências e brincam. A casa de farinha é um ponto de 

encontro e deliberação (Anexo E - Fotografias 23 e 24). 

A farinha, depois de assada, é repartida por todos, segundo o princípio da justiça pela 

proporcionalidade. Além da farinha, planta-se também o feijão, o milho e o caju. O 

extrativismo, a caça e a pesca completam a dieta quilombola, constituindo atividades coletivas 

praticadas pelos homens. As mulheres dedicam-se aos afazeres domésticos e à agricultura 

junto com os homens, assim como a cuidar da criação das crianças e de pequenos animais. 

Além disso, os quilombolas investem na criação de peixes, pois os lagos naturais são 

propícios para a piscicultura. Os quilombolas têm suas pequenas plantações de milho, 

macaxeira, abacaxi, melancia, laranja, acerola, caju e outras frutas regionais, mas somente 



195 

 

 
 

para o consumo, assim como a criação de galinhas caipiras, para suprir as necessidades de 

todos os moradores. Com o solo fértil, os moradores perceberam que poderiam investir na 

agricultura, de modo que isso lhes abrisse novos horizontes para o mercado local. 

 A apicultura, o cultivo de plantios variados e o reflorestamento poderão ser a porta de 

saída para a sustentabilidade da comunidade, que carece, contudo, de recursos para 

desenvolver projetos dessa envergadura.  

O isolamento social, a extrema pobreza, o espírito quilombola de resistência e a 

sobrevivência faz da solidariedade umas das características mais marcantes do quilombo. A 

solidariedade é a lei áurea do quilombo. O quilombola é solidário. Em suas relações humanas 

e sociais, utiliza-se do princípio da necessidade. Justo é o que é necessário para alguém. A 

aplicação desse princípio torna, naturalmente, o quilombo solidário. Este pesquisador 

presenciou, algumas vezes, a aplicação do princípio da solidariedade humana de modo 

espontâneo e voluntário pelos quilombolas. A primeira observação da atitude de solidariedade 

do quilombola verifica-se no atendimento dos enfermos e nos cuidados dos idosos; a segunda 

atitude de solidariedade está no modo como tratam os resultados da caça e da pesca entre si.  

Os enfermos de lugares mais distantes ainda são carregados em canoas e em macas 

improvisadas pelas redes. Os doentes são cuidados pela própria comunidade. O quilombola 

trata o doente com compaixão. Todos os enfermos são visitados por todos. Nas visitas, levam 

sempre palavras de fé, esperança e otimismo! Este pesquisador acompanhou os líderes 

quilombolas nas visitas aos enfermos em suas casas, no meio da floresta em diversas situações 

diferentes.  

No Quilombo do Mel, não existem serviços médicos. Os médicos são inexistentes, 

dentistas são desconhecidos e a farmácia só se encontra em Macapá. Apenas um agente de 

saúde, membro da própria comunidade, cuida da saúde dos quilombolas. A saúde da 

comunidade conta com a ajuda de Rio Negro, 70 anos, filho do último pajé do quilombo. Hoje 

Rio Negro é um presbítero, que cuida da saúde do quilombo com suas orações, plantas 

medicinais e conselhos da sabedoria quilombola. 

Por sua vez, Rio Amazonas, 82 anos, frisa que até hoje os quilombolas enfrentam 

constantemente problemas de saúde (tais como malária, hipertensão, diabetes, diarreia, 

câncer, etc.), em larga medida, por falta de esgoto e de tratamento da água potável. E pela 

constante ausência total do Estado!  

Desde 2005, quando a comunidade foi reconhecida como remanescente quilombola, os 

moradores do quilombo tentaram criar e desenvolver projetos autossustentáveis, com o 
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objetivo de solucionar os problemas sociais existentes e minorar a precariedade econômica da 

comunidade (AMARAL et al., 2011). 

Em 2012, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o OSCIP 

YAVHER - Instituto Avançado de Estudos da Religião - começou a desenvolver projetos de 

desenvolvimento sustentável e educação inclusiva no quilombo, por meio do “Projeto de 

Extensão Comunidade Étnica do Quilombo do Mel da Pedreira: prevenção em saúde, 

desenvolvimento sustentável e educação inclusiva de jovens e adultos”. Este pesquisador 

coordenou este projeto de extensão de janeiro de 2012 a novembro de 2016.  

A educação também é outro aspecto que merece atenção, em especial, a Escola 

Estadual Antônio Bráulio de Souza, entidade de ensino fundamental, inaugurada em 1970, 

localizada no quilombo. O prédio da escola precisa de reformas urgentes, pois está totalmente 

tomado por cupins. As instalações elétricas e hidráulicas não funcionam, a residência dos 

professores está deteriorada, a falta de material didático e os poucos recursos, que são 

enviados ao caixa escolar, não são suficientes para a manutenção administrativa da escola e 

para a compra de merenda às crianças.  

A diretora atual afirmou que “a escola parece esquecida pelo governo do Estado”. Em 

2014, a escola recebeu apenas uma quantia de 190 reais mensais para prover a merenda 

escolar de cerca de 200 crianças. Diversos ofícios já foram encaminhados para a Secretaria de 

Estado da Educação, pedindo o melhoramento nas instalações do prédio, porém nenhum deles 

foi respondido. Nem os líderes quilombolas foram recebidos pelo Secretário Municipal de 

Educação, nem pelo Secretário Estadual de Educação, para resolver os problemas prementes 

da escola.  

As casas quilombolas são construídas em madeira, geralmente próximas aos lagos, 

rios e igarapés; debaixo das grandes árvores da região. Algumas dispõem de água encanada, 

mas ela não é tratada e é colhida diretamente de uma fonte de água potável. As casas não 

dispõem de rede de esgoto. A maioria delas apresenta energia elétrica. Até recentemente, as 

casas eram construídas embaixo de grandes árvores para não serem vistas por intrusos. Ainda 

se constroem casas assim, no Quilombo de São Pedro dos Bois.  

A comunidade é marcada pela pobreza. Nenhum dos moradores do quilombo, entre os 

poucos empregados e os aposentados, ganha mais de um salário mínimo por mês (PINTO et 

al., 2014). Essa verdade corrobora os dados da pesquisa do Ministério do Desenvolvimento 

Social – MDS, um estudo sobre a situação socioeconômica dos quilombolas que vivem em 

territórios já titulados pelo próprio governo. Esse estudo, intitulado “Quilombos do Brasil: 



197 

 

 
 

segurança alimentar e nutricional em territórios titulados”, foi organizado por Alexandro 

Rodrigues Pinto, Júlio César Borges, Marina Pereira Novo e Pedro Stoecki Pires (PINTO et 

al., 2014). O relatório foi o resultado de uma pesquisa realizada entre abril a novembro de 

2011 e publicado em 2014, pelo governo federal. A síntese dos dados desse relatório oficial 

comprova o estado de pobreza do Quilombo do Mel e de outros quilombos no Brasil. 

Acreditamos que, para sobreviver nessas condições, o quilombola precisa lançar mão 

de todos os recursos dos quais dispõe – cognitivos, emocionais, pessoais – e de toda a 

criatividade e inventividade disponível para conseguir o pão de cada dia. Daí necessário se 

fazer destacar a capacidade de resistência e resiliência quilombola para sobreviver.  

Quando este pesquisador chega o Quilombo do Mel, sente-se , literalmente, como um 

dos personagens da obra do Darcy Ribeiro ou de Gilberto Freyre visitando uma comunidade 

negra do Brasil-Colônia. No quilombo, o pesquisador desce às entranhas da terra mater e 

visita um dos úteros sagrados que forjou a alma brasileira. Ali parecia um pedacinho de uma 

África distante. Ainda é possível conremplar in natura uma das matrizes do povo brasileiro. 

Se não fosse a língua portuguesa e se não fosse a certeza de que estava no Macapá, pareceria 

que o pesquisador havia se transportado para um desses lugares distantes da África. E aí se 

pode compreender o que Darcy Ribeiro (1996) quis dizer com matriz africana do povo 

brasileiro. No Quilombo do Mel da Pedreira, essa matriz teima em permanecer viva a despeito 

da luta inglória pela sobrevivência.  

O Macapá já é bem distante dos centros econômicos e dos núcleos onde circulam 

informações e conhecimento. Não existem estradas para Macapá, só se pode adentrar pela 

cidade por navio, barco ou avião. O Quilombo do Mel, a 30 km do Macapá, permaneceu 

absolutamente isolado até 1956 e relativamente distante das influências, das decisões e das 

informações que circulam nas grandes metrópoles brasileiras.  

O Quilombo do Mel da Pedreira viveu relativamente isolado de Macapá até a primeira 

metade do século XX. Rio Negro, 70 anos. “Então ali nós vivemos muitos anos só nós, só 

nós. Sem esperança, sem perspectiva.” A primeira picada aberta para a cidade do Macapá, 

então um território do Brasil, foi efetivada em 1956. O caminho aberto originou a estrada. 

Hoje, é uma rodovia, a BR 156. O Quilombo do Mel encontra-se localizado na altura do 

quilômetro 30. Até a vila do quilombo são mais 10km de distância da rodovia por uma estrada 

de terra, de carroçal. Rio Pedreira: 

 

Olha, pelos relatos do meu avô, do meu pai, meus tios, era muito difícil a situação 
aqui, era uma região muito farta, tinha muito alimento, muita caça, muita pesca, 
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muitas frutas nativas, área muito boa de se viver, mas a dificuldade de acesso pra 
educação, pra saúde, até própria compra de despesas era muito complicado. O 
isolamento era muito grande. Muito grande, era uma época muito boa de se viver, 
mas com grandes dificuldades. Era triste essa parte quando eles contam a gente 
ouve com tristeza né, que eles sofriam por que pra ir pra cidade. Essa parte do 
isolamento que se prolongou por muitos anos, a gente vem vivenciando isso, até 
ainda, até agora nessa época a gente ainda é muito esquecido pelas autoridades. 
Essa memória é contada de pai pra filho. É uma memória que é.  

 

Segundo relatos dos próprios quilombolas, o dinheiro foi visto no quilombo, pela 

primeira vez, somente em 1965, portanto, quase 10 anos depois de aberta a picada. Rio Negro, 

70 anos: “O dinheiro só foi visto pela primeira vez no Quilombo em 1965”. 

As condições de vida sempre foram muito precárias. Os quilombolas, desde sempre, 

são explorados pelos fazendeiros, posseiros, comerciantes e atravessadores de farinha da 

região. Rio Negro, um dos líderes do Quilombo, um ancião de 70 anos, afirma que  

 

[...] na década de 70, eles produziam dois caminhões de farinha por semestre. Um 
caminhão de farinha era produzido para ser trocado como pagamento, para que 
outro caminhão levasse a carrada de farinha até a cidade para ser vendida. Então 
produzia-se 4 caminhões de farinha por ano. Dois como pagamento do transporte e 
mais dois para serem vendidos lá em Macapá. Com a venda da farinha comprava-se 
aquilo que se necessitava para a sobrevivência como sal, açúcar, o gás para a 
lamparina etc. 

 

A fim de sobreviver na floresta como escravo fugitivo por mais de dois séculos, o 

quilombola lançou mão de todo o conhecimento e experiência adquiridos antes, durante e 

depois da escravidão. A sobrevivência na floresta impôs aos quilombolas e indígenas a 

necessidade de um pacto de resistência e cooperação mútua. Desse caldo de cultura nasceu a 

forma quilombola de viver (RIBEIRO, 2014). Isso se depreende da história do mito da 

mandioca, comum entre índios e quilombolas da Amazônia. Muito embora o mito seja de 

origem indígena. Rio Negro, 70 anos: 

 

A mandioca, ela é uma cultura indígena. E até… porque é assim. Ela surgiu… de 
uma índia pequena, uma criança índia faleceu na aldeia. E eles… e aí, eles abriram 
a oca, que é a oca para enterrar a menina filha de um cacique. E eles aproveitaram 
uma oca para enterrar a criança ali. Tá? Aproveitaram para enterrar a criança 
índia ali. E o nome da criança índia, ela era… o nome dela era Mandi. Mandi. 
Enterraram na oca. Ao decorrer dos tempos, nasceu aquela árvore. E eles 
perceberam que a árvore tinha batatas. E chamaram de Mandioca. Depois virou 
Mandioca. Foi isso.  

 

A farinha é feita à moda indígena, com o uso do tipiti. Da mandioca, aproveita-se 

tudo: o caldo da mandioca brava dá origem ao tucupi, que é conhecido pelo prato mais 
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famoso do Pará, o pato no tucupi, típico e apreciado da região. E da folha da mandioca brava, 

depois de cozida por sete vezes, faz-se a feijoada macapaense, a maniçoba. A origem da 

palavra maniçoba é manissobra; formada da palavra mani mais a palavra sobra. Na maniçoba, 

a folha da mandioca entra no lugar do feijão. Os outros ingredientes são os mesmos da 

feijoada tradicional. O resultado é uma comida forte, muito forte. A maniçoba era a 

alimentação básica dos escravos de Macapá. Rio Negro continua:  

 

É verdade, irmão, falando disso me veio à mente os escravos e seus senhores, né? 
Me veio à mente agora a criação da maniçoba hoje. A origem dela não é a 
maniçoba! Era Maniçobra. É. Por que eles só comiam as sobras. Os senhores 
comiam as carnes, eles comiam o mocotó, o bucho. As vísceras, os inferiores. E aí a 
Maniçobra então é assim... Maniçobra. Eles decidiram: Vamos aumentar a nossa 
alimentação. E aí então eles pegaram a rama da maniva, que é o principal 
implemento da maniçobra, despelaram a maniva, ficavam fervendo por uma semana 
para destruir a acidez para não fazer mal. E colocavam o rabo de porco, mocotó, 
bucho... E para aumentar o panelão, não é? Maniçobra. Que é maniva com a sobra, 
entendeu? Mas hoje a tecnologia vai avançando: “Vamos mudar um pouquinho” 
fica mais bonito. A Maniçobra, criada pelos nossos sofredores.  

 

Na narrativa quilombola sobre as origens da mandioca, a mani dos contos indígenas, 

transmuta-se em mandi, um peixe, um bagre comum nos rios, lagos e igarapés das regiões 

Norte e Nordeste.  

Das histórias escutadas, chamou atenção a narrativa de Rio Negro de como os 

quilombolas conseguiram, em 2009, o reconhecimento de suas terras. Por se apresentarem 

como protestantes, eles foram questionados pelos técnicos do INCRA sobre suas origens 

quilombolas. A antropóloga afirmou não haver quilombo protestante no Brasil. A isso, Rio 

Negro explicou que enfrentou a antropóloga com a seguinte assertiva: “A minha fé é 

protestante, mas a minha pele é negra. Meu nariz é um nariz africano, achatado. O meu cabelo 

é um cabelo africano. E eu sou afrodescendente. A minha fé não mudou a minha etnia, nem o 

sangue que corre em minhas veias. Ou a senhora acha que mudou?”. Ele fala desse fato com 

um misto de tristeza e orgulho. Tristeza, pela ignorância da antropóloga oficial, e orgulho, 

pelas suas origens étnicas. Os olhos do Rio Negro brilham durante a narrativa: existe prazer 

em dizer que é negro, descendente de africano, orgulho mesmo.  

Esse fato foi verificado por este pesquisador em visitas a 20 residências do Quilombo 

do Mel da Pedreira, em três ocasiões distintas, percebendo-se as precárias condições de 

moradia, sem água encanada, sem água tratada, sem esgoto, sem iluminação adequada. As 

casas não são capazes de garantir a proteção conveniente para proteger a saúde dessas 

populações. 
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Hipótese V – O complexo cultural afeta negativamente o modo de via quilombola e 

contribui para o empobrecimento da população. Tal hipótese confirma-se cabalmente pelos 

dados apontados acima. Esta pesquisa afirma que o complexo cultural de inferioridade do 

quilombola frente à sociedade dos brancos pode ser um fator gerador da miséria apontada no 

relatório mencionado. Obviamente, o complexo cultural de inferioridade não opera sozinho 

para produzir tal situação. Junta-se ao complexo cultural, a total exclusão dessa população do 

sistema produtivo do neoliberalismo tecnológico. Outro fator preponderante da produção e 

manutenção da miséria pode ser a carência total de políticas públicas consistentes, 

permanentes e efetivas nas áreas de educação, saúde e desenvolvimento sustentável, de sorte a 

agir para o desenvolvimento socioeconômico dessas populações.   

Há de destacar-se também a resistência e a resiliência quilombola perante tamanha 

adversidade.  

 

8.23 O QUE DEFINE A VIDA NO QUILOMBO É O CONCEITO DE 

RESISTÊNCIA/RESILIÊNCIA  

 

Hipótese VI – O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência.  

 

Os quilombos e quilombolas sobrevivem há séculos nas florestas, alguns até hoje sem 

o conhecimento da ciência e da tecnologia do homem branco. E, mesmo depois de passarem 

pelas inúmeras tentativas de escravidão e exploração, essas populações encontraram maneiras 

de continuar vivendo, encontraram formas de superação. E parece que se saíram bem.  

A dança ritual é um fator de resiliência entre os negros: os estados afetivos podem ser 

expressos por movimentos rítmicos, por meio de rituais que contam a história do passado e do 

sofrimento vivenciado. “A dor, por exemplo, exprime-se por uma elevação rítmica dos 

braços. As manifestações afetivas ritmadas entre os primitivos, particularmente entre os 

negros, tomam imediatamente o caráter de dança.” (JUNG, 1975, p. 202). O Marabaixo 

parece uma tentativa terapêutica de resistência e resiliência.  

 

8.23.1 O conceito quilombola de viver: “Que vida boa, su mano!”   
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O aspecto mais positivo da resiliência quilombola é o conceito de vida boa, isto é, a 

forma como desfrutam do tempo e da vida. Esse fator será analisado como parte da 

resistência/resiliência do quilombola.  

 Surpreendeu-me também a forma como os quilombolas vivenciam o tempo. Antes de 

viajar para o quilombo, eu havia comprado uns óculos. Uns caríssimos óculos. Custaram-me 

uns dois mil reais.  

Eu estava com os óculos há cerca de um mês. Junto com os homens do quilombo, 

numa segunda-feira à tarde, fomos tomar banho no igarapé. Eu fiquei tão empolgado, há 40 

anos não mergulhava num igarapé do Amazonas. Pulei no igarapé com óculos e tudo. É óbvio 

que os óculos ficaram no fundo do igarapé. Eles riram muito. Rio Pedreira disse: “Doutor, 

valendo uma caixa de Coca Cola. Nós vamos apanhar os seus óculos no fundo do igarapé”. O 

relógio marcava umas duas horas da tarde quando começaram a mergulhar em busca dos 

óculos. O igarapé tem cerca de quatro metros de profundidade, em média (Anexo E - 

Fotografia 30). 

 O tempo foi passando. Duas horas depois, eu fui ficando nervoso, ansioso, porque o 

tempo estava passando. Na minha concepção de homem branco da cidade capitalista, os 

quilombolas estavam gastando e perdendo um tempo precioso da segunda-feira numa busca 

inútil, por uns óculos perdidos. Expus a minha preocupação. Continuaram rindo! Olhavam 

para mim e diziam: “Vida boa, doutor! Relaxa! Vida boa”. Mais de duas horas depois, umas 

16h30min da tarde, um jovem voltou do fundo do igarapé com os meus óculos. Todos 

festejaram com muita Coca Cola comprada na cidade. Ficaram todos muito felizes. Eu pude 

compreender que o tempo quilombola é muito diferente do meu. E o conceito de vida boa me 

foi apresentado pela primeira vez.  

O conceito de vida boa é melhor definido pela música do mesmo nome, do músico, 

compositor e cantor quilombola Zé Miguel. Minha observação corrobora a música de Zé 

Miguel, porque “[...] a vida boa representa muito bem o estado de espírito quilombola” diz o 

compositor.  

 

Vida Boa 
Zé Miguel13 

O dia nos chega toda manhã 
Com nuvens de fogo pintando o céu 
Um ventinho frio sopra sim e assim 
Vez em quando se escuta o canto do japim. 
 

                                                
13 Arquivo deste pesquisador, fornecido gentilmente pelo acervo do músico Zé Miguel.  
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A canoa balança bem devagar 
A maré vazou, encheu, é preamar, eh 
O Zé vai pro mato apanhar açaí 
Maria pra roça vai capinar 
 
A vida daqui é assim devagar 
Precisa mais nada não pra atrapalhar 
Basta o céu, o sol, o rio e o ar. 
E um pirão de açaí com tamuatá. 
 
Que vida boa, su mano 
Nós não tem nem que fazer planos 
E assim vão passando os anos 
Eita! Que vida boa 
 
Que vida boa, su primo 
Nós só tem que fazer menino 
E assim vão passando os anos 
Eita! Que vida boa 
 
A vida daqui é assim devagar 
Precisa mais nada não pra atrapalhar 
Basta o céu, o sol, o rio e o ar. 
E um pirão de açaí com tamuatá. 
 
Que vida boa, su mano 
Nós não tem nem que fazer planos 
E assim vão passando os anos 
Eita! Que vida boa 
 
Que vida boa, su primo 
Nós só tem que fazer menino 
E assim vão passando os anos 
Eita! Que vida boa 
 
Que vida boa 
Que vida boa 
Que vida boa, lê lê! 
Que vida boa 
Que vida boa, su primo 
Que vida boa, su mano 
Que vida boa 

 

A música Vida boa fala da integração do quilombola com a vida na floresta. Chamou-

me atenção o estilo de vida quilombola, uma vida simples, despojada. Vivem em outro tempo, 

em um tempo que este pesquisador denominou de kairós, um tempo quilombola, que não tem 

preocupação com o chronos (TILLICH, 2005). O tempo da vida boa de que fala Zé Miguel, 

músico famoso do Macapá, nascido no Quilombo do Mel.  

No kairós, o quilombola não apresenta qualquer noção de planejamento para o futuro e 

nenhuma ambição de acúmulo de bens. A preocupação com as necessidades básicas do dia a 

dia não deixa margem para grandes projetos, nem pessoais, nem coletivos, contudo sobra 

tempo e lugar para se viver. Coisa que os capitalistas, ou os operários inseridos nos meio de 
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produção do capital, sempre preocupados com os planejamentos estratégicos e as metas a 

serem alcançadas, reativamente não dispõem mais.  

 

Que vida boa, su mano 
Nós não tem nem que fazer planos 
E assim vão passando os anos 
Eita! Que vida boa 

             

O tempo despreocupado, desplanejado e despretensioso da vida boa aparece na 

narrativa do quilombola.  

Rio Negro, 70 anos: 

 

Eu não tinha preocupação de nada. Única preocupação era dar comida para as 
crianças, para os filhos. Entendeu? Porque era tudo para nós. Porque ninguém 
conseguia vislumbrar nada além daquilo. Então, se nós tínhamos aquilo, você 
queria mais o quê? Você está me entendendo? Você ia na roça, pegava lá a farinha, 
as frutas que tinha, aí vinha… a esposa ia junto, levava aquela panela na cabeça 
para trazer… sabe? As coisas para… a comida inclusive para as galinhas, trazer 
ali…  

 

Nos dias que passei no quilombo, observei um pouco da vida quilombola. O 

quilombola dorme cedo e acorda cedo, muito cedo, às 5 horas da manhã. “Dorme com as 

galinhas” e desperta com os pássaros e os sons da floresta. É uma emoção indizível acordar no 

meio da floresta amazônica: os sons, os movimentos, a luminosidade do sol que nasce 

poderosamente atrás das matas, o reflexo do sol nas águas dos igarapés: é uma visão 

magnífica, deslumbrante, encantadora.  

E depois eles dormem cedo, para acordar cedo, para apanhar os frutos nos pés, ainda 

maduros. Depois do café, servido com tapioca, bolo de mandioca e frutos da floresta, têm 

início os labores no campo ou na casa de farinha. A farinha é a base da subsistência do 

quilombo, que vive basicamente do sistema de troca entre a farinha, os outros quilombos e a 

cidade. Chamá-los de preguiçosos, como se costuma acusá-los preconceituosamente, em 

Macapá, é absolutamente injusto com o cotidiano dos quilombolas. A vida quilombola é uma 

vida dura.  

A música Vida boa, de Zé Miguel, belíssima, poética, profunda, contrasta com as 

condições de vida, a vida rude e simples do quilombo, aos olhos deste pesquisador. Parece 

que a vida boa é uma espécie de mito quilombola da vida no Quilombo. A música, segundo 

Zé Miguel, recria um tempo primordial no quilombo: o tempo da liberdade. Parece que o 
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preço que o quilombola paga por essa liberdade é viver uma vida segregada, fora do sistema 

produtivo capitalista.  

Rio Negro, 70 anos:  

 

Que nos causam muita angústia, né? Mas assim, a dificuldade era justamente isso. 
Manter, absolutamente nada a não ser aquele dia a dia que a gente se fazia, mas 
café a gente colhia na árvore, minha mãe torrava e a gente pra adoçar, a gente 
plantava cana. Como a gente não sabia fazer o açúcar, a gente misturava o café 
com o caldo de cana. Ficava horrível. Muito ruim, mas era a forma de adoçar um 
pouco. Então a gente tomava o café colhido pela gente, porque não tinha outro 
café... Não tinha como, não tinha cidade. Vivia aqui na cidade, como, de que jeito? 
Não tinha dinheiro. Então, a gente vivia de tudo que se tinha ali. Mas pra gente 
naquele momento era muito natural, porque a gente não imaginava nem algo 
melhor do que aquilo. Que tu não conhecia. Entendeu? [...] até que tem alguma 
melhor, mas eu não sei como é, então está ótimo, está bom demais. Só aquele 
mundo. Sem médico, sem luz, com uma lamparina, às vezes sem, né? As mesmas 
histórias todo dia.  

 

8.23.2 A resistência/resiliência quilombola   

 

Viver num quilombo exige resistência e resiliência. Pessoas que sobrevivem em 

condições tão precárias sabem muito sobre a resistência e a resiliência. O quilombo é um 

símbolo de resistência, aqui, tomada em sentido quilombola. Resistência à sociedade dos 

brancos, resistência ao que tal sociedade representa para a história do quilombo. A resistência 

produziu a resiliência (Quadro 15). Resiliência em face da escravidão. Resistência para 

enfrentar e superar as ameaças e entraves do cotidiano. Resiliência para enfrentar as 

condições adversas da escravidão e da sobrevivência após a fuga, na floresta amazônica. 

Resiliência para viver com uma renda per capta de R$13,00 e, às vezes, no máximo, R$33,00 

reais mensais.   

A resiliência será focalizada nas letras das músicas, nas narrativas dos quilombolas e 

nas observações de campo. As músicas abordam a escravidão e seu sofrimento, mas 

proclamam igualmente a luta do negro para sobrevier.  

 

8.23.3 A resistência/resiliência nas letras da música do Marabaixo   
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Quadro 15 - Síntese das letras de músicas do Marabaixo: memórias de resistência/resiliência. 

Letra da Música Memórias da Resistência/Resiliência 

Música 02  

 

Foi escravo e sou liberto 

Vou pra cima e vou pra baixo 

E para comemorar 

Hoje canto Marabaixo. 

 

Música 03  

Juntei todos os escravos 

E lá fomos trabalhar 

 

Música 04  

Hoje vivo abençoado 

No estado do Amapá. 

Mazagão terra querida 

Nunca esquecerei de ti 

És o berço da cultura 

Foi aonde eu nasci. 

Música 05  

Vou embora, vou embora 

Leva toda a minha gente 

Vou embora pro Pará 

Onde Deus quer bem a gente. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

8.23.4 Análise e síntese do quadro 15 - Memórias da Resistência/Resiliência  

 

Os quilombolas são descendentes de escravos fugitivos. O quilombola é resistente e 

resiliente à condição de escravo. Mesmo na condição de escravo, o negro se sente um 

guerreiro por não ter se conformado com a escravidão. “Negro valente guerreiro/Ao chegar 

neste lugar” (Música 02). O negro liberto enfrentou o trabalho e abasteceu o Pará. 

“Arregaçaram as mangas e se puseram a trabalhar [...] Com milho, arroz e feijão, abasteceram 

o meu Pará” (Música 02). Juntei todos os escravos/E lá fomos trabalhar” (Música 03). Mesmo 

com saudades de Mazagão, o negro vive feliz no estado do Amapá: “Hoje vivo abençoado/No 

estado do Amapá” (Música 04).  

 

8.23.5 Memórias de Resistência/resiliência nas narrativas de quilombolas 
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Quadro 16 – A resistência/resiliência nas narrativas de quilombolas  

Sujeitos  Memórias de resistência/resiliência  

 

Rio Pedreira  

 
 

Vieram como escravos né? E aqui  

eles conseguiram também fugir. 

Rio Negro   Nossos pais quando desceram do Navio  

Negreiro desceram catando e dançando. Desse canto e 
dessa dança originou-se o Marabaixo.  

O Marabaixo foi criado no navio negreiro  

e prosperou na senzala. E a dança dele é  

assim que eu sei, aprendi...aprendi com meus pais.  

 

Manter, absolutamente nada a não ser aquele dia a dia 
que a gente se fazia, mas café a gente colhia na árvore, 
minha mãe torrava e a gente pra adoçar, a gente 
plantava cana 

Safira  Na época que os escravos vieram para cá, nós usávamos 

correntes nos pés. E não tinha como se movimentar. 

Então, nós dançávamos arrastando o pé. O pé 

acorrentado. O tilintar das correntes marca o ritmo da 

dança. Na música do Marabaixo cantámos o sofrimento 

que estávamos passando por conta da escravidão. 

 

Rio Pedreira  E dentro do navio mesmo amarrados, por que o povo 

 negro é um povo alegre, animado, aí eles vinham 

 cantando e batucando e como eles falavam de mar  

abaixo, né? Depois o povo foi descendo no navio,  

mar abaixo né. Ai colocaram o nome Marabaixo por isso 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

8.23.6 Análise do Quadro 16 – Memórias da resistência/resiliência nas narrativas de 

quilombola 

 

O processo de resistência/resiliência do negro começa com a sua luta para sobreviver à 

escravidão, no momento mesmo do seu aprisionamento e sua redução à condição de escravo. 

A luta continua no navio negreiro e estende-se até sua fuga, para chegar à sua luta pela 
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sobrevivência, nos dias de hoje. “Vieram como escravos, né? E aqui eles conseguiram 

também fugir.” (Rio Amazonas).  

A dança ritual é um fator de resiliência entre os negros: os estados afetivos podem ser 

expressos por movimentos rítmicos, por meio de rituais que contam a história do passado e do 

sofrimento vivenciado. “A dor, por exemplo, exprime-se por uma elevação rítmica dos 

braços. As manifestações afetivas ritmadas entre os primitivos, particularmente entre os 

negros, tomam imediatamente o caráter de dança.” (JUNG, 1975, p. 202).  

 

E dentro do navio mesmo amarrados, por que o povo negro é um povo alegre, 
animado, aí eles vinham cantando e batucando e como eles falavam de mar abaixo, 
né? Depois o povo foi descendo no navio, mar abaixo, né? Aí colocaram o nome 
marabaixo por isso. (Rio Pedreira). 

 

Nas narrativas de quilombolas, o fator preponderante de resistência/resiliência é sem 

dúvida a sua integração a natureza como luta pela subsistência e sobrevivência. Rio Negro: 

“Manter, absolutamente nada a não ser aquele dia a dia que a gente se fazia, mas café a 

gente colhia na árvore, minha mãe torrava e a gente pra adoçar, a gente plantava cana”.  

 

8.23.7 Recursos e comportamentos indicadores de resiliência nas observações de campo   

  

 Quanto à observação de campo e à produção cultural dos quilombolas relacionada aos 

fatores de resistência/resiliência, foi utilizado o modelo de Fatores Positivos Preditores de 

Resiliência de Martha Kent e Mary C. Davis (KENT; DAVIS, 2010). Tal modelo foi 

traduzido e adaptado por este pesquisador apenas para adoção nesta pesquisa. Na análise dos 

dados da tabela correspondente, foram avaliados os seguintes dados a seguir relacionados: 1. 

Emoções positivas: otimismo, esperança, bom humor, rever as opções, os resultados 

positivos, ter a capacidade de rir de si mesmo; 2. Controle: locus de controle, autoestima e 

orgulho, autocontrole, desafio, compromisso com o autocontrole sobre fatores estressores; 3. 

Engajamento: enfrentar o medo focado na área emocional. Atitude contra esquiva de 

enfrentamento. Atitude contra a passividade de enfrentamento, como se comportar em 

situações adversas, enfrentar o medo, capacidade de deixar a zona de conforto e de lidar com 

o estresse; 4. Significado e valor na adversidade: crescimento pós-traumático, aprender com a 

crise e encontrar benefícios na adversidade; 5. Flexibilidade cognitiva: explicações 

alternativas, redesenho positivo; a aceitação dos problemas, compreender que os problemas 

são temporais e limitados; 6. Crescimento pós-traumático, aprender com a crise, ressignificar 
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a vida após o trauma, encontrar benefícios na adversidade; atitude de altruísmo: solidariedade, 

sentimento de utilidade, missão de vida, empatia, compaixão; 7. Espiritualidade: sustentação 

para o entendimento da tragédia, isto é, buscar sentido na tragédia, como bússola moral; 8. 

Treinamento: experiência anterior de trauma, estresse inoculado – utilizar as experiências com 

os traumas anteriores para o enfretamento da realidade. 
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Quadro 17 - Síntese das Observações de campo sobre comportamentos indicadores de resiliência 

Fatores Observados no Campo Descrições dos 
sentimentos e atitudes 

envolvidas 

Observações de Campo Sobre Resiliência 

1. Emoções positivas: otimismo, 
esperança, humor - ver as opções, os 
resultados positivos, ter a capacidade 
de rir de si mesmo, humor emoções 
positivas.  

Diminuição de doenças 
relacionadas ao estresse, 
humor e excitação, são 
restauradoras, aumentam 
o bem-estar e a saúde, 
ampliam e constroem a 
esperança 

 Outra coisa que me chamou 

 atenção foi alegria dos quilombolas. Os 
quilombolas são alegres, descontraídos, felizes e 
otimistas!  

2. Controle: locus de controle, 
autoestima e orgulho, autocontrole, 
desafio, compromisso e controle 
sobre fatores estressores.  

Níveis mais baixos de 
PTSD, componentes de 
Resistência, prevenção da 
saúde mental.  

Ambivalência: contrastando com a autoestima 
relativamente baixa, o quilombola apresenta 
certo orgulho por ser descendentes de escravos 
fugitivos.  

 

3. Engajamento - enfrentar o medo 
focado na área emocional. Atitude 
contra esquiva de enfrentamento. 
Atitude contra a passividade de 
enfrentamento, como se comportar 
em situações adversas, e deixar a 
zona de conforto, capacidade de lidar 
com o estresse.  

Fazer planos contra a 
negação – quando se 
envolve com o risco, a 
exposição aumenta a 
autoeficácia, a coragem e 
o esforço.  

O medo aparece em mais de 50 % das 
narrativas. O medo aparece nos sonhos, nos 
pesadelos e nos mitos das fábulas contadas as 
crianças, a beira da rede, de pai pra filho, na 
hora de dormir. 

 

4. Flexibilidade cognitiva: busca de 
explicações alternativas, redesenho 
positivo, a aceitação de que os 
problemas são temporais e limitados 

Tolerar eventos altamente 
estressantes, redefinição 
do desafio, reconstrução 
de mundo hipotético, 
aceitação de situações de 
extrema dificuldade e de 
enfermidade, estilo 
explicativo 

Somente 60% dos quilombolas receberam o 
Bolsa Família em 2011, a renda per capta de 
40% dos quilombolas continua sendo de 
R$13,00 mensal. Curiosamente, com o Bolsa 
Família, a renda per capta sobe para R$33,00 
por mês. Ou seja, o povo quilombola, sem 
exceção, vive no mais extremo empobrecimento 
e miséria absoluta.  

 

5. Significado e valor na adversidade:  
crescimento pós-traumático, aprender 
com a crise, encontrar benefícios na 
adversidade.  

 

Dar valor a vida, 
relacionamentos 
interpessoais. 

Um exemplo bem-sucedido de resiliência 
quilombola é a associação dos negros com os 
índios, necessária para sobrevivência de ambos. 
Esta associação miscigenou a cultura dos afro-
brasileiros e dos indígenas.  

 

6. Altruísmo: atitude altruísta, 
sentimento de utilidade, missão de 
vida, empatia, compaixão. 

Adaptação bem-sucedida; 
menos sintomas 
traumáticos; ajuda no 
enfrentamento; 
transformar a tragédia em 
atitude pró ativa.  

A solidariedade é a lei áurea do quilombo. O 
quilombola é solidário. Em suas relações 
humanas e sociais utiliza-se da lei do princípio 
da necessidade. Justo é o que é necessário para 
alguém. 

 

7. Espiritualidade: sustentação para o 
entendimento da tragédia, isto é, 
buscar sentido na tragédia, como 
bússola moral. 

Proteção para a 
sobrevivência física e 
emocional.   

 A espiritualidade quilombola do Quilombo do 
Mel é contagiante e produz uma atitude positiva 
diante da vida. É uma espiritualidade estruturada 
na base da  solidariedade e justiça.   

 

8. Treinamento: experiência anterior 
no enfrentamento do trauma, estresse 
inoculado e superado.  

Atitude estoica, 
treinamento prévio em 
situações de estresse - 
tortura, emergências 
experiência prévia com o 
estresse pode favorecer a 
adaptação.  

A fim de sobreviver na floresta como escravo 
fugitivo por mais de dois séculos o quilombola 
lançou mão de todo o conhecimento e 
experiência adquiridos antes, durante e depois 
da escravidão.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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8.23.8 Análise e síntese das Observações de Campo e Narrativas da 

Resistência/Resiliência como qualidades da pessoa ou do grupo - Quadro 17  

 

Registra-se que, apesar de todas as memórias do sofrimento imposto pela antiga 

condição de escravo, isso não destrói a vitalidade do negro quilombola (FREITAS, 1988), que 

facilmente se transforma em resiliência na luta pela vida.  

Quando se analisa o item 1 do modelo proposto – 1. Emoções positivas: otimismo, 

esperança, bom humor, rever as opções, os resultados positivos, ter a capacidade de rir de si 

mesmo – as observações de campo e as narrativas de quilombolas não deixam dúvidas quanto 

às emoções positivas dos habitantes do quilombo do Mel. Safira, 42 anos, afirma: “Para mim, 

o negro quilombola é feliz”! Rio Pedreira, por sua vez, assevera:  

 

E dentro do navio mesmo amarrados, por que o povo negro é um povo alegre, 
animado, aí eles vinham cantando e batucando e como eles falavam de mar abaixo, 
né? Depois o povo foi descendo no navio, mar abaixo, né? Aí colocaram o nome 
Marabaixo por isso. (Rio Pedreira). 

 

A alegria quilombola é contagiante, cheia de felicidade, de uma felicidade simples. 

Aquela felicidade existente sem nenhuma preocupação com o acúmulo de bens. A vida, a vida 

mesma, parece o grande bem e o motivo da alegria e da felicidade quilombola. O quilombola 

ri de si mesmo, do outro e até da adversidade. Parece que aquele modo sertanejo de rir da 

própria desgraça foi incorporado ao modo de ser no quilombo. A alegria, otimismo e 

felicidade simples contagiam todo o grupo e até os visitantes. 

O negro quilombola também é otimista e crédulo. Esse otimismo e credulidade se 

transmutam em esperança. O quilombola vislumbra dias melhores e um futuro melhor para 

todos do quilombo. “Ainda seremos muitos felizes neste quilombo, profetizou nosso último 

Pajé.” – repete com segurança Rio Amazonas, 80 anos.  

2. Controle: locus de controle, autoestima e orgulho, autocontrole, desafio, 

compromisso com o autocontrole sobre fatores estressores. Os líderes quilombolas 

demonstram ansiedade, insatisfação e mesmo inquietação diante da sequência de projetos não 

concluídos. Eles mesmos se comparam com os imigrantes mais recentes que prosperam na 

região. Essa observação realizada pelos próprios quilombolas parece afetar a autoestima do 

grupo.  

O quilombola introjetou a atitude preconceituosa dos brancos em relações aos negros 

e, por isso, não se elogiam. Não reconhecem os feitos, as qualidades, as habilidades e as 
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potencialidades uns dos outros. O autoelogio, o marketing pessoal é uma prática desconhecida 

entre eles. Geralmente se depreciam. A falta de reconhecimento mútuo e a constante 

depreciação alimenta a baixa autoestima e pode minar a autoconfiança do quilombola. Este 

pesquisador observou este fato. E inquiriu algumas vezes por que um não elogiava o outro, 

em situações onde o elogio era absolutamente cabível, como no sucesso alcançado numa 

caçada ou numa pescaria. A resposta pode ser resumida uma frase: “não existe lugar para um 

quilombola metido a besta”.  

Desse modo, contrastando com a autoestima relativamente baixa, o quilombola 

apresenta certo orgulho por ser descendente de escravos fugitivos. A Escala de Autoestima de 

Rosenberg foi aplicada a 42 sujeitos homens e mulheres. A média da autoestima alcançada na 

Escala de Autoestima de Rosenberg, dos sujeitos homens e mulheres, foi de 30,90. Os 

resultados corroboram as observações deste pesquisador.  

É o orgulho inerente à proeza de ser descendente de escravos fugitivos, aqueles que 

não se submeteram à escravidão. Safira, 42 anos: “Porque em pequenina, eu tinha sempre que 

eu não queria ser mais clara do que isso aqui. Queria ser dessa cor mesma. Eu gosto demais 

da minha cor. Ser negro é uma coisa muito boa”. E no extremo oposto do continuo, a 

vergonha imposta pelo preconceito do branco. O quilombola oscila entre estes dois opostos 

deste continuo.  

Existe certa ambivalência no quilombola, entre o autoconceito e a autoestima. De certa 

forma, essa ambivalência expressa o orgulho dos antepassados que enfrentaram e fugiram da 

escravidão, para uns, e da vergonha dessas origens étnicas, devido ao preconceito, para 

outros. Rio Pedreira:  

 

Somos descendentes diretos de escravos africanos fugitivos. Isso deveria ser um 
motivo de orgulho, hoje a gente vê muitas pessoas que se envergonham da sua 
origem, do que são, mas pra gente, nós somos orgulhosos do que nós somos e de 
onde viemos. Alguns se envergonham, têm vergonha da origem. Não contam suas 
origens. Certamente, cria uma outra história e não conta. Mas a gente, dentro da 
própria comunidade tem orgulho. A negação acontece mais com as pessoas que 
saíram da comunidade e moram na cidade. Com certeza, é uma história de 
sofrimento, de angústia, de tristezas, mas também de momentos muito felizes, 
alegres.  

 

3. Engajamento: enfrentar o medo focado na área emocional. Atitude contra esquiva 

de enfrentamento. Atitude contra a passividade de enfrentamento, como se comportar em 

situações adversas, enfrentar o medo, capacidade de deixar a zona de conforto e de lidar com 

o estresse. O medo aparece em mais de 50% das narrativas. O medo aparece nos sonhos, nos 
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pesadelos e nos mitos e nas fábulas contadas às crianças, à beira da rede, de pai para filho, na 

hora de dormir. Falando sobre as sensações deixadas por um sonho recorrente que tem desde 

menino, Rio Negro, 70 anos, fornece a dimensão desse medo: “A sensação é um absurdo. 

Muito ruim, muito ruim… Muito medo, muito medo. Eu sempre acordava muito assustado. 

Pavor mesmo. Pânico. Uma coisa indescritível até, porque você não sabe para onde você vai. 

Um desespero.” 

 O medo quilombola tem raízes históricas profundas. Nasceu no passado, da 

necessidade de sobreviver ao capitão do mato. O medo funde-se, no presente, com o risco real 

de invasão de suas terras pelos grileiros e fazendeiros brancos. A fusão do medo vivenciado 

pelos escravos fugitivos com o medo real da violência de posseiros, fazendeiros e outros 

aventureiros pode ter criado um amálgama coletivo, ego defensivo difícil de romper. Aimé 

Césare (2008) assinala: “Falo de milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o 

medo, o complexo de inferioridade, o temor, a prostração, o desespero, o servilismo” 

(CÉSARE, 2000, apud FANON, 2008, p. 25).  

4. Flexibilidade cognitiva: explicações alternativas,redesenho positivo, aceitação de 

que os problemas são temporais e limitados. Somente 60% dos quilombolas receberam o 

Bolsa Família, em 2011, a renda per capita de 40% dos quilombolas continua sendo de 

R$13,00. Curiosamente, com o Bolsa Família, a renda per capita sobe para R$33,00 por mês. 

Ou seja, o povo quilombola, sem exceção, vive no mais extremo empobrecimento e miséria 

absoluta.  

A sobrevivência nesta situação de extremo empobrecimento obriga o quilombola a 

utilizar-se de todos os meios oferecidos pela natureza e criar outros necessários para amealhar 

com sacrifico o pão de cada dia.  

5. Significado e valor na adversidade: crescimento pós-traumático, aprender com a 

crise, encontrar benefícios na adversidade. Um exemplo bem-sucedido de resiliência 

quilombola é a associação dos negros com os índios, necessária para a sobrevivência de 

ambos os povos, nos tempos de guerra dos tempos idos. Essa associação miscigenou a cultura 

dos afro-brasileiros e dos indígenas. Parece que desse sincretismo cultural surgiu o modo 

quilombola de viver e o conceito de vida boa. Isso se depreende da história do mito da 

mandioca, comum entre índios e quilombolas da Amazônia, embora de origem indígena. 

Além disso, o negro ajudou a construir o estado do Amapá, onde em torno de 80,5% 

da população é de origem negra. Safira, 42 anos:  
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Eu acho que o negro está ajudando o Estado em algumas coisas, porque na minha 
opinião, nós como negro participamos muito e participa até hoje que o trabalho 
continua e estão descobrindo mais trabalho que a origem negra pode fazer. Vocês 
veem que nós estamos aprendendo muita coisa que a nossa origem está 
apresentando. Acho que o negro tem uma participação muito boa.  

  

6. Altruísmo: altruísmo, sentimento de utilidade, missão de vida, empatia, compaixão. 

A solidariedade é a lei áurea do quilombo. O quilombola é solidário. Em suas relações 

humanas e sociais utiliza-se da lei do princípio da necessidade. Justo é o que é necessário para 

alguém. A aplicação deste princípio torna naturalmente o quilombo solidário. O resultado da 

caça, da pesca e do extrativismo colhido por aqueles que estão diretamente envolvidos na 

empreitada costuma ser dividido também com aqueles que não participaram diretamente 

daquela caça, daquela pesca e daquele extrativismo, sempre com a promessa, da parte dos 

beneficiados, de que farão o mesmo, da próxima vez, com seus benfeitores. E não é um blefe. 

Este pesquisador presenciou algumas vezes esta e outras atitudes de solidariedade.  

7. Espiritualidade: sustentação para o entendimento da tragédia, isto é, buscar sentido 

na tragédia, como bússola moral. A espiritualidade do Quilombo do Mel é contagiante. Os 

cultos são uma combinação da liturgia protestante presbiteriana com os tambores africanos. 

Os quilombolas vivem uma fé espontânea, genuína, ingênua até. A fé quilombola é uma 

expressão de misericórdia, solidariedade humana e justiça entre si. Falam o tempo todo de 

Deus, como se Deus ainda estivesse ali com eles. Pregam muito sobre a justiça, especialmente 

o conceito de justiça dos profetas do Velho Testamento. Este pesquisador participou de 12 

cultos religiosos no Quilombo do Mel, dos quais derivam estas observações. Rio Amazonas, 

80 anos, foi o primeiro a converter-se ao protestantismo, em 1966. Ela é o responsável pela 

conversão coletiva do quilombo:  

 

Então, pode ver na minha pregação que eu falo muito mais daquilo que os pastores 
falam, os pregadores falam de um jeito, eu procuro é outro meio. Eu gosto da 
mensagem de Miqueias na minha pregação. Miqueias viveu a cerca de oitocentos 
anos antes de Cristo. Espera aí, o profeta Miqueias falou pro povo, homem, o 
senhor te ensinou o que é bom e o que que ele pede de ti? Capítulo seis, versículo 
oito de Miqueias: “Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor 
pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes 
humildemente com o teu Deus? 

 

8. Treinamento: experiência anterior no enfrentamento do trauma, estresse inoculado e 

superado. A fim de sobreviver na floresta como escravo fugitivo, por mais de dois séculos, o 

quilombola lançou mão de todo o conhecimento e experiência adquiridos antes, durante e 

depois da escravidão. As experiências de sobrevivência no navio negreiro, a sobrevivência na 
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floresta e a necessidade de sobreviver no cotidiano parecem alimentar a capacidade 

quilombola e superar o estresse. Estresse, este pesquisador jamais observou no quilombo.  

O conceito de vida boa na verdade é um antidoto contra o estresse. O quilombola vive 

e realiza suas tarefas no seu ritmo, no seu tempo. Um tempo ditado também pelas condições 

climáticas adversas da foz do rio Amazonas. Por isso, ele trabalha sempre entre as 5 e as 11 

horas da manhã, e, geralmente, no final da tarde. Entre 11 horas e as 15h:30min, o calor e a 

umidade relativa do ar tornam o trabalho insuportável. O quilombola adaptou-se de modo 

natural às condições climáticas da religião do Baixo Amazonas.  

A Hipótese V – O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência 

- se confirma totalmente, posto que dos oito fatores preditores de resiliência, os quilombolas 

preenchem totalmente pelo menos seis deles: 1. Emoções positivas; 4. Significado e valor na 

adversidade; 5. Flexibilidade cognitiva: explicações alternativas; a aceitação dos problemas, 

compreender que os problemas são temporais e limitados; 6. Crescimento pós-traumático, 

aprender com a crise, ressignificar a vida após o trauma, encontrar benefícios na adversidade; 

7. Espiritualidade, isto é, buscar sentido na tragédia, como bússola moral; 8. Treinamento: 

experiência anterior no enfrentamento do trauma, estresse inoculado e superado.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O quilombo surge, nesta pesquisa, como um fator de resistência e construção da 

identidade negra. O quilombo nasce da resistência explícita à escravidão. O quilombo emerge, 

em meio à violência da escravidão, como uma cidade de refúgio e uma forja de identidade. A 

identidade do negro no quilombo é muito forte. O quilombo é um fator de coesão grupal e de 

reafirmação da identidade negra. O quilombo também pode ser um fator de segregação. O 

quilombo nasceu e vive até hoje em oposição ao mundo dos brancos.  

No Macapá, Amapá, essa é a regra, porque a sociedade dos brancos vive em oposição 

ao mundo dos negros. Por essa razão, a cidade de Mazagão foi dividida em duas, a cidade dos 

negros, Mazagão Velho, e a cidade dos brancos, Mazagão Novo, conforme registro do 

historiador Geraldo Peçanha de Almeida (2011). O que Frantz Fanon (2008, p. 27) afirma 

sobre os negros da Martinica parece válido também para os negros do Macapá: “O branco está 

fechado na sua brancura. O negro na sua negrura”. O isolamento racial pode alimentar o 

trauma intergeracional decorrente das memórias da escravidão e mantém o quilombola 

aprisionado ao complexo cultural, fechado em si mesmo.  

As teorias que dão sustentação à hipótese da existência do trauma intergeracional e sua 

transmissão foram analisadas desde as suas raízes históricas, com Sigmund Freud (2006a) e 

Carl Gustav Jung (1984), até os dias atuais, com a neurociência de Wilkinson (2009) e a 

epigenética de Rachel Yehuda (2015). O trauma histórico intergeracional é um conceito 

válido para se compreender as populações que vivenciaram a experiência do genocídio e/ou 

experimentaram traumas históricos em guerras, atos terroristas, cataclismos, ou mesmo 

calamidades públicas, como ocorreu, por exemplo, com os descendentes dos sobreviventes de 

campos de concentração do Holocausto e os descendentes de escravos no Brasil.  

A teoria do complexo cultural possibilita, por sua vez, examinar o impacto do trauma 

histórico intergeracional na produção de complexos que se desenvolvem inconscientemente, 

nessas populações, mantendo-as coesas em torno do modo de vida possível e suficiente para a 

sobrevivência. Tanto a teoria do trauma histórico intergeracional quanto a teoria do complexo 

cultural retiram a Psicologia Analítica do espectro do sujeito individualmente considerado, 

para reposicioná-lo no caleidoscópio da cultura e do grupo. Nesta pesquisa, a teoria do 

complexo cultural foi analisada desde os seus primórdios, no teste de associação verbal de 

Carl Gustav Jung (1975), até sua adoção na compreensão de fenômenos grupais 

contemporâneos, por Thomas Singer e Samuel L. Kimbles (2004) e Denise Ramos (2004).  
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Esta investigação assentou-se sobre o método misto, em sua execução. A análise da 

produção cultural de 42 sujeitos quilombolas, homens e mulheres, do Quilombo do Mel da 

Pedreira, Macapá – Amapá, realizou-se por métodos quantitativos e qualitativos: a observação 

participante; a observação etnológica e etnográfica; a entrevista semidirigida; a análise de 

conteúdo; o Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra; a Escala de Autoestima de 

Rosenberg; e a análise estatística simples. O exame da produção cultural de habitantes do 

Quilombo do Mel, por métodos quantitativos qualitativos, permitem afirmar que as hipóteses 

suscitadas nesta pesquisa foram comprovadas quase em sua totalidade.  

A Hipótese I – O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da 

escravidão permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas – 

confirmou-se não só com as memórias da escravidão visíveis nas narrativas dos quilombolas, 

mas também com as letras das músicas, com o conteúdo dos sonhos e da memória gestual dos 

ritos (como na dança do Marabaixo), reafirmando-se, com a emergência no presente, de 

sentimentos de sofrimento inerentes às memórias do trauma intergeracional da escravidão que 

se presentifica nas narrativas e nos ritos, no tempo presente. O quilombola sente-se 

participante das memórias da escravidão, no mais das vezes, usa o nós para se referir a esse 

passado sombrio.  

Ademais, o quilombola da floresta utiliza-se do nós para contar as histórias da 

escravidão. O nós o inclui de forma presente e trágica nas narrativas. O quilombola revive a 

tragédia da escravidão como se estivesse vivenciando os sentimentos correspondentes. O 

trauma histórico intergeracional da escravidão permanece presente na memória coletiva e na 

produção cultural dos habitantes do Quilombo do Mel da Pedreira de maneira indelével.  

Hipótese II – O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de 

inferioridade na população quilombola. Esta hipótese confirma se em parte pelos resultados 

do Inventário de Autoconceito de Adriano Vaz Serra. E confirma-se completamente pelos 

resultados da Escala de Autoestima de Rosenberg.  

Hipótese III – Observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como 

sintoma do complexo cultural. Conquanto, inicialmente, o complexo cultural de inferioridade 

pareça não afetar negativamente o autoconceito de quilombolas, registra-se que o número de 

sujeitos que respondeu ao Inventário de Vaz Serra é inferior àquele que realizou a Escala de 

Autoestima de Rosenberg. Somente 29 sujeitos responderam ao Inventário de Autoconceito 

de Vaz Serra. A Escala de Autoestima de Rosenberg foi aplicada a 42 sujeitos.   
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O resultado próximo da média no Inventário de Autoconceito de Vaz Serra aponta 

para o sentimento de ambivalência que o quilombola parece apresentar em relação à sua 

autoimagem e à sua identidade perante a comunidade dos brancos. Se existe o orgulho de ser 

descendente de escravos porque resistiram de forma heroica à escravidão, ainda permanece o 

estigma preconizado pela sociedade dos brancos, que liga automaticamente o quilombola à 

escravidão para alimentar o preconceito racial – e esta é vista de forma negativa por negros e 

brancos.  

O medo constitui o principal sintoma do trauma histórico intergeracional da 

escravidão em quilombolas. O medo, o pânico e mesmo o pavor funcionam como o núcleo 

central das narrativas, especialmente daquelas passadas de pai para filho, à beira da rede de 

dormir. O medo surge naturalmente nos sonhos coletivos dos quilombolas. O medo é a 

estrutura central do sonho coletivo com o mito do Cabeça de Fogo. A estrutura onírica do 

Cabeça de Fogo representa e sintetiza o trauma histórico intergeracional do quilombola. O 

Cabeça de Fogo é um ser mutilado, daimônico, numinoso e terrível.  

O encontro do sujeito com essa entidade serve para adoecê-lo e paralisá-lo frente à 

vida cotidiana. E, em certo sentido, paralisa também a comunidade, posto que a expectativa 

do ressurgimento do Cabeça de Fogo para alguém do quilombo, em algum lugar incerto, 

deixa a comunidade em constante estado de alerta. Nesse sentido, o Cabeça de Fogo pode 

representar o trauma em sua totalidade. O resultado de tudo isso: o medo parece paralisar o 

quilombola em face da realidade circundante e da cultura dos brancos, desse modo, 

empobrecendo as suas possibilidades de desenvolvimento autossustentável, mesmo quando 

encontra meios econômicos e suporte para esse fim. 

 No fundo, a indiferença quilombola diante do desenvolvimento experimentado pelos 

brancos e seus métodos o mantém aprisionado ao passado e o impede de viver o presente e 

vislumbrar o futuro. O presente é vivenciado na presentificação do passado da escravidão, 

num kairós perene.  

Hipótese IV – A Observa-se uma baixa autoestima na população quilombola como 

sintoma do complexo cultural. Esta hipótese foi verificada pela aplicação da Escala de 

Autoestima de Rosenberg. A hipótese confirmou-se pelos resultados alcançados por 42 

sujeitos quilombolas. A média brasileira para a Escala de Rosenberg é de 32,9. A média geral 

dos quilombolas foi de 30,2. A média dos homens foi de 30,9 e a média das mulheres, de 

29,1. Logo, a média dos homens foi ligeiramente superior à média das mulheres.  
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A população de idosos constantes da amostra não altera os resultados. Excluindo-se os 

seis idosos, a média geral da população, permaneceu em 30,2. Não se revelou diferença 

significativa entre a média de homens e de mulheres, quanto à autoestima. Não se registrou, 

igualmente, diferença significativa no grupo com os seis idosos, pois, com estes, a média foi 

de 30,21 e, sem os idosos, a média foi de 30,28.  

Além da baixa autoestima, esses resultados revelam também o sentimento de 

ambivalência do quilombola no tocante à sua autoestima, o que pode ser um fator indicador 

de mal-estar e de paralisia perante a realidade.  

Paralelamente à baixa autoestima, o principal sintoma de inferioridade vivenciado pelo 

quilombola encontra-se associado à inferioridade econômica gerada pelas precárias condições 

socioeconômicas frente à sociedade dos brancos. 

A Hipótese V – O complexo cultural afeta negativamente o modo de vida de 

quilombolas e contribui para o empobrecimento da população.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)14, divulgados pelo 

Censo de 2010, mostram que o Produto Interno Bruto (PIB), per capita do Brasil – resultado 

da divisão entre as riquezas produzidas por um país e sua população – chegou a R$19.016 em 

2010, o equivalente a US$10.237. O que corresponderia a um salário mensal de cerca de 

R$1,4 mil. Registra-se não existir termo de comparação entre a renda per capita da população 

quilombola com a do Brasil em geral. 

Mesmo com o Bolsa Família, que atende 60% dos quilombolas, em 2011, a renda per 

capita de 40% dos quilombolas restou abaixo da linha da pobreza, de R$13,00 por mês, o que 

corresponde a uma renda per capta anual de R$156,00 por ano! O Bolsa Família não 

consegue alavancar a renda quilombola para o suprimento das necessidades básicas. O Bolsa 

Família elava a renda per capita para R$33,00 por mês, e soma uma renda per capta anual de 

R$840,00. Não é incomum um quilombola adulto deixar de comer num dia determinado da 

semana para sobrar um pouco de comida para as crianças (PINTO et at., 2014).  

O Quilombo do Mel encontra-se dentro do universo da amostra pesquisada pelo 

governo federal. Dos moradores do Quilombo do Mel da Pedreira, apenas três sujeitos 

ganham um pouco acima do salário mínimo. Os aposentados percebem mensalmente um 

salário mínimo, enquanto os demais ganham menos que um salário mínimo, como ficou 

suprademonstrado.  

                                                
14 Cf. IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/censo10052011.shtm>. Acesso em: 
23 jul. 2014.  
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A fim de se adaptar à vida na floresta e talvez em consequência do trauma histórico e 

do complexo cultural, o quilombola da foz do Rio Amazonas desenvolveu um estilo de vida 

próprio, eternizado pela canção do músico e compositor Zé Miguel – a vida boa. A vida boa 

ou a forma como o quilombola enfrenta a vida situa-se num outro tempo, um tempo 

primordial, aqui chamado de kairós. Parece que, na vivência da vida boa, o quilombola dribla 

o chronos com suas exigências de planejamento, produção e acúmulo de bens. 

 O quilombola, no quilombo, vive num outro tempo. Já em Macapá, o quilombola se 

vê obrigado a atravessar os umbrais do chronos para viver no tempo do planejamento, 

produção e acúmulo de bens inerente ao modo de vida na sociedade dos brancos. Viver em 

Macapá, cercado de preconceito racial, também o deprime.  

Essa forma de vida foi cristalizada na expressão Melhor que o Mel, só o céu! Esse 

mote abre todas as reuniões realizadas pela comunidade no quilombo. A reunião começa com 

a expressão enfática, emocionada e coletiva, de Melhor que o Mel, só o céu! Após as 

discussões da pauta, a reunião termina com essa mesma expressão. Se o quilombo é o céu do 

quilombola, se a alternativa ao quilombo é o céu dos cristãos, a expressão não deixa dúvida de 

que não existe vida fora do quilombo.  

A vida boa pode ser considerada uma forma de resistência/resiliência, pois pode servir 

para camuflar a dureza e a crueldade da vida no quilombo. Viver na floresta, abaixo da linha 

da pobreza, sem assistência médica, sem assistência odontológica, sem remédios, sem 

dinheiro para suprir as necessidades básicas de uma dieta alimentar mínima, parece 

insuportável sem a vida boa.  

Quanto à Hipótese VI – O que define a vida no quilombo é o conceito de 

resistência/resiliência –, do ponto de vista da resiliência, é incontestável. Senão, vejamos.  

Os quilombolas do Macapá vieram do Marrocos, em meados do século XVIII. Em 

Macapá, resistiram à escravidão e às intempéries. Na floresta amazônica, adaptaram-se ao 

clima agressivo da região, com chuvas abundantes, alta umidade relativa do ar e altas 

temperaturas. Integraram-se naturalmente à vida na floresta. Da floresta, retiram o alimento 

para alimentar seus corpos, a madeira para construir suas casas e o remédio para curar suas 

enfermidades. O quilombo nasce para resistir e sobreviver. E sobrevive!  

Conforme os Fatores Positivos Preditores de Resiliência de Martha Kent e Mary C. 

Davis (KENT; DAVIS, 2010). Nos itens observados, a comunidade quilombola preenche 

sobejamente atitudes de resiliência em pelos menos seis deles:  
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1. O quilombola apresenta emoções positivas: otimismo, esperança, bom humor, e 

demonstra uma capacidade imensa para rir de si mesmo e da adversidade; 4. Parece que o 

quilombola retirou forças para sobreviver a partir da experiência da escravidão, por isso 

encontrou um sentido na adversidade: a libertação e a liberdade. 5. A fim de adaptar-se às 

novas condições de vida no Novo Mundo, o quilombola precisou aplicar a flexibilidade 

cognitiva na solução dos problemas prementes impostos pela vida na floresta. E, ainda, a 

buscar explicações e soluções alternativas para a sua situação. 6. Com certeza, o quilombola 

cresceu após vivenciar o trauma da escravidão. Da escravidão para a libertação e a liberdade, 

há um longo caminho o ser percorrido. Posto que, em suas relações, demonstra atitude de 

altruísmo, solidariedade, sentimento de utilidade, missão de vida, empatia e compaixão. 7. O 

quilombola encontra, na pregação e na prática da justiça e da solidariedade, as forças 

necessárias para enfrentar as injustiças sofridas no passado e no presente. 8. O conceito de 

vida boa na verdade é um antidoto contra o estresse. O quilombola vive e realiza suas tarefas 

no seu ritmo, no seu tempo. Um tempo ditado também pelas condições climáticas adversas da 

foz do rio Amazonas.  

Destaca-se, contudo, terem aparecido poucas referências de resiliência quando se 

refere aos itens abaixo: 2. Controle: locus de controle, autoestima e orgulho, autocontrole, 

desafio, compromisso com o autocontrole sobre fatores estressores; 3. Engajamento: enfrentar 

o medo focado na área emocional. Atitude contra esquiva de enfrentamento. Atitude contra a 

passividade de enfrentamento, como se comportar em situações adversas, enfrentar o medo, 

capacidade de deixar a zona de conforto e de lidar com o estresse.  

A convivência deste pesquisador com os quilombolas transformou completamente a 

sua visão das populações negras. No lugar do preconceito do branco, ampliou-se a admiração 

e o respeito pela dignidade da pessoa humana. Desenvolveu-se a admiração da forma tão 

simples, tão despojada e até tão apática de viver, sem a preocupação com o planejamento dos 

lucros, das metas a serem alcançadas e do acúmulo de bens.  

Admiração também pela ousadia, pela coragem e pela sua resistência/resiliência em 

sobreviver no meio da floresta invisível ao mundo dos brancos. O contato direto com essas 

populações fomentou ainda o respeito pela integridade da dignidade da pessoa humana, 

respeito pela capacidade dessas populações de terem resistido e sobrevivido à escravidão. E 

respeito pela luta quilombola, desde as suas origens até o tempo atual, desejosa de exercer o 

direito inalienável do ser humano de autodeterminação perante o outro.  
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As dificuldades para a realização desta pesquisa devem ser atribuídas às limitações do 

próprio pesquisador, à complexidade dos objetivos propostos, bem como à distância 

geográfica do objeto pesquisado, bem como à escassez de recursos para a realização da 

pesquisa.  

Os moradores do Quilombo do Mel da Pedreira estão abertos à pesquisa. 

Demonstraram-se acessíveis a uma proposta de intervenção. Ao final da pesquisa, o Líder 

Quilombola, Rio Solimões, disse para todos ouvirem: “Depois que o Doutor terminar sua 

pesquisa, esperamos que ele nos traga os resultados e venha nos ajudar a superar alguns 

problemas e dificuldades encontrados”. Este pesquisador ouviu esta colocação apropriada 

como um desafio a mais.  

Uma proposta de prévia intervenção necessária, a ser discutida com a comunidade, há 

de considerar alguns aspectos relevantes para ser implementada a fim de alcançar algum 

sucesso. 

O primeiro aspecto a considerar, sem dúvida, diz respeito à necessidade de se dar voz 

aos quilombolas. Quilombolas aqui considerados no plural, visto que eles mesmos se colocam 

da primeira pessoa do plural para narrar suas lutas, vitórias e fracassos. Dar voz aos 

quilombolas para se ouvir enquanto comunidade secular de resistência e resiliência. Dar voz a 

fim de falar com a sociedade dos brancos, de igual para igual.  

Há de se pensar, para isso, numa escuta coletiva, grupal. Os quilombolas sentem-se 

absolutamen à te vontade para falar nas reuniões coletivas da comunidade. É uma 

característica que pode ser importante numa proposta de intervenção.  

O segundo aspecto, na escuta coletiva, há de se considerar, destacar e devolver aos 

quilombolas aqueles aspectos relevantes e preditores de resistência e resiliência da saga 

quilombola. Os aspectos da memória coletiva que favorecem a identidade étnica, seus valores 

positivos, sua capacidade de superação e sabedoria devem ser destacados para a própria 

comunidade participante de uma proposta de intervenção. 

O terceiro vetor de uma proposta de intenção deve orientá-los no sentido de mapear o 

capital humano existente na comunidade, com destaque para os sábios do quilombo que 

detêm a sabedoria quilombola, responsável pela sobrevivência no quilombo há séculos. 

Resgatar a figura do curandeiro com suas ervas e encantamentos; preservar o mateiro com seu 

conhecimento da fauna e da flora; destacar a importância daqueles que são agricultores, 

caçadores, pescadores para que juntos, os sábios do quilombo desenvolvam uma proposta de 

desenvolvimento sustentável que nasça do quilombo para o quilombo.  
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O quarto fator a considerar reside na necessidade de mapear os recursos naturais do 

quilombo e da floresta do entorno que lhes fornece alimentação, cura para as enfermidades e 

madeira para a construção de casas e outras instalações necessárias à vida no quilombo. 

O quinto elemento desta proposta consiste em potencializar a produção e distribuição 

adequada da farinha, sem a figura do atravessador de farinha, por meio do treinamento 

adequado para uso de novas tecnologias. Os quilombolas são mestres na arte da farinhada e a 

farinha do Quilombo do Mel é considerada uma das melhores da região.  

Outro ponto importante consiste em valorizar a organização coletiva do quilombo 

através da Associação de Moradores e Remanescentes do Quilombo do Mel da Pedreira que 

já se encontra em plena atividade. A organização socioeconômica e espiritual pode romper 

com o isolamento do Quilombo do Mel em relação aos demais quilombos da região e mesmo 

quanto à sociedade dos brancos, que precisam consumir os produtos quilombolas.  

Finalmente, em sétimo lugar, facilitar ao quilombola o aprendizado com os erros e 

acertos do passado. Como, por exemplo, avaliar coletiva e objetivamente cada um dos 

projetos começados e não desenvolvidos nos últimos dez anos para se conhecer os pontos 

fortes da comunidade, mesmo no tocante aos projetos que não vingaram. O resultado deste 

aprendizado pode ser útil na consecução de projetos presentes e futuros.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO E ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA DO 

QUILOMBO DO MEL 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

  

NOME: .........................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ......................................................  

SEXO:  M □   F □ 

DATA/NASCIMENTO: ......./......./....... 

ENDEREÇO:................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Nº: ................................  BAIRRO:  ............................................................................................  

CIDADE: ....................................................................................... ESTADO: ............................ 

CEP:  .............................................  

TELEFONE: DDD (.....) ........................................  CELULAR (...) ........................................ 

PROFISSÃO: ................................................. GRAU DE INSTRUÇÃO: ................................. 

COMUNIDADE ÉTNICA: .......................................................................................................... 

 

1. Como surgiu a comunidade do Quilombo do Mel? Como surgiu o Quilombo do 

Mel na História?  Conte-me essa história. 

2. Quais as origens africanas do quilombo do mel  

3. Como a história do quilombo está ligada a história da escravidão?  

4. A história do Mel é contada para as novas gerações? Como é contada? Quem 

conta?  

5. Quais principais histórias/estórias são contadas de pai para filho?  

6. O que significa a dança do  Marabaixo? Quais suas origens: Qual seu sentido? 

Qual a mensagem do Marabaixo para as novas gerações?  

7. Qual é o papel do sonho, na comunidade? Que importância tem o sonho? 
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8. Poderia me contar algum sonho que marcou você ou a comunidade, nos 

últimos tempos?  

9. Qual o sentido desse sonho para você? Como você o entende? Como você o 

explica? 

10. Que associações você faz com esse sonho?  

11. O que significa a expressão “Que vida boa su mano”, da música do Zé Miguel?  

12. O que significa vida boa no Quilombo do mel?  

13. Quando existia Pajé na comunidade, antes da conversão ao protestantismo, 

qual a função do Pajé?  

14. Nas memórias do quilombo, qual a lembrança mais marcante do último Pajé?  

15. Me fale da vida quilombola: sus lutas, suas dificuldades e suas vitórias.  

16.  O que você diria para um desconhecido sobre a vida no quilombo?  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 

INSTITUIÇÃO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Instituição Associação de Moradores e 

Remanescentes do Quilombo do Mel da Pedreira 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA  

NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGUIANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Associação de Moradores e Remanescentes do Quilombo do Mel da Pedreira 

 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição, Associação dos Moradores e Remanescentes do 

Quilombo do Mel da Pedreira, CNPJ: 07.571.697/0001-08, a participar da pesquisa com 

título provisório MELHOR QUE O MEL, SÓ O CÉU”: TRAUMA 

INTERGERACIONAL, COMPLEXO CULTURAL E RESILIÊNCIA NA DIÁSPORA 

AFRICANA (Um estudo de caso do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá). Nesta 

pesquisadas serão verificadas as hipóteses abaixo descritas.  

 

I. O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da escravidão 

permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas.  

II. O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de inferioridade 

na população quilombola.  

III. Observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

IV. Observa-se uma baixa autoestima na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

V. O complexo cultural afeta negativamente o modo de vida de quilombolas e 

contribui para o empobrecimento da população.  

VI. O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar o trauma histórico intergeracional da 

escravidão e o complexo cultural na produção cultural de quilombolas e suas consequências 

para o modo quilombola de viver: a vida boa.  

 

Objetivos Específicos alcançados por esta pesquisa são descritos a seguir:  

 

a) Avaliar as teorias psicológicas do trauma intergeracional e do complexo 

cultural em face da sua consistência interna e aplicabilidade no campo.  

b) Analisar a presença do trauma histórico intergeracional nas memórias da 

escravidão presentes nas narrativas e na produção cultural de quilombolas. 

c) Constatar a existência do complexo cultural da vida boa em seus aspectos 

positivos e negativos, na produção cultural de quilombolas.  

d) Explicitar os sintomas decorrentes do trauma histórico intergeracional da 

escravidão e do complexo cultural.  

e) Relacionar o complexo cultural com o baixo autoconceito de quilombolas 

f) Relacionar o complexo cultural com a baixa autoestima de quilombolas 

g) Compreender a resistência/resiliência como forma de sobrevivência no 

quilombo, em seus aspetos positivos e negativos.  

 

 Os dados para a elaboração desta pesquisa, ou seja, a produção cultural de 

quilombolas, serão colhidos por este pesquisador através da observação participante, do diário 

de campo e da entrevista livres e/ou semidirigida com sujeitos voluntários do Quilombo do 

Mel da Pedreira, em Macapá/AP. Serão também aplicado aos sujeitos voluntários o Inventário 

de Autoconceito de Adriano Vaz Serra e a Escala de Auto Estima de Rosenberg a fim de 

melhor avaliar o autoconceito e a autoestima dos participantes.  

 Os sujeitos participantes desta pesquisa serão assistidos por este pesquisador, durante 

todo o processo, a fim de garantir a integridade dos participantes. Ao final, os resultados 

obtidos, serão divulgados às respectivas comunidades e, particularmente, serão transmitidos 
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aos participantes da pesquisa. Tal transmissão será realizada de modo oral e escrito, no 

mesmo local em que as pesquisas foram realizadas. 

 Em qualquer etapa do estudo, os participantes e a Instituição terão acesso ao 

Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço registrado 

a seguir) e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, livremente, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 A comunidade étnica dos quilombolas, e aos sujeitos participantes serão garantidos o 

sigilo, a privacidade e a confidencialidade dos dados coletados. Quanto às questões 

respondidas, será resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável 

terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

 Esta pesquisa coaduna-se com os princípios do Estatuto da Igualdade Racial – Lei nº 

12.288, de 20 de julho de 2010, em seu Artigo 10, Incisos II e III: “Produção de conhecimento 

científico e tecnológico em saúde da população negra” e “O fomento à realização de estudos e 

pesquisas sobre racismo e saúde da população negra”. Esta investigação está em sintonia 

também com o Estatuto do Índio, mais especificamente com a Lei nº 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973. A pesquisa será submetida aos rigores da ética em pesquisa com seres 

humanos, de acordo a Resolução nº 466/2012, que trata de pesquisas e testes em seres 

humanos, publicada no dia 13 de junho de 2012, no Diário Oficial da União. 

 Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, com sede no campus Monte Alegre, localizado no andar 

térreo do Edifício Reitor Bandeira de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969, no 

bairro de Perdizes, em São Paulo/SP, CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: 

cometica@pucsp.br. 

 Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento dessa Instituição para 

o contato deste pesquisador com os sujeitos da pesquisa.  

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente de que a participação da Instituição e 

dos Sujeitos de Pesquisa é absolutamente voluntária e que, a qualquer momento, eles têm o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, livremente, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

  Desde já, agradecemos a sua colaboração.  

 

mailto:cometica@pucsp.br
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Local:___________________________________________   

 

Data:______/_______/_______ 

 

 

______________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da Associação  

de Moradores e Remanescentes do Quilombo do Mel da Pedreira 

 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito desta pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos ou desconfortos e a possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 

qualquer explicação, penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

 

Local:___________________________________________   

 

Data:______/_______/_______ 

  

 

_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do Orientador  

 

1ª Testemunha: _________________________________________________________ 

 

CPF:________________________________  RG:  ____________________________ 

 

2ª Testemunha:  _________________________________________________________ 

 

CPF:  ______________________________________  RG:  ______________________ 

Nome e Endereço do Pesquisador:  
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Antonio Maspoli de Araújo Gomes 

Rua da Consolação, nº 892 – Prédio 25 

Consolação 

São Paulo/SP 

Telefone: (11) 21148882 / Celular: (11) 971115506 

E-mails: maspolipeixe@yahoo.com.br / antoniomaspoli@uol.com.br 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

O Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP – Sede Campus Monte Alegre – está disponível 

para os esclarecimentos e os encaminhamentos necessários para tramitação de Protocolos de 

Pesquisa na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

O CEP – Sede Campus Monte Alegre localiza-se no andar térreo do Edifício Reitor Bandeira 

de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969 – Perdizes – São Paulo/SP – CEP: 

05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br 

 

 

mailto:maspolipeixe@yahoo.com.br
mailto:antoniomaspoli@uol.com.br
mailto:cometica@pucsp.br
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

SUJEITO DA PESQUISA  

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA  

NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGUIANOS 

 

PESQUISADOR: Antonio Maspoli de Araújo Gomes 

ORIENTADORA: Drª Denise Gimenez Ramos 

CARGO/FUNÇÃO: Psicólogo/Professor Universitário 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA Nº CRP 06/47317 

Doutorando da PUC/SP 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU DO 

RESPONSÁVEL LEGAL  

 

NOME: .........................................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ......................................................  

SEXO:  M □   F □ 

DATA/NASCIMENTO: ......./......./....... 

ENDEREÇO:................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Nº: ..........................BAIRRO: ............................................................................................  

CIDADE: .............................................................................ESTADO: ............................ 

CEP:  ............................................. TELEFONE: DDD (.....) ........................................  

CELULAR (.....) ......................................... 

PROFISSÃO: ...................................... GRAU DE INSTRUÇÃO:....................................  

COMUNIDADE ÉTNICA:................................................................................................. 
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1. DADOS SOBRE A PESQUISA  

Eu________________________________________________________________________, 

RG:____________________, CPF:____________________, fui convidado pelo 

Doutorando:________________________________________________________________, 

RG:____________________, CPF:____________________, da pesquisa:  

MELHOR QUE O MEL, SÓ O CÉU”: TRAUMA INTERGERACIONAL, 

COMPLEXO CULTURAL  E RESILIÊNCIA NA DIÁSPORA AFRICANA  (Um 

estudo de caso do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá) 

 

2.  AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:       

RISCO MÍNIMO (X) RISCO BAIXO (  )  RISCO MÉDIO (  )  RISCO MAIOR (  ) 

    

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: Um (01) ano (2015) 

 

4. DESENHO DO ESTUDO E OBJETIVO(S):  

Nesta pesquisadas serão verificadas as hipóteses abaixo descritas.  

A fim de realizar a pesquisa foram traçadas as hipóteses e objetivos relacionados a seguir: 

HIPÓTESES  

 

I. O trauma histórico intergeracional decorrente das memórias da escravidão 

permanece presente nas narrativas e na produção cultural de quilombolas.  

II. O trauma histórico intergeracional gera um complexo cultural de inferioridade 

na população quilombola.  

III. Observa-se um baixo autoconceito na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

IV. Observa-se uma baixa autoestima na população quilombola como sintoma do 

complexo cultural.  

V. O complexo cultural afeta negativamente o modo de vida de quilombolas e 

contribui para o empobrecimento da população.  

VI. O que define a vida no quilombo é o conceito de resistência/resiliência.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar o trauma histórico intergeracional da 

escravidão e o complexo cultural na produção cultural de quilombolas e suas consequências 

para o modo quilombola de viver: a vida boa.  

 

Objetivos Específicos alcançados por esta pesquisa são descritos a seguir:  

 

a) Avaliar as teorias psicológicas do trauma intergeracional e do complexo 

cultural em face da sua consistência interna e aplicabilidade no campo.  

b) Analisar a presença do trauma histórico intergeracional nas memórias da 

escravidão presentes nas narrativas e na produção cultural de quilombolas. 

c) Constatar a existência do complexo cultural da vida boa em seus aspectos 

positivos e negativos, na produção cultural de quilombolas.  

d) Explicitar os sintomas decorrentes do trauma histórico intergeracional da 

escravidão e do complexo cultural.  

e) Relacionar o complexo cultural com o baixo autoconceito de quilombolas 

f) Relacionar o complexo cultural com a baixa autoestima de quilombolas 

g) Compreender a resistência/resiliência como forma de sobrevivência no 

quilombo, em seus aspetos positivos e negativos.  

 

 Os dados para a elaboração desta pesquisa, ou seja, a produção cultural de 

quilombolas, serão colhidos por este pesquisador através da observação participante, do diário 

de campo e das entrevistas livres e/ou semidirigidas com sujeitos voluntários do Quilombo do 

Mel da Pedreira, em Macapá/AP. Serão também aplicado aos sujeitos voluntários o Inventário 

de Autoconceito de Adriano Vaz Serra e a Escala de Auto Estima de Rosenberg a fim de 

melhor avaliar o autoconceito e a autoestima dos participantes.  

 



247 

 

 
 

5. Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista semidirigida, com questões 

abertas sobre trauma cultural, religião e saúde. 

  

6. Esta pesquisa não oferece nenhum tipo de risco a você. 

 

7. O benefício relacionado à sua participação será a de aumentar o conhecimento científico, 

uma vez que os dados desta pesquisa serão usados para a construção de uma tese de 

doutorado e serão socializados entre os sujeitos e as comunidades técnicas envolvidas.  

 

8. Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador e pesquisador é o doutorando Antonio Maspoli de Araújo Gomes, que pode ser 

encontrado no endereço institucional: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da 

Consolação, nº 892, Prédio João Calvino, sala 49. Telefone(s): (11) 971115506 e (11) 

21148613. E-mail: antoniomaspoli@uol.com.br/maspolipeixe@yahoo.com.br. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com sede no 

campus Monte Alegre, localizado no andar térreo, do Edifício Reitor Bandeira de Mello, na 

sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969, no bairro de Perdizes, em São Paulo/SP, CEP: 05015-

001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br. 

 

9. É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento de participação nesta pesquisa, a 

qualquer momento, e de deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo pessoal ou 

explicação prévia.  

   

10. Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

outros sujeitos, não sendo divulgada a identificação de nenhum deles. 

 

11. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

 

mailto:antoniomaspoli@uol.com.br/maspolipeixe@yahoo.com.br
mailto:%20cometica@pucsp.br
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12. Despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o participante, em qualquer fase 

do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação.   

 

13. A participação é voluntária, dentro do absoluto respeito à dignidade da pessoa humana.  

 

14. É compromisso de o pesquisador utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa.  

   

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou do que foi lido para mim, 

descrevendo o estudo MELHOR QUE O MEL, SÓ O CÉU”: TRAUMA 

INTERGERACIONAL, COMPLEXO CULTURAL E RESILIÊNCIA NA DIÁSPORA 

AFRICANA (Um estudo de caso do Quilombo do Mel da Pedreira, em Macapá). Eu 

discuti livremente com o doutorando Antonio Maspoli de Araújo Gomes sobre a minha 

decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso à assistência médico-

psicológica por qualquer evento decorrente desta pesquisa. Concordo voluntariamente em 

participar desta investigação e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido ou no meu atendimento nesse serviço.  

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável:  

 

                                     _______________________________________________________ 

 

Rubrica do pesquisador   

 

_____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  
Assinatura do sujeito/representante legal 
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 Data  ____ /____/____         

 

____________________________________________________ 
                                                                             Assinatura da testemunha 

 

 Data  ____ /____/____         

 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual (somente para o responsável do projeto).  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal, para a participação neste estudo.  

 

____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 Data  ____ /____/____         

 

Nome e Endereço do Pesquisador:  

Antonio Maspoli de Araújo Gomes 

Rua da Consolação, nº 892 – Prédio 25 

Consolação 

 São Paulo/SP 

Telefone: (11) 21148882 / Celular: (11) 971115506 

Emails: maspolipeixe@yahoo.com.br / antoniomaspoli@uol.com.br 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP 

O Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP – Sede Campus Monte Alegre – está disponível 

para os esclarecimentos e os encaminhamentos necessários para tramitação de Protocolos de 

Pesquisa na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

O CEP – Sede Campus Monte Alegre localiza-se no andar térreo do Edifício Reitor Bandeira 

de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969 – Perdizes – São Paulo/SP – CEP: 

05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br 

 

mailto:maspolipeixe@yahoo.com.br
mailto:antoniomaspoli@uol.com.br
mailto:cometica@pucsp.br
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ANEXO A – INVENTÁRIO CLÍNICO DE AUTOCONCEITO DE ADRIANO VAZ 

SERRA 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

PROGRAMA DE DOUTORADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGIANOS 

 

Inventário Clínico de Autoconceito de Adriano Vaz Serra 

 

Nome:______________________________________________________ 

  

Idade:______________________________________________________ 

 

Escolaridade:________________________________________________ 

 

Profissão:___________________________________________________ 

 

Sexo: ________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________ 

 

Data_______/_____/2016 
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INVENTÁRIO CLÍNICO DE AUTOCONCEITO (ICAC) 

 

Leia cuidadosamente cada questão e responda verdadeira, espontânea e rapidamente a cada uma delas. Ao dar a 

resposta considere sobretudo a sua maneira de ser habitual e não o seu estado de espírito de momento. Coloque 

uma X no quadrado que pensa que se aplica a si da forma mais característica. 

  
Não 

Concordo  
Concordo 

pouco  
Concordo 

moderadamente  
Concordo 

muito  
Concordo 
muitíssimo  

1 – Sei que sou uma pessoa 
simpática            

2 – Costumo ser franco a 
exprimir as minhas opiniões             

3 – Tenho por hábito desistir das 
minhas tarefas quando encontro 
dificuldades            

4 – No contato com os outros 
costumo ser um indivíduo falador            

5 – Costumo ser rápido na 
execução das tarefas quando 
encontro dificuldades            

6 – Considero-me tolerante para 
com as outras pessoas           

7 – Sou capaz de assumir uma 
responsabilidade até ao fim, 
mesmo que isso me traga 
consequências desagradáveis            

8 – De modo geral tenho por 
hábito enfrentar e resolver os 
meus problemas            

9 – Sou uma pessoa usualmente 
bem aceite pelos outros           

10 – Quando tenho uma ideia que 
me parece válida gosto de a pôr 
em prática            

11 – Tenho por hábito ser 
persistente na resolução das 
minhas dificuldades            

12 – Não sei porquê a maioria das 
pessoas embirra comigo           

13 – Quando me interrogam sobre 
questões importantes conto 
sempre a verdade            

14 – Considero-me competente 
naquilo que faço            

15 – Sou uma pessoa que gosta 
muito de fazer aquilo o que lhe           
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apetece  

16 – A minha maneira de ser leva 
a sentir-me na vida com um 
razoável bem-estar            

17 – Considero-me uma pessoa 
agradável no contato com os 
outros            

18 – Quando tenho um problema 
que me aflige não o consigo 
resolver sem o auxílio dos outros            

19 – Gosto sempre de me sair bem 
nas coisas que faço            

20 – Encontro sempre energia 
para vencer as minhas 
dificuldades            
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ANEXO B - ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

Nome:______________________________________________________ 

 

Idade:______________________________________________________ 

 

Escolaridade:________________________________________________ 

 

Profissão:___________________________________________________ 

 

Sexo: ________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________ 

 

Data_______/_____/2016 
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ANEXO C - PARECER DE MÉRITO 
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
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ANEXO E – MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 

 

Quilombo do Mel da Pedreira – Foto 01 - 2013 

 

 



258 

 

 
 

 

Quilombo do Mel da Pedreira – Foto 02- 2016 
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Casa típica do quilombo. Foto 03 - 2016 

 
Casa típica  do quilombo. Foto 04 - 2012 

 

 
Casa típica do quilombo. Foto 05 – 2012 

 

 

 

 



260 

 

 
 

 
 Búfalos do Quilombo – Foto 06 - 2012. 

 

 
Floresta no entorno do Quilombo do Mel – Foto 07 - 2012. 
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Meio de transporte do Quilombo do Mel – Foto 08 - 2012.  

 

 
Paisagem do Quilombo do Mel ao entardecer – Foto 09 - 2012.  
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Homem anônimo do quilombo. Foto 10 - 2012.  
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Homem anônimo do quilombo. Foto 11 - 2012.  
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Mulher anônima do quilombo- Foto 12 - 2012.  
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 Menino quilombola – Foto 13 - 2012.  
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Menina quilombola. – Foto 14 - 2013. 
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Abelha típoica do quilombo- Foto 15 - 2012.  
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Apicultores do quilombo – Foto 16 - 2012. 

 

 
Apicultor quilombola – Foto 17 - 2012.  
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Colheita do mel no Quilombo do Mel – Foto 18 - 2012.  

 

 
inclusão digital no Quilombo do Mel – Foto 19 - 2013.  
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Inclusão digital no Quilombo do Mel – Foto 20 - 2013.  
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Agricultura de subsistência no Quilombo do Mel: plantação de milho - Foto 21 - 2012.  

 

 
 Agricultura de subsistência no Quilombo do Mel: plantação de abacaxi- Foto 22 - 2012.  
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Farinhada à moda indígena – Foto 23 - 2012.  
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Farinhada à moda indígena – Foto 24 - 2012.  
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 Antiga Casa de Farinha – Foto 25 - 2013.  

 

 
Farinhada à moda indígena, o tipiti – Foto 26 - 2013.  
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Farinha quilombola, de boa qualidade - Foto 27 - 2012.  

 

 
A nova Casa de Farinha – Foto 28 - 2014.  
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O novo modo de produção da farinha – Foto 29 - 2014.  

 

 
Igarapé do Quilombo do Mel – Foto 30 - 2013.  
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ANEXO F – TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COLETIVO E PRÓ-

INDIVISO  
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