14

MATRIZES IMAGINÁRIAS E ARQUETIPAIS DO NEGRO COMO MAL NO PENSAMENTO EDUCACIONAL DO OCIDENTE.

OLIVEIRA, Julvan Moreira de - FE-USP.
GE: Grupo de Estudos Afro-brasileiros e Educação /n.21		
Agência Financiadora: CAPES.



Introdução:
	O pensamento que dá base às nossas pedagogias é marcado pelo imaginário ocidental. Nele, a imagem do negro é assimilada ao mal, ao perigoso. Não é raro expressões como “denegrir” utilizadas de forma estereotipadas.
Esta pesquisa teórica, de cunho fenomenológico, analisa o mal nos mitos que influenciaram o pensamento ocidental, buscando nas noções de Imaginário, especificamente nas imagens teriomórficas, nictomórficas e catamórficas as raízes arquetípicas do fenômeno, objetivando uma metanóia na educação.
No pensamento ocidental a escuridão, a sombra e a cor negra assumiram representações simbólicas do mal, da desgraça, da perdição e da morte. Este trabalho demonstra como esses atributos negativos, presentes em muitos mitos, são associados às populações que possuem a cor negra, como um estigma, principalmente através da educação.
Embora os mitos não sejam literais ou cientificamente verdadeiros pelo seu valor nominal, expressam uma verdade mais profunda, num nível também mais profundo de consciência humana. O mito tem a capacidade de transcender as categorias racionais. No pensamento racional e empírico, o bem e o mal parecem ser mutuamente exclusivos. No mito, por outro lado, os dois lados são combinados num único.
A percepção comum de quase todas as mitologias é a coincidência de opostos, a ambivalência da divindade. Deus é compreendido como luz e trevas, bem e mal. Nas mitologias, a compreensão é que o princípio do mal é o lado oposto do princípio do bem, a sombra. A sombra é, naturalmente, aquilo que está excluído da luz. Jung (1972: 155) dirá que “o lado claro representa o calor, o seco, o princípio do fogo, o sul; o lado escuro é o princípio frio, negro, úmido, o norte”.
Estas representações simbólicas compreendem os estilos de sensibilidade “ou seja, o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens (...) o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano” (Durand: 1997: 18).
Inicialmente, a pessoa tem apenas uma visão caótica, não-diferenciada, de si mesma. Com o desenvolvimento dos lados bom e mau vão-se distinguindo gradualmente um do outro. Em geral, ela reprime o lado mau, provocando o crescimento de uma sombra em seu inconsciente, levando Kabengele Munanga (1998: 56) afirmar que “o racista projeta na vítima a sua própria agressividade”.
Nesta perspectiva, Carvalho (1997: 182) identifica a causa do etnocentrismo “a dimensão da Sombra”.
Esse desenvolvimento da psique humana pode produzir uma evolução semelhante, em três etapas, da percepção humana das divindades. Deus pode parecer, a princípio, não diferenciado. Na segunda fase, o senhor bondoso e o gênio maligno separam-se cada vez mais e este é reprimido e banido. Uma última fase seria uma reintegração entre Deus e o Diabo.
O mal é personificado porque o sentimos como uma entidade maligna deliberada que se intromete em nós, vinda de fora de nós. Ele é a hipóstase, a objetificação de uma força hostil considerada como fora de nossa consciência. Tais forças, sobre as quais não parecemos ter nenhum controle consciente, inspiram os sentimentos religiosos de respeito, medo e horror. O mal é a experiência crucial do sagrado, em Ricouer (1996: 16) “o mal é o ponto crítico de todo pensamento filosófico”.
Se o Diabo é a personificação do mal, a cor negra surge como representação imaginária dele, levando Durand (Op. Cit.: 92-93) identificar que “o Diabo é quase sempre negro ou contém algum negror. (...) o ogro, tal como o diabo, tem freqüentemente pêlo negro ou barba escura. (...) o mal, simboliza tudo o que se opõe à luz: obscuridade, noite, feitiçaria”.
Ao lado dos deuses benéficos, a mitologia assentou as divindades do horror, solidificando no Ocidente as dualidades: a luz e as trevas, o céu e o inferno, a chuva e a tempestade, o amor e o ódio, a vida e a morte, a amigo e o traidor, o eu e o outro, Deus e o Diabo, o branco e o negro.
Faz-se necessário mergulhar pelo campo do imaginário para compreender o processo de valorização de um grupo étnico/racial ou até de uma cultura, criando a figura do Outro, aquele que será desvalorizado, estigmatizado, discriminado e que precisa ser “convertido”, educado à imagem do grupo hegemônico.
As produções imaginárias são sistemas simbólicos e práticas simbólicas cuja motivação profunda é o fato de serem elaborações bio-psico-sócio-culturais que procuram enfrentar a angústia original ligada à emergência da consciência da temporalidade e da morte. Em Cassirer (1998) todas as produções imaginárias são manifestações da função simbólica como formas simbólicas: linguagem, mito, magia, religião, arte, ciência etc.
A partir da motivação profunda e das funções da imaginação simbólica esboça-se um trabalho com/através das produções do Imaginário, a nível individual (mitocrítica) e a nível grupal (mitanálise). Nesse sentido, analisa Teixeira (1990: 35) que “não se pode negar, no entanto, é a existência de uma relação entre o universo da cultura e a ação social, que se dá por meio da mediação simbólica”.
Os símbolos podem ser agrupados em três regimes de imagens. Um regime será regido pela oposição, pela distinção. Nele, os símbolos ascensionais (asa, anjo, pássaro, arco e flecha, chefe) se oporão aos símbolos catamórficos (queda, ventre, labirinto, vertigem); os símbolos diairéticos (armas como gládio e espada, purificações como batismo) se oporão aos símbolos teriomórficos (bestiário animal, monstros) e os símbolos espetaculares (luz, sol, céu, olho, Verbo) se oporão aos símbolos nictomórficos (noite, trevas, águas estagnadas, dragão, cabeleira). Um segundo regime de imagens será regido pela intimidade, descida e ocultação. Aqui, surgirá símbolos da inversão (feminino, profundidades aquática e telúrica, alimento, fecundidade, noite, matéria, mãe) e símbolos da intimidade (taça, barco, cabana, casa, refúgio, repouso, túmulo). Um último regime será marcado pela religação e pelo ritmo. Surgem os símbolos cíclicos (ciclo lunar, vegetação, sacrifício, iniciação, roda, orgia, serpente, andrógino) e os símbolos dialéticos (cruz, fogo, árvore).
Esses três eixos de regimes de imagens significam que as visões de mundo, os pensamentos, os sentimentos, as obras culturais, os valores etc, são organizados tendencialmente por um deles.
Buscou-se observar o regime de imagens que contribuíram para as formulações do mal, simbolizada pela cor negra, que para Carvalho (1990: 85) “define a problemática etnocêntrica evidanciando-lhe a presença na problemática educativo-organizacional sob a forma de compulsivas práticas de aculturação”.

I – A Cor Negra como Imagem do Mal na Mitologia Oriental:
	Os mais antigos textos hindus introduzem a ambivalência original de Deus na explicação da origem do mal nos Brâmanes (tratados em prosa que explicam os Vedas, escrituras sagradas). Os deuses e demônios falavam ambos a verdade e a inverdade. As grandes divindades, como Kali, Chiva e Durga, evidenciam tanto bondade como maldade, criatividade e destrutividade. Os deuses abandonaram a inverdade, os demônios abandonaram a verdade.
	Existia dois grupos de deuses, os asuras (nossa natureza inferior) e os devas (nossa natureza superior). Os devas derrotaram os asuras. Este grupo de divindades foi relegado à condição de espíritos geralmente maus, enquanto aqueles tornaram-se essencialmente bons.
	Um dos asuras mais maléficos é Namuci, poderoso inimigo de Indra. Namuci, deus das mentiras, do mal e do ódio, é também a divindade da morte e das trevas.
	Quando Chiva faz a dança Tamava, que expressa tanto alegria como tristeza, a dança aniquila o mundo ilusório e integra o mundo com Brama. Chiva toma a forma de um touro. Os touros são marcados com o sinal de Chiva, o tridente. Vixenu e Krishna também são retratados como touros.
	No Irã, Zaratustra foi quem lançou as bases de uma religião dualista. Os ahuras derrotaram os daevas, o chefe dos ahuras tornou-se o Deus superior, Ahura Mazda, o deus da luz e os daevas, relegados às fileiras de espíritos maus, tornaram-se servos de Ahriman, o senhor das trevas.
	No Gathas (conjunto de hinos que fazem parte dos livros sagrados persas, o Avestá) Mazda e Mitra eram ambos, originalmente, deuses dos céus. Mas houve um conflito entre Druj, a mentira, e Asha, a verdade e ordem.
	Zaratustra foi em grande parte responsável pela transferência dos daevas para as fileiras dos demônios, ao elevar um dos ahuras, Ahura Mazda, à posição de Deus único. O Uno governa sozinho, suficiente a si mesmo. Os outros deuses, divorciados do Uno e tendo com isso perdido sua divindade, não deixam de existir, mas tornam-se espíritos inferiores, cuja influência tinha de ser combatida.
	Influenciados por Zaratustra, surgiram várias doutrinas, como o maniqueísmo, o zervanismo e o mazdaismo. Aqui há a existência de dois princípios espirituais: Ahura Mazda, o Deus, senhor do bem e da luz e Angra Mainyu, espírito destruidor ou atormentador, senhor do mal e das trevas.
	Para o zervanismo há um princípio original, Zurvan, o tempo infinito, Uno, uma coincidência de opostos que encerra em si mesmo o bem e o mal, o masculino e o feminino, a luz e as trevas, a bem-aventurança e a miséria, a ordem e a desordem. Zurvan é eterno e vive por si mesmo. Mas deseja um filho. Após mil anos de sacrifícios, sua mulher dá à luz dois filhos. Um dos filhos, Ohrmazd, é produto de seu amor e desejo. O outro filho, Ahriman, é resultado de seu momento de dúvida. Essa dúvida é como uma queda da divindade. Ohrmazd e Ahriman são duas metades que Zurvan separou pelo ato da criação. A superação para essa divisão na natureza do Uno será a eliminação de um dos dois na batalha cósmica final. (adotada também no judaísmo, cristianismo e islamismo).
	No mazdaismo há dois espíritos: Ohrmazd (Ahura Mazda) e Ahriman (Angra Mainyu), separados pelo vazio. Ohrmazd é o bem, a luz e Ahriman é o mal, as trevas.
	A escatologia mazdaista tem duas formas, uma pessoal e outra cósmica. A morte de cada pessoa é um pequeno fim, a dissolução do pequeno cosmos que é o ser humano. Com a morte, a alma vai para a ponte Chinvat, onde é julgada pelos três juízes justos, mas terríveis: Mihr, Srosh e Rashnu. Os atos da pessoa são pesados. Se as boas ações pesarem mais na balança, a alma é recebida por uma bela virgem que a leva a atravessar a ponte para o Paraíso. Se as más ações pesam mais do que as boas, a ponte gira sob ela, apresentando um lado cortante como a navalha aos seus pés, e a alma é derrubada no abismo, onde demônios terríveis como Vizaresh e Vayu a levam para o inferno. Aos que ficam equilibrados entre ações boas e más, passam um tempo no Hamestagan, onde sofrem uma vida triste e sombria, oprimida pelos extremos do calor e do frio (semelhante ao Circulo dos Oportunistas, em A Divina Comédia, de Dante Alighieri ou ao Purgatório cristão). No final dos tempos, todas serão salvas.
	No Egito, os deuses são manifestações do Deus Uno. Esse monismo politeísta é por vezes explícito, outras, implícito. O Deus e os deuses são ambivalentes: o mal e o bem, o sofrimento e a ajuda, tudo isso emana de um princípio divino. A religião egípcia não é, de modo algum, dualista: não há um princípio do mal. O cosmos egípcio é uma coincidência de opostos, estável, uma manifestação da ordem e harmonia divinas. O Deus quer o universo, e cria-o; mas o universo não é apenas a criação, mas também a manifestação do Deus.
	Num mundo em que todas as coisas evidenciam a majestade de Deus, o princípio do mal não pode existir separadamente. Só pode existir como parte do contínuo divino, do cosmos vivo. A morte, a enfermidade, a mentira, o engano, tudo isso são perturbações da ordem natural e são um mal. O mal é a perturbação da ma’at (justiça ordenada e harmoniosa do cosmos), pelo indivíduo. Apenas um mito egípcio insinua uma queda: o deus-sol Rá cria o mundo de maneira adequada, mas a humanidade trama o mal, e Rá é obrigado a castiga-la. O mal é um ato isolado, individual, e o indivíduo é responsável no Tuat pela sua vida na terra. A localização e natureza do Tuat não são certas, mas acredita-se geralmente que fica no mundo debaixo da terra. A alma da pessoa morta é pesada na balança pelo deus negro, de cabeça de chacal, Impu, ou Anúbis. “Anúbis, o grande deus psicopompo, é chamado Impu, ‘aquele que tem a forma de um cão selvagem’, e em Cinópolis é venerado como deus dos infernos” (Durand: Op. Cit.: 86).
	Os que forem justos vivem uma existência eterna, embora nas sombras, enquanto os maus que violaram a ma’at são atormentados e depois consumidos pelas mandíbulas dos demônios, ou pelo fogo de Rá, o fogo que dá vida ao mundo mas queima os injustos, tal como faz com o deserto.
	Todas as divindades egípcias são manifestações da totalidade do cosmos e, portanto, ambivalentes: até mesmo Osíris, o misericordioso, é por vezes, no mito, um inimigo de Rá, e uma divindade geralmente destruidora, como Seth, pode ser útil aos seus adoradores. Nenhuma divindade torna-se jamais o princípio do mal, mas num deus, Seth, o elemento destrutivo e não harmonioso é mais evidente do que em outros.
	O mito de Seth, deus do Alto Egito, o sul, apresenta-o como antagonista de Horus, ou Osíris, deus do Baixo Egito, o norte. Seth e Horus são divindades de ecologias opostas, representando o primeiro o deserto seco, e Horus ou Osíris a terra negra das margens do Nilo fertilizador. No Egito, o negro não é a cor do mal, mas a cor das planícies aluviais férteis do Delta, que dão a vida. O vermelho era a cor do mal, o tom hostil das areias escaldantes. Na associação de Seth com o deserto, sua cor mais comum é o vermelho.
	Seth e Horus eram adorados juntos nas primeiras dinastias, e suas naturezas gêmeas eram por vezes representadas numa divindade de duas cabeças. Mas o duplo Seth/Horus se separa e inicia-se o conflito. Seth leva Osíris a entrar num grande cesto, fecha-o e o afunda no Nilo.
	Enquanto Osíris está morto, Isis, sua mulher/irmã, tem um filho, Horus, o jovem, concebido sem relação. Isis provoca a ‘ressurreição’ de Osíris com sua gravidez. Horus, o jovem, torna-se agora o adversário de Seth. Este tenta, sem êxito, assassinar Horus quando criança, que, ao crescer, convoca um grande exército para lutar contra seu velho inimigo. Por fim, os dois se encontram num combate mortal, durante o qual mutilam-se um ao outro. Horus castra Seth, privando-o assim de seu poder, mas Seth por sua vez, na forma de um porco negro, mutila Horus, arranca-lhe o olho e o enterra.
	A serpente na mitologia egípcia é benévola, mas uma divindade serpente, Apep, é inimiga tanto de Rá como da humanidade. A deusa Hathor, esposa de Rá, também é ambivalente. Ela é a deusa da alegria, a mãe amante e amamentadora de Horus, o velho, e na forma de uma vaca divina, fornecedora de leite e proteção ao mundo.
	Tanto Isis como Hathor são deusas da fertilidade e usam a lua crescente na cabeça, como um símbolo.
	No livro sagrado da Mesopotâmia, Enuma Elish, o casal original, Apsu e Tiamate, vivem no feliz nada do abismo. Mas os deuses mais jovens, que eles geraram, começam a perturbá-los. Os deuses mais jovens elaboram um plano para destruir Apsu e Tiamate, designando Ea, para cumprir a tarefa.
	Tiamate, que gerou outros filhos além dos deuses, produz uma horda de demônios, homens escorpiões, que sob o comando de Kingu, o mais velho, combatem os deuses. Inicialmente, Ea incumbe Anu, um deus jovem, a tentar um acordo de paz. Não conseguindo, Marduque, deus da Babilônia, filho de Ea, utiliza a força, atacando seus ancestrais com chamas, ventos, tempestades e raios.
	Vencido a batalha, Marduque divide Tiamate em duas, colocando metade dela no céu e construindo um palácio para ele. Em seguida, constrói o cosmos e o ser humano com um único objetivo: servi-lo e aos outros deuses. Marduque fez a humanidade com o sangue de Kingu. As conseqüências disso é que a natureza maculada do homem é resultado de sua descendência.
	As divindades do mundo subterrâneo babilônico evidenciam qualidades que são opostas. Ereshkigal, rainha das trevas, divide o trono com Nergal, filho de Enlil, uma divindade solar. Ishtar, deusa lunar, que desce aos infernos a fim de dominá-lo. Ela é dominada por Ereshkigal e os Anunaki, sete juizes dos infernos.
	Os demônios da Mesopotâmia são variados espíritos hostis: os anunaki, carcereiros dos infernos; os etimu, espíritos morridos na infelicidade; os utuku, espíritos de cemitérios e desertos; Lilitu, virgem que vagava à noite atacando homens e bebendo seu sangue e, Labartu, que levava uma serpente em cada mão, sendo acompanhado por um cão ou um porco, atacando mães e crianças.
	Em Canaã o deus superior era El, deus do céu e do sol, retratado como um touro. Seu filho, Baal, deus do raio e do trovão, se tornou divindade agrícola. Outras divindades dos cananeus são Dagon, divindade da vegetação; Reshef, deus do deserto, da guerra e da peste; as três deusas do mar, Asherah, Astarte e Anath e, Mot, senhor da morte e da esterilidade.
	Anath e Baal são gêmeos, uma coincidência de opostos. São não só irmão e irmã, como Baal, o touro, se casa com Anath na forma de uma vaca.

II – As Divindades Urânicas opondo-se às Ctônicas nos Mitos Greco-romanos:
	Na Grécia antiga, o rei dos deuses era Zeus. Divindade urânica, provocava o raio, o granizo, os ventos uivantes, assim como a luz bondosa e as chuvas fertilizantes. Sua esposa, Hera, rainha dos deuses, divindade celeste, provocava tanto o tempo bom para as colheitas como as tempestades destruidoras. Ela era também ctônica, identificada com Gaia, deusa da fertilidade e da natalidade. A ambivalência ética de Zeus e Hera reflete-se em sua ambivalência sexual, pois num certo sentido Hera era o princípio feminino de Zeus, assim como Ártemis era o de Apolo e Perséfone, de Plutão.
	Os filhos de Zeus e Hera eram aterrorizantes. Hefestos, deus das explosões vulcânicas; Ares, deus das tempestades e da guerra.
	Palas Atena, divindade micênica, presidia os céus calmos, a arte e a sabedoria. Mas seus céus podiam escurecer-se, e ela produzia raios.
	Poseidon, deus dos mares, mas o mar é temível e ctônico. Ele é associado à fertilidade devido a água, mas possui uma ambivalência, pois o mar podia ser sacudido por ventos selvagens.
	Hermes, deus urânico, cujo símbolo era um falo, sendo Psicopompo, levando os mortos para o mundo subterrâneo, possuindo também a característica ctônica. Seu filho, Pã, nasceu cabeludo e parecido com um bode, com chifres e patas fendidas. Divindade fálica como o pai, representava o desejo sexual, que pode ser criativo e destrutivo.
	Hades, presidia o sombrio e terrível reino das almas mortas. Conhecido também como Plutão, deus da riqueza, pois o mundo subterrâneo não só consome os mortos, mas empurra para cima os brotos das plantas, promovendo a renovação da vida.
	Apolo, ligado à luz solar, à pureza, à razão e à arte. Mas ele também provocava a doença, as forças naturais destrutivas e a morte. Ártemis, sua irmã gêmea, era a mais pura das deusas celestes. E, como deusa lunar, estava associada às menstruações mensais femininas. No entanto, seu lado sombrio era acentuado. Como arqueira, levava a morte tanto aos animais quanto aos homens.
	Hécate, senhora do mundo subterrâneo e dos ritos ctônicos, tinha três faces simbolizando seu poder sobre o mundo subterrâneo, a terra e o ar, comparado ao tríplice poder de Poseidon, cujo tridente simbolizava seu poder sobre o mar, a terra e o céu.
	Em Roma antiga, o culto mais generalizado era o mitraísmo. De acordo com o mito central, o princípio do mundo é Aión, o tempo eterno. Aión gera Júpiter, o céu, princípio masculino e Juno, a terra, princípio feminino e o espírito do inferno, Plutão. Há uma identificação do principio do mal com o mundo subterrâneo.
	Os mitraistas se reuniam secretamente no escuro, usando tochas, muitas vezes em cavernas ou criptas, e ali partilhavam refeições litúrgicas. O rito central de iniciação era o taurobólio, no qual o postulante se agachava sob uma plataforma onde era sacrificado um touro. O sangue do animal, caindo sobre o neófito, iniciava-o na religião.
	Outra iconografia do Mal foi do deus etrusco da morte, Charun. Os etruscos, antes e depois da conquista romana, influenciaram a religião dos conquistadores. Charun, barqueiro dos mortos, tem um nariz enorme, encurvado, semelhante a um bico de papagaio, possui barba e cabelos hirsutos, orelhas compridas, pontudas, bestiais, dentes que rangem e de cor negra.

III – A Imagem do Negro nos Antigo e Novo Testamento Bíblico:
	A explicação dos hebreus para o mal foi de que ele era resultado do pecado da humanidade. Iahweh fez a raça humana feliz no Jardim do Éden, mas o primeiro casal desobedeceu e, em conseqüência, foi expulso do Paraíso.
	A abertura com que começa a Bíblia (Gn 1,1-30), apresenta-nos um mundo criado por Iahweh e, enquanto tal, bom, no qual o homem, “imagem de Deus”, preside uma realidade harmônica e pacífica.
	Em seguida, a imagem bíblica da condição humana não tem nada de idílica (Gn 3, 1-24). Nem sequer os eleitos escapam desta triste condição humana. No começo da história da raça humana, os “filhos de Deus” olharam as filhas dos homens e as acharam belas. Tiveram relações com estas mulheres, gerando uma raça de gigantes, chamada de Nefilim (Gn 6, 1-4). Deus julga os membros de sua corte celestial e determina sua queda: “Deus se levanta no conselho divino, em meio aos deuses ele julga:... Eu declarei: Vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo; contudo, morrereis como um homem qualquer, caireis como qualquer dos príncipes” (Sl 82, 1-7).
	Os “filhos de Deus” são aprisionados nas trevas, seja na terra ou no ar. Eles não só pecam, como também tentam a humanidade a pecar. Os “filhos de Deus” são progressivamente diferenciados do lado bom de Deus, e com isso tornam-se progressivamente maus.
	Existe também uma divisão na natureza de Deus, que é o “mensageiro”, ou anjo, que podia ser bom ou mau. É um anjo de Iahweh, o “Exterminador”, quem dizima os primogênitos do Egito (Ex 12, 23).
	A identificação dos “anjos” com o mal é ilustrada no livro de Jô. Neste livro, Iahweh e Satanás trabalham em íntima colaboração: “Num outro dia em que os Filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Iahweh, entre eles veio também Satanás... disse Iahweh a Satanás, ‘faze o que quiseres com ele, mas poupa-lhe a vida” (Jó 2, 1-7).
	No livro da Sabedoria, a morte, fenômeno mais temido pelos hebreus, é agora ligada a Satã e a ele atribuída. Não é mais Iahweh quem quis a morte para a humanidade, nem foi a loucura das pessoas que a atraiu, mas sim a vontade maléfica do Diabo. O poder destrutivo antes manejado por Deus agora pertence ao Diabo.
	Gradualmente o “mensageiro” foi adquirindo uma independência de Iahweh. Por fim, ele se torna a personificação da sombra de Deus, o lado escuro da natureza divina.
	O conflito entre Iahweh e o Diabo coloca-os numa oposição cósmica quase totalmente dualista. Cada um deles tem seu próprio reino: o de Deus é luz, ao passo que o de Satã são as trevas.
	Os que nascem do espírito da verdade vêm da luz, mas os que nascem da falsidade vêm das trevas. Dois espíritos em oposição, um, o bem e a luz; o outro, o mal e as trevas, estão lutando pelo mundo e pela alma individual.
	Os maus espíritos menores que surgem na religião hebraica parecem-se com os de outras culturas. Alguns são personificações de males isolados, como a peste (Ex 9, 1-12; Mt 8, 16-170), a praga (Ex 10, 1-20) e a fome. Esses demônios da natureza eram em parte autóctones, e em parte semelhantes aos de Canaã e da Mesopotâmia, como os se’irim, semelhantes a bodes (Lv 16, 1-23), Lilith, que seduzia os homens (Is 34, 14), Sheol, ser voraz de boca escancarada para devorar almas (Is 5, 14), Leviatã, semelhante ao cananeu Lotan, à babilônica Tiamate e a grega Hidra, dragão de sete cabeças que assolava o mar (Sl 74, 12-17), Behemoth, espírito do deserto.
	No fim do período apocalíptico o Diabo estava associado com as seguintes características: trevas, mundo subterrâneo, tentação, abusos sexuais, touro, bode, leão, rã, sapo, serpente e dragão.
	O simbolismo do bem e do mal nos livros do antigo testamento bíblico são bastante fortes. A água significa vida, mas também pode estar associada à destruição, como no Leviatã e na história de Noé. O sangue pode conferir tanto a vida como a morte, como nos livros do Levítico (Lv 3, 17; 7, 26). O ar pode simbolizar o espírito do indivíduo ou de Deus mas também pode ser um vendaval destruidor (Jó 1, 19). Os anjos caídos da literatura apocalíptica moram no ar. O fogo, como o ar, pode ser um instrumento da ira de Deus (Na 1, 2-3; Jr 7, 20). A montanha é a localização freqüente de teofanias, seja de Iahweh ou de uma entidade má. O deserto é geralmente um lugar de medo, mas também pode ser o lugar onde Deus se manifesta. A noite é com freqüência a hora da visitação demoníaca (Jó 4, 13-15) e na literatura apocalíptica as trevas se tornam o principal símbolo do mal, como no livro de Enoque 108, 11-12. Trevas, escuridão, portanto, a cor negra, como oposição à ausência de luz, vai ser fixada simbolicamente como o mal (Enoque 85), passando mais tarde para a iconografia cristã.
	As idéias do novo testamento bíblico vêm, em parte do pensamento helênico e em parte do judaico. O cristianismo sintetiza os conceitos grego e judaico do Diabo e seu ponto de vista não é homogêneo. Há diferenças entre as interpretações sinótica, paulina e joanina do mal.
	O cristianismo postula um Deus Uno, onipotente e totalmente bom. Esses atributos derivam em parte do pensamento helênico, que conferia perfeição ontológica e moral do Uno, e negava ao mal uma existência ontológica ou o atribuía ao nível mais baixo do ser. Eles vêm em parte, também, do judaísmo, que tinha separado o elemento do bem e do mal no Deus, chamando de Senhor ao primeiro e identificando-o com Iahweh, e rebaixando o aspecto do mal, que chamou de Diabo, à condição de um ser inferior, ou anjo. A figura original de Deus tinha sido dividida.
	A função do Diabo no novo testamento é ser um princípio contrário ao Cristo. A mensagem central é a salvação: Cristo nos salva. E nos salva do poder do Diabo. Se o poder do Diabo é rejeitado, a missão salvadora de Cristo perde o sentido.
	A essência do novo testamento é a seguinte: desde o início o Diabo vem aumentando seu poder sobre este mundo, a ponto de João (1 Jo 5, 19) afirmar que “o mundo inteiro está sob o poder do Maligno”. Mas o senhor bom envia Cristo para romper o poder do velho eão, e substituí-lo pelo novo, o reino de Deus.
	A tradição órfica identificou o universo material com o reino de Satã, levando a uma dicotomia entre o espírito e o corpo. Isso foi expresso em termos de trevas contra luz. Até certo ponto essa linguagem é metafórica, mas vai além da metáfora, recorrendo à velha tradição da guerra das trevas contra a luz. A luz é branca e as trevas são negras.
	Na tradição cristã o Diabo é vermelho ou negro. Oliveira (2002) demonstra como o pensamento ocidental desenvolveu essa tradição, com fusões de elementos mitológicos e filosóficos, levando à perseguição dos povos não-cristãos, e identificando os povos negros com o mal.

Considerações Finais:
	O imaginário ocidental desenvolveu essa tradição da cor negra representar simbolicamente o mal. Complexa fusão de elementos mitológicos e filosóficos diversos, ela tem várias características.
	A evolução mais importante nessa tradição é a passagem do monismo para o dualismo. O monismo postulava um princípio divino. O Deus é uma coincidência de opostos, responsável tanto pelo bem como pelo mal.
	O primeiro distanciamento em relação ao monismo ocorreu no Irã, onde os seguidores de Zaratustra viam dois princípios, independentes entre si. Um era bom, o deus da luz; o outro, mau, deus das trevas.
	O outro dualismo surgiu na Grécia, afirmando uma oposição entre espírito e matéria.
	O terceiro distanciamento do monismo surgiu entre os hebreus. Iahweh era a única manifestação do princípio divino. Separaram o lado mau de Deus do lado bom, chamando a este de Senhor, e ao outro de Diabo.
	Os dualismos iraniano e grego uniram-se no pensamento judaico e cristão posterior; o resultado foi uma associação do bom Senhor com o espírito, a luz, simbolicamente da cor branca, e do Diabo com a matéria, as trevas, simbolicamente a cor negra.
	O Diabo é negro, Seth aparecia por vezes como um porco negro, e Dioniso também era ocasionalmente negro. Lilitu, Lilith e as Lâmias são criaturas noturnas, e o mundo dos mortos é escuro desde a Grécia, passando pelo Irã, indo até Roma. O Mot cananeu e o Hades grego são senhores da morte e das trevas. No mazdaismo, Ahriman é o senhor da ausência da luz.
	Considerando as estruturas do imaginário individual e/ou grupal como tendências, verifica-se o ocidente marcado pelo universo esquizomórfico, ou heróico. Isso faz com que o personagem sempre enfrente o monstro. O personagem, portador de uma espada, representando sua força, sua capacidade de luta, de defesa e finalmente sua atitude de diferenciação com relação ao monstro.
	O herói se identificará com a dinâmica ascensional, com a cor branca, com o masculino (fálico), procurando destruir o diferente. Este regime imaginário será sempre excludente do negro e do feminino.
	Assim, será necessário uma reelaboração simbólica dos nossos discursos pedagógicos, em direção a outra estrutura imaginária.
	No universo antifrásico, ou místico, o personagem busca uma vida apaziguada, organizando-se em continentes como a natureza ou o lar e, provendo as necessidades de subsistência, como calor, alimento, bebida e as necessidades psíquicas, como tranqüilidade, quietude, calma.
	No universo dramático, sintético, há um processo de integração dos elementos e das polaridades heróica e mística. O personagem está num constante ir e vir, numa vida simbolicamente figurada por um modelo cíclico.
	A cor negra, que para o imaginário heróico representa a queda, no místico tem o sentido de tranqüilidade, da noite calma e do calor ou conforto do lar.
	Estes referenciais constituem o desafio em se pensar a educação a partir da pluralidade constituinte em nosso país, levando Bandeira (2000) afirmar que “a valorização dos estudos do cotidiano, por sua vez, emerge do movimento de ruptura paradigmática que abriu espaços a heurísticas que dão suporte a projetos investigativos, os quais, buscam outros estilos de trabalho, de pensamento, de análise, de compreensão”.
	É permitir-se o difícil exercício da diversidade na educação, reconhecendo as diferenças e olhando-as através de suas singularidades.
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