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“Mas foi através de um discurso herdado do pan-africanismo de antes da guerra que 

conseguiram articular uma visão comum da África pós-colonial; e esse discurso foi 

basicamente produto de cidadãos negros do Novo Mundo. 

Posto que o que unia esses pan-africanistas afro-americanos e afro-caribenhos era a 

ancestralidade parcialmente africana que eles compartilhavam, e uma vez que essa 

ancestralidade tinha importância no Novo Mundo, através de suas várias teorias 

populares da raça, talvez a compreensão racial de uma solidariedade tenha sido um 

desdobramento inevitável; isso foi reforçado pelo fato de que algumas figuras cruciais – 

entre elas Nkrumah – havia rumado na direção oposta (...), procurando educar-se nas 

faculdades negras dos Estados Unidos.” 

Kwame Anthony Appiah – Na casa de meu pai 

A África na filosofia 

 



 
 

 

RESUMO 

 

SOUZA, João José do Nascimento. Pan-Africanismo, teoria e experiência, como 

expressão rasta no cotidiano: identidade e luta contra o racismo e a discriminação. 2018, 

xxx folhas. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de História da África, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura do Colégio Pedro II, 2018. 

 

Investiga as origens do Pan-africanismo, relacionado com o movimento Rastafári e o 

mercantilismo da simbologia esvaziada pelo capitalismo e racismo de expressão histórica, 

social, política e educativa no cotidiano escolar, primeiro objetivo específico; Segundo, 

apontar a mercantilização da simbologia relacionada à crítica de Mbembe com relação a 

Negro e África; Terceiro, relaciona a identidade cultural à globalização - processo 

desigual – com uma "geometria do poder" (Doreen Massey), segundo Hall, ; Quarto, 

esboça um Projeto de Aprofundamento de Estudos para docentes do Ensino Médio 

Regular e EJA, com base na etnopesquisa crítica e multiculturalismo; Dividido o trabalho 

em três capítulos: Primeiro: Tempo e Julgamento; Segundo: Mercado de bens simbólicos: 

identidade deslocada pela geometria; Terceiro Desafios para um Projeto de 

Aprofundamento de Estudos para docentes. Busca fortalecer identidades e direitos, como 

prescrevem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Hipótese, a 

saber: Há uma historicidade negada ou distorcida a respeito do Pan-africanismo 

subjacente ao Movimento Rastafári para forjar uma identidade cultural distorcida pela 

globalização/ “geometria do poder"? 

 

Palavras-chave: Pan-africanismo. Movimento Rastafári. Diáspora. Identidade. Projeto. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conduzo para dentro, tomando o sentido etimológico da palavra introdução, o 

trabalho de conclusão do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da África 

do Colégio Pedro II (CP II) o qual segue o modelo científico orientado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), composto por três capítulos: Tempo e 

Julgamento, item 6; Mercadologia Rasta, item 7 e Desafios para um Projeto de 

Aprofundamento de Estudos para Docentes, item 8. Com um olhar hermenêutico voltado 

para o cotidiano escolar. Passo na sequência a apresentação e contextualização do tema. 

Pretendo explicitar a ambiência e a historicidade no qual se insere a tríade – Pan-

africanismo, Rastafári e Diáspora – face ao Currículo, as atividades programadas 

supostamente para o Dia da Consciência Negra, no cotidiano escolar. Sobretudo, no 

interesse de compreender a mercadoria étnica a qual foi reduzida a simbologia Rastafári, 

resultante tanto da ‘geometria do poder’ (Doreen Massey) na esfera da globalização, sob 

a perspectiva de Hall (2015), ao desenvolver o argumento sobre as identidade culturais 

ligadas ao “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas. Logo, 

também, explicitar a globalização quanto do negro-moeda a partir da expansão capitalista, 

destituído o afrodescendente do protagonismo de sua luta pela libertação e identidade 

cultural. 

Selecionei como conceitos-chave da pesquisa se constituem na historicidade 

negada ou distorcida do Pan-africanismo inerente ao Movimento Rastafári, que por sua 

vez remete à figura de Rás Tafari, o Leão de Judá, Hailé Selassié (1892-1975), uma 

referência simbólica e política para o fenômeno do Reggae e os desdobramentos culturais, 

históricos e políticos na Diáspora, fenômeno ainda pouco estudado no Brasil, com a 

exceção de São Luís do Maranhão – denominada capital brasileira do Reggae. Ou, ainda, 

a cidade de Cachoeira na Bahia com um caráter de proselitismo protestante. Estes dois 

casos de São Luís e Cachoeira extrapolam o objeto da monografia, que visa tratar do tema 

a mercadoria étnica. 

Entendo que o os estudos anteriores e/ou sites informativos sobre Movimento 

Rastafári parecem bastante limitados à exploração de cores e alguns outros símbolos no 

círculo do fetichismo da mercadoria do mercado da globalização, neste caso, – 

mercadoria étnica – esvaziada de expressão histórica, social, política e educativa, que 

perpassa o cotidiano escolar.  
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Defini o problema na historicidade negada ou distorcida da formação do 

movimento rastafári em suas origens com Marcus Garvey, relacionando o legado de 

Garvey à perspectiva africanista com N’krunah e o processo de luta pela independência 

dos africanos à criação da OUA por Selassié, com sede em Addis Abeba, fomentando a 

unidade Africana - teoria e experiências- que estão na base do  Movimento Rastafári, 

incluído algumas expressões no cenário musical e social como AfroReggae, ou ainda, os 

grupos O Rappa e Cidade Negra. Sob o aspecto simbólico Cidade Negra e AfroReggae 

enfatizam mais as raízes (roots) do movimento, sendo o último mais combativo por causas 

sociais e políticas, mais próximo ao cotidiano de desigualdade e discriminação. 

Implicando na identidade cultural “descentrada”, isto é, deslocada ou fragmentada, 

entendida na perspectiva das teorias de Hall (2015). 

Partindo, então, desta perspectiva pretendo apresentar um trabalho com um 

discurso de libertação, pela busca de identidade cultural associada à luta contra o racismo 

e a discriminação racial, fixando a luta imbricada na mercadologia dos símbolos rastafári 

esvaziados de expressão histórica, social, política e educativa, que perpassa o cotidiano 

escolar, o qual se constitui a base para a relevância social, exercício de cidadania. 

Considerando, todos os aspectos mencionados anteriormente, é explicitar a relevância 

social, na busca de solução. 

Tenciono, como expresso no objetivo geral, contribuir o presente trabalho 

monográfico para a solução de uma abordagem para o permanente trabalho pedagógico, 

ou seja, o desafio de pensar um Projeto de Formação de Docentes no contexto das 

políticas públicas de Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino de História da África. 

Tendo em vista os limites e os alcances da produção de livros didáticos Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), Currículo da Secretaria de Estado de Educação 

(SEEDUC), sob um quadro teórico-metodológico o qual possa privilegiar o ator social, 

Etnopesquisa Crítica/Entnopesquisa-Formação (MACEDO, 2010), o 

Multiculturalismo/interculturalismo (CANDAU, 2012, 2013) e a na perspectiva 

filosófica da Crítica da Razão Negra de Mbembe (2014). 

É, também, uma razão negra a proposta aqui apresentada para a práxis pedagógica, 

vez que minha experiência profissional como docente de Filosofia e Coordenador 

Pedagógico da Educação Básica, na rede pública estadual, fez nascer este trabalho que se 

articula com a formação do professor-pesquisador. Por conseguinte, visa contribuir para 

os estudos interdisciplinares no contexto da Década Internacional Afrodescendente. Há 

uma historicidade negada ou distorcida a respeito do Pan-africanismo subjacente ao 
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Movimento Rastafári para forjar uma identidade cultural distorcida pela globalização/ 

“geometria do poder"? 
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2 OBJETIVOS 

Considero que o potencial de aplicabilidade em contexto específicos do Ensino 

Médio se configura em quatro aspectos: primeiro, o arcabouço jurídico de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) que cita Marcus Garvey como um 

dos destaques pela atuação na luta social; segundo, as políticas públicas da Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC); terceiro, as mudanças no campo da Didática incorporado 

a multiculturalidade crítica; por último, a Década Internacional de Afrodescendente 

(2015-2024), com o tema de reconhecimento, justiça e desenvolvimento. 

2.1 Objetivo Geral 

Pensar um Projeto de pesquisa exploratória com um delineamento metodológico 

da Etnopesquisa Crítica, Multi/interculturalismo em Didática e Antropologia do Projeto, 

sobre o Pan-africanismo, Movimento Rastafári fortalecendo identidades e direitos, como 

prescrevem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

2.2 Objetivos Específicos 

→ Investigar as origens do Pan-africanismo, relacionado com o movimento Rastafári 

e o mercantilismo da simbologia esvaziada de expressão histórica, social, política 

e educativa no cotidiano escolar; 

 

→ Apontar a mercantilização da simbologia relacionada à crítica de Mbembe com 

relação a Negro e África; 

 

→ Relacionar a identidade cultural à globalização - processo desigual – com uma 

"geometria do poder", segundo Hall; 

 

→ Esboçar um Projeto de Aprofundamento de Estudos para docentes do Ensino 

Médio Regular e EJA, com base na etnopesquisa crítica e multiculturalismo; 
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3 JUSTIFICATIVA 

Justifico a relevância desta monografia em três pontos: 1) pela importância 

acadêmica do tema, esta monografia não pretende ser uma síntese de pesquisas sobre o 

Pan-africanismo ou Movimento Rastafári, senão uma Etnopesquisa voltada a um Projeto; 

2) há diferenças com relação às outras abordagens do tema do Pan-africanismo, por 

exemplo, no que tange a obra de Kwane Anthony Appiah, Na Casa de  Meu  Pai, A África 

na filosofia da cultura, o mais completo trabalho sobre o tema publicado no Brasil, no 

qual não aborda o Movimento Rasta; 3) por entrelaçar teoria e experiência com o desafio 

de luta contra o racismo e a discriminação, ao cotidiano escolar. 

Elenco como motivações pessoais, primeiramente, as relacionadas à identidade 

cultural “descentrada”, isto é, deslocada ou fragmentada, entendida na perspectiva das 

teorias de Hall (2015). Identidade cultural – deslocada ou fragmentada - refletida pelos 

valores simbólicos, históricos, políticos, culturais, éticos e religiosos associados à luta 

pela liberdade, em primeiro lugar.  Valores que comecei a descobrir com as primeiras 

leituras sobre a Etiópia – o mais antigo reino cristão da África – plasmando a nação que 

se manteve independente da partilha colonial inerente a Conferência de Berlim (de 15 de 

novembro de 1884 a 26 de novembro de 1885). Identidade imbricada com o Pan-

africanismo. Etiópia com sua herança, posteriormente, foi protagonista a notável luta 

contra o fascismo italiano (1935-1936) que mobilizou o Pan-africanismo. Lutou com o 

fascismo, através da liderança do Imperador Hailé Selassié, cujo nome significa Poder da 

Trindade, que por sua vez a dinastia remota a Rainha de Sabá e Salomão. Desde logo, as 

motivações pessoais se tornaram mais profundas em meio a discussões durante o curso 

de Especialização de Ensino de História da África no Colégio Pedro II, a respeito da 

Diáspora, em disciplinas distintas, para pensar um projeto de formação docente incluindo 

o Movimento Rastafári e adentrando na segunda motivação tendo em vista que “nos anos 

60 e 70, a Etiópia se tornou símbolo do pan-africanismo”, teoria e experiência.  

Incide a segunda motivação, - teoria e experiência -, sobre as discussões a respeito 

da Diáspora ao longo do curso, através de abordagens que vem sendo tratada. O Pan-

africanismo e a Diáspora, estes dois campos produzem conhecimento pela historiografia, 

sociologia e política, notadamente em confronto com o recrudescimento de conflitos 

étnico-raciais tanto na Europa como nos Estados Unidos. Ethos com expressão semiótica, 

o qual me motivou desde que pude ver a produção cinematográfica de Menelik Shabazz, 

em 1991. Como uma obra de ficção científica/documentário ao abordar eventos que 
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cruzaram a Diáspora africana entre 1980 e 1987, usando a simbologia Rastafári/Pan-

Africanista, pode antever problemas tão graves como os que têm sido estudados no 

período que nos foi dado viver, servindo ainda entender a Educação no contexto da 

Década Afrodescendente. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Escolhi como delineamento metodológico a teoria de Crítica da Razão Negra que 

relaciona os construtos no ocidente sobre Negro e África no que tange. "dentro e fora do 

capitalismo, o 'Negro' passa de homem-metal (exploração mineira em África) a homem-

mercadoria (tráfico negreiro de escravos) e, daí, a homem-moeda (como produto do 

capitalismo)"1, para abordar a historicidade negada ou distorcida do Pan-africanismo 

inerente ao Movimento Rastafári, forjando imagens negativas quanto a identidade 

cultural no contexto da globalização, tendendo para uma "geometria do poder" (Doreen 

Massey) nos termos de Hall, isto é, a globalização é desigualmente distribuida. Ora, este 

ferramental teórico precisa ser associado a dimensão pedagógica, visto que nos propomos 

a pensar um Projeto de pesquisa exploratória com um delineamento metodológico da 

Etnopesquisa Crítica, Multi/interculturalismo em Didática e Antropologia do Projeto. 

Impõe-se, assim, o que entendo com estes termos. 

Primeiro, a Etnopesquisa Crítica nos termos definidos por Macedo (2010) procura 

compreender as ordens socioculturais construídas por sujeitos intersubjetivamente 

edificados e edificantes. Compreender o cenário ativo da construção do conhecimento, 

com tudo aquilo que lhe é próprio, regularidade, contradições, paradoxos e ambiguidades. 

Sendo uma atitude de pesquisa, mais pontualmente, no campo da educação, citamos: 

"trazer para os argumentos e análises da investigação vozes de segmentos sociais 

oprimidos e alijados, em geral silenciados historicamente pelos estudos normativos e 

prescritivos, legitimadores da voz da racionalidade descontextualizada" (MACEDO, 

2010, p. 11). Há, no autor citado, uma clara perspectiva de "pensar o método como 

possibilidade de formação", possibilidade de formação é uma atitude próxima aos 

propósitos deste projeto de aprofundamento de estudos, fazendo uso de uma didática 

multi/interculturalismo. Pedindo-se do pesquisador inteligibilidade. Nesta busca pela 

inteligibilidade, cabe buscar o multi/intercultural. 

Segundo, o Multi/interculturalismo em Didática, que assumo, neste projeto, os 

pressupostos teóricos que têm sido desenvolvidos por Vera Candau desde 2012, em livros 

e conferências, nos quais aborda o impacto da globalização como uma realidade que 

acentua a exclusão de grupos sociais e culturais, enfatizando a necessidade de buscar 

caminhos para afirmação de uma cultura de direitos humanos. Esclarece Cadau que não 

                                            
1 https://www.geledes.org.br/critica-da-razao-negra-achille-mbembe/. 

 
  

https://www.geledes.org.br/critica-da-razao-negra-achille-mbembe/
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se trata de negar o outro, "mas sim termos uma visão dialética da relação entre igualdade 

e diferença. Hoje em dia não se pode falar em igualdade sem incluir a questão da 

diversidade, nem se pode abordar a questão da igualdade"2. Incorporando, assim, a 

inteligibilidade com a busca do multi/interculturalismo em uma Antropologia do Projeto. 

Terceiro, Antropologia do Projeto, transcrevemos o que Boutinet define: "projeto, 

expressão do transitório e do efêmero, ao serviço das realizações ´pontuais e eficazes, 

quer-se, ao mesmo tempo pesquisa e permanência (...) pesquisa de sentido" (BOUTINET, 

1990, p. 25). Segundo este autor desde as contribuições sociológicas para a Ação na teoria 

do projeto se abrem perspectivas simbólicas e operatórias necessárias à produção de uma 

pedagogia do projeto para além do quadro coercitivo dos programas escolares e a 

formulação de objetivos desvinculados da prática. 

 

 

  

                                            
2 http://dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/multicutaralismo.html. 

 

http://dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/multicutaralismo.html
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Procuro nesta seção descrever os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa, a estreita relação como problema e os objetivos 

específicos. Assumo ao descrever, por conseguinte, o pressuposto metodológico de voltar 

às origens - originalidade. Segundo Salomon (1974, p. 220): 

Originalidade, a rigor, significa, pela própria etimologia da palavra, ‘volta às 

fontes’ (origem quer dizer arqué). Não se identifica, portanto, como novidade 

ou singularidade, ‘mas retorno à origem, à essência, à verdade, ainda que esta 

verdade se tenha perdido obscurecido ou olvidado’ [ASTI VERA].  

Entendo, pois, o obscurecido ou olvidado na historicidade negada ou distorcida 

do Pan-africanismo inerente ao Movimento Rastafári e os desdobramentos culturais, 

históricos e políticos na Diáspora. Destaco que o problema está formulado como retorno 

à origem, como reafirmo no parágrafo seguinte. 

Formulei o problema da seguinte maneira: Há uma mercadologia de símbolos do 

Movimento Rastafári esvaziada de expressão histórica, social, política e educativa, que 

perpassa o cotidiano escolar, toda simbologia e mesmo as músicas, tangendo a identidade 

cultural? 

Busquei, para abordar o problema, pressupostos metodológicos para o trabalho 

pedagógico no cotidiano escolar com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, a saber: 

O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios (...) com 

vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus 

descendentes na diáspora (...), destacando-se a atuação de negros em diversas 

áreas do conhecimento (...) de luta social (entre outros) Marcus Garvey 

(BRASIL, 2004, p. 22). 

Relacionando o problema no que concerne ao obscurecido ou olvidado face aos 

desafios lançados ao longo da Especialização de Ensino de História da África, curso 

voltado para a prática pedagógica. Os pressupostos metodológicos, então, visam uma 

abordagem para Projeto Formação de Docentes. Docentes os quais devem ser desafiados 

junto com os discentes construir um processo de aprendizagem com impacto no cotidiano, 

na luta contra o Racismo e a Discriminação Racial. 

Fixei bem a extensão e a abrangência do trabalho, delimitando o problema entre 

as origens do pan-africanismo e do movimento rastafári, - ambos tendo em comum à ação 
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de Marcus Garvey -, passando para a mercadologia a simbólica até o surgimento de 

expressões musicais como AfroReggae e, ainda, os grupos O Rappa e Cidade Negra. 

Objetivos Específicos: 

❖     Investigar as origens do Pan-africanismo, relacionado com o movimento 

Rastafári e o mercantilismo da simbologia esvaziada de expressão histórica, 

social, política e educativa no cotidiano escolar; 

❖     Apontar a mercantilização da simbologia relacionada à crítica de Mbembe com 

relação a Negro e África; 

❖    Relacionar a identidade cultural à globalização - processo desigual – com uma 

"geometria do poder", segundo Hall; 

❖     Esboçar um Projeto de Aprofundamento de Estudos para docentes do Ensino 

Médio Regular e EJA, com base na etnopesquisa crítica e multiculturalismo; 

Fiz uso de procedimentos metodológicos com uma abordagem qualitativa para 

tratar de opiniões e comportamentos, atitudes de grupos em uma perspectiva da 

etnopesquisa crítica, multiculturalismo e construção de um projeto. Quanto ao tipo de 

pesquisa é bibliográfica, webgráfica, documental e etnográfica. 

Descrevo os procedimentos metodológicos no primeiro capítulo como 

basicamente centrados na pesquisa bibliográfica para investigar as origens do Pan-

africanismo, o Movimento Rastafári e a Diáspora. Predomina, assim, no primeiro capítulo 

a recensão, entendida nos termos de Salomon (1974, p. 166): 

Em metodologia do trabalho científico, recensão sempre designou a ‘exposição 

em síntese do assunto tratado em uma obra científica ou a resenha dessas 

sínteses’. Essa segunda parte da definição está mais próxima da etimologia da 

palavra (do latim “recensionem” – resenha, arrolamento, lista, rol (...). 

Neste aspecto, ou seja, próximo da etimologia da palavra, o arrolamento dá-se na 

perspectiva historiográfica, política, filosófica e cinematográfica que atribui a Marcus 

Garvey a liderança precursora que arquiteta tanto o Pan-africanismo como lança as bases 

para o Movimento Rastafári com um caráter libertário, anticolonial e ligado aos 

segmentos mais pobres da Jamaica. Tornando-se um discurso pela unidade da Diáspora 

em solidariedade à África contra o Racismo e a Discriminação Racial, que ressignificada 

a experiência da Etiópia, personificada na figura do Imperador Hailé Selassié, articulador 

da unidade do continente africano. Desde logo, se constitui em trabalho de recensão 

crítica a começar pelo título da obra cinematográfica de Menelik Shabazz, Tempo e 

Julgamento, cujas primeiras cenas são um rol (‘recensionem”) de conflitos raciais, rol 
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apreciado pela exigência da verdade para no capítulo seguinte identificar e apontar a 

mercadologia de símbolos esvaziada pelo capitalismo, pela indústria cultural, racismo e 

discriminação racial. 

Descrevo no capítulo sétimo, Mercadologia Rasta, os procedimentos em torno da 

busca da originalidade com pressupostos metodológicos da Etnopesquisa Crítica, ou seja, 

mundo-vida, “um esforço de reconstrução dos conceitos situacionais em toda 

complexidade” (MACEDO, 2010, p. 59), segundo Macedo “o pesquisador deve circular 

sempre entre dois mundos – aquele dos atores e aquele da teoria social” (MACEDO, 

2010, p. 59). Por teoria social, assumo os pressupostos de Hall, Mbembe, outros como 

Dussel. Relacionando dois objetivos específicos: Apontar a mercantilização da 

simbologia relacionada à crítica de Mbembe com relação a Negro e África; Relacionar a 

identidade cultural à globalização - processo desigual – com uma "geometria do poder", 

segundo Hall. Por mundo dos atores, tomo uma música de Marley e as mercadorias dos 

sites, lista de ilustrações que são um rol (recensionem). 

Descrevo no capítulo oitavo, Desafios para um Projeto de Aprofundamento de 

Estudos para Docentes, por meio de etnopesquisa-formação Macedo (2010) e o 

multiculturalismo Candau (2012, 2013, 2014). Abordo, assim, a ambiência e o contexto 

no qual se insere a tríade – Pan-africanismo, Rastafári e a Diáspora – face ao Currículo 

da rede pública estadual e políticas públicas de educação étnico-racial. 

Pressupostos metodológicos que negam a neutralidades científicas, com uma 

potencialidade formativa que faculta ao educador-intelectual-pesquisador a oportunidade 

de ‘acordar as fontes’ (Bachelard). Sobretudo no processo de desocultar o fetiche da 

mercadoria. Esclareço que os conceitos de fetiche provêm do filósofo Dussel. Ademais, 

visando aqui o último objetivo específico cabe explicitar os pressupostos teórico-

metodológicos do multi/interculturalismo em Didática, segundo Candau, que valoriza a 

dimensão libertadora com instrumento para abordar a identidade cultural – deslocada e/ou 

fragmentada. Assumo o pressuposto de que o cotidiano escolar deve expressar a 

pluralidade cultural, categoria que foi incluída pela primeira vez em 1977, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Por fim, o capítulo relaciona outras políticas públicas 

e a relevância da Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024), tendo em vista 

o cotidiano escolar impactado pela globalização e a “geometria do poder” (Doreen 

Massey). Urge, logo, ‘volta às fontes’ (origem quer dizer arqué), em busca de 

pressupostos metodológicos para o trabalho pedagógico, com base nas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana (DCNERER). 
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6  TEMPO E JULGAMENTO 

 

Enquanto a filosofia que declara uma raça superior e outra inferior não for 

finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada; enquanto não 

deixarem de existir cidadãos de primeira e segunda categoria de qualquer 

nação; enquanto a cor da pele de uma pessoa for mais importante que a cor dos 

olhos; enquanto não forem garantidos a todos por igual os direitos humanos 

básicos, sem olhar a raças, até esse dia, os sonhos de paz duradoura, cidadania 

mundial e governo de uma moral internacional irão continuar a ser uma ilusão 

fugaz, a ser perseguida mas nunca alcançada. E igualmente, enquanto os 

regimes infelizes e ignóbeis que suprimem os nossos irmãos, em condições 

subumanas, em Angola, Moçambique e na África do Sul não forem superados 

e destruídos, enquanto o fanatismo, os preconceitos, a malícia e os interesses 

desumanos não forem substituídos pela compreensão, tolerância e boa-

vontade, enquanto todos os Africanos não se levantarem e falarem como seres 

livres, iguais aos olhos de todos os homens como são no Céu, até esse dia, o 

continente Africano não conhecerá a Paz. Nós, Africanos, iremos lutar, se 

necessário, e sabemos que iremos vencer, pois somos confiantes na vitória do 

bem sobre o mal. 

Discurso do Imperador Hailé Selassié na Liga das Nações em 1936 

Foi exibido em julho do ano de 1990 no Rio o filme “Tempo e Julgamento” de 

Menelik Shabazz. Uma produção Ceddo Film/Video workshop da Inglaterra de 1989, 

com 107 minutos de duração.  Como parte da programação “Olhos Negros” – 1º Festival 

Internacional África, Diáspora Negra. O filme começa com uma citação de Lucas (Lc) 

11,31: “A rainha do Sul levantar-se-á na altura do juízo contra os homens desta geração 

e condená-los-á porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria, de Salomão, e 

aqui está Quem é maior que Salomão!” (Bíblia Sagrada, 1976, p. 1380)3 

Usando imagens, o então jovem cineasta Menelik Shabazz4, ressignifica a rainha 

do Sul ora é África, sobretudo a Azania – nome dado pelos nacionalistas à África do Sul 

                                            
3 Registra a conceituada Bíblia de Jerusalém (2015) que o texto paralelo ao de Lc 11, 31 se encontra em 1 

Reis 10, 1-10, ou seja, o capítulo que trata da visita da Rainha de Sabá ao Rei Salomão. Assim, a Rainha 

do Sul é portanto a Rainha de Sabá, do Reino de Axum, cidade sagrada, segundo as pesquisas do arqueólogo 

alemão Helmut Ziegert. Durante séculos a Etiópia, através da dinastia reinante, advogou para si a 

descendência da união entre a Rainha de Sabá e o Rei Salomão, sendo Selassié a 225ª geração, ver nota 31. 

Esta simbologia bíblica permeia tanto a História da Etiópia como posteriormente o movimento Rastafári, o 

qual lutou contra o domínio colonial britânico que se estabeleceu na ilha a partir 1655 até 1962. Cabe, 

ainda, destacar que o Movimento Rastafári na luta de libertação se representava herdeiro das comunidades 

cimarronas, isto é, semelhante aos quilombos no Brasil, ver nota 23. Um novo impulso na luta de libertação 

entre os anos 1919 e 1920, advém das teorias e práticas de Marcus Garvey, filho da terra. Argumento no 

item 7.5 que estes são elementos presentes no conceito de história alternativa, em base ao mito fundacional, 

nos termos de Hall. 

4  http://menelikshabazz.co.uk/ , acesso a 14/jul/2017. 

/product/catch-a-fir http://menelikshabazz.co.uk e/time-and-judgement-3/; 

http://menelikshabazz.co.uk/project/time-and-judgement/ 

vThe Queen of the South shall rise up in the judgement with the men of this generation and condemn 

them…’– St. Luke 11, v31. Time and Judgement is a scifi/docmentary that combines biblical prophecy 

http://menelikshabazz.co.uk/
http://menelikshabazz.co.uk/product/catch-a-fire/time-and-judgement-3/
http://menelikshabazz.co.uk/product/catch-a-fire/time-and-judgement-3/
http://menelikshabazz.co.uk/product/catch-a-fire/time-and-judgement-3/
http://menelikshabazz.co.uk/project/time-and-judgement/
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– ora é a Diáspora na América, no Caribe e na Europa, especialmente, na Inglaterra. Desde 

logo, Shabazz faz uma analogia a rainha do Sul – a rainha de Sabá - em sua visita a 

Salomão descrita no livro 1 Reis 10, 1-10 (veio para pô-lo a prova por meio de perguntas 

difíceis). Em paralelo, na Sagrada Escritura, a visita da rainha de Sabá, ainda, é narrada 

em 2 Crônicas 9, 1-12 (veio a Jerusalém para pô-lo a prova por meio de enigmas). 

Fazendo uma hermenêutica para o tema aqui proposto, procuro construir um processo 

interpretativo da visita por meio de perguntas difíceis ou por meio de enigmas, 

partilhando sentidos sobre o diretor que provoca o espectador a fazer algo. Então, qual o 

significado de tempo e julgamento? 

Significado, entendo, tempo, se relaciona aos acontecimentos verídicos 

relacionados com os conflitos de caráter étnico na Grã-Bretanha, com uma violência que 

pôs em dúvida o aspecto “civilizado” daquela nação na década de oitenta, durante o 

governo conservador, transcrevo parte de artigo publicado no renomado The Gardian, 

sobre os conflitos daquele período, apresenta certa semelhança com a ação da polícia no 

Brasil contra jovens negros5:  

Sheldon Thomas, especialista em gangues e trabalhador juvenil que esteve 

envolvido em Brixton em 1981, lembra-se dos problemas de isolamento e desemprego 

que sua geração de jovens negros enfrentava. Estes foram compostos, disse ele, por ter 

que "lidar com uma força policial racista que tinha o poder de parar e nos procurar à 

                                            
with events across the African diaspora. Queen Judgement weighs the scales where all men are judged – 

the heart of men is balanced against their greed (money). There is an imbalance because man has taken the 

path of greed rather than love. Something has to be done. The Keeper of Time is summoned to send out the 

final call to man. Will man listen? The 400 Year Exile hears the call and scans the African diaspora from 

Atlanta to Addis Abba, from Kingston to Brixton. Wars, famine, riots, celebrations, events that will shape 

the destiny of man. Featuring unique archive footage of Haile Selassie, Bob Marley, Kwame Nkrumah, 

Maurice Bishop, Minister Farrakhan, Kwame Toure, Bernie Grant. The soundtrack features music from 

Bob Marley, Steel Pulse, Asward. Running time:  88 mins/1988. Ressalto que o período de exílio na 

Diáspora, segundo  a sinopse, que formam o destino do homem constitui a bacia semântica desta  busca de 

fazer uma etnopesquisa, uma didática multicultural, desocultando a historicidade negada ou distorcida. 

5 By contrast, the major disturbances of the 1980s, beginning in St Paul's in Bristol in 1980, and then, in 

1981, proceeding via Brixton, Handsworth in Birmingham, Chapeltown in Leeds, Moss Side in Manchester 

and Toxteth in Liverpool, and picking up four years later in Handsworth, Brixton and Broadwater Farm in 

Tottenham, tended to coalesce around conflict with the police, although race was at the heart of the 

grievances. Sheldon Thomas, a gang expert and youth worker who was involved in Brixton in 1981, 

remembers the problems of isolation and unemployment that his generation of young black people faced. 

These were compounded, he said, by having to "cope with a racist police force who had the power to stop 

and search us at will". "[With] beatings, deaths in police custody … Most young black boys felt completely 

persecuted," Thomas said. https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/09/riots-1981-2011-

differences,acesso em 29/03/2018. 

https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/09/riots-1981-2011-differences,acesso
https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/09/riots-1981-2011-differences,acesso
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vontade". "[Com] espancamentos, mortes sob custódia policial ... A maioria dos jovens 

negros se sentia completamente perseguida", disse Thomas - tradução Google6. 

Juntamente com outros acontecimentos, nos Estados Unidos e toda Europa (o 

chamado “primeiro mundo”), incluindo o surgimento do neonazismo, os conflitos raciais 

eclodem.  O assassinato de líderes como King (15/01/1929-4/04/1968), Cabral 

(12/09/1924-23/01/1973), Biko (18/12/1946-12/09/1977) e de populações como a 

palestina e a da África meridional.  Os acontecimentos de Sharpeville (1960) e Soweto 

(1976), além do estado de emergência na África do Sul, podem ser citados como 

exemplos para o julgamento da História pela rainha do Sul. 

Há o julgamento da História, feito por quem é maior que Salomão tal como 

aparece em Lc 11, 31, no final de um discurso de Jesus para a multidão, Jesus diz ser ele 

mesmo maior. Mas, retomando a primeira cena do filme, o cineasta remete também à 

figura do descendente de Salomão com a Rainha de Sabá, ou seja, o imperador da Etiópia, 

cujo sábio discurso perante a Sociedade das Nações, fez também um julgamento da 

história diante da violenta agressão contra um reino cristão na África. Há chamado ao 

juízo devido aos conflitos étnico-raciais, ver nota quatro. Mesmo diante das armas 

ideológicas e materiais, mais possantes, pode julgar os acontecimentos históricos que se 

voltariam contra a própria Europa, a destruindo com a Segunda Guerra. Assim, exemplo 

dado pelo descendente da Rainha do Sul, - a rainha de Sabá -, o Imperador Hailé Sélassié 

foi claro.  Ao advertir as nações que haviam permitido o avanço do fascismo sob a Etiópia, 

esta arma tão mortífera, voltar-se-ia contra a Europa.  De fato, o nazi-fascismo a destruiu 

com a Segunda Guerra Mundial. Qual a chave hermenêutica? 

Trata-se, naturalmente, – pela interpretação da História, pela simbologia, na 

percepção do meu olhar, entre outros elementos – Bíblia, História da Etiópia, Garvey - de 

um enfoque Rastafári.  O que acentua o candente apelo ético à solidariedade à luta contra 

o racismo e a discriminação racial. Ademais, faz a chamada à ação decisiva ao 

Cristianismo. Apelo lançado por África e pela Diáspora: tempo e julgamento inerente ao 

texto do evangelho de São Lucas. 

Disse na Introdução que temos como propósito explicar a ambiência e a 

historicidade na qual se insere a tríade - Pan-africanismo, Rastafári e Diáspora - face ao 

                                            
6Sheldon Thomas, especialista em gangues e trabalhador juvenil que esteve envolvido em Brixton em 1981, 

lembra-se dos problemas de isolamento e desemprego que sua geração de jovens negros enfrentava. Estes 

foram compostos, disse ele, por ter que "lidar com uma força policial racista que tinha o poder de parar e 

nos procurar à vontade". "[Com] espancamentos, mortes sob custódia policial ... A maioria dos jovens 

negros se sentia completamente perseguida", disse Thomas. 
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Currículo (do Ensino Médio), para desocultar a historicidade negada ou distorcida, com 

uma perspectiva etnográfica crítica. Considero que o filme Menelik Shabazz aponta para 

este sentido de desocultar a historicidade negada ou distorcida, sobretudo na sinopse, 

onde expressa a intencionalidade: "Tempo e Julgamento é uma ficção 

científica/documentário no qual combina profecia bíblica com eventos através da 

Diáspora africana"7. É preciso pesar na balança a mercadologia de símbolos Rastafári. 

Para melhor fundamentar, em linhas gerais a afirmação anterior, apresento a relação entre 

os Movimentos Rastafári e Pan-africanista na expressão de N’Krumah. E, assim concluir 

com a Diáspora. Passo, em primeiro lugar, para o aquele príncipe Ras Tafari (daí 

Rastafári, título pré-coroação8) que assumiu o trono da Etiópia descendendo da união da 

Rainha de Sabá e o Rei Salomão, tendo entre outros títulos o de Leão de Judá9. 

6.1 Ras Tafari, o Leão de Judá 

Nascia a 23 de julho de 1892, em Egersa-Goro, a 40 km de Harar Tafari, filho de 

Ras Makonnen.  O jovem Ras Tafari foi educado por missionários católicos de Harar.  

                                            
7 Tempo e o julgamento é um documentário/Ficção Científica que combina a profecia bíblica com eventos 

em toda a diáspora africana. Julgamento de rainha pesa na balança, onde todos os homens são julgados – o 

coração dos homens é equilibrado contra a ganância (dinheiro). Há um desequilíbrio, porque o homem 

tomou o caminho da ganância, ao invés de amor. Algo precisa ser feito. O guardião do tempo é convocado 

para enviar a chamada final para o homem. Homem vai ouvir? Os 400 anos de exílio ouvem a chamada e 

verificam a diáspora africana de Atlanta para Addis Abba, de Kingston para Brixton. Guerras, fome, 

revoltas, celebrações, eventos que irão moldar o destino do homem. Em outros termo não há justiça para 

os afrodescendentes. Apresentando imagens de arquivo exclusivo de Haile Selassie, Bob Marley, Kwame 

Nkrumah, Maurice Bishop, Ministro Farrakhan, Kwame Toure, Bernie Grant. A trilha sonora apresenta 

músicas de Bob Marley, Steel Pulse, Asward.  Tempo de duração: 88 min/1988 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=pt-

BR&dl=pt&lp=EN_PT&a=http%3a%2f%2fmenelikshabazz.co.uk%2fproject%2ftime-and-

judgement%2f, acesso em 10/set/2017. 

8 The movement took its name from Selassie’s pre-coronation title, Ras Tafari Makonnen., 

https://www.theguardian.com/books/2015/dec/24/king-of-kings-haile-selassie-ethiopia-asfa-wossen-

asserate-review, acesso a 04/04/2018. 

9 Segundo a Bíblia Sagrada, com notas dirigidas pelo Pontifício Instituto de Roma (PIB), a tribo de Judá, 

alvo de bênçãos de Moisés Dt, 33, 7; sua herança Jos 15, 1ss.20ss. Ainda segundo a mesma fonte, no 

capítulo sétimo do livro do Apocalipse (7, 5-8): figura em primeiro lugar a tribo de Judá, porque dela nasceu 

o Messias. O leão da tribo de Judá figura no mesmo livro do Apocalipse: “Eis que o leão da tribo de Judá, 

o Rebento de Davi, venceu, de sorte que podrá abrir o rolo e os sete selos”, em nota do PIB o leão é Jesus 

Cristo, “que com sua paixão morte e ressurreição venceu todas as forças do mal e obteve plenos poderes de 

Deus Pai”; Neste sentido de vencedor de forças do mal, o símbolo do leão de Judá tem sido usado pelo 

movimento Rastafári, como fez o imperador. Há uma famosa foto do imperador e um leão na entrada do 

palácio https://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/ethiopian-emperor-haile-

selassie-at-home-in-fotografia-de-not%C3%ADcias/591708598#/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-

home-in-debre-zeit-haile-selassie-picture-id591708598, acesso a 04/04/2018 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=pt-BR&dl=pt&lp=EN_PT&a=http%3a%2f%2fmenelikshabazz.co.uk%2fproject%2ftime-and-judgement%2f
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=pt-BR&dl=pt&lp=EN_PT&a=http%3a%2f%2fmenelikshabazz.co.uk%2fproject%2ftime-and-judgement%2f
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=pt-BR&dl=pt&lp=EN_PT&a=http%3a%2f%2fmenelikshabazz.co.uk%2fproject%2ftime-and-judgement%2f
https://www.theguardian.com/books/2015/dec/24/king-of-kings-haile-selassie-ethiopia-asfa-wossen-asserate-review
https://www.theguardian.com/books/2015/dec/24/king-of-kings-haile-selassie-ethiopia-asfa-wossen-asserate-review
https://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-home-in-fotografia-de-not%C3%ADcias/591708598#/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-home-in-debre-zeit-haile-selassie-picture-id591708598
https://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-home-in-fotografia-de-not%C3%ADcias/591708598#/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-home-in-debre-zeit-haile-selassie-picture-id591708598
https://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-home-in-fotografia-de-not%C3%ADcias/591708598#/ethiopian-emperor-haile-selassie-at-home-in-debre-zeit-haile-selassie-picture-id591708598
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Em 1909, o Imperador Menelik II o confere o governo de Sidamo, ao sul do país.  

Estendendo-lhe o poder, um ano mais tarde, à província de Harar. 

Ocorrem, após a morte de Menelik II (1913), problemas internos que levam o 

conselho dos notáveis a declarar Ras Tafari herdeiro do trono, que assume a regência em 

1917.  A partir deste momento se identificam o governante e o país, com em uma 

simbiose. Simbologia fortemente marcada no Movimento Rastafári, e, de certa forma às 

lutas pela libertação do continente, que procuro desocultar nos próximos parágrafos. 

Tem como meta, Ras Tafari, durante a regência, na política externa, fazer 

reconhecer o Império como nação livre e independente.  Incluindo a candidatura à 

Sociedade das Nações (SN) em 1923, sob a oposição da Grã-Bretanha e o apoio da França 

(potências coloniais), e da Itália. Remetemos a nota de pé de página com um link criado 

pela USP, no qual é possível se fazer uma avaliação mais profunda sobre a importância 

da SN para o Direito Internacional e posteriormente os Direitos Humanos, destacando o 

artigo 10 que trata sobre a agressão10. 

Coroado em 2 de novembro de 1930 o novo, Imperador escolheu o nome de Hailé 

Sélassié: “Poder da Trindade”.  Segundo uma antiga tradição, ele era 225º soberano de 

uma dinastia, fruto do amor de Salomão, - rei de Israel -, e da rainha de Sabá.  

“Proclamado Negousa Nagast” (rei dos reis), defensor da fé do antigo reino de Axum 

cristianizado no século IV, que resistiu à expansão do Islã e ao colonialismo europeu (a 

Babilônia, como referência bíblica, empregada pelo movimento rastafári, ver 6.4).  O 

Leão de Judá reinou durante 58 anos. 

Surgem nos anos trinta incidentes na fronteira somali etíope, com o avanço dos 

italianos.  A SN tenta uma negociação em agosto de 1935, mas a Grã-Bretanha e a França 

aceitam que a Itália imponha tutela sob a Etiópia.  Em outubro, do mesmo ano, um 

exército italiano, de 400.000 homens. Atacou sobre duas frentes, sem nenhuma 

declaração de guerra com o apoio logístico daquelas duas nações europeias. 

Reverbera, na tribuna da SN, Hailé Sélassié, sua indignação e proclama o respeito 

às mais elementares do direito internacional, em vão. Cabe, aqui ressaltar a importância 

do Discurso de Sua Majestade Hailé Sélassié I, imperador da Etiópia, na Assembleia da 

                                            
10 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-

Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/pacto-da-sociedade-das-nacoes-1919.htm, acesso em 21 de 

setembro de 2017. Art.10. Os Membros da Sociedade comprometem-se a respeitar e manter contra toda 

agressão externa a integridade territorial e a independência política presente de todos os Membros da 

Sociedade. Em caso de agressão, ameaça ou perigo de agressão, o Conselho resolverá os meios de assegurar 

a execução desta obrigação. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/pacto-da-sociedade-das-nacoes-1919.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/pacto-da-sociedade-das-nacoes-1919.htm
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Liga das Nações, em sessão de junho e julho de 1936, feito em amárico, com registro da 

Memória do Mundo da Unesco em 2010, remeto à nota de pé de página da Biblioteca 

Digital Mundial, para preservar os objetivos traçados11. A anexação ocorre. O fascismo, 

jamais chegou a vencer a resistência, não obstante, os massacres, as execuções sumárias, 

o bombardeio com gás sob a população civil e mesmo o incêndio de Adis-Abeba em 

fevereiro de 1937. 

Refugia-se o Imperador no exílio, em Londres, de onde retorna em 1940, para 

acompanhar as operações de reconquista.  Ao final da Segunda Guerra assina um acordo 

com os americanos, chamado de Acordo de Ajuda Mútua, no qual se estabelece uma série 

de privilégios militares e comerciais, visando reduzir a influência do Grã-Bretanha. 

Retorna a meta da política externa traçada ainda durante a regência, adere a Carta de São 

Francisco em 1945, que instituiu a ONU. Sendo que a presença a Etiópia na ONU, dá-se 

como um dos países vencedores do conflito e totalmente soberano12. 

Assume, dentro do continente, o papel do mais antigo a não perder a soberania, 

como símbolo de resistência para todos os países africanos, no processo de 

descolonização.  Participa da Conferência de Bandung (em 1955) e de Accra (em 1958) 

– capital de Gana, em 1957 - onde N’krumah, pioneiro ao declarar a independência do 

império britânico, dizia ser o “primeiro território liberado” – nela organiza a conferência 

de Adis-Abeba em 1960, cujos desdobramentos irei delinear. Etiópia é o símbolo da luta 

pela liberdade. 

Opina o historiador africano Benoist: “para ele (H. Sélassié). Era seu dever levar 

seu apoio a todos os movimentos de luta contra a colonização, ele do qual o país não 

perdeu a soberania, senão mais do que durante alguns anos” (BENOIST, 1983, p. 36-40), 

                                            
11 No início da década de 1930, o ditador italiano Benito Mussolini estava determinado a expandir o império 

africano da Itália anexando a Etiópia. Em dezembro de 1934, um conflito, provocado pelos italianos, 

ocorreu entre as forças armadas italianas e etíopes em Walwal, no lado etíope da fronteira da Somalilândia 

italiana. Mussolini declarou o incidente “um ato de auto-defesa” e, dessa forma, não sujeito à arbitragem 

sob acordos internacionais. A Itália exigia compensação e reconhecimento formal da região como território 

italiano. Quando o Imperador Haile Selassie recusou-se a aceitar essas exigências, a Itália começou a 

mobilizar suas forças. Como membro da Liga das Nações, a Etiópia levou o caso ao Conselho, mas 

Mussolini ignorou todas as propostas da Liga para resolver a crise. No dia 3 de outubro de 1935, forças 

italianas invadiram a Etiópia a partir da Eritreia e da Somalilândia italiana. A capital Addis Ababa sucumbiu 

em maio de 1936. O Imperador Haile Selassie, que estava em Genebra naquele momento, solicitou ajuda 

na Assembleia, sem sucesso; a Liga se recusou a agir e a maior parte dos países membros reconheceram a 

conquista italiana. Apresenta-se aqui o texto do discurso inflamado do imperador para a Assembleia, que 

foi proferido em 30 de junho de 1936. Ele falou em amárico; o texto encontra-se no lado esquerdo das 

páginas. A tradução francesa está à direita. Este texto pertence aos arquivos da Liga, que foram transferidos 

para as Nações Unidas em 1946, e estão armazenados no gabinete da ONU, em Genebra. Eles foram 

anexados ao registro da Memória do Mundo da UNESCO em 2010. 

12 http://www.eurasia1945.com/protagonistas/personajes/haile-selassie/. Acesso em: 17 nov. 2017. 

http://www.eurasia1945.com/protagonistas/personajes/haile-selassie/
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período muito curto comparado com outros países do continente, como a África do Sul.   

Por isto, o oferece abrigo aos exilados do movimento pan-africanista da África Central e 

África Austral em 1962.  A meta é liquidar o colonialismo e a criação de uma união inter-

africana do Mar Vermelho ao Cabo. 

Assevera, com propriedade a respeito do imperador etíope, Benoist: “campeão da 

unidade africana”, pela tenacidade de superar as dificuldades e reunir em Adis-Abeba 

(Nova Flor), os 31 chefes de Estado africanos ou representantes na ocasião da Fundação 

da Organização da Unidade Africana (OUA), dentro da Etiópia, herdeira do reino de 

Axum, sob o governo do Leão de Judá. 

O símbolo do leão aparece tanto no filme como nas outras expressões do 

movimento rastafári. Cabe, assim, entrelaçar a historicidade à luta libertária inerente ao 

movimento, desde suas origens contra a dominação britânica na Jamaica, dentre dos 

limites fixados para a monografia. Na sequência, dentro do propósito de explicar a 

ambiência e a historicidade na qual se insere a tríade - Pan-africanismo, Rastafári e 

Diáspora, passando ao criador do lema da UNIA: Um Deus! Uma aspiração! Um destino! 

- como fonte de inspiração Rasta. 

6.2 O Movimento Rastafári 

Surgindo o Movimento Rastafári na Jamaica por volta dos anos 30, inspirado nas 

ideias de Marcus Garvery (1887 – 1940). Um Jamaicano que fundou a “Universal Negro 

Improvement Association (Imperial) League – UNIA”.  Fundou na Jamaica, com a ajuda 

do governador, do bispo católico o Reverendo William Graham, um escocês, e de alguns 

amigos, logo após sua viagem a Inglaterra. Une a Diáspora e a África. 

Importa destacar que mesmo que Garvey não tivesse vivido em África, ele captou 

uma montanha de problemas e políticas, durante sua estada em Londres, entre 1912 e 

1914.  Para onde havia ido estudar em uma escola profissionalizante, ao mesmo tempo 

em que frequentava as sessões do Parlamento Britânico, a Câmara dos Comuns e tomou 

contato com o Pan-africanismo, através de Duse Mohamed Ali - um sudanês-egípcio, 

contato vai se expandir brevemente aos EUA13. Estabelece um vínculo com o pan-

africanismo. Passo a criação da UNIA. 

                                            
13Duse Muhamed Ali . Em 1912, fundou o African Times e o Orient Review, uma publicação política, 

cultural e comercial em Londres. Eles defendiam o nacionalismo pan-africano-asiático e isso era um fórum 

para intelectuais e ativistas africanos de todo o mundo. A revista cobria questões nos Estados Unidos, 

Caribe, África Ocidental, África do Sul e Egito, bem como na Ásia, incluindo Índia, China e Japão. Marcus 
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Chegou Garvey, em 15 de julho de 1914, à Jamaica organizou e fundou a UNIA 

em 1º de agosto daquele mesmo ano, data da libertação dos escravos na Jamaica. UNIA 

é a sigla em língua inglesa para Associação Universal para o Progresso Negro. 'O lema 

da UNIA era One God! One Aim! One Destiny! (Um Deus! Uma aspiração! Um 

destino!). Garvey era o presidente da associação, que pretendia unir “todas as pessoas de 

ascendência africana do mundo em uma grande massa estabelecida em um país e governo 

absolutamente próprios.”, segundo o site Geledés14. Uma aspiração! Um destino! Com 

uma ação que toca no campo da educação. 

Encontra Garvey dificuldades, o governo colonial rejeitou o pedido de terras da 

coroa para jovens delinquentes.  Após esta negativa Garvey começou a solicitar fundos 

para construir uma escola nos moldes de Tuskegee (Alabama), voltada para educação de 

afro-americanos.  O próprio Garvery se atribui a decisão de tomar-se um líder como o 

Fundador de Tuskegee voltado para a indústria e a agricultura, afro-americano, Dr. 

Brooker T. Washington (1856–1915), ao terminar a leitura da autobiografia Up from 

Slavery (1910), ao longo da viagem de retorno à terra natal. 

Escreveu, uma vez de volta à Jamaica, a Washington, o qual o convidou a visitá-

lo nos E. Unidos.  Mais precisamente ir aos E. Unidos conhecer Tuskegee, inserido em 

uma Jim Crow-era, para onde ocorria parte do percentual de 1% de jamaicanos que 

desejavam prosseguir os estudos secundários e universitários, em nota faço alguns 

comentário sobre a Educação na Jamaica15. Mas, chegou aos E. Unidos em 1916, depois 

                                            
Garvey, que morava em Londres na época, trabalhou brevemente para Ali e contribuiu com um artigo para 

a edição de outubro de 1913 da revista. Deixou de ser publicado em outubro de 1918, sucedendo a African 

and Orient Review, que operou durante a maior parte de 1920. Ali então viajou para os Estados Unidos, 

nunca retornando à Grã-Bretanha. Lá ele trabalhou brevemente no movimento da Universal Negro 

Improvement Association de Garvey, contribuindo com artigos sobre questões africanas para o Mundo 

Negro, e liderando um departamento sobre assuntos africanos. Ali veio para os Estados Unidos para 

promover sua visão do Pan-Africanismo econômico, procurando estabelecer um vínculo comercial entre o 

Africanos do Oeste e os Africanos dos EUA. Na década de 1920, ele repetidamente, mas sem sucesso, 

tentou assegurar o financiamento africanos dos EUA para permitir que os agricultores de produção de 

africanos conseguissem mercados e exportações para os Estados Unidos, tirando o controle das principais 

empresas britânicas, como a Lever Brothers. Na década de 1930, ele não conseguiu ganhar capital euro-

americano para o mesmo fim. https://aaregistry.org/story/duse-ali-19th-century-pan-

africanist/https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://aaregistry.org/story/duse-

ali-19th-century-pan-africanist/&prev=search, acesso em 29/03/2028 

14 https://www.geledes.org.br/marcus-garvey/, acesso em 20/11/2017. 

15 Garvey através da teoria e experiência educacional de afrodescendentes, procura uma estratégia de luta 

em conjunto com os americanos do note, vez a educação na Jamaica era produto da colonização, portanto 

eurocêntrica e não demonstrava sinais de mudanças para a população negra. Importa lembrar que após a 

emancipação dos escravos na Jamaica em 1833, tornando-se efetiva no ano seguinte, após isto as autoridade 

metropolitanas se limitaram a organizar a educação primária, ou seja, o primeiro segmento do fundamental 

subsidiando a várias denominações protestantes. Contudo, havia uma série de obstáculos sociais que já 

https://aaregistry.org/story/duse-ali-19th-century-pan-africanist/
https://aaregistry.org/story/duse-ali-19th-century-pan-africanist/
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://aaregistry.org/story/duse-ali-19th-century-pan-africanist/&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://aaregistry.org/story/duse-ali-19th-century-pan-africanist/&prev=search
https://www.geledes.org.br/marcus-garvey/


31 
 

 

da morte do Dr. Washington (STEIN, 1986, p. 30). Então, se estabelece com uma família 

de patrícios no Harlem, trabalhando como gráfico.  Mais tarde, ele mesmo se convence 

de localizar a base das operações em N. York.  Criando um ramo da UNIA entre 1917 e 

1918.  Consequentemente, a sua base política mudou. 

Atua Garvey, durante os anos vinte, nos Estados Unidos, sendo conhecido como 

orador carismático que formou a UNIA e Black Star Line (BSL), linha marítima que fazia 

a triangulação entre N. York, Caribe e a Libéria, cujo objetivo principal era levar os afros-

americanos de volta à África.  Um retorno semelhante ao que ocorreu com os afro-

brasileiros no século passado, faço referência ao artigo O Retorno dos Ex-escravos do 

Brasil para a África: historiografia dos séculos XVII-XIX16.  Mesmo sem grande êxito 

nesta empresa, ou seja, migração para Libéria, a ideia força retorno (ou o “imaginário” se 

o leitor preferir) provocou um notável impacto na literatura e nas igrejas negras, Jean 

Benoist, por exemplo, o identifica como um dos antecessores do Poder Negro. 

Destaco, nesta linha de antecedentes, o contexto social daquela década se 

caracteriza pela migração interna da população afro-americana do meio rural para as 

cidades do Norte (como Chicago e N. York) a procura de emprego nas indústrias e outros 

setores da economia.  Em 1920 o Harlem possuía 73.000 habitantes.   

Houve, paralelamente, uma historicidade negada ou distorcida com relação a volta 

dos soldados afro-americanos que tinham servido na Primeira Guerra, o mesmo fato que 

iria se suceder na Segunda Guerra, e, mais recentemente no golfo, sendo que nesta última 

não apareceram afro-americanos diante das câmeras de TV, em uma guerra 

pretensamente eugênica e asséptica... (sic). Em todos os conflitos os afro-americanos 

formaram um grande contingente, sempre enviados à fronte de batalha, ver no site da 

Biblioteca do Congresso, onde consta um grupo de afro-americanos, membros da Força 

Aérea, Grupo 332, chamado grupo de Tuskegee, enviados à Itália, Ramitelli17. 

Retomo, a Primeira Guerra, durante as operações, na França, os afro-americanos 

haviam experimentado uma menor discriminação por parte dos civis, do que em relação 

aos companheiros de farda, tipo WASP, ou seja, o acrônimo que significa em inglês 

                                            
foram estudados. https://search.proquest.com/openview/abb877c973c31a3b5c79550409563468/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=1817061, acesso em 04/04/2018. 

16http://www.academia.edu/29667518/O_Retorno_dos_ex-

escravos_do_Brasil_para_a_%C3%81frica_historiografia_s%C3%A9culos_XVII-XIX, acesso a 

30/set/2017. 

17 https://www.loc.gov/resource/ppmsca.13260/, acesso a 19/3/2018. 

 

https://search.proquest.com/openview/abb877c973c31a3b5c79550409563468/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817061
https://search.proquest.com/openview/abb877c973c31a3b5c79550409563468/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817061
http://www.academia.edu/29667518/O_Retorno_dos_ex-escravos_do_Brasil_para_a_%C3%81frica_historiografia_s%C3%A9culos_XVII-XIX
http://www.academia.edu/29667518/O_Retorno_dos_ex-escravos_do_Brasil_para_a_%C3%81frica_historiografia_s%C3%A9culos_XVII-XIX
https://www.loc.gov/resource/ppmsca.13260/
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"Branco, Anglo-Saxão e Protestante; White, Anglo-Saxon and Protestant"18. E, de volta 

aos pais sentem-se como estrangeiros em seus próprios pais – vivendo, como os migrantes 

do sul, em guetos - um exílio dentro do próprio país - a Diáspora. Esta população exilada 

vai ser o receptor da mensagem de Garvey. 

Surge neste contexto de guetos as relações entre o movimento garveyniano e ao 

chamado Renascimento do Harlem, de meados da década de 1920, que são bastante 

controvertidas, entre os vários indícios está à própria composição social e a visão política, 

Garvey voltado para as massas enquanto que o Renascimento para a classe média a 

cultura letrada. O primeiro movimento via na literatura apenas um exemplo. Contudo, o 

segundo, Renascimento do Harlem, transformou a literatura deste movimento na segunda 

geração, cito por exemplo a James Baldwin, que une na sua obra literária o ser afro-

americano nos guetos à igreja na obra Go tell it on the Mountain. Para não perder o foco 

remeto o leitor ao trecho Baldwin sobre o negro, publicado em um artigo publicado na 

revista CULT19. Sobre a importância de Garvey, cabe citar um trecho do site Black 

History Studies: 

 Marcus Garvey inspirou todos os principais movimentos negros do século 20, tanto na 

África como nas Américas. Os seguidores da ideologia de Garvey incluem Hon Elijah 

Muhammad, o Ministro Louis Farrakhan, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Também líderes 

de estados independentes africanos, como os presidentes Nnamdi Azikiwe, Kwame Nkrumah, 

Jomo Kenyatta, Nelson Mandela, Patrice Lumumba e Julius Nyerere20.  

Sendo um dos principais movimentos negros, o Movimento Rastafári absorve a 

concepção de fidelidade de Garvey, como rechaço a Babilônia corrupta.  Segundo Lemle 

                                            
18  https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/wasp, acesso em 18/11/2017. 

19 “Os negros deste país são ensinados a se desprezar desde o momento em que abrem os olhos neste 

mundo”, escreveu em um dos dois ensaios que compõem The fire next time, livro incendiário – o único de 

seu gênero a permanecer no topo da lista de mais vendidos do jornal New York Times por 41 semanas – 

publicado em 1963, quando eclodia no sul dos Estados Unidos o Movimento dos Direitos Civis, do qual 

ele se tornou uma das principais vozes. “Este mundo é branco e eles são negros. Os brancos detêm o poder, 

o que significa que eles são superiores aos negros (intrinsecamente, isto significa: Deus quis assim), e o 

mundo tem inúmeros jeitos de fazer esta diferença conhecida e sentida e temida”. 

https://revistacult.uol.com.br/home/james-baldwin-o-grande-critico-do-sonho-americano/, acesso em 

19/03/2018 

20  http://www.blackhistorystudies.com/resources/resources/25-facts-about-marcus-mosiah-garvey/, acesso 

em 18/11/2017.  Marcus Garvey has inspired every major black movement of the 20th century, both in 

Africa and the Americas. Followers of Garvey's ideology include Hon Elijah Muhammad, Minister Louis 

Farrakhan, Malcolm X and Martin Luther King Jr. Also leaders of African Independent states such as 

Presidents Nnamdi Azikiwe, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Nelson Mandela, Patrice Lumumba and 

Julius Nyerere. 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/wasp
https://revistacult.uol.com.br/home/james-baldwin-o-grande-critico-do-sonho-americano/
http://www.blackhistorystudies.com/resources/resources/25-facts-about-marcus-mosiah-garvey/
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“Babilônia é na visão rastafári a civilização ocidental... decadente e condenada” 

(LEMLE, 1991, p. 6).  Além disto, a uma organização de vida social. A vida em comum, 

pautada em princípios bíblicos, naturais, permitindo o desenvolvimento da criatividade 

artística, pintura, artesanato e a música... o reggae.  O qual, neste meio se expande, serve 

de veículo ao movimento, consequentemente, de trilha ao filme de Shabazz. Mas, o 

legado de Garvey na Diáspora tem características próprias nos E. Unidos e na Jamaica.  

Destaco que a diferença entre a experiência do movimento iniciado por Garvey, 

nos EUA, é que na Jamaica Rastafári considera-se herdeira das comunidades 

Chimarronas, ou seja, o equivalente latino-americano e caribenho dos quilombos. Na 

Jamaica, cabe lembrar que durante os 180 anos existiu o sistema escravista, período 

durante o qual fora rara a década sem uma revolta séria e de grande dimensão. Portanto, 

na historicidade negada ou distorcida, a luta pela libertação é uma marca, um símbolo. 

Faço aqui uma reminiscência, no meu retorno a “Mãe Gentil”, a bordo de um 

cargueiro do Lloyd Brasileiro, após meu período de estudos e trabalho no México, passei 

pelas costas da Jamaica no dia 21 de março de 1990.  As rádios, captadas no navio 

transmitiam ao som de reggae o dia da independência da Namíbia.  A exemplo de Bob 

Marley também havia feito, em 1980, compondo uma música para a Independência da 

Zimbabué, um trecho dizia “nos libertamos as pessoas com a música”. Eco de Garvey? 

Um Deus! Uma aspiração! Um destino! Seja como for, assinalo três aspectos para 

concluir parcialmente esta parte. 

Entrelaçando, em primeiro aspecto, de forma sintética, penso que tanto o 

Movimento Rastafári e, consequentemente, o filme deixam transparecer a meta do Leão, 

liquidar o colonialismo do Mar Vermelho ao Cabo, a meta de Garvey do redimir / 

fidelidade “Mãe África”.  O “movimento tem a ideia de unificar a Diáspora à África”, o 

que ocorreu pela primeira vez, assim como pujança como pela estratégia de contrapor-se 

ao avanço colonialista da Europa após a conferência de Berlim, e também o avanço dos 

Estados Unidos WASP na Libéria. Para uma compreensão das mudanças no Movimento 

que ocorrem no século XXI, remeto o leitor a um artigo sobre o assunto. Sendo relevante 

destacar que por ser um fenômeno cultural de larga escala, o mercantilismo de símbolos 

distorce a identidade e os significados histórico-políticos21. 

                                            
21 John P. Homiak . Understanding a modern antique: challenges to representing Rastafari in the twenty-

first century https://doaj.org/article/2566c48f815f4505a229fd931f03c75b, acesso a 27/09/17. Drawing 

increasingly upon digital technologies and the internet to assert a sense of community even as they cultivate 

an austere biblical persona, adherents of Rastafari can be thought of as simultaneously modern and antique. 

Their claim to antiquity is grounded in a collectively professed African-Ethiopian identity that has not only 

https://doaj.org/article/2566c48f815f4505a229fd931f03c75b
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Tecendo, em segundo aspecto, o Movimento Rastafári unificou dois personagens 

que na realidade não se encontraram, a saber: Garvey e Sélassieé, creio que pela 

fidelidade, zelo pela Etiópia, de onde partiu a Rainha do Sul e se uniu à herança bíblica – 

pela dinastia e sabedoria.  Símbolo da resistência, sob a regência do Leão de Judá. É 

candente o discurso no que tange ao mundo-vida, marcado por conflitos étnico-raciais:  

Enquanto a filosofia que declara uma raça superior e outra inferior não for 

finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada; enquanto não 

deixarem de existir cidadãos de primeira e segunda categoria de qualquer 

nação; enquanto a cor da pele de uma pessoa for mais importante que a cor dos 

olhos; enquanto não forem garantidos a todos por igual os direitos humanos 

básicos, sem olhar a raças, até esse dia, os sonhos de paz duradoura, cidadania 

mundial e governo de uma moral internacional irão continuar a ser uma ilusão 

fugaz, a ser perseguida mas nunca alcançada. 

Discurso do Imperador Hailé Selassié na Liga das Nações em 193622 

Urge fazer algo como insta o cineasta na sinopse, mudança do coração. Tramando, 

por último aspecto, um alerta “se a salvação ainda não se consumou é porque o Sistema 

Babilônico continua a se impor e a hora ainda não é chegada” (LEMLE, 1991, p. 6).  Aos 

olhos atentos deixa o filme transparecer uma memória densa de solidariedade e expressa 

a denúncia de conflitos étnico-raciais de que não se pode transigir com a opressão.  Tal 

como fez aquele que se considerava marinheiro da BSL, ainda que extinta, N’Kumah. "A 

África para os africanos", exclamei (...) - frase de N'krumah citada no livro Na casa de 

meu pai. 

6.3 O Movimento Pan-africanista – N’Krumah 

Limitei-me até agora às referências esparsas a Kwane N’krumah (1909 – 1972), 

chefe de Estado de Gana entre 1957 e 1966, cujas imagens e símbolos aparecem com 

destaque no filme de M. Shabazz, pelo vínculo com Garvey, pelo caráter de um governo 

                                            
resisted the ravages of enslavement, colonialism, and European cultural domination but is seen to transcend 

local differences of culture and language. Theirs is a way of life organized around theocratic principles that 

begin with a recognition of the divine in all peoples and as the basis of all human agency. Rastafari assert 

the universal relevance of these principles to the conditions of modernity even as they persistently claim 

social justice on behalf of all peoples of African descent exploited by colonialism and the prevailing global 

capitalist-imperialist system. Based on these general themes, the Rastafari movement has come to represent 

a large-scale cultural phenomenon that has long since burst the chains of its colonial containment in 

Jamaica. From the late 1960s onward it has spread throughout the Caribbean and the Central and South 

American rimland to the major metropoles of North America and Europe as well as to many sites on the 

African continent. 

22 https://www.wdl.org/es/item/11602/, acesso em 21/mar/2018. 

https://www.wdl.org/es/item/11602/
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continental do projeto do pan-africanismo moderno. Algumas palavras devo dizer sobre 

o projeto. 

Sublinho que o projeto tem uma história organizacional e institucional de seis 

congressos (1919, Paris, 1921, Londres, 1923, Lisboa, 1927, N. York, 1945, Manchester 

e naturalmente, 1958 em Accra).  O Pan-africanismo, cuja complexidade vai além dos 

congressos, rechaça toda ideia de assimilação ao opressor (a Babilônia..., em termos 

Rasta, ou, “primeiro mundo”, para os mono culturais que o sistema de ensino produz).  

Como ideia, o pan-africanismo tem raízes tão antigas quanto os quilombos ou 

comunidades cimarronas. Quais os desdobramentos? 

Deu o pan-africanismo origem as organizações paralelas, uma das mais 

importantes foi aquela já mencionada fundada por Garvey.  Se este havia dado ao pan-

africanismo um caráter de multidão nos Estados Unidos, caberia a N’Krumah extrapolar 

para os continentes colonizados e envolver os movimentos sociais, a partir de 1945. Início 

da grande ruptura da dominação colonial com o pós-guerra. 

Sendo N’Krumah originário de Gana, lá toma contato com o pan-africanismo.  

Jovem professor formado pela escola normal trabalha em 1934 no Seminário Católico de 

Amissano, perto de El Mina, forte construído pelos portugueses.  Entre 1935 e 1945, 

N’Krumah viveu nos E. Unidos, trabalhando e estudando, conheceu a Diáspora desde as 

entranhas, sobretudo o racismo e a discriminação.  No momento em que os Estados 

Unidos, ainda estavam imersos em uma grande crise, os afro-americanos sofriam mais do 

que outros.  Foi vendedor de peixe no Harlem, servir como garçom em um navio que 

fazia a ligação entre N. York e Vera Cruz (México) e também pregador em igrejas. Em 

Vera Cruz, quando do meu retorno, pude naquele porto relembrar as passagens da sua 

autobiografia, construída com uma sólida formação acadêmica (NKRUMAH, 1962, p. 

42). 

N’Krumah, durante este período, “acompanhou de perto as atividades do 

movimento de Garvey, esta figura do pan-africanismo que propunha fundar uma 

República continental africana dos anos 1939” (BATTLY, 1982, p9).  Partindo para 

Manchester em 1945, para continuar os estudos de doutorado na “London School of 

Economics” e secretaria o congresso, elaborou o manifesto contra o colonialismo.  Nesta 

ocasião se uniram as gerações de militantes, os líderes de língua francesa, os futuros 

novos chefes de estado. 

Importa notar que ao proclamar a independência da antiga Costa do Ouro, em 6 

de março de 1957, denomina o novo estado de Gana como símbolo do reencontro de 
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África com sua história. Neste ponto, o debate do reencontro com história, abre-se 

necessariamente três linhas principais.  De um lado o nome do novo estado e “primeiro 

território liberado” alude ao famoso reino do Sudão Ocidental, Sahel, conhecido pelas 

fontes árabes a partir de 800 E. C. – as quais descrevem a urbanização, a agricultura, o 

comércio com as rotas do comércio transaariano, com o Norte do ouro e sal, tão 

importante quanto o primeiro, e outros produtos. 

Reencontro com a história, de outro, pelo o fato da independência ser declarada 

onde os britânicos haviam inaugurado a famosa política de administração indireta que 

consistia em dirigir as colônias usando as estruturas da autoridade tradicional autóctone.  

Por fim, dialeticamente, a superação no plano sócio-político do passado da ilha de 

Christiansborg, depósito de escravos, significa a construção do novo, justo e autêntico. 

Onde encontrou os pressupostos? 

Respondo que os pressupostos de N’Krumah aparecem claramente na 

autobiografia, declara: 

Li a Hegel, a Karl Marx, a Engels, a Lenin e Mazini. As obras destes homens 

influenciaram muito minhas ideias e minhas atividades revolucionárias (...) 

mas o livro que contribuiu mais que qualquer outro a despertar meu entusiasmo 

foi Philosophy and Opinions of Marcus Garvey (1923) (NKRUMAH, 1962, p. 

64-65). 

É mister destacar que N’Krumah buscava uma fórmula para a solução da questão 

colonial e o problema do imperialismo, em um livro publicado pela segunda esposa do 

líder jamaicano, Amy Jacques Garvey. Qual a relação específica? 

Aponto a influência mais direta do pensamento de Garvey sobre N’krumah, está 

na unidade com necessidade de solidariedade – com o oprimido.  Isto no Plano da política 

econômica se reflete na tese de que independência política sem independência econômica 

seria superficial dando origem ao neocolonialismo, título da obra de 1965. Remeto o leitor 

à nota com um trabalho que apresentei para El Colégio de México, em 1988, com boa 

avaliação, embora sem a mesma equivalência quando fui admitido no Colégio Pedro II, 

quando dissertei sobre o mesmo pan-africanista (SOUZA, 1988). 

Entrelaçando, em suma, se por um lado à vida e a obra de N’krumah se 

confundem, cabe destacar que o apoio material e moral por ele brindado aos movimentos 

de libertação constituíram um desafio à “supremacia” europeia.  Pela preocupação com a 
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unidade solidariedade e reencontro com a História, sem perder de vista as críticas e 

contradições do pan-africanismo23.   

No contexto da meta - objetivo geral de pensar um Projeto de Pesquisa 

exploratória/formação de docentes, o sinal de alerta de Garvey, Sélassié e N’krumah, 

especialmente, tem implicações para os laços e dependências e interferência mútua para 

com a Diáspora. Na sequência, dentro do propósito de explicar a ambiência e a 

historicidade na qual se insere a tríade - Pan-africanismo, Rastafári e Diáspora, abordam 

o protagonismo da Diáspora africana em face de formulação do problema: Há uma 

mercadologia de símbolos do Movimento Rastafári esvaziada de expressão histórica, 

social e educativas, que perpassa o cotidiano, toda simbologia e mesmo as músicas, 

tangendo a identidade cultural? 

6.4 Simbologias rastafári no mercado da babilônia 

Compreendo sob o prisma da etnografia – etno (do grego ethnos, povo, pessoas) 

– que é preciso descrever a simbologia rastafári um pouco além fechar o primeiro objetivo 

específico. Iniciei, pois, o presente capítulo, com a descrição densa presente no filme de 

Menelik Shabazz, pelo seu caráter encarnado e polissêmico da História. Esta História se 

encontra marcada por conflitos étnico-raciais, a luta pelos direitos humanos, pela 

liberdade e o fim da filosofia condenada em 1936, na tribuna da Sociedade das Nações, 

pelo Leão de Judá. Sendo o filme de Menelik Shabazz obra cinematográfica plena de 

símbolos: Etiópia, Garvey, líderes do pan-africanismo, o historiador Walter Rodney, 

música do Reggae, são alguns exemplos de fontes. 

É um tempo, uma oportunidade, de “acordar as fontes” na expressão de Bachelard 

citado por Macedo (2010, p. 13). Tempo de ir ao mundo vivenciado por sujeitos que 

usam/consomem/produzem mercadorias étnicas, o fenômeno do Reggae, a figura de Bob 

Marley, conhecem O Rappa e o AfroReggae. Sendo o tempo de fazer uma hermenêutica 

                                            
23  Pan-Africanism: Exploring the contradictions / Politics, Identity and Development in Africa and Africa 

Diaspora, William B, Ackah, acesso a 27/09/17 https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=H6-

oDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=pan+africanism+and+rastafarianism&ots=0RqB8R0aI1&sig=ezFT

tMdtd5qq_pYfuEKQjy2EMYI#v=onepage&q=pan%20africanism%20and%20rastafarianism&f=false 

 

   

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H6-oDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=pan+africanism+and+rastafarianism&ots=0RqB8R0aI1&sig=ezFTtMdtd5qq_pYfuEKQjy2EMYI#v=onepage&q=pan%20africanism%20and%20rastafarianism&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H6-oDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=pan+africanism+and+rastafarianism&ots=0RqB8R0aI1&sig=ezFTtMdtd5qq_pYfuEKQjy2EMYI#v=onepage&q=pan%20africanism%20and%20rastafarianism&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H6-oDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=pan+africanism+and+rastafarianism&ots=0RqB8R0aI1&sig=ezFTtMdtd5qq_pYfuEKQjy2EMYI#v=onepage&q=pan%20africanism%20and%20rastafarianism&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H6-oDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=pan+africanism+and+rastafarianism&ots=0RqB8R0aI1&sig=ezFTtMdtd5qq_pYfuEKQjy2EMYI#v=onepage&q=pan%20africanism%20and%20rastafarianism&f=false
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crítica sobre a simbologia Rastafári presente em qualquer site de busca na internet, 

partindo, por exemplo, das cores. Transcrevo:  

As cores verde, vermelha e amarela, da antiga bandeira da Etiópia, é um dos 

principais símbolos rastafári. Juntas representam lealdade a Selassié e ao 

continente africano. O verde remete à vegetação da África, o vermelho ao 

sangue dos mártires e o amarelo à prosperidade e riqueza do continente (antes 

de ser colonizado e explorado)24. 

São as cores mencionadas que se tornaram em um objeto reificado a mais dentro 

da circulação de mercadorias étnicas, na esteira da cultura de massa na qual o Reggae foi 

se expandindo na “geometria do poder”, uma vez a direção no fluxo é desequilibrada, 

existindo relações desiguais, segundo Hall, cito o parágrafo na íntegra em nota25.  

Cabe, especialmente, dentro de nosso objetivo específico, fazer uma avaliação 

crítica de sites supostamente voltados para os trabalhos escolares, ora marcados pela 

superficialidade ora pela mercadoria. Exemplifico com InfoEscola que oferece inclusive 

contato para anúncios26. Portanto, em ambos os casos destituídos de expressão histórica, 

social, política e educativa, impregnando o cotidiano escolar. É tempo de acordar os 

educadores-pesquisadores. 

Acordar para o desafio de recusar a superficialidade, - historicidade distorcida ou 

negada -, inerente à mercadologia étnica, com o suporte da semiótica. Neste sentido, 

busco a fonte de Macedo: “a semiótica desempenha um papel fundamental, na medida 

em que faz de um objeto reificado foco da de investigação crítica. A semiótica recusa a 

superficialidade, mobiliza-se na busca de uma penetração profunda no significado opaco, 

trazendo à tona pressupostos obscuros e reificados” (MACEDO, 2010, p. 46). Eis, 

portanto, o foco desta investigação de objetivo geral de um Projeto de Aprofundamento 

de Estudos para docentes, com este específico de abordar o mercantilismo da simbologia 

esvaziada pelo capitalismo dos produtos culturais, ou seja, transformando a simbologia 

em um objeto reificado no mercado da Babilônia. 

                                            
24  https://www.simbolos.net.br/simbolos-rastafari/, acesso a 8/ago/2017. 

25 “Uma vez que a direção do fluxo é desequilibrada, e que continuam a existir relações desiguais de poder 

cultural entre "o Ocidente" e "o Resto", pode parecer que a globalização __ embora seja, por definição, algo 

que afeta o globo inteiro __ seja essencialmente um fenômeno ocidental” 

“A proliferação das escolhas de identidade é mais ampla no "centro" do sistema global que nas suas 

periferias. Os padrões de troca cultural desigual, familiar desde as primeiras fases da globalização, 

continuam a existir na modernidade tardia”. http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/hall5.html, acesso em 

31/03/208. 

26  https://www.infoescola.com/anuncie/, acesso em 15/ago/2017. 

 

https://www.simbolos.net.br/simbolos-rastafari/
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/hall5.html
https://www.infoescola.com/anuncie/
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Penetro no significado de Babilônia no ítem 7.6, vez se o termo quase sempre 

opaco para a lógica do mercado, por lhe adverso. Ora, segundo o especialista Ennis B. 

Edmonds (2012), os rastas: 

Adaptaram este termo da antiga cidade bíblica da Babilônia na Mesopotâmia, 

na qual se edificou um império que o Oriente Médio nos séculos VII e VI a.C. 

Entre as vítimas dos babilônios estavam os judeus, cuja cidade capital e templo 

foram pilhados e arrasados e o povo foi levado para o exílio em uma série de 

deportações entre 597 e 596 a. C. No Novo Testamento, o livro da Revelação 

(Apocalipse) o termo ‘Babilônia’ assume a característica como uma palavra 

código para o Império Romano (EDMONDS, 2012, p. 38).  

Fazendo, assim, a semiótica trazer à tona o termo nesta investigação crítica, 

entendo que aqui está o foco do problema. Ou seja, o Movimento Rastafári luta contra a 

Babilônia, enquanto esta simboliza a cidade bíblica que lhe faz uma pilhagem cultural e 

simbólica para a lógica do mercado, sem as raízes históricas, sociais e políticas. Irei 

abordar as contradições no segundo capítulo, como ator responsável de uma pedagogia 

crítica que ofereça uma mediação multicultural face ao Currículo e ao cotidiano escolar 

no que tange ao conhecimento, valor e respeito aos afrodescendentes. 

Superando, por meio desta mediação, a historicidade negada ou distorcida, em um 

tempo proposto pelas Nações Unidas: 

A Década Internacional de Afrodescendentes é uma ocasião para promover 

maior conhecimento, valor e respeito às conquistas da população 

afrodescendente e às suas contribuições para a humanidade. É uma ferramenta 

útil para abrir caminho para o trabalho e a cooperação futura entre Estados, 

organizações internacionais e regionais, sociedade civil e outros, a fim de 

aprimorar a situação dos direitos humanos e do bem-estar da população 

afrodescendente. A Década Internacional uma oportunidade não só de 

combater a discriminação racial enfrentada pela população afrodescendente, 

mas também de assegurar o desfrute igualitário de todos os direitos humanos 

por todos, e de fortalecer a igualdade, a não discriminação, a democracia e o 

Estado de Direito em nossas sociedades27.   

Entendo que o tema ora abordado deve ser alargado na co-percepção da Década 

Internacional de Afrodescendentes, considerando a experiência e as teorias do Pan-

africanismo e do Movimento Rastafári como contribuição para a humanidade, visando o 

aprimoramento de Direitos Humanos e renovação historiográfica do conceito de Diáspora 

iniciado pela UNESCO. 

                                            
27  http://decada-afro-onu.org/plan-action.shtml, acesso em 21/mar/2108. 

http://decada-afro-onu.org/plan-action.shtml
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6.5 Diáspora africana na historiografia da UNESCO 

Tomo para o termo Diáspora a acepção da historiografia surgida após o impulso 

da UNESCO com a História Geral de África, especialmente, o volume VIII, ao abordar 

as representações de África, em diferentes comunidades. Cito:  

Na África como no exterior, os europeus, os americanos e os asiáticos depreciaram a raça 

negra e desestimularam a expressão de uma solidariedade internacional entre negros.  (UNESCO, 

2011, p. 850). 

Há, em contrapartida, na minha perspectiva uma luta e experiência negra, ou 

melhor, afrodescendente, com uma reconhecida solidariedade internacional entre negros 

no Pan-africanismo e no Movimento Rastafári, nas lutas contra o racismo e a 

discriminação racial, com significativos avanços em Direitos Humanos a exemplo dos 

USA e o fim do apartheid na África do Sul.  Retomo o texto de História Geral de África: 

Entretanto a ideia de um 'salvamento' da África, a provocar a emancipação dos negros e 

demonstrar a sua capacidade, tanto de autogovernar, quanto em contribuírem para a civilização 

mundial, impôs-se fortemente na diáspora e provocou o nascimento dos movimentos negros de 

libertação (UNESCO, 2011, p. 850).  

Diáspora é um conceito permeado pela contribuição à civilização mundial, nesta 

ambiência do protagonismo afrodescendente, na luta pela libertação e identidade, em 

geral, vem sendo ainda negada ou distorcida sobretudo nos livros didáticos e mesmo em 

alguns paradidáticos. 

Exemplifico o protagonismo na luta libertária, diante da agressão sofrida pela 

Etiópia, mencionada no item 1.1, transcrevo: 

Apoio moral e a ajuda material dos africanos da diáspora foram mais importantes que a 

sua ajuda militar. Os negros da diáspora como aqueles das colônias africanas, organizaram 

manifestações e multiplicaram os artigos e os clamores em favor da Etiópia" (UNESCO, 2011, p. 

854). 

Registra a mesma fonte, o apoio da diáspora na área médica, educacional, 

econômica e política. Neste ponto, cabe sublinhar a pressão de um grupo 

dentro dos Estados Unidos, antes mesmo dos Direitos Civis: "ao longo da 

primeira Conferência das Nações Unidas reunida em São Francisco, no ano de 

1945, (...) exigiram uma melhoria na situação econômica, política e social dos 

africanos" (UNESCO, 2011, p. 859). 

Ultrapassa o tema e limite desta monografia fazer um paralelo com a Diáspora no 

Brasil, em um período equivalente, contudo é um aspecto da historicidade negada ou 

distorcida. Deixo aqui parte da pergunta encontrada no volume citado, qual seria o caráter 
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das futuras relações entre a África e a sua Diáspora? Voto ao primeiro objetivo específico 

da monografia, a saber: Investigar as origens do Pan-africanismo, relacionando com o 

movimento Rastafári e o mercantilismo da simbologia esvaziada pelo capitalismo de 

expressão histórica, social, política e educativa no cotidiano. 

Busquei as origens de ambos os movimentos, dentro da abrangência e extensão 

fixadas, deixando ainda alguns pontos como a centralidade da raça na história do 

nacionalismo africano, presente na obra do filósofo africano Kwame Anthony Appiah, 

em um discurso oriundo do Novo Mundo, ou seja, a Diáspora nas Américas e Caribe. 

Afirma Appiah (1997, p. 23):  

Foi através de um discurso herdado do pan-africanismo de antes da guerra que 

conseguiram articular uma visão comum da África pós-colonial; e esse 

discurso foi basicamente produto de cidadãos negros do Novo Mundo.  

Um desdobramento quase inevitável devido a ambiência e que foi reforçado por 

figuras como N'Krumah. Ainda sob o aspecto raça, o também filósofo, Achile Mbembe 

aborda o caso de Marcus Garvey. Diz Mbembe (2017): 

Por vezes corresponde mais à vontade de fugir ao princípio da imolação e de 

sacrifício. Noutros casos, apresenta-se como resposta a um desejo de proteção 

perante a ameaça de desaparecimento – o instinto de sobrevivência e de 

preservação. Era preciso imaginar e construir outro lugar onde pudéssemos 

isolar-nos para nos protegermos. Ser protegido requer uma partilha do sensível 

e do afecto, da percepção e da palavra (MBEMBE, 2017, p. 69). 

Tomo aqui os dois termos do texto – partilha e afeto – para estabelecer a relação 

com o Movimento Rastafári. Entrelaço, para fundamentar, o objetivo com rigor de 

historicidade, outra vez, a análise de um especialista como Ennis B. Edmonds, transcrevo:  

É a identificação da diáspora africana com a Etiópia como um símbolo da 

identidade negra e esperança de libertação. Provavelmente o mais imediato e 

poderoso caudal é o movimento de Marcus Garvey durante os anos 1910 a 

1920 o qual teria levado avante suporte para o Etiopianismo e Pan-africanismo 

em comunidades negras em todo mundo (EDMONDS, 2012, p. 7).  

Assumo aqui o estudo de Edmonds para interpretação do movimento dentro de 

uma torrente de partilha e afeto, percepção e palavra com expressão histórica, social, 

política e educativa. História negada ou distorcida no cotidiano escolar. Cabe, então, fazer 

um sinal como em Tempo e Julgamento, ou na contracapa do álbum Survival28, com as 

                                            
28 Poderoso, pontudo e político, Survival foi o mais próximo que Bob Marley chegou a produzir um álbum 

conceitual. Lançado em 2 de outubro de 1979 em uma manga enfeitada com as bandeiras de todos os países 

do continente africano, foi gravado no Basing Street Studios, em Londres, e no próprio estúdio Tuff Gong, 

em Marley, em Kingston. Pela primeira e única vez, Chris Blackwell não estava envolvido nas tarefas de 

produção, que eram compartilhadas entre Marley e Alex Sadkin, um protegido de Blackwell que havia 
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palavras de Garvey: "Um povo sem conhecimento de sua história passada, origem e 

cultura é como uma árvore sem raízes"29; "A people without the knowledge of their past 

history, origin and culture is like a tree without roots."- The Rt. Hon. Marcus Garvey , 

http://www.blackhistorystudies.com/, acesso a 3/11/2017. 

 

 

  

                                            
trabalhado como engenheiro na Vibração. Discordo da tradução de manga, prefiro planta de um navio 

negreiro. Rastaman. https://translate.google.com.br/?hl=pt-

BR&tab=mT#en/pt/Powerful%2C%20pointed%20and%20political%2C%; 

https://www.udiscovermusic.com/bob-marley/bob-marley-the-wailers-survival/, acesso a 04/04/2018; 

29 "A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots."- 

The Rt. Hon. Marcus Garvey. http://www.blackhistorystudies.com/, acesso a 3/11/2017 

 

http://www.blackhistorystudies.com/
about:blank
about:blank
https://www.udiscovermusic.com/bob-marley/bob-marley-the-wailers-survival/
http://www.blackhistorystudies.com/
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7 MERCADOLOGIA RASTA 

7.1 Mercado de bens simbólicos: identidade deslocada pela geometria 

Mencionei na introdução desta monografia que entendo que o tema parece 

bastante limitado a exploração de cores e alguns outros símbolos no círculo do fetichismo 

da mercadoria do mercado da globalização, neste caso, – mercadoria étnica – esvaziada 

de expressão histórica, social, política e educativa, que perpassa o cotidiano escolar. 

Assim, neste capítulo pretendemos argumentar sobre a hipótese. Neste sentido, o 

referencial teórico se remete a Mbembe, Hall e Macedo, argumentando em subtópicos o 

mercado, negro um mundo à parte, a identidade deslocada pela geometria e etnopesquisa 

de “fontes” para trabalhos escolares. Embora, não seja o objetivo fazer um estudo sob o 

aspecto semiológico, faz-se necessário uma incursão breve neste campo de conhecimento. 

7.2. Mercadologia sobre os símbolos rastafári 

Destaco a mercadologia como desdobramento explicativo deste subtítulo dois 

sites – Capri-shop e Mercado Livre - nos quais com facilidade se encontram uma variada 

gama de produtos com as cores do movimento, vestuário, acessórios, bolsas, chaveiros, 

bijuterias (brincos, colares, etc.), CDs, canecas, papel seda... entre outros produtos. Desde 

logo, se infere a existência de uma indústria que produz estas mercadorias em larga ou 

média escala. É curioso, ainda, observar que no primeiro site encontrei um número maior 

de livros sobre o assunto que no segundo, em ambos os casos as publicações são em 

língua inglesa e com preços bem acima da média das publicações sobre África ou História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no vernáculo. 

Considero este aspecto um ponto importante a ser explorado, ou seja, mercado de 

estampas em produtos com a alusão ao movimento Rastafári desvinculado de suporte 

intelectual (revistas e/ou livros) em língua portuguesa, como um dos aspectos que desejo 

argumentar em favor de nossa hipótese, ou seja, geometria do poder, ou seja, há uma 

compressão do espaço-tempo, sob sob o controle de grupos que tiram proveito, enquanto 

que outros estão aprisionados à compressão espaço-tempo (HALL, 2015, p. 46) nas fontes 

historiográficas sobre o tema. Ressalva, devo assinalar, ao trabalho de Bárbara Falcón, 

publicado em 2012. 

Tomo aqui aportes da pesquisa de Bárbara Falcón, O reggae de Cachoeira; 

produção musical em um porto Atlântico (2012), mais precisamente o capítulo que tange 
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a Música, Identidade e Etnicidade na América, sobretudo pela análise da “complexidade 

das trocas simbólicas geradas pelo processo da globalização”. Processo no qual a 

“modernização exerceu influência direta entre a posição ocupada dentro das relações 

produtivas e as culturas dos vários grupos sociais durante a fase do capitalismo 

industrial”. Considerando, também, este aporte teórico -“complexidade das trocas 

simbólicas geradas pelo processo da globalização” - para nossa hipótese procuramos 

relacionar a posição ocupada pela simbologia reggae dentro das relações produtivas, ou 

seja, ocupando um lugar de mais uma mercadoria/fetiche de origem étnica, sem o 

correspondente significado histórico, político e social, mesmo que consiga exercer um 

poder simbólico face ao etnocentrismo ocidental, formando novas redes de significado. 

Retomo, logo, ao pressuposto teórico a Falcón (2012, p.20) ao tratar das redes 

cada vez mais complexas ao fomentar “diversas expressões identidades negra na 

diáspora” e “para uma análise do processo de (re) construção dessas identidades em toda 

a América deve se levar em conta os novos usos e sentidos simbólicos do termo “África”, 

dentro da globalização”. Reconstruir na América, especialmente, agindo através de seus 

artistas que estabeleceram um novo processo de significação para África, distinta daquela 

estudada por Mbembe, sem o fetichismo, como será abordada mais adiante. Concordamos 

com Falcón neste ponto aduzindo (re)construção presente na antológica letra de Bob 

Marley (1945-1981), cuja consciência pan-africanista e a profunda influência do 

movimento Rastafári figuram no site oficial30, refletida na letra da música Africa Unite: 

Ziya-po ya-ya, pa-pa-ya-pa! 

Ti-da-lee, na po-po pu-du-loo! 

Ste-na-peh na-na po po-ro po! 

Africa Unite: 

Porque estamos saindo da Babilônia, 

                                            
30 A consciência pan-africana, as ideologias políticas progressistas e as profundas convicções espirituais 

ouvidas na música de Bob Marley foram derivadas de seu firme compromisso com as crenças rastafari e 

seu estilo de vida. "A combinação de sua própria curiosidade e a profunda profundidade e influência do 

movimento Rastafari transformou Bob Marley em um artista que reformulou a música reggae e o curso da 

história mundial", diz Carlyle McKetty, presidente da Coalition to Preserve Reggae, com sede em 

Brooklyn, NY Música. "A intricada relação entre o reggae e o Rasta é seminal para entender e preservar a 

forma do reggae, e a compreensão e a internalização de Bob Marley dos princípios do movimento Rastafari 

ainda precisam ser exploradas adequadamente." https://translate.google.com.br/?hl=pt-

BR&tab=mT#en/pt/The%20pan-

african%20consciousness%2C%20progressive%20political%20ideologies%20and%20deep; 

http://www.bobmarley.com/history/, acesso 04/04/2018” 

http://www.bobmarley.com/history/
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E nós estamos indo para a terra, sim-ea do nosso Pai. 

  

Quão bom e quão suave seria diante de Deus e do homem, sim-HAE! - 

Para ver a unificação de todos os africanos, yeah! - 

Como tem sido dito a'ready, faça-se, sim! 

Nós somos as crianças do Rastaman; 

Nós somos os filhos do Iyaman. 

  

So-o, Africa unite: 

Porque as crianças (Africa Unite) querem voltar para casa. 

Africa Unite: 

Porque estamos saindo da Babilônia, sim, 

E nós estamos trilhando a terra, sim-ea do nosso Pai. 

Quão bom e quão agradável seria diante de Deus e do homem 

Para ver a unificação de todos Rastaman, sim. 

Como tem sido dito a'ready, faça-se! 

Digo-vos que estamos sob o sol: 

Nós somos as crianças do Rastaman; 

Nós somos os filhos do Iyaman. 

  

So-o: Africa unite, 

Afri - Africa Unite, yeah! 

Se unem para o benefício (Africa Unite) para o benefício do seu povo! 

Te une pois está mais tarde (Africa Unite) do que você pensa! 

Unir para o benefício (Africa Unite) dos meus filhos! 

Te une pois está mais tarde (África unindo) do que você pensa! 

África aguarda (Africa Unite) seus criadores! 

África espera (África união) o seu Criador! 

África, você é meu (Africa Unite) pedra angular antepassado! 

Unir para os africanos (África unindo) no exterior 
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Unir para os africanos (Africa Unite) um quintal! 31 

 Cabe sublinhar a ênfase na letra da música da expressão Africa Unite repetida 

doze (12) vezes! Repetir para que a unidade africana seja inserida no “processo de (re) 

construção de identidades (...) deve se levar em conta os novos usos e sentidos simbólicos 

do termo ‘África’, dentro da globalização” (Falcón). Portanto, em nossa busca para 

fundamentar a nossa hipótese destacamos o contexto histórico, político e social vivido 

pelo continente, durante o período da primeira vista do músico jamaicano a Etiópia e ao 

Quênia nos idos de 1978, quatro anos após o golpe de estado contra Selassié.  

Etiópia é a referência constante do movimento Rastafári e a sua capital – Addis 

Abeba – sede da Organização da Unidade Africana (OUA), criada a 25 de maio de 1962 

por iniciativa do Imperador Hailé Selassié, composta por trinta e dois (32) membros 

independentes e com a meta de lutar contra o colonialismo, diria mesmo luta contra a 

Babilônia para empregar um termo caro ao Movimento Rastafári. Desde 9 de julho de 

2002, este organismo se denomina União Africana (UA) e ora é presidido pela primeira 

vez por uma mulher. Há uma série de implicações políticas e diplomáticas as quais serão 

tratadas de forma breve em nota32. Cabe, por último, destacar que na contracapa do álbum 

SURVIVAL (2/out/1979) há o logotipo da OUA, parece clara a leitura semiótica. 

 Identifico, também, na letra da música de Marley a força simbólica política, 

história e social da frase ‘Porque estamos saindo da Babilônia’ com relação às lutas pela 

libertação na África Austral naquele período, obtendo mais tarde uma vitória importante 

com a derrocada da minoria branca instalada no poder da antiga Rodésia do Sul desde 

1965, por meio da chamada Declaração Unilateral de Independência. Remeto o leitor a 

nota de pé-de-página no tocante ao apoio de Portugal ao regime racista 33  . Fixando uma 

                                            
31 http://letras.kboing.com.br/bob-marley/africa-unite/traducao.html#googtrans(en|pt). Acesso em 

24/10/17. 

32 A União Africana tem contribuído de maneira significativa para a evolução institucional do continente, 

passando a capitanear o chamado "renascimento africano" e forjando um novo perfil para a África – 

caracterizado, sobretudo, pela modernização das instituições políticas e das estruturas econômicas. As 

iniciativas da União Africana estão voltadas ao respeito aos direitos humanos, à abertura econômica e à 

transparência administrativa nos Estados-membros. A União Africana é ator de grande importância para a 

política externa brasileira, pois é foro incontornável para articular e impulsionar iniciativas em várias áreas 

– da política à economia, da agricultura ao desenvolvimento social. A abertura da Embaixada do Brasil em 

Adis Abeba, sede da União Africana, em 2005, refletiu o interesse brasileiro em acompanhar as atividades 

da organização. O Brasil tem sido convidado, desde então, a participar dos principais eventos da UA, na 

condição de observador. 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3681&catid=176&Itemid

=436&lang=pt-BR .acesso em 24/10/17. 

33  O envolvimento de Portugal na crise rodesiana deve ser enquadrado no esforço do Governo português 

em ancorar-se em África, numa clara atitude de resistência à descolonização. A «Guerra Colonial» tinha 

http://letras.kboing.com.br/bob-marley/africa-unite/traducao.html#googtrans(en|pt). 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3681&catid=176&Itemid=436&lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3681&catid=176&Itemid=436&lang=pt-BR
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geometria de poder, na qual excluía a maioria de africanos, tanto na antiga Rodésia como 

antigo Ultramar português em África. 

Cantava Marley: Estamos saindo da Babilônia, em Africa Unite, mesmo em meio 

à globalização o compositor soube usar com sabedoria as imagens em favor da libertação. 

Cito como exemplo a capa do álbum Survival, formada por várias bandeiras de países 

africanos e o título na horizontal de uma planta de navio negreiro, reconstruindo tanto as 

identidades para a América como para a unidade africana, ambas com novos sentidos 

simbólicos. Curiosamente, neste ano se comemoram 38 anos do lançamento do álbum, 

efeméride assinalada pela página G+ 34.  

Constato, ainda, na letra da música Africa Unite de Marley um eco com a ação de 

outro jamaicano referido no sexto capítulo, Marcus Garvey, precursor desta reconstrução 

de África, para as identidades os descendentes da Diáspora nas Américas, Europa e 

Estados Unidos. Ademais, há tal com em Garvey, emerge um chamado no sentido de 

Unir para o benefício (Africa Unite) do seu povo! 

Logrou Bob Marley, contudo, maior alcance que Garvey, em razão dos avanços 

tecnológicos da indústria fonográfica e a mercadologia da Babilônia usada em favor da 

unidade. Neste aspecto, traçamos um paralelo com Falcón, ou seja, a análise sobre o 

surgimento do reggae na cidade de Cachoeira na Bahia e, guardadas as devidas 

proporções, a influência da musicalidade reggae em grupos musicais nos Rio de Janeiro, 

como O Rappa (1993), com vários gêneros além do reggae e o AfroReggae.  

Curioso notar que o AfroReggae também foi fundado no mesmo ano com um 

caráter de organização social, em torno da musicalidade e simbologia rastafári. Tanto na 

Bahia, mais especificamente a cidade de Cachoeira, como no Rio de Janeiro há uma 

geometria do poder, que tende a mitigar a herança pan-africanista e o significado histórico 

político-social dos símbolos, por causa do fetichismo da mercadoria35. No próximo 

tópico, busco uma abordagem mais conceitual para o fetichismo da mercadoria. 

                                            
efectivamente começado em 1961 em Angola e, pela primeira vez, Portugal não dispunha do apoio explícito 

dos seus tradicionais aliados, os Estados Unidos e a Inglaterra. Por esse motivo, Portugal teve um interesse 

especial na crise provocada por Ian Smith. Além do mais, o acto rodesiano constituiu um excelente pretexto 

para Salazar afrontar, embora de forma indirecta, os ingleses, na sequência da falta de apoio efectivo a 

Portugal na ocupação de Goa, Damão e Diu pela União Indiana e da posição do Governo de H. Wilson em 

relação à política colonial portuguesa. http://www.forumdefesa.com/forum/index.php?topic=10592.0 

acesso em 20/fev/2018. 

34  https://plus.google.com/+BobMarley/posts/ZRnAoheVedZ. acesso em 10/out/2017 

35 O conceito de “fetichismo da mercadoria” foi cunhado por Karl Marx na obra-prima intitulada O Capital 

(1867), significando o caráter que as mercadorias possuem, dentro do sistema capitalista, de ocultar as 

relações sociais de exploração do trabalho, sedimentando-se, por conseguinte, em toda a sociedade. 

http://www.forumdefesa.com/forum/index.php?topic=10592.0
https://plus.google.com/+BobMarley/posts/ZRnAoheVedZ
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 7.3 Fetichismo da mercadoria, Negro e África 

 Entendo o termo conceito segundo o filósofo Archângelo Buzzi, “vem do verbo 

concipere que significa recolher, tomar inteiramente, perceber, conceber” (BUZZI, 1979, 

p.127). Tenho como objetivo conceber, em primeiro momento, o fetichismo da 

mercadoria face ao Movimento Rastafári que tem levado ao estado de esvaziamento de 

significado histórico e político, engendrando a identidade cultural pela geometria do 

poder, ou seja, no que tange ao etnicamente puro/exótico. Isto segundo Hall é “uma 

fantasia ocidental sobre a "alteridade": uma "fantasia colonial" sobre a periferia, mantida 

pelo Ocidente, que tende a gostar de seus nativos apenas como "puros" e de seus lugares 

exóticos apenas como "intocados"36 relacionado ao que o Ocidente tem recolhido (reúne) 

a carga simbólica de Negro e África. 

Tomo inteiramente o conceito de fetichismo de nosso mestre do programa de 

Estudos Latino-americanos na Universidade Nacional Autônoma de México (UNAM), 

Enrique Dussel: 

Fetichismo vem do português (de raiz latina facere), é um feito, de onde deriva 

igualmente feitiço (grifo nosso) e significa o feito pela mão dos homens, mas 

que pretende aparecer como divino, absoluto, digno de culto; fascinante, 

tremendo ante o qual se treme de espanto, terror, admiração. E bem, todo 

sistema tende a fetichizar-se, totalizar-se, absolutizar-se (DUSSEL, 1989, 

p.114). 

 Conceito este o qual o filósofo latino-americano liga a morte da totalidade, do 

sistema, do discurso (DUSSEL, 1989, p.114). Produz o fetichismo, assim entendo, a 

morte do discurso libertário Rastafári, Pan-africanismo e da Diáspora. Logo, com foco na 

hipótese que estabeleci, prepondera apenas o fetichizar-se da mercadologia por meio da 

simbologia, com um substrato de racismo e discriminação, na programada exploração de 

bens culturais da chamada indústria cultural. 

                                            
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca/article/viewFile/253/

235, acesso em 30/03/2018. Este conceito de Marx sobretudo no que tange a ocultar as relações sociais do 

Movimento Rastafári deve ser entendido em articulação com o conceito de fetichismo ampliado por Adorno 

e Horkheimer “em que a cultura começa ser condicionada por agências de produção que trabalham com 

paradigmas não artísticos e sim mercantis. Para entender o que sejam tais paradigmas artísticos para os 

autores, reportar-se-á a um dos dois elementos essenciais à Arte entendida sobretudo por Adorno. São eles: 

primeiro, a Arte como autônoma e segundo, a Arte como especular da sociedade”. Ademais, “pois a enorme 

demanda de consumo dos produtos feitos pela indústria cultural expressa uma época em que se anulam dois 

pressupostos essenciais ao seres humanos: suas capacidades de reflexão e de comunicabilidade”.  

file:///C:/Users/SVE/Downloads/Conceito%20de%20Fetichismo%20da%20Mercadoria%20Cultural%20-

%20Adorno,%20et%20alli.pdf, acesso em 30/03/2018 

36 http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/hall5.html, acesso a 31/03/2018 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca/article/viewFile/253/235
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca/article/viewFile/253/235
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/hall5.html
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 7.4 Mercantilização relacionada com Negro e África 

Mencionei anteriormente que o Movimento Rastafári com a difusão do Reggae, 

sobretudo com a atuação engajada de Bob Marley, se insere na chamada indústria cultural, 

assim como toda a simbologia do Movimento Rastafari. Ressalto, que o conceito fixado 

por Adorno e outros filósofos alemães, deflagra uma “programada exploração de bens 

culturais”, ver nota37. Contudo, esta inserção na indústria cultural se efetua em um 

contexto histórico, econômico, político, cultural e social, no qual há um forte substrato de 

racismo e discriminação tangendo ao Negro e África. Então, neste item, considerando 

tudo acima argumentado, tenho como meta o segundo objetivo específico, ou seja, 

apontar mercantilização da simbologia relacionada à crítica de Mbembe com relação a 

Negro e África.  Qual é a relação? Como o filósofo percebe Negro e África? 

Há uma forma cristalina de perceber no pensamento de Mbembe (2017, p.75): 

“‘África’ e o ‘Negro’ – uma relação de co-produção liga estes dois conceitos. Falar de 

um é efetivamente evocar o outro Um concede ao outro o seu valor consagrado.” 

(MBEMBE, 2017, p. 75. Prossegue o filósofo africano “Os dois são o resultado de um 

longo processo histórico de produção de questões de raça” (MBEMBE, 2017, p. 75). Ora, 

assumindo este pressuposto teórico podemos argumentar que a historicidade negada ou 

distorcida tem um caudal de produção de questões de raça subjacentes ao fetichismo da 

mercadoria, em razão do um implicar em outro, sobretudo no contexto da indústria 

cultural. Para melhor fundamentar, retomo ao pensador Mbembe a respeito da ganga de 

disparates que o Ocidente urdiu. Diz Mbembe a respeito de Negro: 

Num plano fenomenológico, o termo designa, numa primeira abordagem, não 

determinada realidade significante, mas um jazigo ou, melhor, uma ganga de 

disparates e de alucinações que o Ocidente (e outras partes do mundo) urdiu, e 

com a qual revestiu as pessoas de origem africana muito antes de serem 

capturadas nas redes do capitalismo emergente dos séculos XV e XVI 

(MBEMBE, 2107, p. 76).  

Esta ganga de disparates nega e distorce o Negro Movimento Rastafári, o Negro 

Movimento Pan-africanismo e toda a Negra Diáspora, por uma fantasia do branco. Cito: 

                                            
37  Segundo Adorno, na Indústria Cultural, tudo se torna negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais 

são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. [3] Um 

exemplo disso, dirá ele, é o cinema. O que antes era um mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se 

tornou um meio eficaz de manipulação. Portanto, podemos dizer que a Indústria Cultural traz consigo todos 

os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, qual seja, o 

de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo o sistema. 

http://www.urutagua.uem.br//04fil_silva.htm. Ano I - nº 04 - maio de 2002 - Quadrimestral - Maringá - PR 

- Brasil - ISSN 1519.6178; Adorno e a Indústria Cultural, Daniel Ribeiro da Silva; acesso a 10/jan/2018 

http://www.urutagua.uem.br/04fil_silva.htm#_ftn3
http://www.urutagua.uem.br/04fil_silva.htm
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A fantasia do branco age deste ponto de vista, como constelação de objetos de 

desejo e de sinais implica tanto o corpo como a imagem, a linguagem e a 

riqueza. Aliás, sabe-se que qualquer fantasia procurará sempre instituir-se no 

real enquanto verdade social efetiva. A fantasia do branco teve sucesso, 

porque, por fim, tornou-se o cunho de um modo ocidental de estar no mundo, 

de uma determinada figura de brutalidade e crueldade, de uma forma singular 

de predação e de uma capacidade desigual de submissão e de exploração de 

povos estrangeiros (MBEMBE, 2017, p. 87). 

Tomo aqui a expressão com um conceito: “capacidade desigual de submissão e de 

exploração de povos” para fundamentar a hipótese com um exemplo de um site de vendas 

de produtos com a simbologia rastafári, mas com todos os modelos brancos do site 

AlliExpress, resultados de vestuário masculino rastáfari 13438. Ou, todavia, o site Zazzle 

ofertando para roupa masculina 316 resultados39. 

Argumento aqui como age a fantasia do branco na constelação de desejos, com 

uma renovada capacidade de explorar através da globalização, em uma precisa geometria 

do poder sobre a identidade cultural. Por conseguinte, também o cotidiano escolar mesmo 

após o advento da Lei 10.639/03, está permeado desta “verdade social efetiva”. Passo, 

portanto, para os conceitos de Stuart Hall na geometria do poder, dentro do terceiro 

objetivo específico. 

7.5 Identidade cultural distorcida pela globalização/geometria do poder. 

Procurei argumentar no capítulo sexto origens do movimento Rastafári imbricado 

nas lutas de libertação dos afrodescendentes mais pobres da Jamaica, contra o domínio 

colonial britânico, afirmando uma identidade cultural herdeira das comunidades de 

negros cimarrones, para que o leitor possa avaliar mais profundamente a historicidade da 

resistência à escravidão remeto a nota de trabalho publicado pela UNESCO em 1977 

(p.42)40. Desta forma, passo a tratar o terceiro objetivo específico, i.e., relacionar a 

                                            
38 

https://pt.aliexpress.com/premium/rastafari.html?d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=rastafari&tc=

ppc&initiative_id=SB_20180216153340&isViewCP=y&catId=0. Buscas relacionadas: reggae 

rastafari haile selassie lacet 

fosforescente le o de judá bandeira rasta 

acesso a 31/jan/2018; 

39  https://www.zazzle.com.br/rastafari+masculinas+roupas acesso a 31/jan/2018; 

40  Cimarrón era el esclavo huido, sin violencia contra sus amos o personas encargadas de su custodia. La 

Slave Act de 1696 distingue entre cimarronaje y rebelión.Era cimarrón (runaway) el esclavo que habiendo 

residido en la isla de Jamaica por más de tres años, se fugaba y escondia por menos de un año. El castigo 

correspondiente era el de azotes. Si pasaba de un año se le conceptuaba como rebel , y era punible con la 

muerte. Si el esclavo tenía menos de tres años en la isla, el castigo era menor. Los cimarrones capturados 

eran transladados a las “Workhouses”. E cimarronaje marcha paralelo marcha paralelo con el desarrollo de 

la esclavitud desde comienzos del siglo XVI: en 1523 había cimarrones en la región zapoteca de México, 

https://pt.aliexpress.com/premium/rastafari.html?d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=rastafari&tc=ppc&initiative_id=SB_20180216153340&isViewCP=y&catId=0
https://pt.aliexpress.com/premium/rastafari.html?d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=rastafari&tc=ppc&initiative_id=SB_20180216153340&isViewCP=y&catId=0
https://pt.aliexpress.com/premium/reggae-rastafari.html?SearchText=reggae+rastafari&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/reggae-rastafari.html?SearchText=reggae+rastafari&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/haile-selassie.html?SearchText=haile+selassie&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/haile-selassie.html?SearchText=haile+selassie&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/lacet-phosphorescent.html?SearchText=lacet+fosforescente&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/lacet-phosphorescent.html?SearchText=lacet+fosforescente&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/rasta-flag.html?SearchText=bandeira+rasta&initiative_id=RS_20180216153341
https://pt.aliexpress.com/premium/rasta-flag.html?SearchText=bandeira+rasta&initiative_id=RS_20180216153341
https://www.zazzle.com.br/rastafari+masculinas+roupas
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identidade cultural à globalização – processo desigual – com uma ‘geometria do poder’, 

segundo Hall. 

Identifica Hall um deslocamento de identidades nacionais pelos processos de 

globalização e que as narrativas das culturas nacionais podem conter cinco elementos 

principais: narrativa da nação; ênfase na continuidade/tradição; invenção da tradição; 

mito fundacional e povo puro, original. Assumo aqui o quarto elemento, ou seja, conceito 

de mito fundacional, o qual o próprio autor relaciona ao Movimento Rastafári. 

Diz Hall (2015, p. 33):  

Eles (os mitos de origem) fornecem uma narrativa através da qual uma história 

alternativa ou uma contranarrativa, que procede as rupturas da colonização, 

pode ser construída (por exemplo, o rastafarismo para os pobres despossuídos 

de Kingston, Jamaica; ver Hall, 1985).  

Argumento que este conceito de história alternativa/contranarrativa pode ser a 

chave hermenêutica para a produção musical de Marley, expressões culturais fora da 

Jamaica que se expandiram por toda a Diáspora. História/contranarrativa   que é negada 

pela globalização, ou pela Babilônia. Todavia, o mito fundacional, pode ser um 

referencial teórico-metodológico para o Projeto com base no Multiculturalismo que será 

abordado no capítulo três. Preciso, ainda, neste subitem tratar do consumismo no marco 

teórico de Hall. 

Afirma Hall (2015, p. 45) que a expansão do consumismo fomentou o 

“supermercado cultural”, esclarece:  

No interior do discurso do consumismo global, as diferenças e as distinções 

culturais, que até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie 

de língua franca internacional ou de moeda global, em termos das quais todas 

as tradições específicas e todas as diferentes identidades podem ser traduzidas 

(...). 

Argumento para fundamentar a hipótese de que a simbologia Rastafari é uma 

moeda global que efetua trocas não apenas nos sites referidos, mas em todo 

“supermercado cultural”, na expressão de Hall. Entretanto, a globalização inerente ao 

“supermercado cultural” se estabelece em condições de desigualdade econômica, política, 

social e negando a historicidade através de uma geometria do poder no espaço-tempo. 

                                            
y hay testimonio de su presencia en Santo Domingo (1545), en el Darién (1548), Castilla del Oro (1575), y 

en Panamá y Uruguay (1574). A comienzos del siglo XVIII se calculaba que en Venezuela había unos 

20000 cimarrones. ÁFRICA EM AMÉRICA LATINA, relator Manuel Moreno Fraginals. México/Paris : 

Siglo Veitiuno/UNESCO, 1977, p. 42. 
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Vale lembrar ainda, a revolução cultural dos anos 60 no Caribe, na perspectiva de Hall, 

na ontológica obra Da Diáspora, quando reflete sobre a Jamaica: 

Na nova linguagem, na música e no ritmo da cultura popular urbana, assim 

como nas tradições políticas e intelectuais - no garveyismo, no ‘etiopismo’, nas 

renovações religiosas e no rastafarismo. Este, sabemos, rememorou aquele 

espaço mítico, a ‘Etiópia’, onde os reis negros governaram por mil anos, local 

de uma congregação cristã estabelecida séculos antes da cristianização da 

Europa Ocidental (...). O rastafarismo se destinava àquele espaço politizado 

mais amplo, de onde poderia falar por aqueles - que me perdoem a frase - 

‘despossuídos pela independência’ (HALL, 2003, p. 42-43). 

Partindo deste pressuposto teórico acima, argumento o espaço politizado que o 

rastafarismo ocupou a partir dos anos 60, se configurou em um dos fatores mais 

importantes para que a historicidade tenha sido distorcida ou negada, pelo “supermercado 

cultural”. Mesmo assim, retornou África na Diáspora, segundo o mesmo Hall (2003, p. 

43), “como todos esses movimentos, o ratafarismo se representou como um ‘retorno’. 

Mas aquilo a que ele nos ‘retornou’ foi a nós mesmos. Ao fazê-lo, produziu ‘a África 

novamente’ - na diáspora. 

No próximo subitem abordo a língua franca/moeda de troca é consumida em sites 

voltados para trabalhos escolares, sem o retorno a nós mesmos na Diáspora, embora 

“fontes”. 

7.6 Etnopesquisa das “fontes” de sites voltados para pesquisas escolares 

É um tempo, uma oportunidade, de “acordar as fontes” na expressão de Bachelard 

citado por Macedo (2010, p.13). Tempo de ir ao mundo vivenciado por sujeitos que 

usam/consomem/produzem mercadorias étnicas, o fenômeno do Reggae, a figura de Bob 

Marley, conhecem O Rappa e o AfroReggae. Sendo o tempo de fazer uma hermenêutica 

crítica sobre a simbologia Rastafári presente em qualquer site de busca na internet, 

partindo, por exemplo, das cores. Cores presentes, sobretudo, na mercadologia, permeada 

pela redução aos objetos reificados, desvinculados de historicidade luta pela libertação, 

racismo e discriminação racial. 

Cabe, especialmente, dentro dos objetivos específicos, fazer uma avaliação crítica 

de sites supostamente voltados para os trabalhos escolares, ora marcados pela 

superficialidade ora pela mercadoria étnica. Portanto, em ambos os casos destituídos de 

expressão histórica, social, política e educativa, impregnando o cotidiano escolar. É 

tempo de acordar os educadores-pesquisadores. Em primeiro lugar, tomo o site 

InfoEscola – Navegando e Aprendendo:  
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Os rastas acreditam serem os verdadeiros filhos de Israel e seu objetivo 

primordial é o retorno à África. Não identificam o céu como o lugar do paraíso, 

acreditando em vez disso, que o paraíso fica na terra, invariavelmente na 

Etiópia. A filosofia rasta prega que os escolhidos por Jah são imortais, por isso, 

levam uma vida de eterna existência. A filosofia afrocentrista, a Bíblia, as 

ligações da Etiópia com Israel são também importantes fatores na composição 

da filosofia dos rastafari41.  

Diz o site InfoEscola “os rastas (...) acreditando em vez disso, que o paraíso fica 

na terra, invariavelmente na Etiópia”.  Esta sentença distorce a historicidade do do 

movimento rastafári em sua lutas que unem a Diáspora e a Mãe África, através da História 

do Reino da Etiópia, como exemplo de uma Nação que poderia inspirar as ações de 

afrodescendentes. Faço menção, mais uma vez a Marcus Garvey, que procurou interpretar 

de forma visionária a coroação de Hailé Selassié, o qual sempre arvorou ser o 225º 

descendente do Rei Salomão, filho do Rei Davi, com a rainha de Sabá42. 

Por outro lado, mesmo que o site trate de aspectos importantes como “filosofia 

afrocentrista, a Bíblia, as ligações da Etiópia com Israel são também importantes fatores 

na composição da filosofia dos rastafári”, não oferece elementos históricos, culturais e 

simbólicos para que o estudante possa refletir a identidade cultural que se plasma com 

‘filosofia afrocentrista, a Bíblia, as ligações da Etiópia’. Em termos práticos nega e 

distorce a historicidade no sentido que estabelecemos no capítulo primeiro. Para reforçar 

a nossa percepção do problema, algumas palavras sobre a Bíblia. 

Penetro, uma vez mais, no significado de Babilônia.... termo quase sempre opaco 

para a lógica do mercado, por lhe adverso. Ora, segundo o especialista Edmonds (2012, 

p. 38), os rastas, transcrevo: 

Adaptaram este termo da antiga cidade bíblica da Babilônia na Mesopotâmia, 

na qual se edificou um império que o Oriente Médio nos séculos VII e VI a.C. 

Entre as vítimas dos babilônios estavam os judeus, cuja cidade capital e templo 

foram pilhados e arrasados e o povo foi levado para o exílio em uma série de 

deportações entre 597 e 596 a. C. No Novo Testamento, o livro da Revelação 

                                            
41 https://www.infoescola.com/cultura/rastafarianismo/. Acesso em 10 jan. 2018. 

42 https://pt.scribd.com/doc/256308807/V-Salomao-e-a-Rainha-de-Saba. Acesso em 10 fev. 2018; 

http://www.hebreunegro.com.br/2015/08/a-lendaria-historia-da-dinastia.html. Aacesso em 10/fev/2018. 

“The origin of the Rastafarian religion is in Africa, and it is known as the religion of the poorer black people 

of Jamaica. It is not only a religion but also a way of life, and a stand against poverty, oppression and 

inequality of religious ideas as well as global problems. The Rastafarian movement was born when the 

coronation of the prince Ras Tafari as Emperor Haile Selassie 1st of Ethiopia (1892-1975) took place on 

2nd November 1930. A year earlier, Marcus Mossiah Garvey (1887-1940) had had a prophetic vision of 

the crowning of a king in Africa. Within Rastafarianism, Haile Selassie's titles include 'king of kings, Lord 

of Lords, Conquering Lion of the tribe of Judah'. Haile Selassie claimed to be the 225th descendant of King 

Solomon, son of David, and the Queen of Sheba.” Anniversary of the crowning of the Haile Selassie 1, 2nd 

November https://www.dundee.ac.uk/chaplaincy/guidetoreligions/rastafarianism/. Acesso 30/12/2017. 

 

https://www.infoescola.com/cultura/rastafarianismo/
https://pt.scribd.com/doc/256308807/V-Salomao-e-a-Rainha-de-Saba
http://www.hebreunegro.com.br/2015/08/a-lendaria-historia-da-dinastia.html
https://www.dundee.ac.uk/chaplaincy/guidetoreligions/rastafarianism/
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(Apocalipse) as características do termo ‘Babilônia’ [são] como uma palavra 

código para o Império Romano.  

Argumento que o termo ‘Babilônia’ assume para o Movimento rastafári o mesmo 

código em suas lutas que unem a Diáspora e a Mãe África, através da História do Reino 

da Etiópia, como exemplo de uma Nação que poderia inspirar as ações de 

afrodescendentes. Faço menção, mais uma vez a Marcus Garvey, que procurou interpretar 

desta forma a identidade. Passo para o segundo site, por sua vez ligado ao sistema Record, 

com dados sobre as cores 

Outro importante identificador do afrocentrismo são as cores verde, dourado, 

e vermelho (cores da bandeira da Etiópia). 

Elas são o símbolo do movimento rastafári, e da lealdade dos rastas a Hailê 

Selassiê, à Etiópia e a África acima de qualquer outra nação moderna onde eles 

possam viver. 

As cores também carregam um significado específico, ligado às bases que 

inspiraram o movimento: o vermelho representaria o sangue dos mártires; o 

verde, a vegetação da África e o dourado, a riqueza e a prosperidade do 

continente africano43 

Assinalo que o reducionismo da identidade do Movimento Rastafári é semelhante 

ao primeiro, se diferencia apenas nas tentativa explicar as cores sem a historicidade 

apropriada. Ademais, ressalto a historicidade negada ou distorcida pelo esvaziamento na 

mesma lógica da geometria do poder presente nos sites acima, tangendo mais de perto a 

esfera educacional, como tudo relacionado à Diáspora e a África, confluindo para uma 

única mercadoria étnica, no “supermercado cultural”, ou dito educativo, com cores 

vibrantes e sem Raízes (roots). 

É pertinente oferecer nesta parte final do capítulo uma hermenêutica das cores que 

seja mais próxima do retorno, que produz África.  Cito a uma interpretação que parece 

ser mais bem fundamentada, em outro site: 

Quais são as cores rastafarias? 

Rastafari  adotou as cores vermelha, amarela e verde como a cor do movimento 

rastafariano. 

... as mesmas cores do movimento Marcus Garvey no início dos anos 1900. 

                                            
43  https://www.estudopratico.com.br/conheca-e-entenda-o-que-e-o-movimento-rastafari/. R7Educação, 

acesso em 10/jan/2017. 

 

https://www.estudopratico.com.br/conheca-e-entenda-o-que-e-o-movimento-rastafari/
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Lembre-se de que grande parte da crença rastafariana veio do ensinamento de 

Marcus Garvey, portanto, não é nenhuma surpresa que eles também adotaram 

as cores do movimento. 

Este é um sinal de seu compromisso total dos ensinamentos de Garvey, 

especialmente de suas costas para a idéia da África. 

Se você ouvir atentamente muitos artistas do Rastafarian reggae hoje, você os 

ouvirá cantando sobre "voltar para a África". 

A mensagem de Marcus Garvey foi uma esperança para todos os negros do 

mundo. 

Mesmo que seu esforço para unificá-los surgisse curto, os rastafarians tomaram 

a idéia e o mantiveram vivo hoje. 

Então, o que representam cada cor? 

O vermelho representa o sangue dos mártires negros que foram derramados em 

todo o mundo durante sua luta pela libertação, igualdade de direitos e justiça. 

Amarelo representa a riqueza da pátria, a África, em particular o ouro. 

... e, finalmente, o verde representa a beleza e a vegetação da promessa da terra, 

a Etiópia. 

Então, você tem, cores de significado para o movimento rastafari. 

Na próxima vez que você ver um rastafariano "verdadeiro", procure as cores. 

Mais do que provável, ele ou ela vai usar um chapéu, uma camisa ou uma roupa 

inteira de algum tipo que signifique seu compromisso total com o movimento. 
44 

Aponto para esvaziamento na mesma lógica da geometria do poder presente nos 

sites acima, tangendo mais de perto a esfera educacional, como tudo relacionado à 

Diáspora e a África, confluindo para uma única mercadoria étnica, com cores vibrantes e 

sem Raízes (roots).  

 

  

                                            
44  http://www.jamaican-traditions.com/rastafarian-colors.html acesso 30/12/2017 

  

  

 

http://www.jamaican-traditions.com/rastafarian-colors.html
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8 DESAFIOS PARA UM PROJETO DE APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

PARA DOCENTES 

Almejo aos desafios, neste capítulo, de explicitar uma proposta pedagógica de 

intervenção e pesquisa, abordagem qualitativa e pressupostos inspirado em um modo 

crítico-fenomenológico de pesquisa, construindo etnopesquisa-formação Macedo (2010), 

tanto no fazer como no planejamento inerente ao trabalho que exerço como Coordenador 

Pedagógico na rede pública estadual, cumprindo a Lei 10639, 09/01/2003: 

“Art. 26-A”.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, (...)45.  

Acordar as fontes, na expressão de Bachelard, do Pan-africanismo e Movimento 

Rastafári, se constitui em oportunidade de lançar desafios, de alterar-se e autorizar-se, 

em Educação das Relações Étnicorraciais e construir estratégias pedagógicas que possam 

auxiliar a reeducá-las46. Sendo, portanto, o último objetivo específico, a saber: Esboçar 

um Projeto de Estudos para docentes do Ensino Médio Regular e EJA, com base na 

etnopesquisa crítica e multiculturalismo. 

8.1 Etnopesquisa: exercício de hermenêutica 

Elegi a etnopesquisa crítica e a configuração etnopesquisa-formação como sendo 

a ferramenta mais se aproxima do cotidiano, em constante exercício de hermenêutica que 

produz um conhecimento indexado. Por definição, a etnopesquisa: "com sua preocupação 

etno (do grego ethnos, povo, pessoas), a etnopesquisa direciona seu interesse para 

compreender as ordens socioculturais em organização, constituída por sujeitos 

intersubjetivamente edificados e edificantes, em meio a uma bacia semântica 

culturalmente mediada" (MACEDO, 2010, p.9). Esta monografia, em sua bacia 

semântica, trata no tema da pesquisa de como explicar a ambiência e o contexto no qual 

se insere a tríade - Pan-africanismo, Rastafari e Diáspora - face ao Currículo Básico da 

SEEDUC, as atividades programadas supostamente para o Dia da Consciência Negra, o 

cotidiano escolar, implicando em um exercício de hermenêutica. 

                                            
45  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm, acesso a 28/10/17 

46  http://portal.mec.gov.br/pet/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12988-pareceres-

e-resolucoes-sobre-educacao-das-relacoes-etnico-raciais, acesso em 16/11/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://portal.mec.gov.br/pet/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12988-pareceres-e-resolucoes-sobre-educacao-das-relacoes-etnico-raciais
http://portal.mec.gov.br/pet/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12988-pareceres-e-resolucoes-sobre-educacao-das-relacoes-etnico-raciais
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Busco, neste exercício, como primeiro desafio, a aprendizagem por Etnopesquisa 

crítica em torno de um Projeto de Trabalho/ APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

PARA DOCENTES, onde o docente deixa a centralidade do discurso para facilitar que o 

educando seja protagonista do desafio do combate ao racismo e intolerância correlata. No 

primeiro momento, o docente tem uma experiência de aprendizagem e no segundo 

momento, constrói um processo de desocultação para o Projeto de Trabalho. Projeto 

fundamentado em princípios de ação plasmados nas políticas públicas, hermenêutica do 

cotidiano e rumo para a instituição, que deve ter impacto ensino e pesquisa através de 

todas as atividades pedagógicas. 

Cabe, neste ponto, explicitar o conceito de etnopesquisa, segundo Macedo (2010), 

partindo da descrição com vistas a compreender o caráter polissêmico e o dinamismo 

sociocultural trazendo o ator social para a tessitura do estudo. Diz, “sua criticidade está 

na desconstrução filosófica das epistemologias normativas e na convicção de que não há 

ciência imparcial”. (MACEDO, 2010, p.10).  

Compreendo esta criticidade, assim, ao longo o corpo da monografia, se manifesta 

em todo o texto, a começar com a referência a cineasta Menelik Shabazz, com Tempo e 

Julgamento, onde também não há imparcialidade, sobretudo face à violência, o racismo 

e a discriminação racial, em uma descrição de significado pan-africanista-rastafári-

diáspora, indexado por uma pauta social concreta. 

Existe, como expressa de Macedo (2010, p.10): “na construção de um saber 

indexado às pautas sociais concretas está sua potencialidade formativa”. Esta 

potencialidade formativa é central para este capítulo, inserido no mundo-vida, com 

significado socialmente construído. Por isso, no que tange a etnopesquisa crítica, afirma:  

Entendemos que ao professor (educador-intelectual-pesquisador) é dada uma 

oportunidade ímpar de ‘acordar as fontes’ (BACHELARD, 1934) alterar-se e autorizar-se com 

elas, nos diversos cenários onde se institui a educação e a profissional idade desse próprio 

professor, inspiração fundante para etnopesquisa-formação. (MACEDO, 2010, p.13).  

Seguindo nesta base conceitual, consciente de que Macedo abraça um modo 

fenomenológico de pesquisa, na qual a realidade é tomada por perspectiva, co-percepção. 

Perceber, logo, é sempre um processo de co-percepção, onde sujeitos e fenômenos 

estão no mundo-vida com outros sujeitos, em um processo constante de interação 

simbólica. Ressalto, que para o autor: “a verdade é uma desocultação que se dá na esfera 

da construção intersubjetiva do que é real – como aletheia, que significa mostração do 

que seja a essência do fenômeno” (MACEDO, 2010, p.17).  Sublinho, ainda, o termo 
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desocultação tanto do tema como da tarefa de propor um projeto se constitui um grande 

desafio de ‘acordar as fontes’ e mostrar a essência, por trás da mercadoria, desocultar o 

fetiche da mercadoria. Os conceitos de fetiche advém de Dussel, meu mestre na UNAM 

– Universidad Nacional Autonoma de México, filósofo e especialista em Marx, como 

expliquei no item 7.3. Retomo a Macedo para assumir o pressuposto de que o outro, 

dentro destes pressupostos teóricos, “não é um idiota cultural”. 

Afirma o etnopesquisador que a cultura é o cenário de onde emerge o outro, 

construída em relação com aqueles que a representam. Sobre a construção, transcrevo: 

“as pessoas, com efeito, põem compartilhar símbolos, mas elas não compartilham 

forçosamente o conteúdo desses símbolos. Deste ponto de vista, o outro na cultura e nas 

culturas é incontornável como co-construtor de diferenças e de processos indentitários” 

(MACEDO, 2010, p. 25).  

Tangenciar, portanto, o cerne da hipótese e dos objetivos sabendo que as pessoas, 

cito: “não compartilham forçosamente o conteúdo desses símbolos”, quer das lutas 

libertárias, significação histórica, política, social e por vezes a perspectiva religiosa 

Rastafári. Pessoas estão construindo diferenças e os processos indentitários, mesmo sob 

o fetiche da mercadoria, em contínua efervescência. Acenando para a diversidade, ou 

melhor, multiculturalismo crítico, impõe-se superar a produção de “mono culturais” – 

educadores e educandos - na prática subordinada de currículos, afirmando o outro “como 

limite e possibilidade dos projetos educacionais” (MACEDO, 2010, p.30), para 

compreender o ato educativo. 

8.2 Didática crítica: construir uma perspectiva multi/intercultural. 

Explicito, assim, o segundo desafio, na perspectiva da ressignificar a Didática, 

incorporamos os pressupostos teóricos e metodológicos de Candau (2013), que por sua 

vez se inspira na abordagem da pesquisa-ação com o duplo objetivo de transformar e 

construir conhecimento para construir uma perspectiva multi/intercultural.  Como 

compartilhar o conteúdo desses símbolos:  Pan-africanismo, Rastafári e Diáspora? É 

possível construir uma perspectiva multi/intercultural? 

Incorporo os pressupostos teórico-metodológicos do multi/interculturalismo em 

Didática ressignificada presente no trabalho da professora Vera Candau, do 

Departamento de Educação da PUC-Rio, para abordar a problemática étnico-racial na 
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educação, na qual há uma clara "proposta de articulação da perspectiva da igualdade com 

a da diferença" (CANDAU; LEITE, p. 752, 2007). 

Candau, conceituada educadora, aporta à Didática um caráter libertador e supera 

o eurocentrismo, elementos relevantes para esta proposta de trabalho/projeto, citamos:  

A perspectiva multi/intercultural valoriza essa dimensão libertadora, porém 

questiona a naturalização de uma universalidade com frequência restrita às 

esferas formais da vida social e marcada por um forte eurocentrismo. Critica 

com igual ênfase o relativismo radical que legitima quaisquer valores e 

saberes, sob a alegação de respeito a todos os universos culturais (CANDAU; 

LEITE, p. 756, 2007). 

Encontro aqui, especialmente na dimensão libertadora, o pressuposto teórico para 

compreender a realidade face ao desafio mencionado já na Introdução de abordar a 

Identidade cultural – deslocada ou fragmentada – refletida pelos valores simbólicos, 

históricos, políticos, culturais, éticos e religiosos associados à luta pela liberdade, em 

primeiro lugar. Neste sentido, Candau (2013, p. 18) salienta que a pluralidade cultural, 

pela primeira vez fora incluída entre os temas transversais no documento Parâmetros 

Curriculares Nacionais, em 1997, no currículo escolar: 

Historicamente, registra-se dificuldade para lidar com a temática do 

preconceito e da discriminação racial/étnica. O país evitou o tema por muito 

tempo, sendo marcado por “mitos” que veicularam uma imagem de um Brasil 

homogêneo, promotor de uma suposta “democracia racial” (BRASIL apud 

CANDAU; MOREIRA, p. 18, 2013).  

Busco, ademais, neste tópico os pressupostos teórico-metodológicos de Candau 

(2012), que fundamentam a denominada Didática crítica intercultural, na qual o 

multiculturalismo se inscrevi no desafio de responder às demandas de diferentes grupos 

socioculturais em luta contra as injustiças, desigualdades e discriminações, tangendo 

sobretudo o cotidiano escolar, como segundo desafio para se elaborar um Projeto de 

Aprofundamento de Estudos para Docentes, sabendo que o termo multiculturalismo é 

polissêmico, assumo a acepção na qual as diferenças culturais são inerentes às práticas 

educativas, tendo em vista mais significação nos processos de aprendizagem. 

Diz a especialista em Didática: “ter presente a dimensão cultural é imprescindível 

para potenciar processos de aprendizagem mais significativos e produtivos para todos os 

alunos e alunas” (CANDAU, 2012, p. 84). A questão da diferença está presente no 

pensamento pedagógico brasileiro sob diferentes aspectos já a algum tempo, quer com 

um enfoque psicológico quer sociológico, sem incorporar o tema da interculturalidade. 

Cito, neste sentido, a educadora: “em geral, a cultura escolar continua fortemente marcada 
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pela lógica da homogeneização e da uniformidade das estratégias pedagógicas” 

(CANDAU, 2012, p. 89). Se estabeleço como objetivo um Projeto DE 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA DOCENTES é necessário ultrapassar a 

homogeneização e a uniformidade para entrelaçar a perspectiva intercultural nas lutas 

contra as desigualdades e discriminações, face às discussões pedagógicas recentes sobre 

as diferenças culturais. São as diferenças culturais constitutivas de grupos sociais e 

indivíduos e:  

Devem ser reconhecidas e valorizadas positivamente no que têm de marcas 

sempre      dinâmicas de identidade, ao mesmo tempo em que combatidas as 

tendências a transformá-las em desigualdades, assim como a tornar os sujeitos 

a elas referidos objeto de preconceito e discriminação (CANDAU, 2012, p. 

90). 

Assumo, portanto, o pressuposto da educadora: “trabalhar as diferenças culturais 

constitui o foco central do multiculturalismo” (CANDAU, 2012, p. 90). Vez que a 

perspectiva intercultural se situa no âmbito das posições multiculturais. Logo, se constitui 

o segundo desafio buscar a coerência entre a perspectiva intercultural e a prática de no 

chão da sala de aula. 

Cabe, ainda, ressaltar as considerações finais do capítulo Diferenças culturais, 

cotidiano escolar e práticas pedagógicas, no qual a autora afirma que há “cada vez maior 

força e visibilidade no cotidiano escolar” (CANDAU, 2012, p. 102). Nesta perspectiva, 

as diferenças culturais são construções sociais, dinâmicas e históricas. Segundo a autora:  

A escola tem um papel importante na perspectiva de reconhecer, valorizar e 

empoderar sujeitos socioculturais subalternizados e negados. E esta tarefa 

passa por processos de diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes, a 

utilização de pluralidade de linguagens, estratégias pedagógicas e recursos 

didáticos (...) (CANDAU, 2012, p. 102).  

Portanto, nesta ação de empoderar sujeitos socioculturais subalternizados e 

negados se entrelaça a etnopesquisa crítica. 

8.3 Projeto 

Procuro elaborar uma breve análise sobre a tríade – Pan-africanismo, Rastafári e 

Diáspora - e seus desdobramentos, vez que pretendemos trabalhar com o corpo docente 

de Linguagens e Ciências Humanas, que deve provocar debates e fomentar a etnopesquisa 

e aplicar no chão da sala de aula da didática ressignificada, empoderando o outro – co-

construtor do multiculturalismo crítico. Desta forma, fomentando estratégias de 
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intervenção em um ambiente escolar de Ensino Médio composto por docentes em sua 

maioria não afrodescendente. Considerando que, por sua vez, a unidade escolar recebe 

demandas por parte da Diretoria Regional Metropolitana, órgão da SEEDUC, de formar 

um Grupo de Trabalho (GT) Educação Étnico- Racial e a Diversidade, estabelecendo 

atividades para serem programas no planejamento, inerentes à política pública e 

estratégias da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC). 

É imperioso, pela exposição acima, a Coordenação Pedagógica fazer uma 

interface com o trabalho docente com a finalidade de aprofundamento de estudos em 

educação das relações etnicorraciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, 

em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étinico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2004). 

Formação que capacite como dispõem as Diretrizes:  

(PROFESSORES)..., recebam formação que os capacite não só a compreender 

a importância das questões relacionadas à diversidade étnico-racial, mas a lidar 

positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam 

auxiliar a reeducá-las (BRASIL, 2004). 

Sob a perspectiva da ressignificar a Didática, incorporamos os pressupostos 

teóricos e metodológicos de Candau (2013), que por sua vez se inspira na abordagem da 

pesquisa-ação com o duplo objetivo de transformar e construir conhecimento para 

construir uma perspectiva multi/intercultural. 

Trata-se, portanto, de um projeto de intervenção no cotidiano escolar através dos 

pressupostos dos etnométodos, isto é, segundo Macedo (2010) "as atividades que 

emergem do cotidiano da vida são, na realidade, fenômenos sociais de pleno direito". 

Projeto de permanência e sentido, nos termos de Boutinet: "projeto, expressão do 

transitório e do efêmero, ao serviço de realizações pontuais e eficazes, quer-se, ao mesmo 

tempo pesquisa de permanência (...) pesquisa de sentido" (BOUTINET,1990, p. 25).  

Sentido para a identidade cultural– deslocada ou fragmentada - realizações 

pontuais de eixo cognitivo comum a todas as áreas do conhecimento, segundo a matriz 

de referência do ENEM. Compreendendo as ações afirmativas no contexto do Programa 

Nacional de Direitos Humanos, bem como a compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil, com o objetivo de combate do racismo e a discriminação. Portanto, um plano de 

intervenção solidária, baseado na política e estratégia de mudança no combate ao racismo 

e a discriminação racial, nos termos da Conferência de Durban, 31 de agosto a 8 de 

setembro de 2001, Durban – África do Sul. 
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Disse na introdução que deveríamos explicitar a ambiência e a historicidade face 

ao Currículo, as atividades programadas supostamente para o Dia da Consciência Negra, 

no cotidiano escolar, cabe aqui estabelecer um processo interpretativo sobre o Currículo 

da rede pública estadual- elaborado após a Lei nº 10639/03 -  no qual há vários aspectos 

que permitem tratar da pluralidade cultural, História da África e dos Africanos, 

preconceito e discriminação racial/étnica.  

Retomo aqui um aspecto Curricular, embora ampliado, produzido parcialmente 

para a disciplina de Disciplina de Percursos e Enunciações históricas e historiográficas 

sobre a escravidão negra. Os lugares de homens e mulheres negras como sujeitos 

históricos na formação da América Portuguesa e do Brasil. A Questão Nacional, 

Professora. Dra. Ana Maria Ribas, Rio de Janeiro, Agosto/2017, Especialização em 

Ensino de História da África, Colégio Pedro II, cito:  

Relacionamos os objetivos ao ensino por meio do Currículo Básico (– 

Sociologia: Cultura e Identidade47; Artes: Matrizes Africanas48; 

Língua Portuguesa e Literatura – Contos e Romances da literatura indígenas e 

africanas49; Filosofia – Ser e Conhecer50), de História51 no que tange 

ao conteúdo de África, que estabelece discutir os conceitos de diáspora e 

tráfico de escravos, A Rota do Escravo - A Alma da Resistência - UNESCO52.   

Justifico, todavia, esta atividade, com parte do planejamento do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). Assim, mais especificamente, visa o aprofundamento de estudos para 

professores, através do fazer peculiar ao Coordenador Pedagógico, tanto pela inerente 

Política do Plano Nacional de Educação das Relações Étnicorraciais, como Políticas 

Públicas da SEEDUC relacionadas à diversidade e ao Comitê de Educação Étnico-racial, 

por sua vez alinhadas com o Plano Estadual de Educação.  

Cabe, pois, neste sentido de justificar os objetivos, ao transcrever uma resolução 

do Conselho Nacional de Educação, a saber:  

A Resolução CNE/CP 01/2004, no Artigo 3º, § 2º estabelece que “As 

coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que 

                                            
47  http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/sociologia, acesso a 10/11/2017; 

48   http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/arte, acesso em 10/11/2017; 

49   http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/lingua-portuguesa-literatura, acesso em 10/11/2017; 

50  http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/filosofia, acesso em 10/11/2017; 

51   http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/historia, acesso a 10/11/2017; 

52  https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q&t=179s, acesso 10/11/2017; 

 

http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/sociologia
http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/arte
http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/lingua-portuguesa-literatura
http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/filosofia
http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico/historia
https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q&t=179s
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os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e 

programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares  

Fundamentada na Resolução acima, esta atividade promovida pela 

coordenação pedagógica visa o aprofundamento de estudos para que os 

professores concebam e desenvolvam projetos e estudos de diferentes 

componentes curriculares do Ensino Médio53. 

Aplico a resolução acima tanto ao Regular como ao EJA, passo agora a 

metodologia;  

8.4 Metodologia 

Esboçar um Projeto de Aprofundamento de Estudos para Docentes do Ensino 

Médio Regular e EJA, com base na etnopesquisa crítica e multiculturalismo; 

Tendo em vista a metáfora de caixa de ferramentas, é hora de passar da Projeto de 

Trabalho, usando a caixa de ferramentas nos termos conceituais. No aspecto 

metodológico há de considerar as políticas e as estratégias no contexto do cotidiano 

escolar e para além de objetivos gerais e específicos, citamos: “Políticas e estratégias de 

proposição para a mudança da realidade é o estabelecimento de políticas e estratégias. É 

outra forma de aproximação à ação, às vezes confundida no âmbito da denominação geral 

e inespecífica de objetivos. É sumamente importante esta distinção para aumentar a 

funcionalidade de um processo de planejamento. 

Considerando, ademais, nesta proposição de mudança da realidade que na análise 

de Nilma Lino Gomes: 

 Discutir EJA e questão racial é inserir-se em um campo político! A 

compreensão dessa realidade não significa nenhum apelo romântico à 

diversidade étnicorracial. Significa compreender a complexidade, o 

dinamismo e o desafio do que representa ser negro(a) nesse País e entender a 

construção social da “raça” no contexto das lutas sociais e sua imbricação com 

as relações de poder e dominação (GOMES, 2011, p. 102). 

A) Recursos Humano 

Segundo Chiavenato:  

As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações. Como 

tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades competências e, 

sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência que 

proporciona decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos 

globais (CHIAVENATO, 2010, p. 10) 

                                            
53  http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico, acesso em 10/11/2017; 

http://conexaoescola.rj.gov.br/curriculo-basico
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Entendendo os rumos globais a Declaração de Durban, as Políticas Públicas 

incorporadas ao PPP, contamos com os seguintes fornecedores de conhecimentos, 

habilidades e competências, a saber: 

O Coordenador Pedagógico cuja formação é Filosofia e Pedagogia; Um professor 

articulador, concursado em Direito e três agentes de leitura, todos professores de Arte que 

serão responsáveis pela suporte de leituras e a parte de cartazes ao longo do Projeto. 

Docentes que formam o GT – Grupo de Trabalho de Educação Étnicorraciais na 

unidade escolar: três docentes de Língua Portuguesa, dois docentes de História, um de 

Geografia, um de Artes, um de Sociologia, uma de Filosofia. 

B) Recursos Físicos 

Sala de leitura, Sala da coordenação, aparelhagem de vídeo e som, papel, lápis, 

canetas, vídeo, tela de projeção, microfone, cartazes, pátio do colégio e músicas de Bob 

Marley. 

C) Critérios de eficiência 

Ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo 

significado a algo ou alguém. Logo, o critério é construir o ressignificado de O Pan-

africanismo, O Movimento Rastafari e Diáspora, através do “que os professores 

concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os 

diferentes componentes curriculares” Resolução CNE/CP 01/2004, no Artigo 3º, § 2º. 

Por fim, disse no item 3.1 que o docente teria uma experiência de aprendizagem e 

no segundo momento, construir um processo de desocultação para o Projeto de Trabalho, 

ora denominado As Cores Pan-africanas, em uma perspectiva de co-percepção. Seguem 

em anexo como um Plano de Aula, duração de 110 minutos. 

  



65 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurei fazer uma pesquisa exploratória, em um processo formativo com o fito 

de pensar um Projeto como expressão do transitório à serviço de realizações pontuais e 

eficazes (BOUTNET, 1990), entrelaçando teoria e experiência de lutas históricas e 

políticas contra o colonialismo, racismo e a discriminação tanto pelo protagonismo de 

povos da Diáspora como de povos Africanos. Todos hoje podendo cantar ao som do 

reggae de Bob Marley - Africa Unite!  - refletindo sobre Tempo e Julgamento. 

Sublinho que o Tempo e Julgamento, na prática pedagógica estabelece um serviço 

para realizações pontuais e eficazes, passando pelas cores, símbolos, sons, imagens, 

teorias e experiências presentes muitas vezes no cotidiano escolar, ainda que limitadas 

pelo fetichismo da mercadoria étnica, geometria do poder em um processo de mudanças 

chamado de globalização (Hall, 2015).   

Cabe, no processo de mudanças, ao educador-pesquisador ao fazer uso de 

pressupostos teórico-metodológicos da etnografia crítica trabalha com o transitório da 

escrita da cultura, com implicações éticas e políticas, em um exercício de cidadania 

(Macedo, 2010). Construir uma didática que problematize os signos e significações, 

vendo as diferenças das culturas como conflitivas. 

Expresso que as diferenças culturais no contexto escolar, hão de implicar em 

construir outros caminhos de superação da hierarquia de culturas plasmada no Currículo, 

nos murais, pesquisas, eventos, projetos, sobretudo os relacionados à Consciência Negra. 

Deixar a Babilônia para fomentar o protagonismo de alunas/alunos em habilidades, 

atitudes e competências que construam a sua própria identidade cultural, construindo 

conhecimento sobre a teoria e experiência do Pan-africanismo, Movimento Rastafári e 

Diáspora, na luta contra o racismo e a discriminação. 

Tratei no item 6.3 de investigar as origens do Pan-africanismo, relacionando com 

o movimento Rastafári, trabalho de des-ocultar a historicidade distorcida. Nas origens 

encontramos Marcus Garvey que influencia tanto o Movimento Rastafári como o Pan-

africanismo. Despertando as origens, devo concluir parcialmente que o Pan-africanismo 
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é teoria uma experiência bem analisada nos últimos sob diversos aspectos, remeto o leitor 

a base de dados da CAPES, ao Portal de periódicos54. 

Identifiquei as limitações epistemológicas apontadas por Appiah e Mbembe, 

argutos filósofos africanos, que embora não tratem especificamente sobre o Movimento 

Rastafári, oferecem um suporte teórico-metodológico que considero imprescindível para 

"promover maior conhecimento, valor e respeito às conquistas da população 

afrodescendente e às suas contribuições para a humanidade", nos termos da UNESCO. 

Sobretudo o valor da luta contra o fetichismo da mercadoria da Babilônia. Este era a meta 

do item 7.       

Na sequência, dentro do propósito de tratar de dois objetivos específicos: apontei 

a mercantilização da simbologia relacionada à crítica de Mbembe com relação a Negro e 

África; relacionar a identidade cultural à globalização - processo desigual – com uma 

"geometria do poder", segundo Hall. 

Parcialmente conclui, a síntese, na expressão de um filósofo africano que tem 

instigado ao longo da tessitura desta monografia, Achile Mbembe: “uma vez que não 

eliminamos o racismo na vida e na imaginação do nosso tempo, é preciso continuar a lutar 

por um mundo-para-lá das raças”. 

Procurei argumentar, no item 7, o problema formulado, a saber: Há uma 

mercadologia de símbolos do Movimento Rastafári esvaziada de expressão histórica, 

social, política e educativa, que perpassa o cotidiano escolar, toda simbologia e mesmo 

as músicas, tangendo a identidade cultural? Nesta tarefa, procurei apontar a 

mercantilização da simbologia e relacionar a identidade cultural à globalização, tendo em 

vista a delimitação até o surgimento de expressões musicais como O Rappa e Cidade 

                                            
54 

http://www.periódicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aH

R0cDovL3JucC1wcmltby5ob3N0ZWQuZXhsaWJyaXNncm91cC5jb20vcHJpbW9fbGlicmFyeS9saWJ3

ZWIvYWN0aW9uL3NlYXJjaC5kbz9kc2NudD0wJmZyYmc9JnNjcC5zY3BzPXByaW1vX2NlbnRyYW

xfbXVsdGlwbGVfZmUmdGFiPWRlZmF1bHRfdGFiJmN0PXNlYXJjaCZtb2RlPUJhc2ljJmR1bT10cnV

lJmluZHg9MSZmbj1zZWFyY2gmcGNBdmFpbGFiaWx0eU1vZGU9ZmFsc2UmdmlkPUNBUEVTX1Y

x&buscaRapidaTermo=panafricanismo, acesso a 27/09/2017. 

6 Resultados  para Portal de periódicos; 

http://www.periódicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aH

R0cDovL3JucC1wcmltby5ob3N0ZWQuZXhsaWJyaXNncm91cC5jb20vcHJpbW9fbGlicmFyeS9saWJ3

ZWIvYWN0aW9uL3NlYXJjaC5kbz9kc2NudD0wJmZyYmc9JnNjcC5zY3BzPXByaW1vX2NlbnRyYW

xfbXVsdGlwbGVfZmUmdGFiPWRlZmF1bHRfdGFiJmN0PXNlYXJjaCZtb2RlPUJhc2ljJmR1bT10cnV

lJmluZHg9MSZmbj1zZWFyY2gmcGNBdmFpbGFiaWx0eU1vZGU9ZmFsc2UmdmlkPUNBUEVTX1Y
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Negra e o AfroReggae. Tomei inteiramente (concipere) pressupostos teóricos que me 

possibilitaram compreender o fetichismo da mercadoria em um contexto de 

“supermercado cultural”, no qual Negros e África servem como fantasia para o 

consumismo. Fantasia expandida para o cotidiano escolar a espera de um trabalho de 

Etnografia crítica que transcende aos limites deste trabalho, contudo desafia o última 

parte. 

Por fim, o Movimento Rastafári luta contra a Babilônia enquanto esta faz uma 

pilhagem cultural e simbólica para a lógica do mercado, sem as raízes históricas, sociais 

e políticas. Irei abordar as possibilidades pedagógicas no terceiro capítulo, como ator 

responsável de uma pedagogia crítica que ofereça uma mediação multicultural face ao 

Currículo, livro didático e ao cotidiano escolar.  

Aponto para esvaziamento na mesma lógica da geometria do poder tangendo mais 

de perto a esfera educacional, como tudo relacionado à Diáspora e a África  
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APÊNDICE A – CORES PAN-AFRICANAS 

 

Plano de Aula – Modelo para trabalho da Pós-graduação em Ensino de História / 

Colégio Pedro II 

Disciplina: TCC 

Professor: Carolina Medeiros 

  

Pós-graduando: João José do Nascimento Souza 

Data de Entrega: 23/março/2018 

  

Plano de Aula ou de Material 

  

Disciplina: TCC 

Nível de ensino: [1º Segmento do Ensino Fundamental / 2º Segmento do Ensino 

Fundamental / Ensino Médio] 

Aprofundamento de Estudos para Docentes do Ensino Médio Regular e EJA 

Ano/Série: XXXX 

Duração: 110 minutos 

  

Tema: 

[Assunto a ser tratado na aula ou no material] 

É tema da pesquisa Pan-africanismo em sua expressão Rastafári, que por sua vez remete 

à figura de Rás Tafari, 0 Leão de Judá, Hailé Selassié, (1892-1975), uma referência 

simbólica e política para o fenômeno do Reggae e os desdobramentos culturais, históricos 

e sociais na Diáspora, fenômeno ainda pouco estudado no Brasil, com a exceção de São 

Luís do Maranhão – denominada capital brasileira do Reggae. Implica, desde logo, tratar 
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das origens do pan-africanismo como pensamento e ação política com Marcus Garvey, 

Kwame Nukrumah, o aporte cinematográfico de Menelik Shabazz, a Crítica da Razão 

Negra de Achille Mbembe (2014), a teoria de identidade cultural por Stuart Hall (2015) 

e a ramificação do movimento rastafári em grupos musicais como Rappa e Cidade Negra. 

Tema para construir um Projeto de Aprofundamento de Estudos para docentes como parte 

do trabalho da Coordenação Pedagógica, em base a Boutinet (1990) – Antropologia do 

Projeto, Candau (2012, 2013, 2014) - Multi/interculturalismo em Didática, Macedo 

(2010) - Etnopesquisa Crítica / Etnopesquisa-Formação, visando à intervenção no 

cotidiano, combatendo o racismo e a discriminação. 

Cabe, logo, esclarecer que afinidade do pesquisador com o tema se estabeleceu de forma 

mais estreita no início da década de noventa (90) através de uma mostra de cinema 

denominada Olhos Negros, 1º Festival Internacional África, Diáspora em 1991, na 

Cineteca do Museu de Arte Moderna (MAN), Rio de Janeiro, ocasião em que fora exibido 

o filme Tempo e Julgamento do renomado diretor Menelik Shabazz, transcrevemos a 

resenha: “uma ficção científica/documentários a qual combina profecias bíblicas com 

eventos ocorridos na Diáspora Africana entre 1980 e 1987, incluindo imagens de arquivos 

que incluem Haile Selassie, Bob Marley (1945-1981), Kwane Nrumah (1909-1972), 

Walter Rodney (1942-1980), Marcus Garvey (1887-1940)...” [1]. Nomes, pensamentos e 

ações que são instituintes do movimento e, ao mesmo tempo, abordaram e lutou contra 

as causas de conflitos raciais, colonialismo, desigualdade social e afirmando identidade 

cultural em uma dimensão política. 
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O tema da aula 

 Tratar das origens do pan-africanismo como pensamento e ação política com Marcus 

Garvey, Kwame Nukrumah, o aporte cinematográfico de Menelik Shabazz, a Crítica 

da Razão Negra de Achille Mbembe, a teoria de identidade cultural por Stuart Hall e a 

ramificação do movimento rastafári em grupos musicais como Rappa e Cidade Negra. 

Tema para construir um Projeto de Aprofundamento de Estudos para docentes como 

parte do trabalho da Coordenação Pedagógica, em base a Boutinet (1990) – 

Antropologia do Projeto, Candau (2012, 2013, 2014) - Multi/interculturalismo em 

Didática, Macedo (2010) - Etnopesquisa Crítica / Etnopesquisa-Formação, visando à 

intervenção no cotidiano, combatendo o racismo e a discriminação. 

Cabe, logo, esclarecer que afinidade do pesquisador com o tema se estabeleceu de 

forma mais estreita no início da década de noventa (90) através de uma mostra de 

cinema denominada Olhos Negros, 1º Festival Internacional África, Diáspora em 1991, 

na Cineteca do Museu de Arte Moderna (MAN), Rio de Janeiro, ocasião em que fora 

exibido o filme Tempo e Julgamento do renomado diretor Menelik Shabazz, 

transcrevemos a resenha: “uma ficção científica/documentários a qual combina 

profecias bíblicas com eventos ocorridos na Diáspora Africana entre 1980 e 1987, 

incluindo imagens de arquivos que incluem Haile Selassie, Bob Marley (1945-1981), 

Kwane Nrumah (1909-1972), Walter Rodney (1942-1980), Marcus Garvey (1887-

1940)...” [2]. Nomes, pensamentos e ações que são instituintes do movimento e, ao 

mesmo tempo, abordaram e lutou contra as causas de conflitos raciais, colonialismo, 

desigualdade social e afirmando identidade cultural em uma dimensão política. 

Construindo o conhecimento sobre o tripé -Pan-africanismo, Rastafári e Diáspora – foi 

necessário estabelecer uma afinidade que foi sendo aprimorada com as leituras de 

História Geral de África patrocinada pela UNESCO, além das leituras sobre 

Etnopesquisa Crítica, teoria de projetos e as Diretrizes Curriculares Nacionais ´para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e, mais recentemente, o curso de especialização no CPII, durante a disciplina 

Relações Étnico-raciais no Cotidiano Escolar se comentava sobre a associação de 

imagens entre Rasta e o consumo de maconha. 
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Carece o tema, ainda, de referências básicas nos livros didáticos ou paradidáticos, por 

vezes aparece em alguns sites de buscas para trabalhos escolares com pouca 

informação. Tem valor o tema para a vida profissional no que tange ao protagonismo 

africano e da Diáspora, visando à formação de docentes, como coordenador 

pedagógico, responsável pelas políticas públicas. 

Contudo, entendemos que o tema parece bastante limitado a exploração de cores e 

alguns outros símbolos no círculo do fetichismo da mercadoria do mercado da 

globalização, neste caso, – mercadoria étnica – esvaziada de expressão histórica, social, 

política e educativa, que perpassa o cotidiano escolar. 

Falar sobre a relevância teórica vai além do foro íntimo e pessoal, trata-se de um tema 

de domínio público, investigado na esfera acadêmica, o Pan-africanismo tem sido 

estudada nos continentes de África, América e Europa. Por isso, o que estou propondo 

neste trabalho de conclusão de curso é a relevância social para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais no cotidiano escolar, no qual a visão sobre o Movimento Rastafári tende 

a ser visto como destituído de expressão histórica e política. 
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Problema: 

[Pergunta motivadora da aula ou do material] 

Há uma mercadologia de símbolos do Movimento Rastafári esvaziada de expressão 

histórica, social, política e educativa, que perpassa o cotidiano escolar, toda simbologia e 

mesmo as músicas, tangendo a identidade cultural? 

  

  

Objetivo Geral: 

[Compreensão geral a ser obtida pelo estudante ao final da aula ou do material] 

Despertar as fontes do Pan-africanismo, Movimento Rastafári como teoria e experiência 

de luta e identidade contra o racismo e a discriminação racial no cotidiano escolar, no 

contexto da Década Internacional de afrodescendentes (2015-2024): reconhecimento, 

justiça, desenvolvimento. 

  

Objetivos Específicos: 

[Propósitos mais específicos da aula ou do material, sempre relacionados aos conceitos 

referidos abaixo] 

®    Investigar as origens do Pan-africanismo, relacionado com o movimento Rastafári 

e o mercantilismo da simbologia esvaziada de expressão histórica, social, política e 

educativa no cotidiano escolar; 

®    Apontar a mercantilização da simbologia inerente ao Movimento Rastafári, 

reggae; 

®    Relacionar a identidade cultural à globalização - processo desigual – com uma 

"geometria do poder", segundo Hall; 

®    Aplicar a didática crítica segundo os pressupostos teóricos de Candau. 

  

Conceitos/Noções: 
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[Conceitos, noções ou palavras-chave relativas ao tema, ao problema, ao objetivo geral e 

aos objetivos específicos] 

Pan-africanismo. Rastafári. Diáspora. Ano. 

Conteúdos: 

[Conteúdos didáticos a serem trabalhados, preferencialmente por tópicos e subtópicos] 

Extrato do capítulo primeiro da monografia: Tempo e Julgamento; 

Procedimentos e Estratégias: 

[modos práticos, processos e estratégias para efetivar o plano de aula ou para a produção 

do material] 

● Exposição sobre o tema; 15min; 

● Video; 13min; 

● Debate; 20 min; 

● Grupos por disciplina: Língua Portuguesa; História; Sociologia; Filosofia e  Artes,  

para detalhar um plano de ação para as Cores Pan-africanas: 50 min; 

● Avaliação: 10 min; 

  

Recursos Didáticos: 

[Recursos, fontes históricas ou materiais didáticos utilizados durante a aula ou para a 

produção do material] 

  

Vídeo: O Legado de Marcus Garvey por Julius Garvey 

https://www.youtube.com/watch?v=UFv3wXW_4Wo 

acesso em 28/jan/2018; 12mim30; 

  

Livro didático Oficina de HISTÓRIA, vol. 3, Processo de Emancipação Política Africana; 

Etiópia: Um Reino Independente na África; Rastafári; O desafio das Novas Nações; As 

cores pan-africanas; 

https://www.youtube.com/watch?v=UFv3wXW_4Wo
https://www.youtube.com/watch?v=UFv3wXW_4Wo
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Data show; caixas de som; papeis coloridos; lápis coloridos; canetas; 

  

  

  

Livro didático Oficina de HISTÓRIA, vol. 3, Processo de Emancipação Política Africana; 

Etiópia: Um Reino Independente na África; Rastafári; O desafio das Novas Nações; As 

cores pan-africanas; 

  

Avaliação: 

[Tipos de avaliações elaboradas para que o professor tenha a possibilidade de 

compreensão do entendimento do estudante e para que o estudante teste seus 

conhecimentos. Toda aula ou material deve, preferencialmente, estar acompanhada de 

uma forma de verificação da compreensão] 

Todos os participantes deverão entregar ao final da aula de aprofundamento um texto que 

demonstre o nível de compreensão e como vai fazer a transposição didática; 

Referências Bibliográficas: 

[Bibliografia específica sobre o tema a ser tratado na aula ou no material, relativos aos 

fatos históricos, aos conceitos históricos, aos procedimentos do fazer histórico referidos 

acima.] 

BOUTINET, Jean-Pierre. Antropologia do Projeto. Lisboa: Instituto Piaget, 1990. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 

2015. 

 

MACEDO, Roberto Sidnei. Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação. - Brasília : 

Liber Livro Editora, 2 ª edição, 2010. 

UNESCO. África desde 1935 / editor Ali A Mazrui; Centro de Estudos Afro-brasileiros 

da Universidade Federal de São Carlos. 2 ed. - São Paulo : Cortez ; Brasília : UNESCO, 

2011. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Diretrizes curriculares 
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Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 2004. 

  

 

 

[1] “Time and Judgement is a sci-fi/documentary that combines biblical prophecy with events across the 

African diaspora between 1980 and 1987. Archive footage includes Haile Selassie, Bob Marley, Kwame 

Nkrumah, Maurice Bishop, Walter Rodney, Kwame Toure, Bernie Grant. 

88mins/col/1988 https://vimeo.com/101934800” 

[2] “Time and Judgement is a sci-fi/documentary that combines biblical prophecy with events across the 

African diaspora between 1980 and 1987. Archive footage includes Haile Selassie, Bob Marley, Kwame 

Nkrumah, Maurice Bishop, Walter Rodney, Kwame Toure, Bernie Grant. 

88mins/col/1988 https://vimeo.com/101934800” 
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https://vimeo.com/101934800
https://vimeo.com/101934800

