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RESUMO 

 

O presente estudo procura compreender a influência dos princípios rastafári na construção 

do self entre os membros da comunidade rasta. O estudo baseou-se numa abordagem qualitativa, 

mediante um plano de trabalho de três momentos, a revisão literária, processo de observação e 

entrevista seguido da análise e interpretação de dados. Este estudo foi efetuado no Tabernáculo 

Nyabinghi de Intaca, onde semanalmente os rastas se reúnem para queimar o incenso e prestar 

louvores a Jah Rastafari. A nossa amostra foi de 12 rastas membros do Tabernáculo Nyabinghi 

de Intaca. No presente estudo procuramos primeiramente descrever as manifestações Nyabinghi 

em Moçambique e em seguida dar a conhecer a influência que os princípios rastafáris têm sobre a 

formação do self entre a comunidade rasta. 
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CAPITULO I 

 

1.  Introdução 

 

O presente estudo tem como tema A influência dos princípios rastafári na construção do 

self entre os membros da comunidade rasta. Busca-se compreender a influência que os princípios 

grupais têm sobre a formação do self. 

Tendo em conta o facto do Comportamento Social ser um conjunto de acções e reações 

resultantes da interação social com os outros da mesma espécie, importa perceber como o 

contexto socio-cultural contribui para a construção do self tendo em conta as suas crenças, os 

valores, os princípios e o modo como interagem uns com os outros. Durante a interação social 

ocorrem diversos processos, sejam eles cognitivos, emocionais, sociais, culturais, entre outros.  

Certamente que Moçambique é um país com uma diversidade de culturas, que se 

manifestam de maneiras distintas, o que implica a existência de diversos sistemas de crenças, 

princípios, hábitos e costumes. Partimos do pressuposto de que a cultura gera um impacto direto 

sobre os processos cognitivos e sobre o comportamento. Neto (2002:89) afirma que a cultura é 

uma fonte de identidade social e pode determinar a compreensão do “eu”. Visto que a 

compreensão do “eu” é influenciada pela cultura, então, diferentes culturas trazem diferentes 

compreensões sobre o “eu”.  

Tyler apud de Oliveira (s/d) afirma que cultura é todo complexo que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A partir deste ponto pode-se notar que 

todos estes elementos presentes em uma determinada cultura influenciam na maneira como os 

seus membros compreendem e formam os seus “selves”. 

O presente estudo está estruturado em cinco (5) capítulos:  

No primeiro faremos uma apresentação geral do trabalho, delimitando os seus objectivos, a 

sua justificativa e a delimitação do tema. 

No segundo traremos uma revisão literária acerca dos principais tópicos do presente estudo, 

a citar: o self e o rastafarismo. 

No terceiro apresentamos a metodologia e as técnicas usadas para colecta de dados 

relativos ao estudo. 
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No quarto faremos a apresentação e discussão dos resultados. Numa primeira parte deste 

capítulo descrevemos as manifestações nyabinghi em Moçambique e na segunda parte daremos a 

conhecer a influência que os princípios rastafári tem na construção do self dos rastas.   

No quinto traremos a conclusão e as respectivas recomendações. 

 

1.1.  Objectivos do estudo 

 

O presente estudo tem os seguintes objectivos. 

 

Geral: 

 Compreender a influência dos princípios rastafári na construção do self entre os 

membros da comunidade rasta. 

Específicos: 

 Descrever as manifestações Nyabinghi em Moçambique; 

 Perceber como o individuo vê a si mesmo no grupo; 

 Perceber como o individuo vê os membros do seu grupo. 

 

1.2.  Justificativa 

A concepção do tema intitulado “A influência dos princípios rastafári na construção do 

self entre os membros da comunidade rasta” surge na necessidade de se realizar estudos de 

género no nosso contexto sociocultural, e na necessidade que os formandos tem de entrar em 

contacto real com a dinâmica das interações sociais. Pretende-se assim, estimular a comunidade 

científica a aprofundar estudos nesta área e permitir que seja enriquecida a compreensão do self 

no contexto Moçambicano, com vista a permitir uma melhor compreensão acerca do 

comportamento e dos processos cognitivos, o que irá propiciar uma intervenção adequada a cada 

contexto. 

 

1.3.  Delimitação do tema 

Este estudo centra-se em compreender a influência que os princípios rastafári tem sobre a 

construção do self entre os membros da comunidade rasta. O estudo foi realizado no Tabernáculo 

Nyabinghi de Intaca, localizado no bairro de Intaca, Município da cidade da Matola, província de 
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Maputo. É neste local onde os rastas de diversos bairros da cidade e província de Maputo, 

encontram-se para prestar louvores a Jah1. 

  

                                                 
1 O termo Jah designa o nome do Deus Altissimo. 
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CAPITULO II  

 

2. Revisão da literatura 

 

2.1. O self 

Em psicologia, a reflexão do constructo self surge da análise da velha questão filosófica 

"quem sou eu?" (Barbosa, 1995). Embora tratado como um problema adjacente sob a rúbrica do 

campo da consciência, ou sob os conceitos de “autoconsciência”, “sentido de si” e “eu”, todas 

essas noções referem-se ao fenómeno denominado self (de Souza, 2005:9). Para Neto (1998:139) 

compreender o self é um elemento importante, pois este ajuda a percecionar os valores, as 

atitudes e o comportamento dos indivíduos.  

O termo self pode ser definido de diversas maneiras, abaixo citamos algumas definições: 

 

O self é o conjunto de pensamentos e sentimentos que se referem ao ”eu” enquanto objecto 

(Rosenberg, 1979 apud Neto, 1998). 

O self seria um conjunto lato de elementos em função dos quais os indivíduos se definem a 

si mesmos, tais como atitudes, crenças, valores e experiências, e seus componentes valorativos e 

afectivos (Gecas e Mortimer, 1987 apud Barbosa, 1995:9). 

Para Deutsch e Krauss (1965) apud Barbosa (1995:10) o self consiste nas representações 

simbólicas, que uma pessoa faz das suas características físicas, biológicas, psicológicas, éticas e 

sociais, e também a organização das qualidades que a pessoa atribui a si mesmo. 

 

2.1.1. Componentes do self 

Na perspectiva de Neto (1998:144) o self tem 3 componentes, a citar: 

 Self Material – Que inclui o corpo, as vestes, a casa; 

 Self Espiritual – Que inclui os traços de personalidade, as atitudes, as crenças e as 

percepções socias; 

 Self Social – Que inclui os amigos, os pais, entre outros. 
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2.1.2. Algumas perspectiva do self 

Barbosa (1995:12) apresenta diversas perspetivas sobre o self e sua formação. Abaixo 

alistamos algumas perspetivas: 

 Para os cientistas da corrente interacionista simbólica o self vai tornar-se uma 

espécie de fenómeno do espelho, em que um indivíduo tende a observar-se como os 

outros o olham;  

 Para Cooley e Mead o conceito que uma pessoa faz do seu self, surge da interação 

com outros e reflete as características, expectativas e avaliações que os outros dão à 

pessoa; 

 Para os condutistas o self está constituído por medidas ou qualificações em si 

mesmas, sendo assim um auto-conceito alto supõe avaliações positivas na escala de 

medidas. 

 

2.1.3. O self e o contexto socio-cultural 

Para o Construtivismo social o self é visto como uma construção social, produto da 

interação do individuo com o seu meio social (Guanaes e Japur, 2003). Gergen (1994) apud 

Guanaes e Japur (2003:137) afirma que o self não é fundamentalmente uma propriedade do 

individuo, mas dos relacionamentos – produto do intercâmbio social.  

O self alberga em si aspectos privados ou internos e aspectos mais públicos ou sociais de 

alguém que se identifica com um determinado grupo étnico, religioso, racial, politico, 

profissional, entre outros (Neto, 1998:158). Félix Neto enfatiza ainda que os aspectos mais 

privados ou internos fornecem uma identidade mais pessoal, e os aspectos mais sociais fornecem 

um sentido de identidade social. Neste sentido a identidade dá conteúdo, estrutura e continuidade 

ao auto-conceito e ancora o self no sistema social (Barbosa, 1995:9). 

Markus e Kitayama (1991) apud Neto (2002:75) fizeram a distinção de dois tipos de self de 

acordo com o contexto socio-cultural. Existindo assim um self independente em que o self é uma 

identidade autónoma e separada; e um self interdependente, em que o self é fundamentalmente 

ligado e guiado, pelo menos em parte, pelas percepções dos pensamentos, sentimentos e acções 

dos outros. 

De acordo com Neto (2002) as culturas mais individualistas – com crença de que o 

individuo é um fim em si mesmo – o self predominante é o independente. E nas culturas mais 

colectivistas o self predominante é o interdependente. O quadro abaixo apresenta uma diferença 

entre, o contexto socio-cultural individualista e colectivista. 
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Tabela 1. Diferença entre culturas individualistas e colectivistas 

Individualismo Colectivismo 

Ênfase nas perspectivas, necessidades e objectivos 

do self; 

Ênfase nas perspectivas, necessidades e objectivos 

do colectivo; 

O comportamento é justificado pelo princípio de 

prazer, pela contabilização dos ganhos e perdas; 

O comportamento é em função das normas e 

deveres impostos pelo colectivo; 

As crenças distinguem o individuo do endogrupo, 

permitindo-lhe ser uma entidade autónoma; 

As crenças são partilhadas, fazendo com que o 

individuo e o colectivo tenham algo em comum; 

O comportamento social é independente e 

emocialmente desligado do colectivo. 

O comportamento social é dependente e 

emocionalmente ligado ao colectivo. 

          Fonte: Neto (2002) 

 

2.2.  Rastafarismo 

O Rastafarismo é um movimento que reverencia Haile Selassie I, o ex-imperador da 

Etiópia, como Rei dos reis, Senhor dos senhores e Leão conquistador da tribo Judá. O nome 

Rastafári vem do amárico, que significa: Ras - “cabeça, príncipe”; Tafari - “paz”, ou seja, 

“Príncipe da Paz”. Este foi o nome da pré-coroação de Haile Selassie I, Ras Tafari Makonnen, e 

assim foi adotado o nome Rastafári para os seguidores desta crença (Oliveira, s/d). 

O movimento Rastafári surge na Jamaica entre a classe camponesa e industrial em meados 

de 1930, resultante de uma interpretação das escrituras bíblicas de Salmo 87, e do discurso feito 

pelo profeta dos Rastafáris, Marcus Garvey, que após viajar pela América e pela Europa pode 

notar que a situação do negro, em toda parte do mundo, era precária devido ao seu passado na 

escravidão e acreditava que a própria África não se desenvolvia por que sua mais forte e principal 

mão-de-obra havia sido retirada a força de seu continente, e assim pregava a volta do negro para 

a África. Ele disse em um de seus discursos que surgiria um líder negro na África que guiaria seu 

povo de volta a sua terra mãe, quando Haile Selassie I foi coroado Imperador da Etiópia, e isto 

teve grande repercussão pela média, principalmente pela média Inglesa, foi quando o movimento 

surgiu. (Idem). 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.05.2017 

 

Macaringue, A. J. Miocha, M.M. Chipole, V. 8 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Foto 1. Haile Selassie 

 

2.2.1. Principais crenças 

A cultura rastafári engloba diversas crenças, dentre as quais Rabelo (2006) destaca: 

 Haile Selassie é o Deus vivo, o Cristo encarnado; 

 A Etiópia é o lar do homem negro; 

 A repatriação é a forma de redenção para o negro; 

 As atitudes do homem branco são más, especialmente para com os negros. 

 

2.2.2. Principais Símbolos 

Como todo sistema cultural, o rastafarismo possui diversos símbolos que orientam suas 

práticas socioculturais. Dentre esses símbolos pode-se encontrar: 

 

i. A ideia de Babilónia 

Para os rastas a imagem da Babilonia2 possui muitos significados, porém o uso mais 

comum, refere-se ao sistema capitalista e imperialista ou à civilização ocidental como um todo 

(Rabelo, 2006:375). 

 

 

                                                 
2 Na perspectiva de Ras Yazald “ Babilónia é tudo que é considerado mau, tudo que é errado. É 

um local onde não há  moralidade alguma, é para lá onde foram levados nossos antepassados.” 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.05.2017 

 

Macaringue, A. J. Miocha, M.M. Chipole, V. 9 facebook.com/psicologia.pt   
 

ii. O simbolismo do fogo 

Algumas das expressões usadas pelos rastas para repreender aquilo que eles consideram 

negativo, são as expressões “fire”, “burn” ou “burn Babilony”. Normalmente em todos 

Tabernáculos Nyabinghi3, existe uma fogueira que não deve ser apagada, até que o cerimonial 

termine, tal fogueira é usada simbolicamente, para queimar todo mal que venha da Babilonia 

(Rabelo, 2006:375). 

 

iii. O simbolismo das cores Verde, Amarelo e Vermelho 

O verde significa a fertilidade e vegetação africana. O amarelo significa a riqueza africana. 

O vermelho significa o sangue dos africanos que tem sido e seria derramado pela libertação, 

dignidade e liberdade dos africanos (Rabelo, 2006:375). 

 

 

Imagem 1. A bandeira contendo as 3 cores 

 

iv. As dreads 

Um dos símbolos mais evidenciados dentro da cultura rastafari são as dreads, que de 

acordo com Souza (2012:52) são consideradas por esta cultura como uma coroa, símbolo de sua 

devoção a Deus. As dreads simbolizam o voto Nazireu, voto feito no momento em que decidem 

optar por uma vida Rastafári. 

                                                 
3 Nyabinghi é um ritual tradicional rastafari, uma manifestação de carácter político-religioso contra toda a forma de 

opressão do negro e consiste no canto e dança, acompanhados por tambor. Nyabinghi é também a forma principal de 

transmissão da identidade e modo de vida rastafári (José, 2011). 
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Foto 1. Foto de um rasta com dreads 

  

2.2.3. O uso da cannabis sativa 

O rastafarismo advoga que a cannabis sativa não seria uma droga, mas uma erva dada por 

Jah como alimento físico, mental e espiritual. A erva, como habitualmente é chamada, é usada no 

contexto dos rastas para purificação, para repelir os maus espíritos, para tratar doenças e para 

afastar todo o mal trazido pela Babilonia (José. 2011). 

 

 

Imagem 2. Cannabis sativa 

 

Para advogar o uso da “erva sagrada” os rasta recorrem as escrituras bíblicas, em Genesis 

2:29: 

“E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a 

face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á 

para mantimento.” 
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2.2.4. O eu e eu 

A linguagem do rasta pode ser incompreensível por parte de pessoas que entram em 

contacto com eles. Estes normalmente não usam a expressão tu quando dirigem-se aos seus 

pares.  

A cultura Rastafári acredita que cada ser vivente é uma criação de Jah, assim cada ser é 

tratado como eu, desta forma, todos são eu e eu. Esta denominação é dada a cada ser, pois os 

rastafáris acreditam que não existe o outro, uma vez que se são todas manifestações do espírito 

de Jah em corpo, então todos são um único ser, uma única energia. Assim, os adeptos da cultura 

rastafári se referem ao outro como eu (de Sousa, 2012). 

 

Tabela 2. Diversas significações que o eu e eu pode tomar 

Pronome 
Inglês 

Tradicional 

Linguagem 

Rasta 
Tradução 

Primeira pessoa do singular I I ou I n I Eu 

Primeira pessoa do plural we I and I ou I n I Nós 

Primeira pessoa do singular 

reflexivo 

myself I self ou I n I self Comigo, mim, eu mesmo 

Primeira pessoa do plural reflexivo ourselves I n I self Connosco, nós mesmos 

Primeira pessoa do singular 

possesivo 

My I Meu, meus, minha, minhas 

Primeira pessoa do plural 

possessivo 

Our I and I ou I n I Nosso, nossos, nossa, 

nossas 

           Fonte: Rabelo (2006) 
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CAPITULO III 

“…Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra” 

Haile Selassie 

3. Metodologia 

 

Para a realização do presente estudo primeiramente recorreu-se a revisão literária, seguida 

da elaboração do respectivo conceptual teórico. A outra fase correspondeu a recolha de dados no 

Tabernáculo Nyabinghi de Intaca.  

Seguimos alguns passos metodológicos que se traduziram em cinco (5) componentes: tipo 

de pesquisa, população em estudo, amostra, amostragem, instrumentos de recolha de dados. 

 

4.1. Tipo de pesquisa  

A pesquisa é do tipo Estudo de Campo, que na perspectiva de (Gil, 2008) procura o 

aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação 

direta das actividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as 

explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade. 

 

4.2. População  

O foco da pesquisa é a comunidade rasta.  

 

4.3. Amostra 

A amostra é de 12 membros do Tabernáculo Nyabinghi de Intaca. 

 

4.4.Amostragem  

A amostra aleatória simples, que segundo Junior (s/d) a amostragem aleatória simples 

consiste em escolher uma amostra de uma população, tal que qualquer item da população tenha a 

mesma probabilidade de ser selecionado. 

 

4.5. Instrumento de dados 

Para recolha de dados recorreu-se ao uso da entrevista estruturada que na opinião de 

Marconi e Lakatos (2003) é aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Recorreu-se também a 

observação, que é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade (Idem). 
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CAPITULO IV 

 

4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Este capítulo começa pela descrição pela apresentação do perfil dos entrevistados, 

descrição da manifestação Nyabinghi em Moçambique e discussão dos dados obtidos. 

 

4.1.  Apresentação do perfil dos entrevistados 

Os entrevistados são membros do Tabernáculo Nyabinghi de Intaca, todos inseridos na 

cultura rastafári. Participaram do processo de entrevista 12 rastas, com idades compreendidas 

entre os 25 aos 50 anos de idade. Em relação ao equilíbrio de género, este não foi considerado, 

pelo facto de existirem mais homens do que mulheres, e pelo facto das mulheres não se 

disponibilizarem a ceder a informação. 

 

4.2. As manifestações Nyabinghi em Moçambique 

Os dados acerca das manifestações Nyabinghi em Moçambique foram colhidos através da 

observação do cerimonial Nyabinghi e uma entrevista com os elders. 

 

4.2.1. Início do rastafarismo em Moçambique 

Segundo relatos dos elders do Tabernáculo Nyabinghi de Incata, o movimento rastafári 

começou a manifestar-se em Moçambique por volta dos anos 1995/96 através de fortes 

influências de rastas sul-africanos, que deixaram a mensagem de Jah em Moçambique. Os elders 

salientaram que a música reggae (Bob Marley4) também foi um dos factores que fez com que o 

movimento rastafári em Moçambique teve-se seu início. 

 

4.2.2. Principais barreiras enfrentadas pelos rastas em Moçambique 

Ras Yazald, um dos membros do Tabernaculo Nyabinghi afirmou “…logo ao começar a ser 

rasta existem barreiras sociais, familiares… ser rasta não é uma cama de rosas” (sic). As barreiras 

                                                 
4 É um conhecido cantor de reggae, que dedicava-se em suas músicas a protestar problemas 

sociais e a pregar as ideias rastafari 
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que os rastas sofreram ao longo do tempo do seu desenvolvimento em Moçambique foram 

diversas, dentre as quais destacam-se: 

 Barreiras Sociais – caracterizadas pela exclusão social, pelo uso das dreads e pelo uso 

da cannabis sativa 

 Barreiras Familiares – por conta do uso da cannabis sativa, a família vê o rasta como um 

marginal; 

 Proibição do uso cannabis sativa – o que fez com que muitos rastas fossem presos 

durante a evolução da sua cultura em Moçambique. 

 

4.2.3. Principais anseios da comunidade rasta em Moçambique 

Na lista de anseios que existentes no seio da comunidade rasta, pode-se citar: 

 Caminhar numa sociedade com valores são iguais; 

 Inserção social - Acerca deste aspecto o Ras Chadreque um dos elders do Tabernáculo 

Nyabinghi de Intaca categoricamente afirmou “…o rasta quer se encontrar na posição de 

inserido na sociedade de forma como cidadão comum, onde não tem que aparecer como 

novidade” (sic). 

 Mudar a concepção que a sociedade tem sobre o rastafarismo; 

 A existência real de um estado laico. 

 

4.2.4. O Tabernáculo Nyabinghi de Intaca 

Ao longo do tempo os rastas reuniram-se em diversos locais (casas dos brothers), onde 

tiveram que retirar-se de muitos locais, por conta de problemas ligados ao uso da cannabis sativa. 

Actualmente os rastas reúnem-se no Tabernáculo Nyabinghi de Intaca, localizado na periferia do 

Município da Matola, bairro de Intaca, quarterão 9, na vulgarmente conhecida “rua dos rastas” ou 

rua dos “Jah Men”. O Tabernáculo Nyabinghi de Intaca foi construído a mais de uma década, e 

integra rastas de diversos bairros da cidade e província de Maputo. O Tabernáculo tem um 

formato circular, em que em seus pilares estão pintadas as 3 cores simbólicas (verde, vermelho e 

amarelo). Aos sábados das 10 horas as 15 horas, 35 membros da comunidade rasta (entre 

homens, mulheres e crianças) encontram-se para uma manifestação Nyabinghi onde procuram 

dar graças a Jah e queimar o incesso5. 

                                                 
5 Termo usado para se referir ao fumar a cannabis sativa 
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Foto 3. O Tabernáculo visto do lado exterior 

 

Foto 4. O interior do Tabernáculo 

 

 

4.2.5. Cerimonial Nyabinghi 

O cerimonial Nyabinghi é dirigido por 7 priesters que dão início ao serviço. O cerimonial 

Nyabinghi é voltado ao altar no qual existe uma foto de Haile Selassie, onde os priesters 

encontram-se. O Hino da Etiópia dá pontapé de saída ao cerimonial e seguem-se a entoação e 

leitura de algumas escrituras bíblicas que são acompanhadas pelo fumar do cuch por parte dos 7 

priesters e pelo tocar dos batuques. Ao fumar o cuch6 os priesters procuram purificar o meio em 

que se encontram. O tocar dos batuques e as danças tomam lugar e os membros do Tabernáculo 

procuram louvar e exaltar os actos de Jah Rastafari. O Tocar do batuque continua e segue-se a 

hora do word, sound and power7. 

Acerca do word, sound and power, o elder Ras Bongo Halar informou-nos que “word, 

sound and power é o poder de Jah, é usado para destruir, e morte ao inimigo, afasta o mal… 

word, sound and power tem um poder purificador, curador, é algo espiritual” (sic). Por sua vez 

Ras Yazald disse “… word, sound and power é o símbolo de eu e eu… eu e eu usa palavra som e 

poder para poder alcançar os homens, falando e dialogando…” 

                                                 
6 Seria uma espécie de cachimbo usado para fumar durante a ministração do cerimonial 

nyabinghi 
7 Traduzido em português a expressão pode tomar a forma: Palavra, Som e Poder. 
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Word, sound and power seria uma espécie de declarações feitas por parte dos rastas, tais 

declarações são feitas são acompanhadas pelo tocar do batuque. E neste processo de declarações 

ouve-se no fundo algumas palavras como “burn Babilony” e “Fire cacth Babilony”.  

Após o word, sound and power, entoa-se novamente o hino da Etiopia e toca-se os 

batuques. Segue-se o tempo para avisos e anúncios. O tempo das contribuições e o fecho do 

cerimonial Nyabinghi por parte de um dos priesters. 

 

4.3. Resultados obtidos 

Após o processo de entrevista feita individualmente aos diferentes membros do 

Tabernáculo Nyabinghi de Intaca, pode-se verificar que o self predominante entre os rastas é o 

self interdependente. Podemos aqui referir que o conjunto de princípios existentes dentro da 

cultura rastafári, propicia a construção de um self interdependente.  

Abaixo descrevemos de forma mais detalhada, a forma como os princípios  rastafári 

influenciam na construção do self. 

 

4.3.1. O princípio de um mundo colectivista 

Os princípios rastafári, afirmam que o negro deve viver de modo diferente do homem 

branco, isto é, de forma unida, interdependente e colectivista, o que proporciona uma maior 

unicidade entre o grupo, uma maior coesão grupal. 

A visão de uma cultura cujo self é interdependente apresenta entre os membros de um 

grupo uma conectividade, uma ideia de mesmo recursos para todos, ou seja, de um bem comum, 

o que elimina as ideias individualistas.  

Em relação a este aspecto o Ras Chadreque afirmou “…os actuais líderes ainda se 

corrompem por causa de conquistas individualistas e não colectivistas” (sic), o que evidencia que 

os princípios rastafári promovem a necessidade de perspectivas e objectivos tomados de forma 

colectivista e não individualista. Em outro momento o mesmo elder afirmou “o colectivo é a base 

de tudo…” (sic) seguindo esta logica de ideias, a base dos pensamentos, atitudes, sentimentos e 

comportamentos deve ter em conta o colectivo, promovendo a união entre os membros do grupo, 

o que propicia o desenvolvimento de um self mais interdependente. 

 

4.3.2. Princípios que norteiam a tomada de decisão 

A tomada de decisão é algo peculiar entre as pessoas. Este pode ser tomado de diversas 

maneiras, tendo em conta a perspectiva individual e a perspectiva grupal. Na perspecitiva 
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individual a pessoa toma a decisão por si mesma, sem procurar salvaguardar as necessidades ou 

perspectiva do grupo, enquanto que, na perspectiva mais colectivista a decisão é feita de forma a 

salvaguardar a coesão grupal, tendo sempre em conta os interesses, objectivos e necessidades do 

grupo. 

Segundo Ras Matiane “o que vale é o interesse do grupo, o pessoal só funciona em casa, 

pode haver muitas opiniões, mas o interesse é o único” (sic), de acordo com outro entrevistado “o 

que comanda a decisão é a base da escritura, é o que me fortifica, a maioria deve obedecer” (sic), 

por sua vez Ras Teles afirmou “se tudo é em prol de todos nós não há nada a temer…” (sic), por 

sua vez Ras  Stamy evidenciou que “não há uma decisão pessoal…” (sic). 

No que concerne a tomada de decisão pode-se notar que se dá mais ênfase as normas e 

deveres impostos pelo grupo, ou seja, ela é baseada no interesse do grupo, promovendo assim a 

coesão do grupo. As perspectivas de tomada de decisão neste contexto são de certa forma ligados 

e guiados pelas possíveis percepções, sentimentos e comportamentos que o grupo poderá ter em 

relação as decisões pessoais. Este principio norteador das decisões, influência na existência de 

um self interdependente, que não pode ser dissociada do grupo. 

 

4.3.3. Princípio de igualidade   

A maneira como percepcionamos o outro varia tendo em conta o contexto socio-cultural, o 

que propicia a existência de diversas maneira de perceber o outro. Sobre este assunto nossos 

entrevistados afirmaram: 

“Não há diferença, somos todos iguais, e com direitos iguais, não existe ninguém superior 

que eu” Ras Sérgio8. 

“A diferença não existe, quando estamos aqui, estamos na mesma panela, seguimos a 

mesma lei, viver a mesma vida o que me faz sentir que pertenço ao grupo ” Ras Matiana 

“A diferença não existe para quem é rasta…” Ras André 

“É o mesmo direito… o rasta é uma cabeça” Ras Stamy 

“One for all, all for one, cada um tem sua maneira de pensar, mas igualidade, nos somos 

iguais, temos mesmo cabelo, vestimos da mesma maneira, então sinto-me igual, e meu espirito é 

de me sentir igual…” Ras Yazald 

Com base nestes depoimentos pode-se perceber que o principio norteador da percepção do 

outro é o princípio de igualidade, portanto, se somos iguais eu irei olhar para o meu “eu” 

                                                 
8 Nome ficticio 
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tomando como base o outro que é igual a mim, que certamente evidencia a existência de um 

cultura colectivista que é caracterizada por um self interdependente.  

Em culturas em que evidencia-se este o self interdependente pode-se notar um sentimento 

de igualidade, não apenas na maneira de vestir, falar, no comportamento, mas nas atitudes em 

relação ao outro, estas atitudes influenciam na formação do self. 

 

4.3.4. O princípio do eu e eu 

Um dos princípios que rege a vida dos rastas é o uso do eu e eu e não eu e tu. Acerca deste 

assunto os nossos entrevistados responderam: 

“Quando vejo o meu próximo vejo a mim mesmo, por essa razão que digo eu e eu, e não eu 

e tu, quando digo eu e tu já há uma separação no meio” Ras Bongo Halar 

“Para nós os rastas não há aquele vocabulário tu/você, já há separação, um afastamento… o 

feeling, aquilo que envolve a ti envolve a mim então não há tu/você, há eu e eu” Ras Yazald 

“Quando eu olho para eu e eu vejo um espelho” Ras Stamy 

“Eu e eu significa I n I, eu e eu ao invés de eu e tu, porque quando é eu e tu, eu posso fazer-

te mal porque estou a fazer para ti, mas quando é eu e eu, quando faço mal a ti estou a fazer para 

mim, eu tenho sempre que me por no teu lugar, o que eu tenho que fazer para mim tenho de fazer 

para ti” Ras André 

“Eu e eu significa que somos um só, quando olho para ele não sinto que há diferença entre 

eu e ele, usamos o termo eu e eu para nos identificamos como um só… eu e eu é uma maneira de 

não haver diferença” Ras Sérgio 

“Eu e eu significa irmandade, somos um só, eu e eu, é máximo respeito” Ras Matiane 

“Eu e eu significa igualidade, quando digo eu e eu, te respeito muito, porque te considero 

minha pessoa” Ras Pedro9 

No que diz respeito ao princípio do eu e eu pode-se perceber que o eu e eu para os rastas 

representa o que filosoficamente pode se designar eu como tu eu, o que significa que a interação 

entre os rastas tem em consideração um sujeito igual a ele mesmo (uma parte de si), e isso 

remete-nos a percepcionar o outro como um espelho do meu eu, como uma parte de mim, sendo 

assim, o eu e eu criaria uma interdependência entre um eu e o outro eu. Ver o outro como uma 

outra parte do meu eu, propicia a existência de um self interdependente, pelo facto de criar uma 

espécie de ausência autonomia do meu eu, pois este sempre esta ligado ao membros do grupo. 

                                                 
9 Nome fictício 
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CAPITULO V  

 

5. Conclusões e recomendações 

 

5.1. Conclusões 

Antes de mais é necessário frisar que o presente estudo permitiu uma melhor compreensão 

de fenómenos sociais, o que é indispensável a todo futuro psicólogo social e comunitário. 

Analisando os objectivos propostos para o presente estudo, acredita-se ter alcançado o que 

propusemos, porém não eliminamos a possibilidade de alguns dados terem sido analisados e 

interpretados de maneira inadequada, visto que ainda encontramo-nos em fase de formação e 

estamos conscientes da nossa ausência de experiencia.  

No que concerne ao estudo pode-se entender que, os princípios que norteiam a vida dos 

rastas giram em torno do princípio do eu e eu, que significa ver o outro como um ser igual, o que 

nos remete ao princípio de igualdade, evidenciando assim uma interdependência, que gera uma 

comunidade com princípios colectivistas, que faz com que a tomada de decisão tome em conta os 

interesses, as necessidades e objectivos do grupo. Estes princípios farão com que o self 

predominante entre os rastas seja interdependente. 

Neste caso específico, pode-se afirmar categoricamente que os princípios existentes no 

rastafarismo, influenciam directamente na formação do tipo de self predominante entre os rastas, 

pode-se assim inferir que, os princípios de um grupo geram influências seja de forma directa ou 

indirecta na formação do self, portanto, os princípios que norteiam a vida de um grupo precisam 

ser examinados, para que sejamos capazes de compreender a dinâmica da formação do self entre 

os indivíduos de um dado grupo.  

Visto que os princípios influenciam na formação do self, achamos primordial que no 

processo terapêutico, no planeamento de uma intervenção, na analise e interpretação de dados, 

este elemento (princípios) seja tomado em conta. 

Esperamos com o presente estudo contribuir de certa forma na compreensão do self em 

culturas semelhantes a cultura rastafári. 
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5.2.  Recomendações 

 

Em relação a Faculdade de Educação da UEM: 

 

 É necessário estimular o espirito de investigação nos estudantes, promovendo maior 

tempo de aulas praticas e estudos de campo, para que possa-se verificar os fenómenos 

tal como estes acontecem; 

 É necessário mobilizar recursos materiais para a realização de estudos de campo (testes 

psicológicos, transporte, financiamento para realização de estudos); 

 

Em relação a comunidade rasta (Tabernáculo Nyabinghi de Intaca): 

  

 É primordial obter dados numéricos sobre a situação população rasta no país; 

 

Em relação sociedade moçambicana: 

  

 Há necessidade de não discriminar os rastas por conta dos seus usos e costumes, deve-se 

pautar por uma inclusão social. 
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