PROJECTO OCEANO DEBATE SOCIAL – RITOS DE INICIAÇÃO
Introdução:
Neste debate escolhi como tema os ritos de iniciação pois é uma prática rural optada por
uma grande parte da sociedade do nosso pais. Antes de realizar o debate fiz algumas
pesquisas e verifiquei que esta prática é feita para preservar alguns principios que vão sendo
perdidos com a evolução cotidiana. Procurei tratar das vantagens e desvantagens que esta
prática traz para sociedade e o debate foi assistido por alguns estudantes para alem dos
membros do projecto, na maioria adolescentes.

Desenvolvimento:
Em principio falei da questão da preservação de alguns costumes e do impacto que os ritos
trazem nesse aspecto, houveram opiniões muito diferentes em relação a este assunto, pois
uns defendiam que os ritos de iniciação são uma mais valia para sociedade pois nos da
acesso aos valores que se vão perdendo ao andar do tempo, os outros optaram por dizer
que os ritos trazem uma cultura bastante retrograda, e que os seus ensinamentos são poco
plausiveis e dão a sociedade uma visão ultrapassada.
Falei do ponto que toca ao maior indice de divorcios, da desobediência dos adolescentes e
de certos valores perdidos e perguntei se estes factores verificados nos dias de hoje se
estão relacionados com o abandono gradual dos ritos de inicição. Em relação a isto eles
disseram que de facto a sociedade mudou, mais pouco se deve aos ritos ja não praticados,
mais no fim tiveram que admitir que realmente por um lado esses factores acima
mencionados são devido a passagem despercebida dos ritos.

Conclusão
O debate foi um sucesso e muitissimo animado, devido as diferentes opiniões e ao interresse
dispertado pelo tema, inclusive houveram algumas tentativas de representação de algumas
praticas la ensinadas. Mas no final todos tivemos que reconhecer que realmente os ritos são
uma parte de nós, afinal somos africanos, particularmente moçambicanos e devemos
preservar a nossa identidade cultural e os ritos de iniciação faz parte dela.
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