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Introdução
Ritos de iniciação são cerimónias de carácter tradicional e cultural praticado nas sociedades
africanas que visa preparar o adolescente para encarar a outra fase da vida, isto é, a fase
adulta. Na sociedade moçambicana, os ritos de iniciação não se manifestam de maneira
homogénica. Eles variam de província para província, de região para região, de religião para
religião, e de sexo para sexo. O objectivo destas cerimónias é de preparar os rapazes e as
raparigas para a vida matrimonial e social e com o rito de iniciação os rapazes e as raparigas
têm o acesso a participação e ao conhecimento de certos mistérios.
Com ajuda da internet e apoio de algumas pessoas mais velhas consegue saber mais a
cerca dos ritos de iniciação e me facilitou na introdução e fazer as questões do debate.
Algumas perguntas feitas durante o debate foram:






Como se manifestam os ritos de iniciação na tua sociedade?
Porque e importante os ritos de iniciação?
Qual e a diferenca entre os ritos de iniciação das raparigas e rapazes?
Quais sao as desvantagens dos ritos de iniciação?
Quais sao as vantagens dos ritos de iniciacao?

O debate
Estiveram presentes todos os membros e o gerente,tambem estiveram convidados.
Durante o debate houveram muitos comentarios,questões feitos pelos convidados e tivemos
convidados estrangeiros que também falaram um pouco da sua cultura apesar de não terem
os ritos de iniciação.
Apos o debate, chegamos a conclusão de que os ritos de iniciação mudaram muito nos
ultimos anos e para não desvalorizar a nossa cultura, os ritos de inicição devem continuar
porque e uma parte viva e forte de culturas moçambicanas, uma das identidades que vem
passando de geração a geração ao longo de muitos seculos, apesar de ter desvantagens
tem tambem as suas vantagens que podem ajudar muito aos jovens.
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