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Este livro reúne algumas das contribuições apresentadas na 3ª Conferência Internacional do Projeto “Programa Académico Multissetorial para Prevenir e Combater a Mutilação Genital Feminina”, intitulado “Respostas Institucionais Integradas ao C/FGM”. Esta Conferência foi realizada nos dias 28 e 29 de setembro de
2017, no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) em Lisboa. A Conferência
foi organizada pelo Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL), uma das unidades de investigação do ISCTE-IUL, parceiro do Consórcio Internacional MAP-FGM
liderado pela Universidad Rey Juan Carlos I. A organização foi coordenada pela
Professora Clara Carvalho e liderada pelo gestor do projeto e investigador Ricardo Falcão, juntamente com a investigadora Marta Patrício. Foi a terceira das quatro conferências internacionais sobre o tema do C/MGF no âmbito deste projeto.
Tal como nas duas edições anteriores das Conferências Internacionais MAP-FGM, esta terceira conferência representou uma oportunidade de reunir especia-

listas, investigadores/as e demais pessoas interessadas, das mais diversas proveniências. Professores/as, ativistas, investigadores/as e uma grande audiência
académica estiveram presentes nesta Conferência, vindos de países como Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia e Guiné-Conacri, em África, mas também do Reino
Unido-Nigéria, Suécia-Serra Leoa, Suíça, Países Baixos, Portugal, Espanha, Itália,
Bélgica e Irlanda, reunindo, assim, contribuições muito diversas que dialogaram
entre si.
A Conferência foi organizada em duas áreas principais, que se dividiram
por cada um dos dias. O primeiro dia centrou-se no conhecimento e na situação
na África Ocidental, e o segundo dia na Europa, em particular em Portugal. Esta
organização tentou criar um equilíbrio entre as contribuições sobre o conhecimento do que acontece na Guiné-Bissau, o país ligado à maioria dos casos de
13
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C/MGF registados em Portugal, e as contribuições sobre a situação em Portugal

e na Europa.
O primeiro dia, destinado à análise da situação do C/MGF nos países da África Ocidental, foi aberto pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino (Capítulo 1), a qual, desde há muito tempo, tem sido ela
própria ativista da causa da erradicação do C/MGF, tendo desempenhado um
importante papel na resposta institucional portuguesa a esta prática cultural. Seguiu-se o keynote speech de Fatou Sarr (Capítulo 2), apresentando-nos uma visão
geral da situação no Senegal, um país onde a luta contra o C/MGF existe há mais
de vinte anos mas os desafios permanecem. O primeiro painel procurou levar a
cabo discussões sobre diferentes abordagens de intervenção e Máire Ní Mhórdha
apresentou as suas observações etnográficas críticas acerca de uma organização
não governamental que opera nesta região (embora a sua contribuição não esteja
disponível neste volume), seguida por Adriana Kaplan (Capítulo 3), que explicou detalhadamente um modelo bem-sucedido de transferência de conhecimento na Gâmbia, e por Abdoulaye Doro Sow (Capítulo 4), que apresentou a sua
contra-argumentação cultural aplicada às populações haalpulaar na Mauritânia.
Posteriormente, num segundo painel, os/as oradores/as foram convidados/as a
refletir sobre uma visão mais geral de como os países ratificam e implementam
Convenções e Tratados. Annemarie Middelburg (Capítulo 5) apresentou as suas
conclusões acerca da implementação de tratados internacionais num país da
África Ocidental. Alpha Amadou Bano Barry (Capítulo 6) clarificou a situação de
um país sobre o qual não existe uma abundante literatura, a Guiné-Conacri, apesar do facto paradoxal de este ter sido o primeiro país a criminalizar o C/FGM e
de se encontrar entre os países com maior taxa de prevalência. Este segundo painel terminou com a contribuição sempre interessante e informada de Fatumata
Djau Baldé (Capítulo 7), que é uma das maiores especialistas sobre esta questão
na Guiné-Bissau e também uma reconhecida ativista dos direitos das mulheres.
O segundo dia centrou-se nas contribuições sobre a situação na Europa, diferentes estratégias e respostas institucionais. As contribuições foram divididas por
dois painéis que focaram a promoção da igualdade de género e numa abordagem
do ponto de vista da saúde. No primeiro painel, Filomena Djassi, estudante de
doutoramento e colaboradora de longa data na Fundação Agha Khan, apresentou
a sua experiência em projetos que tentam combater o C/MGF na Europa (Capítulo
9). Foi seguida por Alexandra Alves Luís (a sua contribuição não consta neste volume), que apresentou uma visão direta do terreno onde tem desenvolvido o seu
trabalho com jovens na área da expressão cultural. Também neste painel, Carla
Martingo (Capítulo 10), da organização não governamental P&D Factor, que tra14
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balha na promoção da igualdade de género e que está particularmente focada no
C/MGF, apresentou um dos recentes projetos desta ONG, denominado Senhoras

de Si, e desenvolvido em parceria com um município local.
O segundo painel do último dia começou com a contribuição da especialista
em C/FGM Comfort Momoh (Capítulo 11), que apresentou o desenvolvimento
de uma resposta institucional no Reino Unido. Foi seguida pela comunicação
de Owolabi Bjälkander acerca da criação de um Plano Nacional de Ação para o
C/MGF na Serra Leoa (Capítulo 8). O painel foi concluído com o contributo de

Michela Villani sobre as respostas dadas perante as necessidades de reconstrução
clitoriana de mulheres com C/MGF na Suíça (Capítulo 12).
A Conferência fechou com uma Mesa-Redonda onde participaram a representante da Direção Geral de Saúde (DGS), Elsa Mota, e a Presidente da Comissão
para Igualdade de Género (CIG), Teresa Fragoso.
Existem muitas pessoas a quem gostaríamos de expressar o nosso reconhecimento tanto pela sua participação nesta Conferência, como pela sua disponibilidade, apoio e empenho. Em primeiro lugar, relembramos o papel essencial
desempenhado pelas consultoras do projeto, Carla Moleiro e Cristina Santinho.
Enviamos um agradecimento especial a Inês Leitão, jornalista, que gentilmente
aceitou mostrar seu filme Este é o Meu Corpo, o qual documenta testemunhos de
mulheres africanas que vivem em Portugal com a realidade do C/MGF. Agradecemos às moderadoras dos nossos painéis, que desempenharam esta tarefa com
muito profissionalismo e procuraram elevar o debate através das suas próprias
contribuições: Alice Frade, Els Leye, Annemarie Middelburg e Michela Fusaschi.
Também estamos gratos/as à Professora Laura Nuño (Observatorio Igualdad de
Género da URJC), ao Professor Luís Nuno Rodrigues (Diretor do CEI-IUL) e ao
Professor Fernando Luís Machado (Vice-Reitor do ISCTE-IUL e em representação
do Reitor Luís Reto), pelas suas amáveis palavras na abertura desta Conferência.
Gostaríamos também de expressar a nossa gratidão ao Hugo Marçal e aos
restantes colegas dos Serviços de Infraestrutura Informática e de Comunicações
do ISCTE-IUL, pelo seu trabalho de edição e divulgação dos vídeos da Conferência; a todos os voluntários/as – Ana Amorim, Andrea Rubini, Marta Cardoso,
Rita Lopes e Sara Portugal; também às nossas colegas do CEI-IUL – Raquel Silva,
pelo trabalho administrativo, Inês Marques Ribeiro, pela sua ajuda nos layouts
e imagens para a comunicação do evento, e Noémia Pizarro, sem esquecer também os que nos auxiliaram desde os primeiros momentos, nomeadamente o João
Dias, pela sua ajuda na criação do site da Conferência.
Por último, agradecemos reconhecidamente o apoio financeiro da DG-JUST
da Comissão Europeia a este projeto, sem o qual não seria possível a realização
15
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desta Conferência, bem como o apoio técnico e logístico do ISCTE-IUL para o sucesso da organização deste evento.
Clara Carvalho
Coordenadora do Projeto
Departamento de Antropologia
ISCTE-IUL
CEI-IUL
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1.
Intervenção da Secretária de Estado
para a Cidadania e Igualdade
Catarina Marcelino

intervenção da secretária de estado para a cidadania e igualdade

Gostaria de começar por agradecer o convite para participar neste Seminário e
cumprimentar o ISCTE-IUL e o Centro de Estudos Internacionais por fazerem parte deste estudo e pela organização deste evento.
Esta iniciativa é atualmente fundamental para demonstrar o que precisa de
ser feito e o que pode ser feito para construir conhecimento, para potenciar a
ação, para produzir mudança. É um grande privilégio estar aqui hoje com este
grupo de especialistas.
A MGF é uma violação dramática dos direitos humanos, uma forma dramática de discriminação sexual. Não podemos, não devemos permitir a sua continuação. Esta prática retira às mulheres e raparigas a sua dignidade, os seus direitos,
o seu futuro.
Em 2015 estimava-se que 49% do total de mulheres com mais de 15 anos e
originárias de países praticantes a residir em Portugal possam ter sido submetidas a MGF.
De acordo com a UNICEF, e a um nível global, pelo menos 200 milhões de
raparigas e mulheres sofreram MGF em trinta países, muitas das quais antes de
atingirem os cinco anos de idade. Este número irá aumentar significativamente
em 2030 se as tendências atuais permanecerem.
A natureza global desta realidade deve unir-nos no nosso compromisso. A
responsabilidade recai sobre todos nós para nos unirmos e garantirmos que a
ação é efetiva.
Tenho orgulho em poder afirmar que, em Portugal, este compromisso tem
sido comum a diferentes governos. Temos sido firmes nos nossos esforços ao
longo do tempo. Eliminar a MGF é e tem sido uma prioridade chave nas nossas
políticas públicas.
O nosso primeiro programa de ação para erradicar a MGF remonta a 2007 e
conduziu a sua terceira, e presente, edição, que está atualmente em vigor.
A implementação deste programa é coordenada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), com o apoio de um grupo de trabalho
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que envolve vários organismos públicos e ONGs, incluindo os que representam
migrantes de comunidades afetadas pela prática.
O governo português assume como características da sua estratégia o trabalho com a sociedade civil, a proximidade e a articulação.
Por outro lado, e em linha com a Convenção de Istambul, a MGF foi recentemente introduzida no nosso Código Penal como um crime autónomo, punindo
os que a praticam dentro e fora do nosso território.
Outras mudanças legais relevantes incluem o reconhecimento das vítimas
de MGF como requerentes de asilo e garante-lhes a isenção do pagamento dos
custos processuais.
O setor da saúde tem sido também uma prioridade. Criámos cursos de pós-graduação em MGF direcionados a profissionais de saúde, que mais tarde se
tornam, eles próprios, agentes multiplicadores no exercício da sua prática diária
mas também junto de comunidades praticantes.
Foi igualmente criado um guia para profissionais de saúde, que clarifica que
procedimentos devem ser seguidos para identificar casos de MGF e que tipo de
ações médicas/criminais devem ser respeitadas.
De acordo com este guia, todos os casos detetados devem ser registados
numa base de dados de saúde através da referência à idade da vítima, data do registo, tipo de mutilação e país onde a MGF foi realizada, entre outros. No último
ano foram registados 80 casos.
Foram também produzidos guias direcionados aos procedimentos das forças policiais e às comissões de proteção de crianças e jovens. A disseminação
destes guias é promovida através de ações de formação.
Estes três grupos de profissionais (nas áreas da saúde, polícia e proteção de
crianças e jovens) são agentes que estão na linha da frente para a identificação e
prevenção da MGF; deste modo, é necessário definir requisitos para procedimentos concretos e específicos na sua intervenção.
Juntando a tudo isto, o governo português está fortemente comprometido
em promover a sensibilização e a alargar o sentido de compromisso.
Neste âmbito importa referir o documentário Este é o Meu Corpo1, escrito por
Inês Leitão e realizado por Daniela Leitão, que teve o apoio do governo português e de duas câmaras municipais portuguesas. Foi lançado por altura do Dia
Internacional da Tolerância Zero contra a MGF e tornou-se uma ferramenta fundamental de informação e sensibilização sobre a MGF, evidenciando como esta
prática diz diretamente respeito a Portugal e aos seus cidadãos.
Por outro lado, em 2016 iniciámos uma nova forma de campanha que ocorre
nos aeroportos nacionais, durante as férias escolares da Páscoa e de verão, quan1

Exibido no fim do primeiro dia do Seminário (28 de setembro de 2017)..
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do as famílias viajam aos seus países de origem. Distribui-se material de divulgação junto às portas de embarque dos voos para países de risco e, à chegada,
realiza-se um questionário.
Esta campanha foi levada também até ao aeroporto de Bissau pelo nosso
parceiro – o Comité Nacional para o Abandono de Práticas Tradicionais Nefastas
à Saúde de Mulheres e Crianças da Guiné-Bissau – representado aqui hoje pela
sua presidente, Fatumata Djau Baldé.
Não é possível produzir mudanças efetivas sem envolver as próprias comunidades, pelo que este trabalho deve ser feito juntamente com os líderes religiosos e com as ONGs.
Portugal partilha este compromisso a uma escala global – em março de 2017
o governo português participou na sexagésima primeira sessão da Comissão
para o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Neste âmbito, Portugal organizou um evento paralelo juntamente com o
Burkina Faso, Itália, Guiné, Gâmbia, Comissão Europeia, Reino Unido e Noruega, e com o apoio do FNUAP e da UNICEF.
O objetivo era o de construir uma ação concertada para eliminar esta violação dramática de direitos humanos e o seu lema foi “Vamos ser a geração que
elimina a MGF de uma vez por todas”.
É crucial que este lema se transforme em realidade.
Precisamos de trabalhar juntos, partilhando práticas e conhecimentos, e investindo na melhoria contínua de políticas e intervenções. Este Seminário é um
passo fundamental nessa direção.
O governo português irá continuar firmemente neste empreendimento, pois
apesar dos nossos esforços há ainda um longo caminho pela frente.
Uma vez que o atual programa de ação para a prevenção e eliminação da
MGF termina em 2017, encontramo-nos agora a definir o próximo período de
planeamento estratégico. Neste âmbito, eliminar a MGF continua a ser uma área
de intervenção prioritária, enquadrada pela Convenção de Istambul.
O vosso contributo é fundamental para construir políticas públicas melhor
sustentadas e para tornar esta prioridade numa mudança efetiva.
Obrigada pelo vosso compromisso, votos de sucesso para o Seminário e que
as discussões destes dois dias sejam frutíferas.
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A luta contra a excisão começou na década de 1970 pelo Ministério encarregado
da promoção do estatuto das mulheres, em colaboração com ONGs e associações de mulheres. Esta luta significou que as posições políticas assentaram na
necessidade de mudança do estatuto das mulheres na sociedade senegalesa. Foram tomadas medidas jurídicas e foram implementadas estratégias, embora as
diferentes avaliações mostrem uma diminuição bastante lenta do fenómeno. Isto
abre um espaço para o questionamento acerca da eficiência das políticas públicas e dos vários programas executados pelo Estado e apoiados por organizações
internacionais. A este ritmo, e tendo em conta os resultados revelados através
dessas avaliações, realizadas após a implementação de políticas e programas de
combate à excisão, teremos que esperar 50 anos para que este fenómeno termine.
Este artigo procura analisar as respostas institucionais e os limites observados em
questões socioculturais, com o objetivo de identificar os meios e estratégias para
erradicar este fenómeno.

Elementos da história
Os resultados da Agência Nacional de Estatística e Demografia (ANSD) revelam que 23% das mulheres entre os 15 e os 49 anos declararam ter sido excisadas.
Mais de metade desses casos sofreram um corte simples (entaille) sem remoção
de tecido (54%). Em cerca de 12% houve remoção de tecido e 7% sofreram o fechamento da vagina.
A prevalência varia de forma importante conforme a religião, a etnia e o
local de residência. A proporção de mulheres excisadas continua a ser maior nas
áreas rurais do que nas áreas urbanas (27% contra 19%), assim como nas comunidades muçulmanas mais do que nas cristãs (23% contra 12%). Além disso, os dados indicam que a prática de excisão é especialmente comum no sul (78%) e, em
menor medida, no norte (28%), concentrando, respetivamente, os grupos étnicos
Mandinga (65%), Soninquê (59%), Djola (55%) e Fula (52%), nos quais esta prática
está enraizada nas normas sociais. Na região de Dacar a prevalência é de 20,1%.
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Diminuição da idade das excisões
Observamos uma diminuição na idade de excisão nas gerações mais jovens
em relação às gerações mais velhas, sendo que a proporção de mulheres excisadas antes dos 5 anos passou de 65% em mulheres entre 45 e 49 anos para 77%
naquelas com idades entre 15 e 19 anos de idade. Em quase três casos em cada
quatro (72%), a excisão ocorreu antes dos 5 anos. Por outro lado, em 13% dos
casos, a excisão ocorreu entre os 5-9 anos e em 8% das mulheres foi mais tarde,
com 10 anos ou mais.

Envolvimento do Estado
No Senegal, o movimento para o abandono da MGF começou na década de
1970, quando os líderes políticos, a comunidade internacional, instituições nacionais e locais, e os governos de vários países doadores se opuseram abertamente a
essas práticas e declararam que a situação das mulheres deveria ser melhorada.
Desde então, o Senegal não parou de aperfeiçoar o seu enquadramento legal e de
tomar medidas a favor da erradicação da excisão.

Enquadramento legal para o abandono da E/MGF
Estas são as Convenções internacionais nas quais a proibição de mutilações
genitais femininas são mencionadas e que foram assinadas e ratificadas pelo
Senegal:
•
•
•
•

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres (CEDAW) de 1979.
Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC) de 1989.
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 27 de junho de
1981, e o seu Protocolo de Maputo.
O Senegal também é signatário do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos das Mulheres, adotado
em 2003 em Maputo, no qual o Artigo 5 proclama a eliminação de práticas tradicionais nefastas, nomeadamente a E/MGF.

A Constituição de 2001 reafirma a sua adesão a todas estas Convenções,
mencionando-as no seu Preâmbulo e, no seu artigo 7, podemos ler: “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade, à segurança, ao livre desenvolvimento da
sua personalidade, à sua integridade corporal, a saber, a proteção contra todas as
mutilações físicas”.

Medidas tomadas pelo Estado
A 20 de novembro de 1997, o Presidente da República do Senegal expressou
abertamente a sua posição contra a excisão por ocasião da reunião da Federa25
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ção Internacional de Direitos Humanos, realizada em Dacar. No mês de abril do
mesmo ano adotou-se o primeiro Plano de Ação Regional para a aceleração do
abandono das mutilações genitais femininas.
Sob iniciativa do grupo de feministas parlamentares, constituído por organizações de mulheres, a Assembleia Nacional do Senegal votou em 29 de janeiro
de 1999 a Lei nº 99-05 que proíbe a prática de excisão sob todas as suas formas.
Esta lei estipula:
•
•

Uma pena de prisão de seis meses a cinco anos para as excisadoras;
Uma pena de prisão de seis meses a cinco anos para as excisadoras, para
os pais que oferecem presentes e promessas […] como recompensa para
cometer as mutilações;
• A pena máxima é aplicada quando um membro da área da saúde comete
a mutilação.
Para que esta vontade política se torne operacional, o Estado senegalês elaborou e começou a implementar programas e planos de ação que integram o
abandono da excisão nos seus objetivos.
•
•
•
•

O Programa Nacional de Saúde Reprodutiva (1997-2001), que pretende
reduzir em 50% os casos de excisão no Senegal;
O Programa para o Desenvolvimento Sanitário e Social, que estabeleceu
objetivos para combater a excisão;
O segundo Plano de Ação Nacional para as Mulheres (PANAF 19972001), que tem como objetivo a erradicação da excisão no Senegal;
O ano de 2000 viu a criação do primeiro Plano de Ação Nacional para
o abandono da prática de mutilações sexuais (2000-2005), após o qual
vários grupos e indivíduos tornaram público o seu compromisso contra
essas práticas: parlamentares, líderes políticos, ONGs, sociedade civil,
autoridades religiosas, organizações de mulheres, representantes dos
media, organizações juvenis, etc.

A implementação deste Plano de Ação Nacional, encabeçado pelo governo
senegalês, implicou diferentes estruturas:
• O Conselho Nacional para a Promoção do Abandono da Excisão no Senegal, órgão responsável pela orientação do plano de ação;
• O Comité Técnico Nacional, órgão de coordenação;
• Os comités regionais e departamentais;
• Os comités de gestão comunitária;
• A célula de coordenação nacional;
• O fórum de parceiros para a aceleração do abandono da excisão.
Uma estrutura de acolhimento que funciona como refúgio para as meninas
e mulheres vítimas de violação e abuso, com capacidade de alojamento para 70
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pessoas, foi criada em Dacar (Centro Guindi) e tem um número verde de assistência telefónica.
A Lei nº 2005-18 de 5 de agosto de 2005, relativa à saúde reprodutiva, determina no seu artigo 4 que “os serviços e cuidados de saúde reprodutivos são compostos por: [...] luta contra mutilações genitais femininas, abuso sexual e práticas
prejudiciais à saúde reprodutiva”, afirmando assim qual o papel a desempenhar
pelos serviços de saúde na luta contra esta prática.
Dez anos após o voto da lei sobre a excisão, o governo senegalês decidiu
avaliar a Lei nº 99-05 de 29 de janeiro de 1999 que proíbe a prática de E/MGF e
o estado da sua implementação no país. Esse estudo mostrou que a lei falha ao
nível da implementação efetiva, o que pode ser explicado, por um lado, pela falta
de conhecimento e, por outro lado, pelas resistências locais.
O primeiro plano de ação para o abandono da prática foi avaliado e criou-se
um segundo Plano Nacional de Ação para a aceleração do abandono da excisão
(2010-2015). O seu objetivo era terminar com esta prática antes de 2015.

Comité Técnico Nacional
Em maio de 2010 foi criado um Comité Técnico Nacional que ficou encarregue da coordenação e acompanhamento do Plano de Ação para o Abandono da
Prática de Excisão 2010-2015. No entanto, se a experiência do Comité Técnico é
reconhecida, particularmente por parte dos atores nacionais, a avaliação acabou
por evidenciar as insuficiências inerentes aos aspetos de coordenação e acompanhamento, como anteriormente explicado.

Comité Técnico Regional
Em 2011, o programa conjunto apoiou a constituição de comités técnicos
regionais/departamentais para a coordenação e acompanhamento do Plano de
Ação Nacional para o abandono da prática de excisão 2010-2015 em 11 das 14
regiões do Senegal.
Reunindo o chefe dos serviços regionais, esses comités são responsáveis, por
exemplo, pelo acompanhamento e supervisão das atividades no terreno.
Apesar da sua institucionalização e da disponibilidade de planos estratégicos, esses comités são, de facto, ineficazes, devido à falta de recursos.

Aplicação da lei
O Senegal registou em julho de 1999 o seu primeiro processo judicial. De
facto, após uma denúncia, uma mulher foi presa porque havia excisado a sua
neta (Kalthegener, 2003).
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Em novembro de 2001, três pessoas entre os 55 e os 75 anos foram presas no
Departamento de Vélingara, mas foram indultadas em abril desse mesmo ano
(Mbow et al., 2002).
Na região Sul, onde existe uma alta prevalência de excisão, observamos uma
série de condenações:
• Uma sentença judicial proferida a 25 de fevereiro de 2004 pelo Tribunal
Regional de Kolda, condenando a pessoa que cometeu a excisão e um
parente da pessoa excisada a seis meses de pena suspensa;
• Uma decisão judicial de 28 de abril de 2004, dada pelo Tribunal Regional
de Kolda, condenando a pessoa que cometeu a excisão a três meses sem
remissão. Quanto ao cúmplice (um parente), foi condenado a seis meses
de pena suspensa;
• Uma decisão judicial de 18 de julho de 2017 no Tribunal Regional de
Kolda, relativa à morte de uma criança após a excisão, condenando a
pessoa que cometeu a excisão e também outras duas pessoas cúmplices
dessa excisão a três meses de pena suspensa. Se os factos tivessem sido
julgados pela Cour d’assises1 os arguidos arriscar-se-iam a ser condenados a trabalhos forçados para o resto da vida.
Na região Norte foi encontrada uma única condenação:
• Uma decisão judicial de 22 de junho de 2009, proferida pelo Tribunal de
Matam, condenando a pessoa que cometeu a excisão e também a avó a
seis meses de prisão; a mãe e o pai foram condenados a seis meses de
pena suspensa.
No centro do país:
• Uma decisão judicial de 22 de maio de 2010, pela Cour d’appel de Kaolack, condenando a pessoa que cometeu a excisão a seis meses de prisão e
os seus cúmplices a três meses de pena suspensa.

A avaliação
O estudo consciencioso liderado pelo Ministério da Mulher, Infância e Empreendedorismo Feminino fez uma avaliação da implementação da Lei nº 99-05,
concluindo que esta lei raramente era aplicada.
O estudo sobre a aplicação da Lei nº 99-05 revela que muitas pessoas estão
conscientes acerca da lei, mas apenas os magistrados e a polícia judiciária conhecem o seu conteúdo. Esta lei trouxe consigo o medo das sanções penais e,
1

N.T.: Devido à especificidade da terminologia jurídica dos tribunais em cada país, o tradutor optou por não traduzir o nome do tribunal. Cour d’assises no Senegal é um tribunal composto por um
presidente e dois magistrados, e um júri composto por cidadãos senegaleses “escolhidos pela sua
moralidade” a partir de uma lista elaborada anualmente. Para mais informações, consultar: https://
www.sec.gouv.sn/Les-Cours-et-Tribunaux.html
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consequentemente, conduziu a prática da excisão à clandestinidade e, em alguns
casos, à sua medicalização.
No norte do país, as comunidades fula rejeitaram a lei. Mesmo os marabus2
que haviam sido formados pela Tostan acabaram por rejeitá-la para se submeterem à vontade do seu líder religioso, o qual se havia manifestado contra a lei.
Assim, mesmo que as ações das organizações da sociedade civil tenham
mobilizado as comunidades para promover o abandono da excisão e tenham
conduzido a declarações de abandono pelas comunidades, tal não foi feito com
sinceridade. De acordo com a Representante do FNUAP no Senegal, Andréa Wojnar Diagne, “até dezembro de 2015, 6176 comunidades do país declararam o seu
abandono da prática da excisão”. Apesar disso, o Inquérito Demográfico e de
Saúde (DHS) continua a mostrar uma taxa de prevalência de 25% em mulheres
com idades entre os 15 e os 49 anos e 13% em meninas com menos de 13 anos, em
oposição aos 28% anteriores.
Estudos revelam que a prática realizada em meninas entre os 0 e os 14 anos
aumentou 8% em 2015 na capital senegalesa. Isto pode ser explicado pelo êxodo
rural, mas também porque os atores envolvidos na luta contra a excisão concentraram os seus esforços principalmente nas áreas periféricas e fronteiriças, sendo
que a prática fica, assim, instalada em zonas mais abandonadas.
O programa conjunto intitulado “Excisões/Mutilações Genitais Femininas
(E/FGM): acelerar a mudança” lançado pelo FNUAP e pela UNICEF em 2007 teve
como objetivo contribuir com uma redução de 40% na prática de E/MGF entre
meninas dos 0 aos 15 anos de idade, com pelo menos um país declarado livre da
prática em 2012.
No que diz respeito ao Senegal, membro deste programa que envolvia 15
países, a estratégia baseava-se nos números apresentados pelo Inquérito Demográfico de Saúde (DHS), publicado em 2005, revelando que 28% das mulheres
senegalesas com idades entre os 15 e os 49 anos e provenientes de todo o país,
foram vítimas de mutilações genitais femininas ou excisão (E/FGM). O Plano de
Ação de 2008, que se seguiu, enfatizou o importante papel da educação, da mobilização social e das declarações públicas no processo de abandono da excisão.
Foram organizadas emissões de rádio nas áreas de maior prevalência. A televisão
nacional difundiu anúncios e emissões públicas mais amplas sobre a prática.
No entanto, a avaliação do programa em 2012-2013, no seu quinto ano de
implementação, demonstrou que estávamos muito longe dos objetivos estabelecidos. O Inquérito Demográfico e de Saúde de Indicadores Múltiplos (DHS2

N.T.: Os marabus são figuras proeminentes da sociedade senegalesa e são simultaneamente líderes religiosos e homens de grande capital social.
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-MICS), realizado em 2010-2011 (publicado em 2012) revelou que a proporção de

mulheres senegalesas excisadas tem, certamente, diminuído, mas muito pouco –
passou de 28% para 25,7%. Mas, acima de tudo, revelou que a taxa de prevalência
aumentava nas áreas urbanas (23,4% contra 27,8% nas áreas rurais). Em particular, Dacar passou de 17,3% para 20,1% em cinco anos. Isto pode ser explicado por
uma forte migração de uma região para a outra.
As taxas mais altas ainda se encontram nas mesmas regiões rurais, com,
no entanto, uma pequena diminuição em certos casos: Kolda com 84,8%, Tambacounda com 85,3%, Matam com 87,2% e Ziguinchor com 55,5%. A região de
Kédougou, no extremo sul do país, tem uma taxa de prevalência particularmente
elevada de E/MGF de 92% (esta região não foi contabilizada no estudo de 2005).
Figura 1 – A excisão por regiões

Fonte: DHS 2010-2011 (2012)

30

fatou sow sarr

Tabela 1 – Grupos étnicos praticantes
2005

2016

Diferença

Soninquê 78,2%

Soninquê 58

20,2

Mandinga 73,7%

Mandinga 65,2

8,5

Fula 62,1%

Fula 52,0

10,1

Djola 59,7 %

Djola 54,5

5,2

Serere 1,8 %

Serere 0,9

0,9

Wolof 1,6%

Wolof 0,8

0,8

Outro / não senegalês 41,7

Tabela 2 – Bolsas de resistência
Etnia

Parte da população senegalesa

Mandinga

3%

Fula

23,8%

Soninquê

1%

Realidades socioculturais
A socioantropóloga Awa Thiam, no seu livro intitulado La sexualité féminine
africaine en mutation: L’exemple du Sénégal, apresenta os resultados de três décadas
de estudo sobre esta questão. Segundo a autora, na década de 1960 a prática de
excisão e de infibulação prosseguiu nas sociedades africanas, mas a chegada da
civilização ocidental acabou por reforçar a prática. “Após o período de independência, a abertura das sociedades africanas a outras civilizações não africanas e
ocidentais é um excelente exemplo de que certas pessoas se sentiram cada vez
mais ameaçadas na sua cultura do que pelo seu próprio passado” (Thiam, 2014,
p. 180).
Awa Thiam3, depois de constatar o fracasso de certos programas nacionais e
internacionais, apela aos Estados para determinarem, com base em estudos específicos, uma estratégia de implementação para erradicar essas práticas.

Principais desafios e constrangimentos
A prática de mutilações genitais femininas diminui de forma muito lenta.
Passou de 28% em 2005 para 25% em 2014 e para 23% em 2016.

3

N.A.: PhD da Universidade Paris I Panthéon Sorbonne e PhD em Antropologia Cult ural do Institut
Fondamental d’Afrique Noire (IFAN).
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Tabela 3 – Percentagem de mulheres entre os 15 e os 49 anos
submetidas a MGF
2005

2011

2015

F

F

F

28%

25,7%

25%

2016
23%

Fonte: Dataset: Gender, Institutions and Development Database 2014 (GID-DB) /
EDS 2005, EDSV 2010-2011, EDS continue 2014, ANSD, ICF Macro International

O abandono da E/MGF no contexto senegalês enfrenta alguns desafios:
•

Pressões socioculturais persistentes em certas comunidades

•

Fraqueza institucional do Estado

•

Resistências

Fraqueza institucional do Estado
A fraqueza institucional do Estado é a de não conseguir fazer cumprir a lei.
Por exemplo, a detenção em maio de 2009 de uma excisadora na região de Matam
criou conflitos violentos entre os discípulos de marabus (talibé4) desta região e a
polícia.

Resistências e normas sociais
A implementação de um Plano Nacional de Ação permitiu o desenvolvimento de capacidades comunitárias para promover o abandono da excisão, através de um amplo movimento de transformação social baseado na mobilização
comunitária. Mulheres, homens, jovens, adolescentes, líderes religiosos e líderes
costumeiros uniram-se para o abandono da excisão; se, em 1997, contamos cerca
de 5000 aldeias onde a excisão foi praticada, atualmente 3300 dessas 5000 comunidades que praticam a excisão fizeram as Declarações Públicas de Abandono de
Excisão.
Mas como resultado das normas sociais, apesar dos enormes esforços investidos na sensibilização e na votação da lei, os dados recolhidos ano a ano mostram
os mesmos números, com pouca variação. Nos sistemas de representação, a filha
não excisada não pode ser desposada por homens pertencentes à comunidade.
Porque ela é considerada impura. Shell-Duncan et al. mostram que as mulheres
não excisadas enfrentarão pressão, às vezes até abusos, por parte de mulheres
4

N.T.: Ver nota 2. Talibé significa seguidor e é uma wolofização da palavra árabe com o mesmo significado. Apesar de a palavra utilizada ser a mesma, não deve ser confundida com “crianças talibé”,
também conhecidas na literatura internacional como as crianças pedintes do Senegal. Talibé é a
noção geral de discípulo.
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excisadas: muitas vezes são tratadas como sendo sujas, ignorantes, imaturas e às
vezes são afastadas de decisões coletivas e de outras atividades da comunidade.
Isto demonstra que, em numerosas comunidades, a excisão não é praticada
apenas para garantir o casamento de uma filha. Também é utilizada como um
sinal, para outras mulheres excisadas, de que a mulher em questão é digna de ser
admitida dentro da sua rede social.
Estas práticas são, em muitos casos, tão profundamente enraizadas nos círculos sociais das mulheres quanto na comunidade em geral. Existem várias estratégias de resistência em nome da proteção de uma cultura, de uma história e
de uma identidade:

Clandestinidade
Para que a excisão continue a ser praticada com a máxima discrição, são
utilizados muitos truques. A criança é excisada logo após o nascimento. Deste
modo, mesmo antes do dia do batismo, a ferida estará curada. Os retiros espirituais nas florestas sagradas são os momentos em que as meninas são excisadas
sem qualquer possibilidade de intervenção.

Adoção de medidas de higiene
Os praticantes integraram as questões sanitárias através da esterilização dos
objetos usados para o procedimento e da utilização de antibióticos para acelerar
a cicatrização das feridas.

Retirada para países vizinhos
Porque em certos países ao redor do Senegal não existe uma lei que interdite
a prática, certas populações vão para esses países adjacentes apenas para excisar
as suas filhas e depois regressam.

Conclusões
Apesar das medidas adotadas, dos esforços empregues e dos importantes
recursos financeiros investidos, as comunidades continuam a praticar a excisão.
Temos de parar e examinar as abordagens. Thiam mostrou como a prática da excisão é vivida como uma resistência à aculturação do Ocidente e, agora, as novas
ideologias religiosas islâmicas utilizam este facto cultural na sua luta contra o
Ocidente e legitimam esta prática, que não tem nada a ver com o Islão.
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inquéritos sobre conhecimento, atitudes e práticas de mgf na gâmbia

A prevalência global de Mutilação Genital Feminina (C/FGM) na Gâmbia é estimada em 76,3%, o que significa que afeta aproximadamente 3 em cada 4 mulheres. 78,3% das mulheres foram submetidas a esta prática e 71,1% acreditam que o
C/MGF deve continuar. No entanto, este número global não inclui discrepâncias

importantes dentro de cada uma das regiões ou dos grupos étnicos. Também é
importante entender estes dados tendo em consideração o contexto da violência
baseada no género no país, onde 74% das mulheres acreditam que é justificável
que um marido agrida a sua esposa/parceira (GBoS, 2011).
A Wassu Gambia Kafo (WGK) é uma ONG local que promove o desenvolvimento e a cooperação entre a Gâmbia e Espanha nos domínios da saúde, da
investigação e da educação. A WGK é um dos Centros de Pesquisa e Formação
do Observatório Transnacional de Pesquisa Aplicada a Novas Estratégias para
a Gestão e Prevenção do Corte/Mutilação Genital Feminina (C/MGF), sediado
na Fundação Wassu-UAB, na Universidade Autónoma de Barcelona (UAB), em
Espanha. O Observatório Transnacional trabalha para a gestão e prevenção do
C/MGF através da investigação antropológica e médica aplicada à transferência

de conhecimento.
•

A sua visão é melhorar as condições de vida das mulheres e das meninas, reconhecendo o seu direito à integridade pessoal e à liberdade, com
base na igualdade social.

•

A sua missão é projetar, desenvolver e implementar uma metodologia
científica para transferir conhecimento, no sentido de cuidar das consequências do C/MGF e de promover o abandono da prática através de
estratégias preventivas, tanto em África como entre a Diáspora.

Desde 1989 que as pesquisas foram aplicadas para o desenvolvimento de
uma metodologia abrangente, inovadora, sustentável e pioneira, baseada em dados do terreno, culturalmente sensível e orientada para os resultados, com foco
na gestão e prevenção do C/MGF. Seguindo um modelo único, a pesquisa apli36
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cada é conduzida, tanto qualitativa como quantitativamente, para transferir esse
conhecimento em cascata para agentes-chave.

A pedido do Vice-Presidente da Gâmbia, a WGK realizou o primeiro estudo
clínico local entre 2008-2009 com foco nos grupos étnicos que praticam o C/MGF,
os tipos praticados e as consequências para a saúde encontradas nas instalações
de saúde (Kaplan et al., 2011). Os resultados obtidos numa amostra de 871 mulheres e meninas foram publicados em 2011 e demonstraram que o C/MGF ainda
era praticado nas seis regiões do país. Além disso, o tipo I foi o mais comum,
seguido pelo tipo II. Simultaneamente, o estudo provou que todas as formas de
C/MGF (incluindo o tipo I) produziram percentagens relevantes de complicações

de saúde (em particular infeções).
O segundo estudo clínico reuniu informações de 588 mulheres em hospitais e
estabelecimentos de saúde na Região Oeste. Os resultados mostraram que 75,6%
das mulheres sofreram C/MGF e que apresentaram maior prevalência de sofrerem consequências a longo prazo, quando comparadas às mulheres sem C/MGF.
Este estudo avaliou que as mulheres com C/MGF têm 4 vezes mais probabilidades
de sofrer complicações tanto durante o parto como para o recém-nascido, mostrando uma ligação clara entre as consequências para a saúde e a realização de
37
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C/MGF, o que muitas vezes não é reconhecido pelo sistema de saúde gambiano

(Kaplan et al., 2013a).

Um estudo sobre os Conhecimentos, as Atitudes e as Práticas (KAP) de Profissionais de Saúde sobre C/MGF em áreas rurais (2008-2010) revelou que 42,5%
apoiaram a prática e que a medicalização já era uma realidade no país (Kaplan et
al., 2013b). Em 2016 foi publicado um estudo comparativo entre a primeira pesquisa KAP (2008-2010) e a segunda (2011-2014) com 1.288 profissionais de saúde,
a fim de explorar tendências, medir e determinar mudanças no conhecimento,
nas atitudes e nas práticas. O estudo mostra um impacto positivo do Programa
Nacional de Formação para Profissionais de Saúde sobre C/MGF, projetado e desenvolvido pela WGK e implementado em estreita colaboração com o Ministério
da Saúde e a Segurança Social através de um Memorando de Entendimento. A
comparação confirma que agora os profissionais são mais capazes de identificar
as consequências do C/MGF para a saúde (41% <62%); que dão menos apoio à
perpetuação da prática (42%> 25%); e que a ligação entre C/MGF e a religião diminuiu (54%> 25%). Ao mesmo tempo, o estudo realça um aumento nas tendências
de medicalização (8% <10%) (Kaplan et al., 2016).
38
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Outro estudo KAP que se levou a cabo focou-se em explorar as perceções
dos homens gambianos em relação ao C/MGF. As conclusões revelaram que apenas 8% dos homens participaram na decisão sobre o desempenho da prática nas
suas filhas e que 71,7% desconheciam as suas consequências para a saúde; 51,6%
consideraram que os homens tinham um papel a desempenhar na sua prevenção
(Kaplan et al., 2013c).
Seguindo de perto os resultados da pesquisa aplicada, desde 2010 que a WGK
formou mais de 6.800 agentes-chave (principalmente profissionais de saúde, estudantes, líderes comunitários e religiosos e parteiras tradicionais) em todas as
regiões da Gâmbia. A transferência de conhecimento é realizada em estreita colaboração com as instituições gambianas através de Memorandos de Entendimento locais (Gabinete de Mulheres, Ministério da Saúde e Segurança Social, Missão
Médica Cubana e todas as Escolas de Ciências da Saúde na Gâmbia). A Gâmbia é
o primeiro país em África onde a MGF está integrada no currículo académico em
todos os estudos das ciências da saúde, a fim de formar os/as futuros/as profissionais de saúde sobre o tema.

A metodologia de pesquisa aplicada à transferência de conhecimento em
cascata foi, desde 2012, estendida também para o Quénia e a Tanzânia, e o C/MGF
foi incorporado no currículo académico de cursos de Ciências Sociais e de Saúde
em cooperação com quatro universidades (entre 2012 e 2015).
O principal impacto e os resultados das intervenções da WGK são os
seguintes:
39
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•

A promulgação de uma fatwa em 2011 que expressa o compromisso das
autoridades islâmicas em prevenir o C/MGF, organizada por agências da
ONU através de um Colóquio com Líderes Religiosos da África Ociden-

tal na Mauritânia.
•

A formação de Líderes Religiosos na Gâmbia entre 2011 e 2016, que
abriu um espaço de diálogo sobre as consequências negativas da prática
(organizada pelo Gabinete da Mulher).

•

O design e a implementação do Programa Nacional de Formação de
Profissionais de Saúde sobre C/MGF (2011-2020), através do Ministério
da Saúde e Segurança Social, com o apoio da UNICEF e da OMS.

•

A ampliação da metodologia da Wassu para quatro universidades no
Quénia e na Tanzânia (2012-2015) e, em 2018, em Casamansa no Senegal.

•

Fornecer dados recolhidos através da pesquisa ao governo gambiano
para promulgar uma lei contra o C/MGF (dezembro de 2015).
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a contra-argumentação cultural como estratégia de luta contra a prática das mutilações genitais
femininas. o caso da sociedade haalpulaar na mauritânia

As culturas humanas encontram-se e interpenetram-se. Resultam daí empréstimos, trocas e experiências que convidam à superação e aos abandonos. A renúncia que está na origem da rutura pode gerar conflitos de personalidade, ou
mesmo um sentimento de vazio cultural, fonte de mal-estar existencial. Para que
possamos recolocar esta dinâmica no seu verdadeiro contexto convém sublinhar
que todas as culturas são iguais em termos de dignidade.
O convite ao abandono da prática das mutilações genitais femininas deve
ser apresentado como uma renúncia a uma forma de ignomínia tal como a encontramos em todas as culturas humanas. Não deve ser vista como um processo
das culturas, nem como a expressão de uma vontade hegemónica ocidental que
se manifesta através da globalização. Esse convite é uma invocação de princípios que nos conduzem a normas universais dos direitos humanos. Uma marca
cultural não deveria participar na afirmação e preservação da identidade se não
for conforme aos direitos humanos. Victor Topanou afirma que “de qualquer
das formas, um dia teremos de fazer um inventário dos nossos valores e práticas
tradicionais”.
As estratégias culturais de luta contra as MGF consistem em servir-se de ditados, provérbios e sentenças sob a forma de contra-argumentos culturais, para
sensibilizar as populações sobre os danos de tais práticas. Estes podem ser veiculados sob a forma de cursos, exposições, trabalhos de grupo, discussões ou
animações de bairro com o apoio de artistas, ulamas e chefes tradicionais ou costumeiros.
Esta abordagem pedagógica instaura uma situação de reflexão, que coloca
à prova os valores, normas e atitudes dos participantes (alunas do liceu, mulheres, atores da sociedade civil) face à prática das mutilações genitais femininas. Ela permite levar os participantes a pôr em questão as crenças e convicções
consideradas como seguras, dado que são transmitidas desde há muito tempo,
veiculadas pela educação e o condicionamento cultural. Os contra-argumentos
42

abdoulaye doro sow

culturais suscitam o questionamento da adesão passiva das populações às MGF
e levam-nas a tomar consciência de um dos seus pilares centrais na Mauritânia,
que é o argumento religioso. Encontramo-lo como justificação no seio de todos
os grupos nacionais, apesar de este não ser assim tão sólido. O ideal seria que os
ulamas aceitassem tratar a questão nos seus sermões de sexta-feira, ou então nas
suas discussões pelos bairros.
As estratégias de luta contra as práticas tradicionais, e em particular a prática das MGF, devem basear-se em dados sociológicos e culturais. O conhecimento
dos valores socioculturais (por exemplo o gacce, isto é, a vergonha) dos grupos-alvo é uma necessidade, pois a dimensão das representações culturais desempenha a esse nível um papel essencial. É impossível mudar de maneira abrupta
as práticas culturais que estão profundamente enraizadas nas mentalidades. Um
sistema social antigo de milhares de anos, que não é despido de tradições e hábitos profundamente enraizados, não pode ser abalado de um só golpe. Toda a
luta, que se quer realista, contra estas práticas deve, assim, basear-se nos recursos
culturais.
É a razão pela qual optámos pela elaboração dos contra-argumentos culturais para dar a conhecer os perigos, as falsas ideias e, por fim, iniciar uma dinâmica de mudança das condutas sociais. É um combate de longa duração e as
exigências de alinhamento com as normas jurídicas internacionais e de resultado
imediato podem ameaçar tudo. A luta contra as MGF supõe a conjugação de esforços de indivíduos provenientes de horizontes diversos, assim como a mobilização das populações e das diferentes autoridades. Desta forma, o conhecimento
das justificações culturais e a predominância do religioso nesta prática podem
ajudar a melhor sensibilizar as populações. Apelar a exemplos tirados da realidade e da vivência quotidiana das populações constitui o pilar da nossa abordagem
pedagógica, que se quer ativa e operacional.
Contudo, esta abordagem supõe um esforço de compreensão das práticas
tradicionais nefastas, de onde a pertinente advertência de Patrice Méyer-Bisch:
Não chega ser militante, primeiro é preciso ser capaz de respeitar e compreender o
que as tradições culturais carregam como forças, como recursos de identidade. No
caso das mutilações genitais femininas (MGF) é toda a questão antropológica da relação homem/mulher que está em causa. O interdito desse tratamento desumano,
cruel e degradante faz parte dos “interditos fundadores”, sem os quais a dignidade
humana não é possível. Mas esse não é um objetivo suficiente, é um patamar de
compreensão do respeito mútuo, das relações de género e do tecido social.
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Finalmente, tentámos compreender como estas práticas tradicionais consideradas hoje como violações dos direitos da pessoa humana são percebidas
no imaginário popular dos Haalpulaar’en, uma sociedade em profunda mutação.
Convém sublinhar que a teoria da contra-argumentação cultural, que consideramos como o nosso principal contributo, advém de toda essa abordagem que se
impôs como a única via que permite utilizar a língua como recurso cultural, para
lutar contra as práticas tradicionais nefastas e pela promoção dos direitos humanos nas sociedades africanas tradicionais.

Apresentação da Mauritânia
Antiga colónia francesa, a República Islâmica da Mauritânia adquiriu a sua
independência a 28 de novembro de 1960. É limitada a norte pelo Sara Ocidental
e Argélia, a leste pelo Mali e Senegal e a oeste pelo Oceano Atlântico. Cobre uma
superfície de 4.030.700 km2 para uma população de 2.548.1571 habitantes, composta por uma comunidade árabe constituída por mouros brancos e antigos escravos libertos, chamados de “haratines”, e de uma comunidade negro-africana
constituída por Haalpulaar, Soninquê e Wolof.
A prática da mutilação genital feminina pode ser observada em todos os
grupos nacionais. Convém, contudo, sublinhar que os Wolof em princípio não
praticam a excisão e aqueles que o fazem é pela proximidade geográfica e cultural. Assim, os Wolof que vivem na região de origem, que é Trarza, ignoram a
mutilação genital feminina.

Apresentação da sociedade haalpulaar
A sociedade haalpulaar é estratificada da seguinte forma:

Rimɓe (nobres)

Ñeeñɓe (artesãos)

Jiyaaɓe (escravos)

1
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- Fulɓe
- Tooroɓɓe
- Seɓɓe
- Jaawanɓe
- Subalɓe

Aristocracia política e guerreira
Aristocracia política e religiosa
Guerreiros
Conselheiros
Pescadores

- Wayluɓe
- Sakkeeɓe
- Maabuɓe
- Lawɓe

Ferreiros
Sapateiros
Tecelões
Carpinteiros

- Wammbaaɓe
- Awluɓe

Músicos bajuladores
Griots

- Maccuɓe

Escravos não libertos

Recenseamento Geral da População e Ambiente 2001.
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Definições e razões das práticas tradicionais nefastas consideradas
Um casamento é forçado quando pelo menos uma das partes não consentiu
o casamento e quando o constrangimento é utilizado. Na Europa o fenómeno
pode acontecer de diversas formas: a jovem rapariga, residente na Europa, é conduzida sob falso pretexto ao estrangeiro ou, vinda do estrangeiro, é “importada”,
isto é, comprada por um ocidental ou um imigrante naturalizado. Também se dá
o caso de os futuros esposos residirem já no território na altura do casamento.
O levirato é um tipo particular de casamento, onde uma viúva casa com o irmão do defunto, para dar continuidade à família deste último. As crianças deste
novo casamento têm o mesmo estatuto que as crianças do primeiro marido. Esta
prática, frequentemente forçada, é combinada com a poligamia e é ainda praticada em certos países africanos. O sororato é a prática do casamento de um viúvo
com a irmã da sua esposa. A prática do levirato e do sororato como estratégia
matrimonial endogâmica destina-se a reforçar a coesão social de um grupo étnico
e da família, permitindo a proteção e educação das crianças.
Chamamos casamento precoce a todo o casamento no seio do qual um dos
parceiros tem menos de 18 anos. O desejo de manter estratégias matrimoniais
cuja finalidade é preservar a coesão social do grupo étnico e erradicar o espectro
da gravidez fora do casamento deu origem ao casamento precoce.
O desejo de salvaguardar a pureza genealógica do sangue e de garantir a
honra do grupo familiar deu origem a práticas que visam o controlo e vigilância
da sexualidade feminina. Com efeito, numa cultura onde a virgindade é um valor
e onde toda a gravidez antes do casamento implica a desonra, a excisão aparece
como uma solução.
As mutilações genitais femininas cobrem um amplo leque de operações rituais não médicas, efetuadas sobre os órgãos genitais femininos, e que englobam
a sua ablação parcial ou total ou incisões no interior da vagina. Elas abrangem
todas as intervenções que incluem a ablação parcial ou total dos órgãos genitais
externos da mulher. A forma mais comum é a excisão do clítoris e dos pequenos
lábios e a forma mais extrema é a infibulação. Fala-se de mutilação genital pois
as razões que pressionam para a realização deste tipo de operação não são de
ordem médica, mas puramente sociocultural. A excisão (MGF) aparece hoje como
aquela que coloca mais desafios.
A alimentação forçada (gavage) é uma prática tradicional realizada entre os
mouros e consiste em engordar as jovens raparigas, dando-lhes uma enorme
quantidade de comida. O ditado popular mouro estipula: “A mulher ocupa a
atenção que ela ocupa no espaço”. As meninas são engordadas para adquirir
um nível de riqueza lisonjeiro para os pais; também é considerado um fator de
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sedução, um jogo para se preparar para o casamento. A esposa obesa testemunha
a riqueza do marido (valor partilhado pela maior parte das etnias da região). É
provavelmente mais uma questão de vaidade do que de estética. Uma mulher
gorda, logo ociosa, tem de estar bem servida de servas2 e de camelas leiteiras.
A história revela-nos que algumas civilizações valorizaram a obesidade
feminina e exaltaram partes imponentes do corpo da mulher. Os quadros que
apresentam mulheres fortes, particularmente os da Idade Média na Europa, são
testemunhos disso. Estas perceções da beleza estão, acreditamos nós, relacionadas com a divisão do trabalho e a abundância em certas regiões.
“Essa gordura, já apreciada nos séculos XI e XVI, manteve-se como cânone de
beleza mouro” refere Odette du Puigaudeau, que descreve na sua obra Arts et
coutumes des maures as condições da alimentação forçada (entre os habitantes do
norte mauritano) e até que ponto os mouros continuavam a alimentar (gaver) as
suas raparigas.
Assim, para resumir, diremos que todas estas práticas tradicionais nefastas
giram à volta das suas principais razões: a fidelidade conjugal, o cumprimento
da oração, a preservação da virgindade, a defesa da honra do grupo familiar e a
procura da pureza genealógica do sangue.

O estatuto da pessoa humana
O sentimento de gacce3 enquanto confirmação da identidade ontológica do
ser humano não pode ser bem compreendido sem a noção paralela de pessoa
entre os Haalpulaar’en. A pessoa é, antes de mais, um tagoore, quer dizer, uma
criatura divina que, por essa razão, tem uma dignidade. O tagoore é constituído
de vários elementos, tais como o balndu, quer dizer, o corpo; o hakkile, quer dizer,
a razão ou a consciência. É visto como uma instância que permite ao homem pensar, discernir o bem do mal antes de qualquer conduta. Há o fiɗtaandu e o wonki
para designar a alma, a vida e, numa palavra, o princípio vital. Importa ainda
referir que o wonki reenvia sobretudo para a existência, quer dizer, a dimensão
material do ser.

2
N.T.: A tradução de “servantes” como empregadas domésticas no contexto da Mauritânia, onde
ainda existem formas contemporâneas de escravatura, induziria em erro. A opção por “servas” é
literal e, de certa forma, propositada para marcar uma certa ambiguidade, já que o autor fala de uma
prática que está claramente ligada ao estatuto social.
3

N.T.: Gacce é uma palavra, sentimento, que o autor define pela positiva. No entanto, uma palavra
similar é também comum na língua wolof no Senegal, definida como “vergonha resultante de um
erro grave, descoberto e tornado público” (Sylla, 1980, p. 93); em wolof tem uma conotação negativa,
seguindo formas de organização social com contacto, onde o indivíduo enquanto ser social precisa
da proteção conferida pela dinâmica entre honra e vergonha.
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A combinação destes elementos, o atributo do pensamento, não é no pensamento negro-africano uma condição suficiente para reivindicar ou conferir o
estatuto de ser humano a qualquer pessoa. Contrariamente à tradição helénica,
a razão não é a marca essencial do humano, o humano não é apenas uma substância pensante. O humano em meio haalpulaar é uma substância que sente vergonha. “Neɗɗo mo hersataa wonaa neɗɗo”, dito de outro modo, um humano que
não sente vergonha não é um humano. O gacce é então aquilo que confere ao ser
humano o estatuto de pessoa humana. É impossível descrever um ser humano,
nomeá-lo e mesmo concebê-lo sem o ligar ao sentimento de gacce.
O ser humano4 é então um ser que sente ontologicamente a vergonha. Na
vida quotidiana, o ser humano está estruturado para sentir a vergonha, com o
objetivo de saber como deve comportar-se segundo o seu estatuto, sexo, idade,
situação matrimonial, diante do seu paso, dos seus sogros, etc. Como princípio
regulador de todas as atitudes sociais em meio haalpulaar, onde a dimensão
axiológica da conduta é predominante, o sentimento de gacce é o que permite ao
ser humano comportar-se moralmente e distinguir-se radicalmente do animal. O
universo social dos Haalpulaar’en está fortemente impregnado deste sentimento.
O gacce é um valor essencial no sentido em que a honra, a dignidade, o comedimento, é sentido em função do grau de gacce que sente uma pessoa. Numa
sociedade onde o gacce está tão enraizado, qualquer procura de prazer carnal é
objeto de uma codificação e normalização rigorosa quanto ao seu modo de expressão e satisfação.

A prática das MGF na Mauritânia: os números
•

Inquérito Demográfico e de Saúde (DHS5) - Resultados preliminares
(agosto 2001): Perto de três quartos das mulheres mauritanas entre os 15
e os 49 anos são excisadas.
Variação segundo o grupo étnico: 92% de mulheres soninquê; 72% de
mulheres haalpulaar; 71% de mulheres mouras; 28% de mulheres wolof.
Noventa e três por cento das mulheres declarou conhecer a excisão.

•

Estudo da ONG AMLPN (1999): Entre 21 moughaatas6 inquiridas, em 11
moughataas 100% das mulheres eram excisadas (Trarza, Brakna, Gorgol,
Nouakchott, Assaba, Guidimakha e os dois Hodhs).

4

N.T.: O autor utiliza ao longo do texto “l’homme” para significar o ser humano. Não sendo claro
aqui que a melhor tradução fosse “homem”, enquanto neutro-normativo, optou-se pela utilização
de “ser humano”, para evitar confusões de género.
5

N.T.: Demographic and Health Survey. Levado a cabo pela UNICEF.

6

N.T.: Em francês arrondissement, mais ou menos equivalente em português a freguesias.
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•

Inquérito sobre a Saúde da Mulher na wilaya de Brakna (UNICEF/FNUAP,
1994):
Práticas da excisão: 92,3%.

•

PAPCHILD-MSAS/FNAUP/UNICEF (1990): 84% das mulheres em zona ru-

ral e 75% das mulheres em zona urbana.

O princípio da pesquisa
A nossa reflexão e o interesse particular sobre a questão das mutilações genitais femininas começaram a partir de dois factos que remontam a 1997. Trata-se
do nascimento da minha filha e da morte de uma menina egípcia em consequência da prática de MGF. Efetivamente, no dia 1 de julho eu acabara de ser pai de
uma menina e, na véspera, tinha visto um filme que narrava a morte de uma
menina egípcia na sequência de uma mutilação genital. A conjugação destes dois
factos levou-me a procurar as razões da prática das MGF dentro da minha própria comunidade cultural. Comecei então a trabalhar todo um sistema de recolha
de informações que me permitiu coligir um corpus sobre as razões da prática das
MGF no seio da sociedade haalpulaar.

Resta dizer que se aplicámos, pela primeira vez, a contra-argumentação cultural à mutilação genital feminina é porque a prática é transversal na Mauritânia.
Pratica-se no seio de todos os grupos nacionais. A mutilação genital feminina enquanto violação da dignidade da mulher está na origem de algumas derivas nas
práticas tradicionais, que são inaceitáveis do ponto de vista moral. A mutilação
genital enquanto rito de passagem fazia-se entre os 10 e os 12 anos. Nos nossos
dias faz-se entre os 0 e os 3 meses para esconder o carácter chocante e traumatizante da operação para a jovem rapariga. Não há dúvida que a crise económica
e a globalização causaram uma desregulação social, fonte de mal-estar. Face a
esta situação, a tradição é cada vez mais utilizada como um refúgio. Contudo, é
necessário sublinhar que nenhuma prática que viole a dignidade do ser humano
pode ser aceite como contribuição para a construção de uma identidade.
A dignidade humana não pode ser uma noção universal de conteúdo positivo:
ela revela-se pouco a pouco pela definição do desumano. Cada direito humano
determina um limite, um “inter-dito” fundador, um “dito” da lei que fiabiliza o
intersubjetivo. É o interdito que liga, pois a sua negação define um espaço comum
de liberdade: o interdito de mentir é a permissão de pensar através do diálogo, e de
agir em interação. O interdito de mutilar uma rapariga é uma libertação para pensar de forma diferente as relações de género. Não é obrigatório ser-se igualitarista.
O limite da exigência que se coloca para interditar o desumano alarga o campo da
compreensão.
48

abdoulaye doro sow

As dificuldades encontradas
A primeira dificuldade remete para a utilização de conceitos para denominar a mutilação genital feminina. Os termos utilizados nada têm a ver com a
prática das mutilações genitais femininas e é preciso uma verdadeira tomada
de consciência dos conceitos veiculados para chamar a atenção para o véu de
silêncio que rodeia esta prática. Efetivamente o termo haddaade, que designa a
excisão, significa literalmente “amarrar um pano”. A mutilação genital feminina
é assim considerada como um “assunto de mulher” e desde o princípio da minha
investigação que há uma grande incompreensão daqueles que me são próximos.
Agastada pelo meu interesse por essa questão, a minha mãe fez-me o seguinte
reparo: “Um homem do teu estatuto social não deve interessar-se pelas partes
baixas das mulheres”.
Esta afirmação torna-se inteligível quando a recolocamos no contexto da sociedade haalpulaar, onde são os ferreiros7 os depositários da cultura erótica. A
mutilação genital feminina é, como qualquer outro assunto ligado à gestão da
sexualidade feminina no seio da sociedade haalpulaar, um assunto tabu. Para
vencer essa hostilidade e quebrar as resistências socioculturais tivemos de usar
o nosso conhecimento da língua e de expressões dialetais para veicular e traduzir informações ligadas à sexualidade. Finalmente, convém ainda sublinhar que,
para combater as práticas tradicionais nefastas, é preciso antes de mais encontrar
os conceitos que remetem para essa prática, mas também saber desvendar os tabus relacionados com essa prática na memória coletiva da sociedade haalpulaar.

As questões de partida
O percurso desta reflexão articula-se em torno de um conjunto de questões:
•

Como fazer para desvalorizar a prática das mutilações genitais femininas no imaginário mauritano? A forte procura de raparigas virgens no
mercado matrimonial não será uma das principais razões da não mobilização dos homens para a erradicação desta prática?

•

Como é possível que, apesar das diferentes ações levadas a cabo pelos
poderes públicos, as ONGs e a sociedade civil, esta prática não tenha
recuado na Mauritânia? A prática da mutilação genital feminina pode
ser concebida fora do quadro social impregnado do mito da pureza genealógica do sangue?

•

A prática da mutilação genital feminina constitui um poderoso escudo
contra os atos considerados mais vergonhosos? Como criar um modo

7

N.T.: Em muitas das sociedades da África Ocidental os “ferreiros” são figuras revestidas de uma
grande importância social e simbólica.
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de comunicação que não choque as populações, ou dito de outro modo,
como utilizar a cultura para lutar contra as práticas culturais profundamente enraizadas nas mentalidades?
•

Como fazer uma junção entre as nossas práticas tradicionais e as normas internacionais relativas à proteção dos direitos da pessoa humana?
Como lutar contra a violência exercida sobre as mulheres na Mauritânia? Como ultrapassar os particularismos culturais que concorrem para
a identidade de um grupo étnico para se inserir nas normas universais?
Não existe um desfasamento entre a realidade e a maneira como as práticas tradicionais nefastas são percebidas no imaginário popular das populações?

•

Será possível para uma rapariga virgem, numa sociedade dominada
pela ignorância sexual, pela ocultação da natureza das relações sexuais,
pelas efabulações e outros disparates, imaginar a realidade dos efeitos
futuros resultantes da ablação dessa parte do seu corpo ou a alternativa?

•

A impossibilidade de imaginar os efeitos não tornará obsoleto qualquer
consentimento da rapariga?

As hipóteses
Para responder a esta série de questões avançamos as seguintes hipóteses:
Quanto mais a mulher é considerada como garante da honra do grupo familiar,
mais a prática da excisão será fortemente observada.
Dito de outra forma, a procura de modéstia sexual das mulheres é uma das
causas essenciais para as MGF na Mauritânia, em detrimento da dignidade e
saúde das mulheres mauritanas. Uma constatação como esta faz aparecer um
curioso paradoxo, uma atribuição positiva acompanhada de uma sanção negativa. Efetivamente, a mulher é vista como um ser importante e valioso. O estatuto
privilegiado devia logicamente interditar qualquer prática nefasta sobre as mulheres. É preciso notar que o egoísmo dos homens, o seu desejo de posse e o peso
das tradições são tão fortes que se esvaziam de qualquer lógica.
Além da vigilância social e da disciplina cultural do corpo, a prática das MGF
é vista como um poderoso escudo contra o desejo sexual das mulheres – supostamente deve prevenir a perda da virgindade e as gravidezes fora dos laços de
casamento, que são considerados atos extremamente vergonhosos.

50

abdoulaye doro sow

Metodologia
A metodologia seguida para compreender a prática das mutilações genitais
femininas no seio da comunidade haalpulaar’en de Kaédi e elaborar os contra-argumentos culturais foi a seguinte:
Num primeiro momento fomos ao encontro das mães das raparigas, das excisadoras tradicionais, dos teólogos, dos pais de família e, por fim, de adolescentes para recolher argumentos culturais. Isto é, o conjunto de procedimentos de
justificação e legitimação da prática das mutilações genitais femininas. Convém,
no entanto, sublinhar que, aquando do nosso encontro com adolescentes, procurámos sobretudo obter informações sobre as suas perceções sobre a prática
das mutilações genitais femininas. Esta recolha foi acompanhada da investigação
sobre o grau de conhecimento das pessoas interlocutoras sobre os perigos ligados
a esta prática.
Num segundo momento, fomos ao encontro das excisadoras tradicionais
para obter informações sobre o seu estatuto social, a sua idade, conhecimentos
(as fórmulas mágicas e as canções que acompanham esta prática, entenda-se), as
técnicas medicinais, as modalidades práticas da excisão, os instrumentos utilizados, o modo de transmissão do conhecimento, o lugar, a idade das raparigas
excisadas, as mulheres que levam as raparigas e a natureza das ofertas ligadas a
estas prestações.
Finalmente, num terceiro momento, fomos ao encontro do pessoal médico
que realiza esta prática, bem como das mães de família já conscientes dos perigos
da prática das mutilações genitais femininas e que, contudo, não se declaram
contra a prática.
Sendo a nossa intenção a de conhecer as verdadeiras razões dessa hesitação,
digamos mesmo desse medo, esta abordagem permitiu recolher canções, mitos,
provérbios e sentenças que têm por função justificar culturalmente e legitimar
a prática das mutilações genitais femininas, sem esquecer o elemento religioso.
Munidos destes argumentos culturais procedemos à elaboração dos contra-argumentos culturais. Durante esta fase, verifica-se a pertinência e operacionalidade dos argumentos culturais, confrontando-os com a realidade e com o quotidiano vivido pelas populações. Após a elaboração de alguns contra-argumentos
culturais, fomos para o terreno ao encontro de mulheres para recolher e partilhar
as suas experiências. Verificou-se que não só a prática das mutilações genitais
femininas não é esse poderoso escudo protetor que permite a domesticação da
sexualidade para acautelar os atos considerados vergonhosos, como ela é extremamente perigosa.
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Que atitude tomar então face ao argumento cultural que diz “Debbo haalpulaar mo haddaaki wonaa deddo haalpulaar”, ou seja, que uma mulher haalpulaar que
não é excisada não é uma mulher haalpulaar? Era pois preciso explicar-lhes que
a busca de identidade não pode ser feita por meios que violem a dignidade da
mulher e que nenhuma cultura pode invocar uma especificidade nesse sentido.
Porém é preciso notar que, aquando dessa primeira etapa do nosso trabalho, não
tínhamos ainda procurado recolher a experiência de adolescentes relativamente
às mutilações genitais femininas nem partilhar a das mães de família.
Esta metodologia foi aprofundada em consequência do nosso encontro com
o Professor Patrice Meyer-Bisch, cujas definições de cultura e direitos culturais
nos levaram a começar a trabalhar a filosofia dos contra-argumentos culturais. As
suas análises levaram-me efetivamente a rever a natureza da minha colaboração
com as jovens raparigas de Kaédi. Voltámos ao terreno e decidimos implicá-las e
responsabilizá-las, e dessa iniciativa nasceram estes contra-argumentos culturais
pungentes e pertinentes sobre as práticas das mutilações genitais femininas.
O enunciado que mais me impressionou foi, contudo, aquele feito por Kadia
Mbaye: “Haddinnde suka debbo battuo hakkille way kono xeevaade zum ni”, o que
significa que o facto de se excisar uma rapariga consciente de si mesma assemelha-se a uma violação.

A definição dos contra-argumentos culturais
A contra-argumentação cultural é uma estratégia cultural destinada a combater e desvalorizar certas práticas tradicionais nefastas. Os contra-argumentos
constituem um procedimento que consiste em apoiar-se na cultura para desvalorizar certas práticas tradicionais que são perigosas do ponto de vista médico,
não conformes ao respeito dos direitos humanos e que não são uma obrigação
religiosa, com o objetivo de mudar as atitudes, os comportamentos e as condutas
sociais das populações. Para isso é preciso atacar a esfera de legitimação dessas
práticas no imaginário popular mauritano.

O porquê da contra-argumentação cultural
A escolha da aplicação da contra-argumentação cultural à prática das mutilações genitais femininas está relacionada com o facto de se tratar da prática
tradicional nefasta mais comum. É praticada por quase todos os grupos nacionais
mauritanos.
Esta estratégia cultural deve-se ao facto de todas as outras abordagens (sanitária, jurídica e económica) que se manifestam sobre a forma de sensibilização
sobre os malefícios da MGF, sobre a penalização e sobre a reconversão das excisadoras tradicionais não terem dado os resultados esperados na Mauritânia.
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É verdade que as virtudes da penalização são reais. Ela ajuda a livrar as pessoas das mistificações e dos disparates que dominam o seu espírito, as enchem de
ilusões e as incitam a praticar algo que é contrário aos seus interesses. Além disso, procura fazer as pessoas tomar consciência de que ao criminalizar esse tipo de
atos, traduz e preserva os seus interesses explicando-lhes os efeitos negativos do
ato. Mas apesar dessas virtudes, não haverá impacto se as populações não aderirem. Assim, questionámo-nos se não deveríamos tentar a contra-argumentação
e procurar ver em que medida esta pode ser combinada com as outras formas de
estratégia.

A função dos contra-argumentos culturais
A função dos contra-argumentos culturais é a de deslegitimar e desconstruir as práticas tradicionais nefastas que são as mutilações genitais femininas,
o levirato e o sororato, os casamentos precoces, a alimentação forçada e os tabus
alimentares.
Ademais, ela visa a desvalorização das práticas tradicionais do imaginário
popular dos mauritanos a longo prazo. É a razão pela qual todos os modos de
veicular informação às sociedades tradicionais serão identificados e as suas contribuições utilizadas.
A contra-argumentação cultural é um convite à introspeção e à mudança dos
comportamentos e condutas sociais. Trata-se de integrar no sistema de representações culturais africanas o gosto pela introspeção e o argumentário racional.
A modernidade reside num esforço interno gigantesco que deve conduzir as elites
africanas a pôr em causa, de forma corajosa, aquilo que na sua cultura é mortífero.
Deveriam aceitar perder aquilo que está morto na sua cultura, de fazer o luto, um
luto ativo no sentido freudiano do termo, para se tornarem de novo criadores, tal
como os seus antepassados o foram. Noutros termos, a modernidade é um longo
processo de construção e desconstrução de si.

Convém sublinhar que a investigação racional é a mãe do espírito crítico,
que está na base dos progressos tanto ao nível científico, técnico, de saúde, como
na gestão dos assuntos urbanos e no melhoramento dos indicadores de qualidade no espaço sociopolítico no Ocidente. A democracia não se baseia na confiança
de que todo o indivíduo dotado de razão está apto a escolher e a comportar-se
segundo leis cuja finalidade é regular a vida em sociedade garantindo a ordem e
a paz? Que não nos venham pois retorquir que a contra-argumentação cultural
dá prioridade sobretudo à razão e ao poder da lógica. O que seria um indivíduo
sem razão, sem essa faculdade de análise e discernimento?
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É curioso constatar que, a partir do momento que a teoria da contra-argumentação cultural é abordada, a questão das especificidades ressurge. É então
tempo de os africanos porem fim à conspiração de silêncio que rodeia as práticas
tradicionais e se desfazerem das práticas e crenças que são perigosas do ponto de
vista da saúde, e que constituem graves violações dos direitos da pessoa humana.
A contra-argumentação cultural está aberta a todas as contribuições que tenham por objetivo combater as práticas tradicionais nefastas. Assim, certos contra-argumentos culturais têm diversos aspetos:
•

de saúde: “Haddinnde debbo ina adda cazeele jibinirgol”, quer dizer, a prática da excisão pode conduzir a complicações no momento do parto;

•

jurídico: “Laamu ina hazi kaddinngol sukaave”, a saber, o Estado proíbe a
prática da excisão;

•

psicológico: “ande rewve ndawi, anndu koy so tawi a haddaaki aza qakki”,
ou seja, fica ciente de que no dia em que as mulheres se valorizem, se
fores excisada terás um handicap;

•

emocional: “Haddina zawa ndewaagu lembel mo haddaaki zafta zum”, ou
seja, uma mulher haalpulaar excisada verá a sua coesposa wolof tornar-se a preferida do seu marido;

•

ético: “Haddinnde debbo battuzo hakkille way kono xeevaade zum ni”, isto
é, a excisão de uma rapariga já consciente de si assemelha-se a uma violação.

E por fim, a contra-argumentação cultural faz apelo à história. Procurámos
no nosso património cultural figuras lendárias que incarnaram valores positivos
tais como a retidão, a honestidade, o sentido de dignidade e a recusa de compromisso em todas as circunstâncias. Falamos de Hamme Birom Mody Kome e de
Seegu Bali, que são ainda considerados até aos nossos dias como heróis na evocação dos seus feitos, que exercem ainda um forte fascínio no imaginário popular
dos Haalpulaar’en no vale do rio Senegal.
A reabilitação de figuras lendárias permite contrabalançar os falsos valores
veiculados pela cultura para legitimar a corrupção e o desvio de fundos públicos.
Através dessa reabilitação, a contra-argumentação cultural permitirá impulsionar novas condutas, valorizar certos comportamentos e criminalizar a ética baseada na violência e na monopolização.

O suporte e os cânones da comunicação
Numa sociedade oral como a comunidade haalpulaar’en em Kaédi, a memória coletiva tem um papel fulcral. Os feitos e gestos dos indivíduos são relatados em canções. O peso das palavras exerce um real controlo sobre a vivência
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quotidiana das populações e o desejo de defender o seu prestígio social continua
muito forte. A palavra coloca o indivíduo na dignidade cultural. É através dela
que lhe demonstramos que é bem-vindo, que temos consideração por ele e que
ele é um tagoore, quer dizer uma criatura que merece respeito. Esse ambiente de
troca de palavras torna-o num sujeito apto a receber, dar e partilhar.
A apropriação dos direitos humanos passa necessariamente pelos cânones
dos recursos culturais que são a língua e os provérbios. É esse o lugar de ligação
e partilha de experiências e conquistas humanas. É nesse contexto que Amadou
Bah afirma que:
A língua e a cultura constituíram desde sempre os atributos principais através dos
quais os povos determinam a sua identidade e se valorizam face aos outros. São
também atributos pelos quais o outro é admirado ou desprezado, aceite ou recusado. Alguém dizia que “a língua é a alma de um povo”. A alma não é apenas aquilo
que dá orgulho de ser e existir, é também o que permite existir, o que faz viver. É
por isso que a alma exige desde sempre respeito e consideração. Sem alma o humano não vive de todo, não existe de todo. Assim, os conflitos culturais e linguísticos
tornam-se em conflitos pela existência, pela vida.

E relativamente à língua, Amadou Bah sublinha que: “Os provérbios são um
meio típico de transmissão da tradição e do saber tradicional. São talvez um dos
últimos meios de transmissão desse saber que continua a ter um papel importante nos contextos quotidianos, tradicionais e modernos”.
Destas múltiplas afirmações depreende-se que, em todas as sociedades humanas, as considerações relacionadas com os direitos humanos e o respeito da
dignidade humana estão presentes mesmo se não estiverem codificadas.

A filosofia dos contra-argumentos culturais inspirada nos
trabalhos da escola de Friburgo sobre os direitos culturais
Observar → A prática, os protagonistas, o ritual, os instrumentos, as contraprestações, as técnicas médicas, o saber prático, as fórmulas e as canções que
acompanham a prática.
Recolher → Os argumentos culturais e os diferentes modos de veicular esses mesmos argumentos, por exemplo os ditos, os mitos, as canções e os
provérbios.
Confrontar → Os argumentos culturais com a realidade vivida do quotidiano das populações, com o objetivo de testar o seu grau de operacionalidade
e de identificar as lacunas e zonas cinzentas.
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Partilhar → As experiências pessoais segundo o perfil, os testemunhos, as
confidências, as experiências de outros países da sub-região.
Implicar → Os adolescentes, as mães de família, os ulamas, as ONGs, os diretores dos estabelecimentos escolares e centros de formação profissional na
procura de contra-argumentos culturais a partir das experiências, testemunhos, confidências e do resultado da confrontação desses argumentos culturais com a vivência quotidiana das populações.
Responsabilizar → Os adolescentes, as mães de família, os pais de família, os
ulamas, as autoridades e a sociedade civil, com o objetivo de se tornarem atores-chave da sensibilização sobre os malefícios da prática das MGF.

Os argumentos culturais8
Haddaade ina haza koyeera - A excisão impede a desonra
Haddade ina haza debbo fergitaade - A excisão garante a preservação da vir-

gindade
So a nanii yoo male o hadi - Se ouvirem isso, estamos diante de uma virgem.
Haddaade ina tonnga fiztaandu - A excisão educa e atenua o prazer carnal
So debbo haddaaki resata zum ko naalanke - Uma mulher não excisada casará

com um trovador
Debbo ko penngal asko - A mulher é o pilar da genealogia
Yoo gundo res gundo - Que o varano se case com o varano
Kummba haddii camaaba jibina - Kumba usou o pano e deu à luz um herói
So debbo haddaaki juulata - Uma mulher não excisada não pode rezar
So debbo haddaaki wawa weltinde fiztaandu jom galle mum - Uma mulher não

excisada não é sexualmente atraente para um homem
Haddinnde sukaave rewve ko e aadaaji men njeya - O facto de se excisar as rapa-

rigas é parte integrante das nossas tradições
Ko adaaji ndeeni lenyol - São as tradições que preservam a identidade do gru-

po étnico
Nezzo yoo faasno ko jey - Todo o homem deve ser orgulhoso daquilo que faz

parte da sua identidade

Os contra-argumentos em pulaar
Haddaade hazata koyere - A excisão não impede a desonra
Ko mi dimo ko mi dimo, ko so heege acci - Sou digno, sou digno desde que não

haja fome
8
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Haddaade hazata debbo fergitaade - A excisão não permite preservar a virgin-

dade
Haddaade toqngata fiztaandu - A excisão não é um escudo contra o desejo

carnal
Haddaade hazaata debbo rewde mbellamma aduna - A excisão não impede que

uma mulher se deixe levar
Yimve ko xibbe - Os seres humanos são frutos
Yimve ko tekke - Os seres humanos são pedaços de pano
Vizzo jibinte artataa - Toda a criança segue o seu destino
Mbeewa ina diwa biyi mum, ara sora - A personalidade não é hereditária
Haalpulaar en ina ndesondira e rewve jolfuve - Os Haalpulaar’en casam-se com

mulheres wolof
Rewve aarabeve jibinama makka ina njuula, ina kajjoyaa, kono kaddaaki - As

mulheres de Meca rezam e fazem a peregrinação, no entanto não são excisadas
Haddinnde debbo battudo hakkille way kono xeevaade zum niium ni - O facto de

excisar uma rapariga consciente de si assemelha-se a uma violação
Xeevaade debbo ko hersinnde zum - A violação é um atentado à honra e à dig-

nidade da rapariga
Xeevuya ko uure nde sellata - A violação é uma ferida que nunca cicatriza
Wonaa aada fof moxxi, ngol jimol njennoore xeekiraave ko teskeede moxxani -

Diz-se que todas as tradições são boas, mas a comprovar o contrário, a cerimónia
e culpabilização das cunhadas foi completamente abandonada por ser inconveniente
Accude won hen e adaaji firtataa ngoroondi lenyol - O facto de se abandonar

certas tradições não influi em nada na identidade de um grupo étnico.

Os fundamentos socioculturais das mutilações genitais femininas
A mulher mauritana, considerada como a guardiã dos valores morais, deve
ter um comportamento exemplar tanto na sociedade como na família (fidelidade
ao marido, disponibilidade, obediência e submissão). Foi para atingir esse objetivo que essas principais razões, que denominamos argumentos culturais, foram
criadas.

A defesa da honra do grupo familiar
Num meio social onde o prestígio, tal como o reconhecimento e a consideração social dependem da honra, todos os feitos e gestos são estritamente codificados e vigiados. É assim que, desde a pequena infância, a jovem rapariga
é submetida a uma rigorosa disciplina cultural destinada a domesticar os seus
sentimentos, os seus desejos e a cobrir o seu corpo, inculcando o sentimento de
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vergonha. O corpo da mulher é visto como o lugar da vergonha, fonte da desonra. Num tal meio sociocultural a domesticação do apetite sexual das mulheres
torna-se objeto de um desafio capital. O medo de perder a sua honra joga então
um papel importante na prática das MGF na sociedade mauritana, e outros argumentos aparecem como um prolongamento da defesa da honra.

A preservação da virgindade
A preservação da virgindade é uma preocupação central dos pais de uma
jovem rapariga e mais particularmente da sua mãe. Desde a infância que a jovem
rapariga é estruturada para sentir vergonha. Para tal, as maneiras de falar, de
se sentar, de rir e de se vestir são-lhe inculcadas com um rigor extremo. É-lhe
igualmente ensinado a não exteriorização dos seus sentimentos, pois fazê-lo é
interpretado como uma ausência de pudor e vergonha. Significa que a disciplina
cultural do corpo da mulher é uma preocupação constante, mesmo se as tradições de clausura do vestuário são desconhecidas. É “um acidente”, portanto, não
preservar a sua virgindade até essa etapa crucial e decisiva que é o casamento.
No dia do casamento espera-se com impaciência o veredicto, pois trata-se
da honra da rapariga, do seu grupo, da sobrevivência do seu lar, assim como da
consideração do seu marido. Na realidade, a virgindade tem um custo. A jovem
rapariga que chega virgem ao casamento é considerada como uma mulher virtuosa que dá importância ao valor do seu corpo.
Canta-se para ela uma canção que faz a apologia da virgindade e o elogio da
recém-casada que soube preservar a virgindade. Depois da canção, há diferentes
presentes da parte do marido, dos amigos, da mãe do marido e, frequentemente,
dos pais. Mas mais importante nesses momentos solenes é a extrema valorização
da mulher casada e da sua mãe.

O escudo contra os prazeres carnais
Uma gravidez antes do casamento constitui um dos atos mais temidos porque considerado o mais vergonhoso. Numa sociedade de tradição oral como a
nossa, a memória coletiva tem o papel de uma biblioteca. Os feitos e gestos são
arquivados e expressos sob a forma de canções. Qualquer ato vergonhoso que
atenta contra a honra de um indivíduo e da sua família é inesquecível. As estratégias de luta contra a gravidez antes do casamento passam pela preservação da
virgindade.

A pureza genealógica do sangue
A coesão do grupo étnico, tal como a preservação dos marcadores culturais
que permitem ler e compreender o funcionamento da sociedade mauritana, passam pelo respeito estrito das estratégias matrimoniais endogâmicas que permi58
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tem garantir a pureza genealógica do sangue. A prática exogâmica é fortemente
combatida porque ela perturba o tecido social bem como os seus pontos de referência axiológicos.
Na verdade, toda a mistura de sangue atenta contra a lógica tradicional que
a considera como contrária à natureza. As estratégias para preservar a pureza
genealógica do sangue são rigorosamente codificadas. É através da mulher e do
casamento consanguíneo que se perpetua a pureza genealógica do sangue. “Um
bloqueio consanguíneo” é de rigor para atingir este objetivo. Considera-se que
a excisão confere à mulher certas qualidades morais: a fidelidade ao marido e o
comedimento.

A descendência gloriosa
Em todas as sociedades há personagens ilustres que encarnam os modelos
de conduta e também um ideal de bravura. Numa comunidade em perpétuo
combate contra a hostilidade da natureza, qualidades como a bravura, a temeridade e o conhecimento são virtudes erigidas em valores absolutos. O destino de
uma criança está fortemente dependente das qualidades morais da sua mãe. Esta
é uma crença profundamente enraizada nas mentalidades.

As virtudes conjugais
Uma mulher não excisada não pode agradar ao seu marido. É preciso compreender com essa afirmação que uma mulher excisada é mais atraente sexualmente para um homem. Essa falsa perceção testemunha o grau de condicionamento cultural das mulheres, que devem abstrair-se da sua própria pessoa para
agradar aos homens. Esse argumento ganha toda a sua amplitude num quadro
social marcado pelo fenómeno das “solteironas” e pelo aumento da poligamia.
Em resultado dos critérios de seleção dos futuros cônjuges, muitas raparigas não
conseguem casar-se. O vocábulo “virtudes conjugais” encerra em si qualidades
físicas e pessoais (charme), bem como qualidades morais (fidelidade), e um saber
estar e fazer destinado a agradar ao marido.
De todos estes argumentos depreende-se que a prática das mutilações genitais femininas é essencialmente percebida como um escudo para os comportamentos desviantes que são julgados vergonhosos e que atentam contra a honra
do grupo familiar. É preciso notar que estes argumentos não são mais do que
preconceitos sem fundamento e não resistem ao assalto dos contra-argumentos
culturais.

A dimensão pedagógica dos contra-argumentos culturais
A contra-argumentação articula-se em torno dos conceitos de hattaade (constatar) e teskaade (memorizar), que incitam à reflexão. Através dessa forma de pe59
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dagogia ativa, quisemos levar as populações, e mais particularmente as jovens
raparigas estudantes de liceu, a apropriar-se desta teoria. A pertinência e o peso
da contra-argumentação cultural devem-se a uma observação rigorosa da realidade e da vivência das populações mauritanas.
Educar fazendo passar uma mensagem que não fere as mentalidades, sensibilizar fazendo rir, despertar e levar os grupos-alvo a colocar-se questões, ou mais
ainda, a aderir e apropriar-se do discurso para modificar os comportamentos, é
esse o credo da Equipa de Investigação sobre as Mutilações Genitais Femininas.
Assim, através dos seus múltiplos aspetos, a teoria da contra-argumentação
cultural é um meio de contornar o carácter tabu de todas as questões relativas à
sexualidade no seio da sociedade haalpulaar. Permite combater a ignorância e
perturbar o edifício de justificação e legitimação da prática das mutilações genitais femininas. Instala a dúvida e estimula a reflexão face a argumentos culturais
que não deixam espaço a nenhuma forma de questionamento, porque sempre foram formulados e apresentados como verdades últimas e imutáveis. Este corpus
etnográfico que contém os contra-argumentos culturais é provisório, dado que a
luta contra as mutilações genitais femininas continua, e esse corpus enriquece-se
com o combate pelo respeito dos direitos das mulheres.
O sentido de honra está profundamente enraizado nas mentalidades, daí
esse orgulho e amor-próprio que por vezes roçam o ridículo. É preciso chamar a
atenção das populações, e mais particularmente das mulheres, sobre o facto de a
excisão não impedir de nenhuma forma a desonra e que esse argumento pode ser
ilustrado por novas condutas sociais “fora da norma”, que emergiram durante as
três últimas décadas de seca e que levaram à rarefação dos recursos haliêuticos e
agropastorais, principais fontes de receita das populações mauritanas.

A excisão não é uma solução contra a gravidez fora do casamento
As gravidezes antes do casamento, ainda que fortemente reprovadas, existem mesmo assim. Acontece mesmo que uma rapariga que tenha tido “um acidente”, segundo uma expressão correntemente utilizada pelas populações, consiga anos mais tarde casar-se. É cada vez mais evidente que a excisão não é esse
pretenso escudo poderoso contra o prazer carnal. O medo da vergonha ligado a
uma gravidez antes do casamento é fortemente atenuado pelos métodos contracetivos modernos. Convém, contudo, sublinhar que qualquer ato cometido num
período da vida e não conforme às normas de conduta morais e religiosas constitui um grande obstáculo para o casamento.
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A excisão não pode domar os desejos
O comportamento atual da mulher diwo (mulher divorciada) é um argumento de peso para demonstrar que não há uma relação lógica entre a conduta moral
e o facto de ser excisada. Na verdade, observámos um novo fenómeno de mulheres divorciadas que se transformam em celibatárias endurecidas (célibataires
endurcies9) e que, por isso, são fortemente cortejadas.

A pureza genealógica do sangue é um mito
A preocupação com a pureza é uma preocupação essencial no seio desta comunidade onde todo o relato genealógico se situa na linhagem considerada mais
pura. E, no entanto, “não há genealogia sem interrupções” afirmava o professor
Omar Ba, um ardente defensor dos nossos valores socioculturais. Ele considera
que toda a família tem, algures, um elemento que constitui uma nódoa.

Cada criança segue o seu destino
A crença de que a prática das MGF é o garante de uma descendência gloriosa não resiste a uma análise crítica. O primado dos valores materiais perturbou
fortemente a noção de glória. Hoje, os mais gloriosos são os ricos e todo o mundo
fala apenas dos seus feitos e gestos. “Os atos gloriosos já não são os atos gloriosos
de hoje. O glorioso está hoje marcado por uma forte conotação financeira e material”, afirma Babacar Diouf (Diouf, 2001, p. 2). Esta constatação é uma chamada
à razão e ao seu sentido.

As mulheres de Meca rezam e fazem a peregrinação, apesar de não
serem excisadas
O peso da religião nos comportamentos e práticas sociais é muito importante. Meca é vista como um lugar sagrado onde o espírito da sharia islâmica se
manifesta. A grande maioria das mulheres inquiridas ignoram que a prática da
excisão não está em vigor na Arábia Saudita. O lugar santo exerce uma tal fascinação sobre o imaginário popular dos mauritanos que a vulgarização desta ideia
arrisca abalar convicções muito enraizadas. É preciso sublinhar que a maior parte
dos marabus não têm uma grande cultura geral. Ignoram frequentemente esta
realidade e fecham-se, assim, numa interpretação literal dos hadiths. Não passa
pela cabeça de ninguém dizer que as mulheres wolof não estão preparadas para
rezar porque não são excisadas. Nas cláusulas que selam o casamento entre um
muçulmano e uma mulher “das gentes do livro”, não há nenhuma referência à
excisão. É preciso então insistir nesse argumento para infletir os comportamentos
sociais.
9

N.T.: A exemplo do país vizinho Senegal, onde há um discurso importante em termos de categorização social sobre as mulheres “celibatárias” e “divorciadas”. Estas categorias são consideradas
“novas categorias” sociais e merecem atenção em diversos círculos.
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O estatuto da mulher divorciada ou da diwo
A observação rigorosa da vivência quotidiana das populações deixa aparecer
muitas falhas quanto ao argumento cultural que veicula a ideia segundo a qual
a mulher excisada “fica tranquila” –“Haddinnde ina deena debbo”. Este argumento não resiste à realidade. Com efeito, não apenas a preservação da virgindade até ao casamento não pode ser considerada garantia de fidelidade conjugal
no futuro, como o comportamento atual de uma diwo (uma mulher divorciada à
procura de um novo marido) prova a caducidade de tal argumento.
A libertinagem sexual a que se entrega a diwo de uma forma velada, mas demasiado percetível pelo coletivo, é um argumento importante para a luta contra
as mutilações genitais femininas. Na verdade, vemos bem que apesar da modéstia sexual supostamente obtida, o desejo de enriquecimento e de aparência podem despertar um instinto sexual que pensaríamos domesticado e adormecido
pela excisão.

A excisão de uma rapariga consciente de si assemelha-se a uma
violação
Excisar uma rapariga consciente é muito constrangedor e assemelha-se a
uma forma de perseguição da jovem rapariga, cuja totalidade da disciplina cultural do corpo consiste em dizer que as suas partes íntimas devem ser tocadas
apenas pelo seu futuro esposo. Convém sublinhar que "Xeevaade” significa violação e que a violação é vista no seio da sociedade haalpulaar como a transgressão
de um interdito ligado à honra e dignidade da mulher.
A violação é vista como uma ferida que não cicatriza nunca, “Xeevuya ko
uure nde sellata”, mas também como uma porta para a entrada da desordem no

seio do grupo étnico no sentido em que perturba as estratégias matrimoniais. A
mutilação genital feminina provoca um sofrimento moral e emocional, pois ela
é vivida como uma vergonha que atinge a honra e dignidade da rapariga, como
o clama o tocante e pertinente contra-argumento cultural elaborado por uma jovem adolescente de Kaédi: “Xeevaade debbo ko hersinnde zum”.

A filosofia da contra-argumentação cultural aplicada aos direitos
humanos em geral
•

Identificar os mecanismos de proteção dos direitos humanos na sociedade haalpulaar questionando o património cultural. Esta etapa destina-se a recolher e coligir provérbios, ditados, sentenças e asserções que
tenham relação com os direitos humanos.
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•

Recensear os diferentes argumentos culturais que justificam certas práticas ou violências contra as crianças e as mulheres e que podem ser
consideradas como violações dos direitos da pessoa humana.

•

Observar as práticas consideradas como violações dos direitos humanos, recolher os testemunhos junto das vítimas e levá-las a terem a coragem de testemunhar em público sobre os danos sofridos.

•

Exaltar o sentido da dignidade, da honra e da consideração devida a
toda a pessoa, baseando-se em valores estruturantes da personalidade
africana.

•

Elaborar os contra-argumentos culturais que condenam, denunciam e,
ao mesmo tempo, revalorizam todos os procedimentos de proteção do
direito da pessoa humana. Isso supõe o cuidado de ver como o tema
tratado é percebido no imaginário popular das populações. O princípio
da precaução deve-se ao facto de que cada cultura tem cânones precisos
para veicular e tratar as informações.

•

Testar os diferentes contra-argumentos junto dos grupos-alvo. Esse teste permitirá saber o grau de recetividade e adesão das populações em
relação aos argumentos elaborados, e permitirá ainda saber o limiar de
tolerância dos enunciados e do conteúdo por parte das populações.

Os motivos de satisfação
Esta responsabilização das adolescentes sobre o seu próprio destino constitui para nós um real motivo de satisfação. A confiança depositada, o respeito e a
consideração social que sentimos em relação a estas raparigas despertaram e estimularam o seu espírito criativo. São agora capazes de lançar um debate e trocar
informações e experiências sobre todas as práticas nefastas. A teoria da contra-argumentação cultural regista algum progresso em certos países africanos como
o Senegal, o Níger, o Mali e mesmo na Europa, onde encontramos fortes comunidades haalpulaar que utilizam esta estratégia cultural de luta contra as violações
dos direitos das mulheres. A nossa equipa bate-se para encontrar financiamentos
para atacar outras práticas tradicionais que constituem graves violações dos direitos das mulheres.

Recomendações
As recomendações seguintes são suscetíveis de ser retidas no quadro da luta
contra as mutilações genitais femininas em todas as sociedades africanas tradicionais, e mais particularmente na sociedade haalpulaar.
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•

Identificar as cidades, aldeias e grupos onde a prática das mutilações
genitais femininas é muito elevada.

•

Estabelecer um diálogo permanente com as autoridades de saúde e o
pessoal das estruturas escolares.

•

Colaborar e sensibilizar as associações aldeãs ou étnicas com o objetivo
de levar a cabo ações dirigidas às mães de família.

•

Alertar as mães de família das perseguições judiciais eventuais no caso
de mutilação das raparigas.

•

Pôr à disposição das mães de família e submeter à sua crítica os contra-argumentos culturais.

Conclusão
A contra-argumentação cultural é um processo pedagógico dinâmico. Interpela as populações e associa-as à procura de soluções para os seus problemas. É
também um instrumento racional de investigação dos fundamentos das práticas
tradicionais nefastas e um modo de resistência cultural, face à ignomínia da qual
toda a cultura humana continua dependente.
Convém, por fim, sublinhar que a contra-argumentação cultural é, em última instância, um apelo ao dever da memória, de justiça, de reparação e de reconciliação.
A luta pela promoção dos direitos humanos em África não poderá ser feita sem uma luta feroz contra a impunidade. Lembrar-se dos feitos desumanos
e degradantes (siftorde) e bater-se contra os perigos do esquecimento (yejitde) é
uma necessidade. Trata-se de mantê-los no imaginário popular das populações
sem ódio, mas para evitar qualquer forma de regressão, podendo reprogramar os
comportamentos inaceitáveis.
O convite ao abandono da prática da mutilação genital feminina deve ser
apresentado como a renúncia a uma forma de ignomínia tal como a encontramos
em todas as culturas humanas. Ela não deve ser percebida como um processo das
culturas, nem como a expressão de uma vontade hegemónica ocidental que se
manifesta através da globalização.
As palavras do enviado especial encarregue da questão da violência contra
as mulheres ilustram este convite:
Os Estados têm o imperioso dever de lutar contra essas práticas culturais que se
traduzem pela violência contra as mulheres, que as degradam e humilham, e que
as impedem de exercer plenamente os direitos fundamentais. As normas internacionais exigem aos Estados que levem a cabo uma ação concertada para erradicar
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essas práticas mesmo que aqueles que as defendem afirmem que elas são fruto de
crenças e ritos religiosos.

Este convite é um apelo à razão e ao coração que conduz às normas universais dos direitos humanos. Um marcador cultural não pode participar na afirmação e preservação da identidade se não estiver em conformidade com os direitos
humanos. “De qualquer das formas, um dia teremos de fazer o inventário dos
nossos valores e práticas tradicionais”, afirma Victor Topanou.
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Este artigo foca-se nas principais conclusões da minha pesquisa de doutoramento
com o título “Promessas Vazias? Conformidade com o Quadro dos Direitos Humanos em relação ao Corte/Mutilação Genital Feminina no Senegal”. A minha
investigação considera o Corte/Mutilação Genital Feminina de uma perspetiva
do direito internacional relativa aos direitos humanos. Nas últimas décadas, o
discurso em relação à eliminação do C/MGF posiciona-se dentro do alcance dos
direitos humanos internacionais e regionais. A prática é considerada uma forma
de Violência contra as Mulheres (VAW1) e uma violação dos direitos humanos.
Um quadro de direitos humanos abrangente existe tanto ao nível internacional
como ao nível regional, legislando a violência contra as mulheres (VAW) e práticas nefastas em geral e o C/MGF em particular. Apesar das várias normas internacionais e regionais (quase) legais focando-se no C/MGF, a taxa de prevalência
mantém-se elevada em muitos países. Isso levanta a questão de saber até que
ponto os Estados se conformam ou, no caso do C/MGF, aparentam não se conformar ao quadro dos direitos humanos criado para eliminar a prática a nível mundial. A questão central da minha investigação para doutoramento é a seguinte:
“Que fatores explicam a conformidade e/ou não conformidade com o quadro dos
direitos humanos em relação à prática do Corte/Mutilação Genital Feminina no
Senegal?”

A prevalência do C/MGF no Senegal
Os Inquéritos Demográficos e de Saúde (DHS2) e os Inquéritos de Indicadores Múltiplos e de Saúde (MICS3) oferecem-nos dados consideráveis sobre a pre1

N.T.: Opta-se por se manter o acrónimo VAW, em detrimento de FVM que corresponderia à tradução, pelo seu reconhecimento internacional e utilização nos mais variados textos de direitos humanos sob esta forma.
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N.T.: Também aqui se optou por manter o acrónimo internacional.

3

N.T.: Também aqui se optou por manter o acrónimo internacional.
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valência e natureza do C/MGF. As estatísticas mais recentes mostram que 22,7%
das raparigas e mulheres entre os 15 e os 49 anos, no Senegal, sofreram o C/MGF
(DHS, 2016). Em 2005, a taxa de prevalência4 nacional foi de 28,2%, o que quer
dizer que na passada década a prevalência do C/MGF entre as raparigas e mulheres entre os 15 e os 49 anos baixou 5,5%. O C/MGF não é praticado de forma
consistente pelo país e há grandes diferenças regionais. Em Kédougou, Matam,
Sédhiou, Tambacounda e Kolda a prática é generalizada (80-95%), enquanto nas
regiões de Diourbel, Thiès, Louga, Kaolack e Fatick, a prevalência é baixa (010%). A prevalência do C/MGF no Senegal é também fortemente influenciada pela
etnicidade: é comum que a prática seja feita entre os grupos étnicos Mandingue,
Haalpulaar, Diola e Soninké5. O C/MGF é muito menos comum entre os outros
grupos étnicos, incluindo os Wolof e Serer (ver Tabela 1 abaixo).
Tabela 1 – Prevalência do C/MGF. Diferenças étnicas
Grupo étnico

2005

2010

2014

2016

Mandingue

73,7%

81,9%

64,4%

65,2%

Haalpulaar

62,1%

54,5%

51,8%

52,0%

Diola

59,7%

51,5%

46,2%

54,5%

Soninké

78,2%

64,9%

42,9%

58,8%

Serer

1,8%

2,2%

2,4%

0,9%

Wolof

1,6%

0,9%

1,3%

0,8%

De acordo com os dados DHS mais recentes, a maioria das mulheres e raparigas senegalesas sofrem o tipo I (54,3%), 12% sofrem o tipo II e 7,1% sofrem
infibulação. De notar que os dados anteriores a 2010 indicam que nesse momento
o tipo II era o mais comum (em 2005 82,7% sofreram o tipo II e em 2010 o valor
cifrou-se nos 52,7%). Isto indica uma tendência para formas de corte menos severas, mas a prática do C/MGF continua a ser tradicional no Senegal. Uma praticante tradicional procedeu ao C/MGF na quase totalidade das mulheres (92,8%),
independentemente do tipo de C/MGF operado. O C/MGF no Senegal é feito em
idades muito baixas. As estatísticas mostram que 72,2% das mulheres sofreram
C/MGF antes dos 5 anos de idade. Além disso, 13,1% das mulheres sofreram a

operação entre os 5 e os 9 anos de idade, 6,3% entre os 10 e os 14 e em 1,3% dos
casos, a mulher tinha 15 ou mais anos. É importante ter em conta que a maioria
4

N.T.: A “taxa de prevalência”, expressão mais correta e exata na língua portuguesa, será daqui em
diante, neste artigo, apenas referida como “prevalência”.
5

N.T.: Neste caso todas estas etnias têm termos portugueses mas opta-se por manter as designações
tal como são encontradas no país.
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das mulheres (81,1%) e homens (68,4%) no Senegal acreditam que o C/MGF não
é uma prática recomendada pela religião e tanto mulheres (80,1%) como homens
(79,7%) acreditam que a prática deveria ser abandonada.

Compromisso forte com o quadro dos direitos humanos…
O governo senegalês afirmou em diversas ocasiões que tem um compromisso de longa data com a democracia e a tradição de promover, proteger e respeitar
os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O Senegal tem sido parte ativa no movimento internacional de direitos humanos e ajudou a codificar as leis
internacionais de direitos humanos ao participar nos processos de conceção de
diversos tratados de direitos humanos. Segundo o governo do Senegal, há um
sincero desejo e uma genuína vontade política de proteger os seus cidadãos de
violações de direitos humanos e melhorar a condição dos direitos humanos no
terreno.
O Senegal assinou e ratificou todos os tratados de direitos humanos que
são relevantes em relação à prática do C/MGF (ver Tabela 2) sem ter feito qualquer reserva relativamente a nenhum dos tratados, nem limitado o alcance das
obrigações impostas pelos mesmos. Isso significa que o Senegal está obrigado a
conformar-se com todas as provisões legais avançadas nestes tratados de direitos
humanos.
Tabela 2 – Ratificação de tratados pelo Senegal
Tratado

Ano

Convenção para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)

1985

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR)

1982

Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC)

1990

Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (ACRWC)

2001

Protocolo do ACHPR sobre os Direitos da Mulher em África
(Protocolo de Maputo)

2004

Carta Africana da Juventude (AYC)

2009

À primeira vista a extensão da conformidade parece prometedora. A Constituição senegalesa estabelece o gozo de direitos sem discriminação e tem uma
provisão específica proibindo “todas as mutilações físicas” (Artigo 7). Um impressionante quadro institucional foi constituído, consistindo em muitas Instituições Nacionais de Direitos Humanos (NHRI) que estão envolvidas na promoção e
proteção dos direitos humanos. Além disso, em 1999 a lei nacional (Lei nº 99-05)
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modificou o Código Penal para criminalizar o C/MGF. O Código Penal proíbe todas as formas de C/MGF, incluindo a medicalização do C/MGF. A penalização vai
de seis meses a cinco anos de encarceramento. O Artigo 299bis do Código Penal
diz o seguinte:
Aqueles que tenham levado a cabo ou tentado um ataque à integridade do órgão
genital feminino, pela remoção parcial ou total de uma ou mais das suas partes,
pela infibulação, ou dessensibilização, ou outros quaisquer meios, serão punidos
com seis meses a cinco anos de encarceramento. A pena máxima será aplicada se as
mutilações sexuais forem praticadas, ou promovidas, por uma pessoa dos campos
da medicina ou paramedicina. Quando a operação conduzir à morte, a pena será
de trabalhos forçados para toda a vida. A mesma sentença será dada a qualquer
pessoa que der instruções para serem cometidas estas mutilações sexuais ou provocá-las através de dádivas, promessas, incitamentos, ameaças, intimidação, abuso
de autoridade ou de poder.

Além de passar uma lei nacional criminalizando o C/MGF, o governo senegalês desenvolveu também Planos de Ação Nacionais (PAN) e muitas outras
políticas destinadas à prevenção e eliminação do C/MGF. Há dois PAN – Plano
de Ação Nacional para o Abandono da Prática das Mutilações Genitais Femininas (2001) e Plano de Ação Nacional para a Aceleração do Abandono da Excisão
(2010) – e dois outros documentos de orientações (Argumentário Médico sobre
a Excisão e Argumentário Islâmico para o Abandono da Excisão no Senegal).
Estes documentos são de natureza muito abrangente e multidisciplinares no seu
alcance, desenhados para promover e proteger os direitos das raparigas e mulheres e para apoiar o abandono coletivo de todas as formas de C/MGF. Ademais,
as Organizações da Sociedade Civil (OSC) – incluindo a OSC Tostan, que foi uma
das primeiras, e talvez a mais conhecida OSC devido aos seus esforços de base
para o abandono do C/MGF – estão ativamente envolvidas no que toca às ações de
sensibilização ao nível comunitário. Contudo, e apesar de – num primeiro tempo – a abrangência da conformidade no Senegal poder parecer prometedora, os
meus dados empíricos (recolhidos no terreno entre setembro de 2013 e fevereiro
de 2014) mostram que não devemos ser tão otimistas.

…mas abrangência limitada da conformidade
Apesar da existência de legislação criminalizando a prática, o C/MGF continua a ser praticado no Senegal com impunidade. A lei não foi suficientemente
implementada nem aplicada. Desde a adoção da lei em 1999, apenas um pequeno
número de indivíduos foram acusados de C/MGF. As excisadoras ou membros
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da família que foram acusados, não cumpriram a sentença de prisão máxima e
foram libertados mais cedo. De acordo com os inquiridos (incluindo representantes do Governo, sociedade civil e organizações internacionais), o número de casos de tribunal não é representativo da incidência do C/MGF no Senegal. Uma das
razões prende-se com a recusa das pessoas em participar os casos à polícia. Um
representante de uma organização internacional respondeu da seguinte forma:
“A lei não é o problema. A lei está lá e é boa. Mas a comunidade não participa os
casos de MGF à Justiça”. O Senegal não estabeleceu um mecanismo nacional para
a implementação e monitorização da legislação e aplicação da lei, e os recursos
adequados não foram disponibilizados para a implementação dos quadros legislativos destinados a eliminar o C/MGF.
O mesmo se aplica à implementação dos PAN e políticas públicas. Apesar
destas políticas terem muito potencial em relação à coordenação de ações no
campo do C/MGF no Senegal, elas não são bem implementadas. Os mecanismos
de responsabilidade (accountability) adequados, aos níveis nacional e local, para
monitorizar a adesão e implementação dos quadros jurídicos, não existem. O
Conselho Nacional para a Promoção do Abandono do C/MGF (Conseil National de
Promotion de l’Abandon de l’Excision) devia ser criado pouco tempo depois da adoção do PAN, como organismo político de orientação e decisão ao mais alto nível.
Além disso, deviam ser criados um Comité de Coordenação Técnica Nacional,
um Comité Regional e um Comité Departamental. Contudo, no período correspondente à minha pesquisa, havia muitos problemas em relação à implementação
desta estrutura nos diferentes níveis e nenhum dos Conselhos ou Comités estava
operacional. Nenhuns recursos foram alocados para a implementação de políticas e programas pelo governo senegalês: em lugar disso, foi o Programa Conjunto
UNFPA-UNICEF que alocou recursos financeiros para a implementação dos PAN.

O Senegal não está em conformidade com a obrigação de dar o apoio adequado às vítimas de C/MGF, nem com a obrigação de proteger mulheres que estão em risco de serem sujeitas ao C/MGF. Os interlocutores explicaram que não
há serviços de apoio social e/ou psicológico específicos e adequados destinados a
raparigas e mulheres que tenham sido sujeitas ao C/MGF ou que estejam em risco. Mais especificamente, no período em que realizei a minha investigação, não
havia linhas de apoio, serviços de acolhimento especializados ou casas seguras
para mulheres e raparigas em risco ou fugindo do C/MGF.
O Senegal não está em conformidade com a obrigação de criar uma consciencialização pública em todos os setores da sociedade no que respeita ao C/MGF,
através de informação, educação formal e informal, e programas de proximidade.
A sensibilização no Senegal é feita sobretudo por OSC e os interlocutores foram
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críticos acerca do papel do Governo neste domínio. Muitos dos interlocutores
(incluindo representantes do Governo, organizações internacionais e sociedade
civil) explicaram que a sensibilização sobre o C/MGF não está integrada nos currículos dos/as alunos/as (por ex. de Medicina, Direito, Serviço Social). Não há
programas de formação em C/MGF para profissionais da saúde (médicos/as, enfermeiros/as, parteiros/as, psicólogos/as) detetarem e prestarem aconselhamento
às mulheres que foram submetidas ao C/MGF. Atividades de educação informais
e não formais, e formações em C/MGF, são esporadicamente oferecidas a setores
relevantes. O Governo não promove processos educativos de empoderamento
e que sejam sensíveis ao género. Se há iniciativas a este nível, elas são levadas a
cabo por agências das Nações Unidas e por OSC.
Finalmente, a maioria dos interlocutores argumentou que o C/MGF continua
a estar mal documentado e exprimiram a grande necessidade de mais investigação e recolha de dados sobre o C/MGF no Senegal. Um representante de uma
organização internacional disse que o C/MGF é muito complicado e explicou que:
“precisamos de investigação qualitativa para perceber as dinâmicas da prática”.
Os interlocutores explicaram que esta pesquisa é particularmente necessária uma
vez que as atitudes em relação ao C/MGF aparentam ser prometedoras, com 80%
da população favorável ao abandono da prática.

Fatores explicativos da (não) conformidade com o quadro dos
direitos humanos
Tendo em conta aquilo que se disse acima, a conformidade do Senegal com o
quadro dos direitos humanos para a eliminação da prática do C/MGF é de alcance
limitado. A questão mais importante é obviamente: quais são as razões? A minha
investigação de doutoramento demonstra que não há uma resposta taxativa à
“questão da conformidade” em relação à prática do C/MGF no Senegal, mas uma
complexa mistura de fatores a interagir, gerando o comportamento do Senegal. Os
fatores mais importantes serão brevemente abordados nos parágrafos seguintes.

Pressão de grupos influentes
Grupos influentes e/ou grupos de interesse internos influenciam a conformidade positivamente e negativamente no Senegal. Em primeiro lugar, a pressão
e influência dos marabus é um importante fator em relação à “questão da conformidade” no Senegal. A população do Senegal é predominantemente muçulmana (94%) e os marabus têm uma grande influência na sociedade senegalesa.
A população senegalesa (incluindo, entre outros, os políticos, juízes e oficiais de
polícia) são renitentes ou incapazes de se opor aos marabus. Os interlocutores
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explicaram que as esferas de influência dos marabus chegam literalmente a todos
os setores da vida. Um interlocutor explicou: “Eles [muçulmanos do Senegal]
não fazem as suas próprias escolhas, mas acreditam naquilo que os marabus lhes
dizem. Aceitam-no simplesmente”. Frequentemente, a posição do marabu é mais
importante do que a do governo senegalês ou das leis nacionais. Os marabus
têm também uma grande influência em relação à prática do C/MGF, uma vez que
todos são a favor da prática e defendem o C/MGF como parte da sua religião e
tradição. Quando a Lei nº 99-05 criminalizando o C/MGF foi debatida no Parlamento, o marabu supremo do norte do Senegal, Thierno Mountaga Tall, promulgou uma fatwa em que citou um hadith do Profeta, do qual inferiu que o C/MGF “é
um corolário da circuncisão [...] e ambas as operações são elementos intrínsecos
da natureza humana” (Ndoye, 2011, p. 134). Além disso, os marabus incitaram
os deputados muçulmanos a votar contra a proposta de lei. A influência dos marabus fez-se sentir não só em relação à adoção da lei mas também nos casos em
tribunal, onde influenciaram os resultados.
Em segundo lugar, a pressão e influência da sociedade civil é um fator importante em relação à “questão da conformidade” no Senegal. A sociedade civil
no Senegal é muito forte e as OSC têm uma voz importante. As OSC no Senegal
pressionaram o Governo para ratificar os tratados de direitos humanos. Os ativistas e as OSC tiveram particular importância em trazer o assunto do C/MGF para
o público em geral nos anos 1990, e também na pressão para a adoção de uma lei
nacional criminalizando o C/MGF. As OSC têm um papel importante a desempenhar em relação à questão da conformidade, uma vez que fazem muito trabalho
no campo do C/MGF no Senegal. Um representante da sociedade civil explicou:
“Nas comunidades, as ONG fazem a implementação, em lugar do Estado”.

Personalidades políticas importantes
O papel das personalidades políticas também influencia a conformidade
no Senegal. O Presidente Léopold Sédar Senghor, o Presidente Abdou Diouf e
Ndèye Soukéye Gueye foram mencionados como pessoas influentes no processo
de conformidade positivamente e/ou negativamente. Os interlocutores mencionaram o Presidente Léopold Sédar Senghor em relação ao quadro de direitos humanos em geral. Foi alguém comprometido com a consolidação da democracia e
com o primado do direito, tal como com o respeito pela proteção dos direitos humanos. Os interlocutores descreveram-no como alguém de “mente muito aberta”
e “encorajador” nesse sentido. Em relação à prática do C/MGF especificamente, os
interlocutores explicaram que o presidente Abdou Diouf teve um papel importante. Foi um acérrimo defensor dos esforços para acabar com o C/MGF e tomou a
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dianteira para acabar com o C/MGF no Senegal. Os interlocutores caracterizaram-no como um advogado dos direitos humanos. No seu discurso de 1997, onde
abertamente tomou uma posição contra o C/MGF no Senegal, foi repetidamente
referido durante as entrevistas como um momento decisivo no Senegal. Além
destas, outra pessoa mencionada nas entrevistas foi Ndèye Soukèye Gueye, que
esteve durante muito tempo à frente do Departamento da Família. Os interlocutores argumentaram que enquanto esteve no poder as coisas em relação ao
C/MGF andaram rápido e o quadro estava a ser implementado. Foi elogiada pelo

seu papel durante o seu mandato no Ministério. Contudo, este fator também
pode influenciar a conformidade negativamente. Pouco depois de o Presidente
Abdou Diouf exigir uma lei criminalizando o C/MGF no Senegal no seu Conselho
de Ministros, recuou e disse que a lei tinha a intenção de ter uma natureza simbólica (Shell-Duncan et al., 2013, p. 817).

Falta de capacidade e de recursos ao nível do Governo
Há uma falta de recursos materiais, humanos e financeiros no Departamento
da Família (Direction de la Famille) do Ministério das Mulheres, Família e Crianças
(Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance), que é o órgão coordenador do
governo senegalês responsável pelas atividades relacionadas com o C/MGF. A
fraca capacidade do Departamento da Família e a falta de apropriação, coordenação e cooperação ao nível nacional (com outros ministérios, mas também com
outros atores no terreno) contribui para a não conformidade com o quadro dos
direitos humanos. Esta falta de capacidade provou ser um problema não apenas
ao nível ministerial mas também em relação às Instituições Nacionais de Direitos Humanos (NHRI) ao nível nacional. As autoridades senegalesas criaram um
quadro institucional impressionante, constituído por muitas NHRI envolvidas na
promoção e proteção dos direitos humanos, mas não há uma divisão clara de
tarefas ou coordenação entre estas instituições.

Falta de dissuasão
Apesar dos relatórios periódicos aos Treaty Monitoring Bodies6 (TMB) serem
uma obrigação legal, os atrasos e o franco falhanço na submissão dos relatórios
têm sido características permanentes do sistema TMB. O Senegal não está em
conformidade com as suas obrigações de relatório, uma vez que nas últimas três
décadas demonstrou sempre atrasos extremos (por exemplo de 22 anos entre
6

N.T.: Opta-se por se manter esta expressão em inglês pois ela é usada consistentemente na literatura sob esta forma. Já as traduções encontradas em língua portuguesa não têm uma forma fixa,
pelo que uma tradução demasiado à letra poderia gerar confusões fazendo crer que se trata de um
conjunto de instituições especialmente criadas para o efeito, quando na verdade são órgãos dentro
das diferentes instituições que velam pelos tratados.
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relatórios submetidos ao Comité CEDAW) na submissão de relatórios periódicos.
Além disso, uma das fragilidades do mecanismo de monitorização é a falta de
incentivo para reportar os próprios erros. O Senegal demonstrou-se demasiado
otimista nos seus relatórios aos TMB e na Revisão Periódica Universal sobre as
medidas tomadas e o progresso feito em relação à eliminação do C/MGF no Senegal. Em muitos dos relatórios nacionais, a informação disponibilizada pelo governo do Senegal não correspondeu à realidade. Os TMB têm pouco poder para
forçar os Estados à conformidade com os procedimentos e algumas preocupações com a eficácia do sistema têm sido expressas. O problema é a falta de poder
de dissuasão, uma vez que os mecanismos de monitorização das Nações Unidas
e da União Africana são, em larga medida, impotentes para forçar o Senegal a ser
responsável ou punir o Estado quando não está em conformidade com o quadro
de direitos humanos.

Legitimidade e justiça
As considerações em relação à legitimidade e à justiça também desempenham um papel importante no Senegal. Costumes locais chocaram com normas
dos direitos humanos, o que foi por exemplo claramente observável em relação à
adoção da Lei nº 99-05 criminalizando o C/MGF em 1999. Houve uma resistência
generalizada contra a promulgação da lei. A resistência veio em primeiro lugar
das próprias comunidades, que tinham uma longa história de prática do C/MGF.
Sentiram que a sua cultura local estava a ser ameaçada. As comunidades praticantes consideravam o C/MGF como uma norma positiva e não aceitaram a lei.
Não podiam identificar-se com uma lei “injusta”. Os interlocutores explicaram
que enquanto as pessoas apoiassem a prática, uma lei nacional criminalizando
o C/MGF não as impediria de continuar. O UNFPA explica que ao nível local, as
normas sociais têm normalmente:
mais influência sobre o quotidiano das pessoas do que as ações do governo nacional. Do ponto de vista da sociedade, o poder reside no nível da comunidade. As
pessoas dão mais atenção às normas sociais – e aos líderes locais que as apoiam
– do que ao nível nacional. Identificam-se com as normas sociais de forma mais
vincada, mesmo que saibam que existe uma lei nacional (UNFPA-UNICEF, s.d., p. 4).

Preocupações reputacionais
As preocupações reputacionais são também importantes em relação à “questão da conformidade”. O Senegal tem medo de ferir a sua reputação, uma vez
que gosta de ser visto como um país respeitador na promoção e proteção dos
direitos humanos. Os interlocutores explicaram que o Senegal é, em geral, um
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país bastante orgulhoso. Mais especificamente, orgulhoso de ser uma exceção na
região no que concerne ao nível de democracia e ausência de golpes militares.
Um dos interlocutores argumentou: “Somos vistos como um bom modelo de democracia africana”. O Senegal quer manter essa posição e almeja estar “à frente”
dos outros países. Quer ser percecionado como um exemplo para os outros países africanos e vê-se como um “líder” na África Ocidental.

Pressão da comunidade internacional
Em geral, os interlocutores explicaram que o Senegal sente pressão da comunidade internacional para estar em conformidade com o quadro dos direitos
humanos. Os interlocutores responderam, por exemplo, que o Presidente Léopold Senghor “queria agradar ao Ocidente de tal maneira que aceitava tudo”.
Alguns interlocutores apontaram o fator económico como jogando um papel na
ratificação dos tratados e na conformidade. Argumentaram que a conformidade
com o quadro de direitos humanos garante ajuda ao Senegal; a distribuição de
ajuda externa entre países recetores é, de acordo com alguns interlocutores, um
importante fator que leva o Senegal a conformar-se.

Conclusão
O governo senegalês está muito otimista em relação ao progresso feito para
a eliminação do C/MGF no país. O governo do Senegal considera nos relatórios
nacionais submetidos aos Treaty Monitoring Bodies (TMB) que há “progressos significativos” (CAT, 2012, p. 9, para. 69; CRC, 2006, p. 22), que “passos gigantes”
(ACERWC, 2009, p. 27) foram dados, e que “resultados significativos foram alcançados” (United Nations General Assembly, 2013, p. 24) em relação à eliminação
do C/MGF no Senegal.
Contudo, apesar dos esforços do governo senegalês, as organizações internacionais (incluindo o Programa Conjunto UNFPA-UNICEF) e as OSC – que têm
de ser reconhecidas –, a minha investigação de doutoramento mostra que o alcance da conformidade com o quadro de direitos humanos em relação ao C/MGF
no Senegal é limitado. A esmagadora maioria dos meus interlocutores expressou
a sua preocupação com o hiato entre a propensão do Senegal para aderir aos
tratados de direitos humanos internacionais e regionais, por um lado, e conseguir que a prática de direitos humanos esteja em conformidade com os tratados,
por outro lado. A maioria dos interlocutores (maioritariamente representantes de
organizações internacionais e da sociedade civil, mas também alguns representantes do Governo) argumentaram que não veem o compromisso do governo senegalês em dar passos para eliminar o C/MGF na realidade. Um representante de
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uma organização internacional reclamou por exemplo que: “O facto de o Senegal
estar a ratificar todos esses tratados e convenções não quer dizer que a situação
dos direitos humanos no terreno seja muito melhor comparativamente à situação
dos direitos humanos de outros países similares na região”. Um representante
da sociedade civil disse: “Ratificamos muito, mas a implementação é muito limitada, às vezes mesmo inexistente”. A minha investigação conclui que há uma
clara necessidade de intensificar, expandir e melhorar os esforços em relação ao
C/MGF, para que uma maior conformidade em relação ao quadro de direitos hu-

manos possa ser atingida. Muito trabalho há ainda para ser feito para proteger
as raparigas e mulheres do Senegal que vivem atualmente com as consequências
do C/MGF e para prevenir que centenas de milhares de raparigas e mulheres em
risco sofram desta prática no futuro (próximo). Espero que a minha investigação
contribua para trazer mudanças positivas para estas raparigas e mulheres.
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estratégias e ações de promoção do abandono da excisão
e as determinantes socioantropológicos da excisão na guiné-conacri

A excisão é uma prática antiga que afeta entre 100 e 140 milhões de mulheres no
mundo. A maioria dessas mulheres vive na África subsariana, onde nove países
têm taxas de prevalência superiores a 80%. São eles a Gâmbia (80%), o Sudão
(88%), a Serra Leoa (88%), o Mali (89%), a Eritreia (89%), o Egito (91%), o Djibouti
(93%), a Guiné-Conacri (96%) (MASPFE, 2013) e a Somália (98%).
Desde há mais de trinta anos que se realizam vários e diversos esforços em
todos estes países, através de uma multiplicidade de abordagens e estratégias,
de centenas de intervenientes nacionais e estrangeiros e de importantes financiamentos, com o objetivo de reduzir a taxa de prevalência da excisão. Apesar destes
esforços a excisão não diminuiu na maioria dos países africanos e em particular
na Guiné-Conacri, onde, de acordo com os dados disponíveis, está aliás a progredir. Quais as determinantes socioantropológicas da excisão na Guiné-Conacri?
Quem são os atores que estruturam e reestruturam a prática da excisão? Quais
são as estratégias e as ações que foram desenvolvidas durante estes trinta anos e
quais os efeitos observáveis dessas estratégias? Que mudanças foram efetuadas?
Finalmente, o que devemos fazer para inverter esta tendência?
Este artigo apresenta algumas respostas a estas questões através da utilização de dados de dois estudos. Um foi realizado em 2015 e aborda as determinantes socioantropológicas da excisão na Guiné-Conacri e o segundo é de 2016
e é centrado na avaliação de projetos e programas de promoção do abandono da
excisão.
Metodologia
Nos dois estudos, dois questionários e entrevistas individuais e de grupo
completaram a pesquisa documental. No primeiro estudo, 2179 pessoas foram
entrevistadas através de um questionário em nove municípios (Forécariah, Boké,
Gaoual, Kindia, Labé, Kouroussa, Kankan, Guéckédou et N’zérékoré), em duas
comunas de Conacri (Ratoma e Matoto), em 18 submunicípios e/ou municípios
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urbanos e 103 bairros e/ou aldeias. Foram realizadas sessenta entrevistas individuais e três entrevistas de grupo completaram o dispositivo de pesquisa do
primeiro estudo.
Destas 2179 pessoas, 56% eram homens e 44% eram mulheres. Destes, 52%
eram chefes de família (1229 agregados familiares). Dos 1229 agregados familiares, 670 eram compostos por homens com o estatuto de “chefe de família” e 559
eram compostos por mulheres com o estatuto de “esposas do chefe de família”.
Nesta amostra, 189 eram líderes religiosos e/ou comunitários, 208 eram agentes
de saúde e/ou excisadoras, 212 eram professores/as, 160 eram membros de associações e/ou ONGs e 181 eram raparigas entre os 6 e os 15 anos de idade.
No segundo estudo, o questionário utilizado permitiu inquirir 1980 pessoas
de um total de 2497 visadas na amostra de partida. Os respondentes-alvo vivem
em onze comunas (sete urbanas e quinze rurais) da Guiné-Conacri (Ratoma, Matoto, Forécariah, Télimélé, Mamou, Labé, Pita, Kouroussa, Kankan, Guéckédou,
Kissidougou e N’Zérékoré). No interior das comunas, as pessoas inquiridas provêm de 46 bairros e/ou distritos e de cerca de 105 setores e/ou aldeias; 58% das
pessoas interrogadas vivem em zonas rurais e 42% em zonas urbanas. Foram
realizadas 60 entrevistas individuais e três entrevistas de grupo.
Das 1980 pessoas inquiridas, 4 são médicos/as, 18 são enfermeiros/as, 68 são
parteiras, 43 são técnicos/as de saúde e 9 declararam ser agentes de saúde sem
especificar as suas qualificações. A pesquisa também encontrou 39 mulheres que
declararam ser excisadoras “tradicionais”.
Dos 1980 inquiridos, 197 são líderes comunitários (imãs, muezzins, chefes
costumeiros, etc.); 113 desses líderes comunitários foram entrevistados em zonas
rurais e 84 em zonas urbanas.

Resultados
Após a recolha, tratamento e análise dos dados do primeiro e segundo estudos, é possível organizar os resultados utilizando as principais questões colocadas. A primeira questão, a mais antiga e menos abordada na promoção do
abandono da excisão, refere-se às determinantes socioantropológicas da excisão.

Quais são as determinantes socioantropológicas da excisão na
Guiné-Conacri?
A primeira razão avançada para a realização da excisão, e que constitui o seu
fundamento, é o “respeito pelo costume”. Também referido como “fazer o que
outros fazem”. O que na realidade vai dar ao mesmo: conformar-se às normas
coletivas dominantes. Aquilo que Bourdieu chamou de habitus.
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O segundo motivo apontado para a realização da excisão é que “ajuda à
abstinência”1. Na verdade, a sexualidade feminina é restringida para que a rapariga possa chegar virgem ao casamento e honrar a sua família, em particular a
sua mãe, que assim mostrará a sua capacidade educacional e de controlo sobre a
sexualidade da sua filha.
Esta razão esconde uma espécie de ansiedade que está ligada à crença de
que uma menina que se prostitui é alguém que tem uma intensa necessidade de
relações sexuais. Também esconde um motivo, que não é referido, mas do qual
os adultos são conscientes: favorecer o funcionamento da poligamia através da
redução do desejo sexual das mulheres, permitindo assim que os homens tenham
várias esposas.
Os argumentos em torno das exigências religiosas também são referidos
para justificar a excisão. Neste caso, a excisão aparece como uma recomendação
para assegurar a purificação da mulher para a oração e para preparar a comida
do marido. No entanto, os dados mostram que o argumento da religião é um
“envelope” para legitimar uma prática.
O argumento da iniciação à socialização é facilmente mencionado, mas
raramente é defendido com firmeza, uma vez que a excisão atualmente é feita
principalmente na casa dos pais das meninas, e muitas vezes quando elas ainda
são de tenra idade. Os raros casos em que a iniciação faz sentido têm lugar nas
comunidades florestais, quando elas ainda vivem nessa região da Guiné-Conacri.

Quem são os atores que estruturam e restruturam a prática da
excisão?
Os resultados obtidos sugerem que a excisão é um processo com etapas,
questões familiares e de estatuto, trocas, segundas intenções e atores. Os atores
desempenham papéis diferentes e não têm todos o mesmo peso.
Entre esses atores, um dos papéis principais é desempenhado pela mãe (no
primeiro e segundo estudos) no desencadear do processo de excisão, na escolha
do tipo de excisão e no financiamento da operação. Embora seja a mãe que determina o tipo de excisão, acontece com frequência que as excisadoras acabam
por interpretar essa decisão praticando um tipo de corte de acordo com as suas
próprias considerações sobre qual é a melhor escolha.
Mesmo se num passado relativamente distante a posição do pai estava muito atrás da das avós e das tias paternas, na geração atual isso já não se verifica,
pois agora o pai intervém no tipo de excisão infligida às suas filhas.
1

Na realidade atual, o facto de chegar ao casamento sem antes ter tido um filho é largamente suficiente para acreditar a tese da “virgindade”.
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Se este recentramento do pai no cerne do dispositivo da excisão for confirmado, o pai torna-se não apenas naquele que tem autoridade para se opor à
prática, mas também, com a sua esposa, naquele que determina o tipo de excisão
a ser infligido às suas filhas.
O pai e a mãe não são quem acompanha as suas filhas aos serviços de saúde.
Nessa tarefa, as “tias paternas” e as homonymes2 são muito mais ativas e precedem
as mães.
Enquanto o pai era o principal contribuinte para o financiamento da excisão
das filhas mais velhas, atualmente assistimos a uma nova configuração onde o
pai está a recuar e a mãe está agora a assumir a responsabilidade financeira.
A mãe é seguida, de longe, na capacidade para iniciar o processo, pelas tias
paternas, pela avó, pela excisadora e, finalmente, pelo pai. As tias maternas são
as que se seguem nesta hierarquia e precedem as homonymes da menina a ser excisada, e são muito importantes especialmente na região florestal (Kpèlès, Kissis
e Tomas). Entre os Sussu, a avó também contribui quando se trata de financiar a
excisão.
O poder das mães no processo de excisão das suas filhas não lhes dá totalmente a capacidade de se opor devido ao medo que sentem de serem criticadas
pela família do marido, particularmente pelas irmãs do marido, e também devido ao futuro casamento das suas filhas. O peso real das mães no processo de
excisão parece estar correlacionado com a sua própria pertença étnica.
O pai desempenha um papel secundário, depois da mãe, no processo de
excisar ou não as suas filhas, mas é-lhe reconhecida a capacidade de se opor à
prática nas suas filhas. Esse poder é real. Ele não exerce esse poder por medo de
ser criticado pelas suas irmãs (as famosas tias paternas) e/ou pela sua mãe. Mas
a verdadeira preocupação dos pais é a perda de estatuto dentro da comunidade
masculina, sobretudo nas zonas rurais. Esta preocupação do pai é reforçada pela
da esposa, que teme que o seu marido deixe de participar nas decisões coletivas
devido à sua recusa em submeter-se a uma regra coletiva comunitária.
Entre os atores que desempenham papéis significativos, temos que destacar
os religiosos. A posição dos religiosos, em particular da religião muçulmana, é
ambivalente. Os crentes têm dificuldade em decifrar a posição clara dos imãs,
que às vezes “desencorajam” e às vezes “incentivam” [a prática], ou simplesmente mantêm-se em silêncio, ou simplesmente transformam-se em “especialistas
em excisão”, indicando mesmo qual o comprimento do corte a ser feito.
2

N.T.: Homonyme é o termo francês utilizado mais regularmente na África Ocidental francófona
para a pessoa que dá/escolhe o nome a uma criança. Esta pessoa desempenha um importante papel
ao longo da vida da criança.
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Esta ambivalência esconde especificidades que vão desde a abertura da Fraternidade Tidjania em relação à promoção do abandono da excisão, à oposição
da Quadria (minoritária na Guiné-Conacri), mas principalmente à oposição dos
Wahhabitas (em expansão).
Existem famílias que não realizam a excisão e não tentam escondê-lo, mas
que apenas raramente se mobilizam. Perante isto, essas famílias não têm influência sobre aqueles que praticam a excisão.

Quais as estratégias e ações desenvolvidas ao longo dos últimos
trinta anos e quais os efeitos observáveis dessas estratégias?
É possível apresentar esquematicamente as abordagens, com as combinações e justaposições de alguns atores no terreno, em sete pontos:
•
•
•
•
•
•
•

A abordagem sanitária, com a formação de profissionais de saúde para
criar atores de mudança;
A abordagem centrada nos direitos humanos e no desenvolvimento social integral (declaração pública de abandono ou não);
A abordagem “religiosa”;
A formação e reconversão das excisadoras;
A transformação dos ritos de passagem com o desenvolvimento de ritos
alternativos;
A informação sobre os riscos para a saúde (Informação, Educação e Comunicação - IEC);
A abordagem jurídica.

Estas diferentes abordagens foram experimentadas em quase todas as localidades (municípios, comunas, bairros e setores) do país. Existe uma abordagem
recente baseada na identificação e proteção das meninas não excisadas, que está
a ser experimentada na Guiné-Conacri, mas que ainda não possui bases teóricas
ou o afastamento suficiente para que possamos apresentá-la em pormenor neste
artigo.
Quando olhamos para a opinião das populações entrevistadas sobre as estratégias desenvolvidas no país, observa-se que a sensibilização não é vista como
sendo a mais apropriada. Esta estratégia só tem opinião favorável de 1% das
pessoas inquiridas.
O uso de SMS e das redes sociais é recente e ainda não chegou a muitas
pessoas. Apesar disso, e apesar das dificuldades de utilização que exigem conhecimento e competências em língua francesa, as redes sociais e as SMS aparecem
como uma estratégia que pode ser eficaz, pertinente e duradoura na promoção
do abandono da excisão em determinadas circunstâncias, principalmente junto
da juventude.
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A mesma situação de exposição fraca é observável em mesas-redondas e
em diferentes fóruns. Não obstante essa situação, as populações entrevistadas
apreciam o facto de terem direito a fazer uso da palavra nesses espaços de troca.
Os ritos alternativos são entendidos como a primeira estratégia apropriada
para garantir a promoção do abandono da excisão. Esta grande consideração pelos ritos de iniciação decorre da alta adesão a eles por parte das pessoas inquiridas nas zonas rurais, e sobretudo na região florestal (Guéckédou, Kissidougou,
N’Zérékoré).
As visitas domiciliares e o diálogo entre gerações também são fortemente
desejados pelas pessoas que vivem em zonas rurais. Inversamente, as declarações de abandono e as mesas-redondas são consideradas inadequadas. Os materiais de apoio à educação são a única estratégia que parece constante junto das
pessoas inquiridas. Infelizmente, essa estratégia ainda permanece marginal no
terreno.
A reconversão das excisadoras também é uma das estratégias mais antigas
empregues na Guiné-Conacri e é bem conhecida pelas pessoas inquiridas devido
à sua forte mediatização. No entanto, as pessoas inquiridas (cidadãos, profissionais de saúde e excisadores) concordam que, depois da “deposição das facas”,
as excisadoras são substituídas por membros das suas famílias e especialmente
por agentes de saúde. Esta substituição por agentes de saúde incentiva a prática
devido à redução dos riscos sanitários.
A identificação e proteção das meninas são bem vistas pelas pessoas que vivem em zonas rurais. No entanto, as pessoas inquiridas têm consciência da dificuldade em manter as meninas definitivamente protegidas da excisão, devido ao
escárnio e à rejeição a que são sujeitas pelas pessoas que lhes são mais próximas
e que as conhecem.
Em suma, esta estratégia é difícil de implementar devido a certas restrições,
como a veracidade das declarações de ONGs e a vigilância das meninas. Sendo
assim, é difícil assumir qual o papel que pertence às famílias, ou seja, a responsabilização dos pais de proteger as suas filhas contra formas de violência.
Podemos inscrever a penalização da excisão neste mesmo registo, mas com
uma diferença: a existência de órgãos de controlo e de sanções contra desvios do
arsenal jurídico. No entanto, a realidade do terreno sugere um uso reduzido do
arsenal jurídico por parte dos guardiães da lei.

Que mudanças foram alcançadas?
Após trinta anos de promoção do abandono da excisão, podemos observar
modificações no comportamento das populações. Essas mudanças não podem
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ser facilmente atribuídas a uma única estratégia, além das referentes às opiniões
que podemos, em grande medida, vincular às campanhas de IEC.
A análise de impacto realizada neste estudo permite-nos afirmar que certas
opiniões, desejadas e defendidas por essas estratégias, acabaram por se estabelecer. É o caso da desconstrução da ligação entre religião e excisão. Os dados recolhidos indicam que sete em cada dez pessoas inquiridas sabem que a religião,
particularmente a religião muçulmana, não obriga à excisão.
Esta opinião estabelecida não pode excluir os líderes muçulmanos dos atores
com os quais se tem de trabalhar, porque são considerados por todos os intervenientes como atores que influenciam e até incentivam à prática da excisão, mesmo que digam o contrário nas entrevistas.
Outra opinião estabelecida é a aprovação, com uma taxa de 83%, das diferentes mensagens que promovem o abandono da excisão. Esta forte aprovação
esconde ligeiras diferenças entre pessoas que vivem em zonas urbanas e rurais.
A prevalência permanece elevada, mas há sinais que sugerem uma tendência para a diminuição que ficou evidenciada nos DHS de 2005 e 2012 e que foram
confirmados pelo presente estudo com uma prevalência de 96% nas mães e 40%
nas suas filhas. É verdade que várias mães disseram que aguardavam a disponibilidade das suas filhas (durante as férias escolares), a idade das filhas e os meios
para as submeter a uma excisão, mas é muito provável que a proporção de meninas da última geração seja menos importante do que a das mães.
As mudanças mais significativas são observáveis no local, idade, número,
tipo, período, idade da excisão e os atores que intervêm no processo de excisão.
A excisão passou do “mato”, com excisadoras tradicionais, para as estruturas
de saúde. Antigamente, apenas 18% das mães foram excisadas num serviço de
saúde (podemos dizer durante os primeiros quinze anos de independência da
Guiné-Conacri), mas agora é esse o caso de 31% das filhas mais velhas, 34% das
que se seguem e 42% das filhas mais novas.
Uma outra tendência que começa a ser notada em relação ao local da excisão
é o facto de a excisão se estar a deslocar para a casa dos pais ou a casa da excisadora nas zonas rurais. O facto de se transformar a casa da excisadora num lugar
duplo, quer de excisão quer de convalescença, perpetua a tradição da casa de
excisão dos tempos antigos, com a excisadora a atuar como “agente sanitária” e
“guardiã da tradição e da difusão iniciática”, como nos tempos antigos.
Esta medicalização da excisão é um ganho em termos de saúde, mas não
protege completamente a excisão das complicações sanitárias logo após o ato.
Noventa famílias (54 em zonas rurais e 36 em zonas urbanas) indicaram ter constatado complicações sanitárias logo após a excisão das suas filhas.
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A idade da excisão está a diminuir e agora situa-se entre os 7 e os 10 anos e
entre os 10 e os 13 anos de idade na maioria dos casos. Após os 13 anos de idade, a intensidade diminui significativamente até se tornar rara após os 16 anos,
exceto na região florestal, onde a excisão é também iniciática. As variações entre
zonas urbanas e rurais são fracas, com exceção da excisão após os 16 anos e que
diz respeito apenas às zonas rurais.
Afigura-se que a multidão de meninas que caminham pelas ruas nas suas
roupas características é invisível, porque a excisão tornou-se individualizada nas
zonas urbanas, mesmo que permaneça coletiva nas zonas rurais.
Estudos realizados durante o período colonial, como o de Cheron (1933),
indicam que a excisão era feita “três meses após a colheita, entre o décimo e o
décimo quinto dias do calendário lunar, durante a estação fria (janeiro-fevereiro),
pela manhã, com o nascer do sol, numa quinta-feira” (Cheron, 1933, p. 297). De
facto, após a colheita (a abundância convida à festa) e sob a luz da lua, para
aproveitar a iluminação natural para organizar as festas, algumas pessoas mais
velhas acrescentaram, durante as suas entrevistas, que o período da lua cheia era
considerado um bom momento para a fácil cicatrização das feridas.
A situação atual mostra os efeitos da escolaridade sobre o período da excisão. Com efeito, independentemente do município ou da área de residência, as
férias escolares são o principal período de excisão na Guiné-Conacri. Esse período de grandes chuvas abrange não só as meninas que frequentam a escola, mas
também as que se encontram fora do sistema escolar.
As modificações mais tangíveis provocadas pelas campanhas de promoção
do abandono da excisão podem ser observadas sobretudo no tipo de excisão. Se
no tempo das mães o tipo dominante era “tirar tecido da zona vaginal”, com 70%
das mães entrevistadas, esta proporção diminuiu para 61% entre as primeiras
filhas, antes de diminuir ainda mais para 41% nas filhas mais novas.
O “entalhe”, feito em 28% das mães, passou para 43% nas suas filhas mais
velhas e para 54% nas suas filhas mais novas. No tempo das mães, ninguém fazia
o “faire-semblant”3 e muito poucos praticavam o “fechamento da vagina”. O faire-semblant progride lentamente entre as meninas nas zonas rurais, passando de
1% para 2% e um pouco mais rapidamente nas zonas urbanas, passando de 1%
para 5%.
O principal tipo de excisão muda. O lugar da excisão também segue a mesma tendência. Foi, assim, deslocado do mato para a casa dos pais, depois de ter
passado durante um período pelas estruturas sanitárias, que continuam a ser o
segundo lugar de excisão na Guiné-Conacri. Este deslocamento leva a excisão
3

Ferida simbólica, sem sangramento.
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para fora da esfera pública (e dos olhares de outras pessoas) para colocá-la no
centro da casa da família. As estruturas sanitárias em que a excisão é realizada
são, em primeiro lugar, os centros de saúde, ultrapassando as clínicas e os postos
de saúde.
Finalmente, os impactos mais significativos são no domínio dos indicadores
de processo (número de pessoas mobilizadas, informadas e/ou sensibilizadas,
número de workshops, etc.). Há progressos reais na formação, nas ferramentas
teóricas e na prática dos atores da excisão (agentes de saúde e excisadoras, religiosos, oficiais do tribunal, jornalistas e outros atores). No entanto, esses atores ainda não desempenharam plenamente o seu papel em termos de impacto
sobre o abandono da excisão. Podemos, na verdade, afirmar que os efeitos de
boomerang4 são importantes sobre certos atores, como o pessoal de saúde, devido
à forte medicalização da excisão.
Para concluir, podemos dizer que as campanhas de promoção do abandono
da excisão permitiram consolidar opiniões, mas ainda não as atitudes e comportamentos esperados: a diminuição significativa na prevalência da excisão. A
maior parte do trabalho ainda está por fazer, operando “a totalidade das mudanças significativas e duradouras na vida e no ambiente das pessoas e grupos que
têm uma relação causal direta ou indireta com os projetos implementados”.

O que podemos fazer para inverter a tendência?
O mais difícil para um investigador é dizer o que se deve fazer. Por essa
razão, vou começar por dizer o que não se deve fazer. Os dados disponíveis indicam claramente que é preciso deixar de fazer campanhas com mensagens exclusivamente orientadas para as mulheres, contra elas, como se elas fossem as
responsáveis e as culpadas pela situação da excisão.
Além disso, a visibilidade das ONGs internacionais e dos patrocinadores
internacionais nas campanhas de promoção do abandono da excisão deve ser
reduzida, a fim de evitar que as pessoas “deitem fora o bebé com a água do
banho”. Ouvimos cada vez mais os líderes de opinião a dizerem que a campanha contra a excisão é uma questão “ocidental” e que as ONGs locais são meras
“marionetas”. Por essa razão, a promoção do abandono da excisão deve deixar
de ser “ideológica” para se tornar das populações, assim como do Estado e dos
seus serviços, que devem ser o principal portador de ação (recursos humanos,
materiais e estratégias).

4
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Esta rutura epistemológica deve ser acompanhada por uma melhor coordenação entre as ONGs que “conhecem tudo melhor do que todos”, com estratégias
que gastam muito dinheiro, mas produzem poucos resultados.
Numa campanha de comunicação, a mensagem é tão importante como o
portador da mensagem. Infelizmente, a maioria das ONGs nacionais e dos atores
estatais exigem da população um comportamento que eles não praticam no seio
da sua própria família.
Para inverter a tendência, é necessário agir em várias direções, adaptar as estratégias às realidades regionais, locais e às particularidades comunitárias. Nesse
sentido, certas ações parecem dominantes e originais, tais como:
•

Mobilizar e tornar visíveis as famílias que não excisam, com o objetivo
de criar uma nova dinâmica através da introdução de uma nova realidade socioantropológica.

•

Segmentar as ações e o discurso em função dos principais atores (mães
das meninas, tias paternas, avós, homonymes, imãs e sobretudo os pais)
com argumentação cultural específica e mensagens adaptadas. A produção desses elementos de contra-argumentação cultural deve ser sempre
precedida de análises socioantropológicas atualizadas regularmente.

Deve ser relevante para todos os parceiros estratégicos e financeiros que o
principal instrumento na promoção do abandono da excisão seja o Estado, não
as ONGs ou as instituições internacionais. Cabe ao Estado organizar-se como um
“exército”, formado por vários órgãos especializados e agindo em conjunto com
um Estado-maior orquestrando o conjunto das tropas no terreno. Este Estado-maior só pode ser um serviço do Estado. Um Estado forte e consistente na sua
política permitirá credibilizar a ação dos atores no terreno.
E, uma vez que o exemplo tem um papel pedagógico, seria desejável que as
mais altas autoridades do país (Executivo e Legislativo) dessem ao povo a prova
de que o seu discurso de promoção do abandono da excisão é uma realidade
pessoal e familiar, a da sua família em primeiro lugar.
Os documentos de estratégia que propõem inverter as tendências em menos
de uma geração devem lembrar-se que a excisão prolonga um sistema social milenar profundamente enraizado. Uma inversão da tendência não pode ser abalada de uma avez em uma, duas ou três gerações. Por isso é preciso ser realista
e inscrever a escolaridade das meninas como uma ação de longo prazo, o que
permitiria a inversão significativa das tendências da excisão. A boa estratégia
deve inscrever-se na duração (um esforço sustentado num longo, muito longo
período de tempo) com financiamento suficiente, disponível de forma contínua.
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Conclusão
O objetivo deste artigo é o de sintetizar dois estudos anteriores, realizados
em 2015 e 2016. O primeiro estudo centrou-se nas determinantes socioantropológicas da excisão na Guiné-Conacri e o segundo aborda a avaliação dos projetos e
programas de promoção do abandono da excisão.
Nos dois estudos realizámos uma pesquisa documental minuciosa em duas
direções. A primeira consiste em pesquisar e sintetizar a abundante literatura
sobre a excisão, e a segunda na pesquisa de estratégias de promoção do abandono da excisão que foram testadas em África e na Guiné-Conacri. Em ambos os
estudos, dois questionários e entrevistas individuais e de grupo completaram a
pesquisa documental.
No primeiro estudo foram entrevistadas 2179 pessoas, através de um questionário aplicado em nove municípios (Forécariah, Boké, Gaoual, Kindia, Labé,
Kouroussa, Kankan, Guéckédou et N’zérékoré), duas comunas de Conacri (Ratoma e Matoto), 18 sub-municípios e/ou municípios urbanos e 103 bairros e/ou
aldeias. Foram realizadas sessenta entrevistas individuais e três entrevistas de
grupo completaram o dispositivo de pesquisa para o primeiro estudo.
No segundo estudo, o questionário utilizado permitiu inquirir 1980 pessoas,
sete comunidades urbanas e quinze rurais (Ratoma, Matoto, Forécaria, Télimélé,
Mamou, Labé, Pita, Kouroussa, Kankan, Guéckédou, Kissidougou e N’Zérékoré)
em 46 bairros e/ou distritos e 105 setores e/ou aldeias. Foram realizadas sessenta
entrevistas individuais e três entrevistas de grupo.
Após a recolha, tratamento e análise dos dados, foi possível formular e dar
resposta a cinco grandes questões: Quais são as determinantes socioantropológicas da excisão na Guiné-Conacri? Quem são os atores que estruturam e restruturam a prática da excisão? Quais as estratégias e ações desenvolvidas ao longo
dos últimos trinta anos e quais os efeitos observáveis dessas estratégias? Que
mudanças foram alcançadas? O que é preciso fazer para inverter a tendência?
Em relação à primeira pergunta, a excisão tem o seu fundamento na vontade das famílias de “respeitar o costume”, de “fazer como os outros”, isto é, de
“conformar-se às as normas coletivas dominantes”.
A excisão revela ser também a estratégia das comunidades para “ajudar à
abstinência”, a fim de assegurar a declaração de virgindade no casamento. Na
realidade, este ato (a redução do desejo sexual) destina-se a evitar que as raparigas fiquem grávidas antes do casamento. Um casamento sem gravidez antes do
casamento honra a família, particularmente a mãe, que terá assim mostrado a
sua capacidade de educar e de controlar a sexualidade da sua filha. Além disso,
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a crença popular associa, sem qualquer prova, o vínculo entre a prostituição e a
intensa necessidade de ter relações sexuais.
No entanto, a excisão também parece ser um instrumento que facilita o funcionamento da poligamia, através da redução do desejo sexual nas mulheres,
para que os homens possam ter várias esposas.
Aqueles que sustentam uma argumentação religiosa afirmam que a excisão
garante a “purificação da mulher para sua oração e para cozinhar para o marido”. No entanto, é claro que as exigências do islamismo derivam mais das autoridades religiosas do que dos próprios textos sagrados.
Finalmente, a iniciação à socialização continua a ser um vetor de excisão em
casos raros, específicos de certas regiões e no seio de comunidades que excisam,
por vezes, em idades mais avançadas.
Entre os atores da excisão, a mãe da rapariga desempenha um papel importante no processo (data da excisão, escolha do tipo de excisão e financiamento da
operação). Outros atores (irmãs do pai da rapariga, avós e pais) também atuam
no processo de excisão.
Os dados mostram que a posição do pai, que é o único capaz de se opor à
excisão, começou a tornar-se central no processo de excisão. As tias paternas (irmãs do pai) e as mães são o contrapeso dos pais. O medo do pai decorre da possibilidade de perder o seu estatuto no coração da comunidade masculina (para
ser associado às discussões dos homens), sobretudo nas áreas rurais. A esposa
também exerce pressão sobre o marido para que ele mantenha o seu lugar “nas
discussões dos homens da comunidade”.
Outros atores intervêm no processo de excisão, como é o exemplo de atores
religiosos que ocupam posições ambivalentes e, em função das circunstâncias e
das correntes religiosas muçulmanas, quer “encorajam”, quer “desencorajam” a
prática; quando não mantêm silêncio ou, pelo contrário, se transformam em “especialistas em excisão”, indicando qual o comprimento da ablação que se deve
praticar.
Para inverter a tendência, o Estado guineense e os seus parceiros técnicos
e financeiros utilizaram uma dúzia de estratégias e verbas consideráveis no terreno. A avaliação realizada sobre as diferentes estratégias sugere duas coisas.
As estratégias mais utilizadas, poderíamos dizer as mais fáceis de implementar
(campanhas de rádio e televisão, animação cultural e desportiva, declarações de
abandono e reconversão de excisadoras, adoção de leis, etc.), certamente informam, mas não geram mudança de comportamentos. As estratégias mais raras, as
mais difíceis de implementar (mesas-redondas, fóruns, materiais educacionais,
etc.) são as mais exigidas pela população.
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É possível dizer, com um risco de erro limitado, que a desconstrução da ligação entre religião e excisão é importante, mesmo que as figuras religiosas ainda
exerçam influência na legitimação da excisão.
Mesmo com uma alta taxa de prevalência, alguns sinais sugerem uma ligeira
tendência para a diminuição, com modificação dos tipos de excisão praticados,
com cada vez mais casos de “entalhe” e de “faire-semblant” e com uma forte medicalização que é, com certeza, um ganho em termos de saúde, mas que não acaba
com a excisão.
Os indicadores de processo estão a progredir (número de pessoas mobilizadas, informadas e/ou sensibilizadas, número de workshops, etc.), do mesmo
modo que a formação e as ferramentas teóricas de certos atores (pessoal de saúde
e excisadoras, figuras religiosas, oficiais de jutiça, jornalistas e outros atores).
Finalmente, é possível afirmar que as campanhas de promoção do abandono
da excisão permitiram consolidar opiniões, mas ainda não atitudes e comportamentos esperados: a diminuição significativa da prevalência da excisão.
Para inverter a tendência, é o momento de tentar outra coisa. Pelo menos, é
desnecessário manter as mães culpadas nas mensagens, deixando de fora os pais,
as tias paternas e as avós.
A necessidade de uma elevada visibilidade das ONGs internacionais e das
instituições internacionais, enquanto frequentemente são apenas transportadoras de financiamento internacional, em detrimento do Estado e dos seus serviços,
dá às populações a impressão de que a promoção do abandono da excisão é um
projeto exógeno, uma operação ideológica de “estrangeiros”.
Numa campanha de comunicação, a mensagem é tão importante como o seu
portador. Infelizmente, a maioria das ONGs nacionais e dos atores estatais pedem às populações um comportamento que eles não praticam nas suas próprias
famílias.
Certas ações devem constituir o argumento principal para inverter a tendência, tais como:
•

Mobilizar e tornar visíveis as famílias que não excisam, com o objetivo
de criar uma nova dinâmica através da introdução de uma nova realidade socioantropológica;

•

Segmentar as ações e o discurso em função dos atores principais (mães
das meninas, tias paternas, avós, homonymes, imãs e principalmente os
pais) com argumentos culturais específicos e mensagens adaptadas. A
produção desses elementos de contra-argumentação cultural deve ser
sempre precedida de análises socioantropológicas atualizadas regularmente.
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Finalmente, deve ser relevante para todos os parceiros técnicos e financeiros
que o principal instrumento na promoção do abandono da excisão seja o Estado
desse país, não as ONGs ou as instituições internacionais. É o papel de um Estado
forte e consistente na sua política assegurar o projeto de promoção do abandono
da excisão, dando o exemplo e com carácter duradouro. Porque a excisão prolonga um sistema social milenar profundamente enraizado, que só irá diminuir
lentamente, muito lentamente, de uma geração para a outra.
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A cada segundo que passa, uma menina/jovem rapariga é excisada. A origem
desta prática remonta a vários séculos atrás. Segundo a OMS, estima-se que cerca
de 100 a 130 milhões de mulheres no mundo foram vítimas desta prática em África e, entre elas, cerca de 26 milhões vivem com infibulação.
Presume-se que cerca de 2 a 3 milhões de crianças/jovens raparigas estejam
em risco de serem excisadas todos os anos. Essas vítimas encontram-se espalhadas globalmente: em África (28 países, entre eles a Guiné-Bissau), no Médio
Oriente, na Ásia do Sul e, devido à imigração, em alguns países da Europa e da
América do Norte.
Considera-se como prática de Excisão/Mutilação Genital Feminina todas as
intervenções que envolvem a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos externos ou que provoquem lesões nos órgãos genitais femininos por razões
não médicas. Ou ainda todo o tipo de intervenção que modifica parcial ou totalmente os órgãos genitais femininos por razões tradicionais e culturais.
A E/MGF é praticada por pessoas e comunidades pertencentes a várias culturas e tradições em diferentes partes do mundo, bem como por crentes de diferentes religiões: muçulmanos, cristãos (católicos, protestantes e coptas) e animistas.
A prática também é encontrada em comunidades ateístas. No caso concreto da
Guiné-Bissau, é praticada somente pelas comunidades islamizadas.

Causas
A explicação mais plausível para o fenómeno de E/MGF, sobretudo na religião muçulmana, é a de que uma mulher não excisada é considerada como “impura” e, nessas condições, há quem acredite que ela não pode praticar a religião
e também não pode contrair matrimónio. Nos nossos dias, as justificações para
a manutenção da prática prendem-se mais com questões socioculturais e tradicionais, podendo ter origem num símbolo de herança da identidade dum grupo
específico. Estas razões encontram-se intimamente ligadas à desvalorização do
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estatuto socioeconómico da mulher e ao casamento como garantia do futuro da
própria mulher.

Consequências
Nem todas as mulheres excisadas padecem das mesmas complicações. A prática varia de país para país, de comunidade para comunidade, e às vezes até de
fanateca1 para fanateca, embora as consequências imediatas sejam praticamente
semelhantes em todos os contextos. Existe uma maior probabilidade de algumas
doenças se manifestarem mais nas mulheres excisadas do que nas não excisadas.
As mulheres e crianças submetidas a esta prática tornam-se mais vulneráveis a
complicações de parto e pós-parto, e algumas continuam com problemas durante
o resto da vida, entre eles hemorragias, infeções como o tétano, VIH/SIDA, esterilidade, fístula obstétrica, etc. Estas complicações ocorrem durante a prática ou
imediatamente depois, isto é, a longo prazo, podendo mesmo provocar a morte.

Respostas a nível mundial
As origens da luta contra a E/MGF podem situar-se logo em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, embora a problemática da E/MGF só
tenha sido abordada pela primeira vez pela Comissão de Direitos Humanos em
1952. Seguidamente, a OMS organizou uma campanha mundial contra a prática e
um primeiro seminário sobre os efeitos da mesma. O Decénio da Mulher foi instituído entre 1975-1985 e, durante esse período, a OMS organizou um seminário em
Cartum (1979), onde se definiu claramente a política de luta contra a E/MGF. Também em 1979 foi estabelecida a Convenção para a Eliminação de todas as Formas
de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), comummente designada como
“Carta dos Direitos Fundamentais das Mulheres”, que apela aos Estados para
alterarem modelos de comportamentos socioculturais no sentido de eliminarem
práticas e costumes que podem colocar em causa a vida humana, ou criar outros
problemas que deles possam advir.
A Conferência sobre as Mulheres ocorreu em Copenhaga (Dinamarca) em
1980, incidindo sobre as práticas tradicionais nefastas à saúde da mulher. Em
1984 a ONU cria em Dacar o Comité Inter-africano (CI-AF) sobre as práticas tradicionais nefastas e prejudiciais à saúde da mulher e da criança, como forma de
sensibilizar as autoridades e as populações locais para o tema e para a necessidade de tomar medidas que as erradiquem. Uma vez que a E/MGF afeta essencialmente crianças, importa referenciar a Convenção sobre os Direitos da Criança
1

N.T.: Fanateca é o nome dado às excisadoras na Guiné-Bissau; o nome está associado ao fanado,
que é o ritual de passagem à fase adulta e que é acompanhado por outros rituais e festividades.
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(CDC), adotada em novembro de 1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas,
a Carta Africana para o Bem-Estar das Crianças e a Carta Africana da Juventude;
estes documentos estabelecem claramente a necessidade de os Estados membros
se comprometerem no respeito pelos direitos das crianças e prevê igualmente
que os Estados adotem medidas eficazes e adequadas no sentido de abolir práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças.
Em 1991 realizou-se um seminário regional no Burquina Faso e no Sri Lanka
com o objetivo de associar essas práticas à violação dos direitos humanos. Em
1994 a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), no
Cairo, recomendou aos governantes dos países praticantes que interditassem a
prática.
A IV Conferência Mundial de Beijing, em 1995, foi o início de um consenso
entre as associações femininas do Norte e do Sul para a interdição da E/MGF.
A sua plataforma de ação (também de 1995) apela claramente aos Estados para
aprovarem e fazerem aplicar legislação que permita a eliminação de todas as
práticas e dos atos de violência contra as mulheres, tais como a MGF.
Em 1997, três agências das Nações Unidas (OMS, UNICEF e FNUAP) elaboraram conjuntamente um Plano de Ação de dez anos, que teve como objetivo principal uma diminuição notável da prática de E/MGF e a sua eliminação ao longo
de três gerações; a sua plataforma recomenda a criação de comités nacionais para
o abandono da prática nos diferentes países. Nos Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM), adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano
2000, a questão da E/MGF encontra-se implicitamente no Objetivo 3 referente à
igualdade de género, assim como nos Objetivos 4 e 5, cujos princípios orientadores se baseiam essencialmente na redução da mortalidade materna e infantil.
Em 2003, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas aprova a
Resolução nº 2003/28, proclamando o dia 6 de fevereiro como o Dia Internacional
da Tolerância Zero contra a E/MGF.
Em 2008 foi publicada pela OMS uma Declaração conjunta, assinada pelas
dez agências da ONU que condenam a prática e que estão a apoiar ações que
conduzem ao abandono da mesma: OMS, FNUAP, UNICEF, UNIFEM, UNESCO,
PNUD, UNAIDS, UNECA, EACDH e ACNUR. Nessa Declaração recomenda-se que

as ações e intervenções a tomar sejam multissectoriais, sustentadas, contínuas e
conduzidas pelas próprias comunidades. Importa aqui também recordar a campanha do Secretário-geral das Nações Unidas para pôr fim à Violência Contra a
Mulher, iniciada em março de 2008, bem como as Resoluções da Comissão sobre
a Condição da Mulher, adotadas na sua 51ª e 52ª sessões, dedicadas à eliminação
da E/MGF, e a Recomendação Geral nº 14 da Convenção sobre a Eliminação de
100

fatumata djau baldé

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ainda em 2008, o FNUAP e
a UNICEF assinaram o chamado Programa Conjunto para o Abandono da E/MGF,
programa esse que beneficia 17 países africanos, entre os quais a Guiné-Bissau.
A 20 de dezembro de 2012, a terceira comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas aprova, por unanimidade, a Resolução 67/146, e em 2014 a Resolução 69/150, que têm como objetivo específico persuadir os Estados-membros a
“intensificar a ação mundial para eliminar as práticas de E/MGF”.
No que se refere ao Conselho da Europa, deve salientar-se a Resolução sobre as Mutilações Genitais Femininas de 12 de abril de 1999 e a Recomendação
do Conselho de Ministros aos Estados-membros sobre a proteção das mulheres
contra a violência, assim como a Resolução sobre a MGF 2001/2035 (INI) do Parlamento Europeu.
No quadro do Acordo de Cotonou, celebrado no ano 2000 e que regula as
relações dos 27 Estados-membros da União Europeia com os 79 países de África,
Caraíbas e Pacífico, incorporou-se nesse acordo um compromisso contra as práticas de E/MGF.
Em 22 de julho de 2014 foi realizada uma Cimeira Mundial em Londres denominada “Cimeira das Raparigas” com o objetivo de “criar uma aliança em
torno de um movimento à escala mundial para pôr fim aos casamentos infantis e
às práticas de mutilação genital feminina”.
Sendo uma realidade muito enraizada no continente africano, por motivos
relacionados com as tradições e costumes locais, importa salientar a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981 e o seu Protocolo sobre os Direitos
das Mulheres, adotado em Maputo (Moçambique) a 11 de julho de 2003, que
constituem documentos de referência onde são salientados o respeito pela vida
e pela integridade física e moral da pessoa humana, reforçando que todas as formas de tratamento cruéis, desumanos ou degradantes são interditos.
Em julho de 2011, na Cimeira da União Africana em Malabo, os chefes de
Estado africanos adotaram uma importante decisão solicitando à Assembleia
Geral das Nações Unidas a adoção de uma resolução interditando a prática de
Mutilação Genital Feminina no mundo, solicitação essa que foi aceite através da
Resolução 67/146 das Nações Unidas.
Em dezembro de 2005 em Dacar foi adotada pelos parlamentares africanos
a Declaração Final da Conferência Parlamentar Africana sobre a Violência contra
as Mulheres, com maior realce para o Abandono das Mutilações Genitais Femininas e o papel dos parlamentares nacionais a esse propósito. De salientar ainda
a introdução da temática como crime contra a humanidade pela Amnistia Internacional.
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Situação da prática a nível nacional
A Guiné-Bissau assinou e ratificou a maioria das convenções e tratados que
protegem e promovem os direitos humanos, com maior destaque para a CEDAW,
Protocolo de Maputo, CDC, CABEC, Carta Africana da Juventude, entre outros.
No entanto, uma norma social profundamente enraizada na discriminação contra meninas e mulheres, como a E/MGF, está ligada a outras normas e práticas
prejudiciais, sendo perpetrada por famílias que, embora não tenham uma intenção primária de violência, acabam por realizar algo que é, de facto, violento na
sua natureza.
Na Guiné-Bissau a E/MGF atinge 45,5% das mulheres entre os 15 e os 49
anos, podendo atingir os 96% nas zonas de maior prevalência (Gabu). Trinta por
cento das crianças entre 0 e 14 anos são submetidas à prática, o que varia conforme a instrução da mãe. A prática é registada um pouco por todo o país devido
à convivência partilhada entre os diferentes grupos que compõem o território.
Contudo, os valores mais altos são registados maioritariamente nas zonas habitadas pelos grupos islamizados, ou seja, a zona leste, concretamente as regiões
de Bafatá e Gabu, que são habitadas maioritariamente pelos grupos Fula, Mandinga, Padjadinca, Djacanca e Saraculé, e a zona norte, concretamente a região
de Oio, habitada também pelos Oinca e Mansonca Garandi (grupos animistas
convertidos ao islamismo). Na região de Cacheu (norte) os grupos Cassanga e
Balanta Mane (grupos animistas que se converteram ao islamismo) são também
grupos praticantes; e na zona sul, concretamente nas regiões de Quínara e Tombali, a prática realiza-se nos grupos Beafada, Fula, Tanda, Susso e Nalu. O Setor
Autónomo de Bissau tem uma grande mistura de grupos étnicos, mas os grupos
que aí praticam a E/MGF são hoje em maior número.
O tipo de prática mais prevalecente no país é o tipo II, embora também se
possa encontrar o tipo III sobretudo junto de grupos fula e nas zonas que fazem
fronteira com a Guiné-Conacri. A idade da prática varia também tendo em conta
os grupos étnicos: nos Fula a tendência é para crianças mais novas, entre os 3 e os
5 anos, e nos outros grupos praticantes a idade varia entre a realização do corte e
o ritual de passagem para à fase adulta. Tal deve-se ao facto de os Mandinga e os
Beafada realizarem a prática em dois momentos: o primeiro momento é o do corte e o segundo momento é o da passagem à fase adulta, com o ritual de aprendizagem e da educação para a jovem mulher (fanadu garandi). Nesta segunda fase,
as jovens raparigas que ainda não foram submetidas ao corte podem também
participar, pois serão excisadas neste momento.
A prática de E/MGF na Guiné-Bissau é uma prática de grupos islamizados,
pois ela é tida como uma recomendação corânica. Mulheres de grupos não is102
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lamizados que se casam com homens de grupos islamizados são obrigadas a
submeterem-se à prática; por isso, podem encontrar-se mulheres de grupos tradicionalmente não praticantes que acabaram por ser submetidas à prática.
Uma vez que a E/MGF é uma prática acompanhada por outros rituais e festividades, a convivência entre comunidades praticantes e não praticantes fez com
que, no passado, crianças de comunidades não praticantes acabassem por ser
submetidas à prática. Porém, a Guiné-Bissau possui desde 2011 uma lei que criminaliza a E/MGF. Mas apesar da existência desta lei, a prática é realizada às
escondidas. Aliás, existem casos de violação da lei que já conheceram sentenças
até três anos de prisão e cujos prevaricadores se encontram nas prisões do país a
cumprir a pena.
Pode dizer-se hoje em dia que a existência da lei está a exercer uma grande
influência na tendência para o abandono da prática nas gerações futuras. Apesar
de ser uma prática feita pelas próprias mulheres, 36% das mulheres, segundo o
relatório MICS 2010, queriam que a mesma continuasse. Segundo o mesmo inquérito de 2014, somente 13% das mulheres queriam a continuidade da mesma.
Na Guiné-Bissau, diferentemente de alguns países da África Ocidental, não existe a medicalização da prática.
Logo após a independência houve várias tentativas de sensibilização das
populações para os direitos das mulheres e, entre eles, para as práticas nefastas
à saúde da mulher e da criança. Em novembro de 1996 foi criado o Comité Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança, bem
como os Comités Regionais, que integram ONGs vocacionadas e algumas instituições públicas com atividades relacionadas com a proteção e promoção dos
direitos da criança e da mulher. Foram realizadas várias ações de informação e
sensibilização das comunidades, muito particularmente junto das comunidades
praticantes, com vista a diminuir a E/MGF no país. Essas ações assentaram fundamentalmente numa abordagem focada nos direitos humanos.
Realizaram-se ações de formação dos líderes tradicionais e religiosos, dos/
as técnicos/as das organizações da sociedade civil, de mulheres líderes de opinião nas comunidades e das próprias fanatecas, assim como dos/as técnicos/as
de saúde pública e dos/as agentes de comunicação social. As mesmas ações de
informação e de sensibilização também são feitas nas escolas das comunidades
beneficiárias das intervenções.
Após a criminalização em 2011, no ano 2012 iniciou-se um programa piloto
sobre a introdução dos aspetos ligados à prática no currículo escolar. Em 2013,
mais de 200 imãs e professores corânicos produziram uma fatwa dizendo não à
prática de E/MGF em nome do Islão; nesse mesmo ano iniciaram-se também vá103
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rias formações a técnicos e agentes de saúde sobre as consequências da E/MGF,
o que fez com que se introduzisse questões relacionadas com o combate à prática nos pacotes das consultas de planeamento familiar. Foram formados médicos/as para a reparação das sequelas provenientes desta prática, assim como
foram construídos blocos operatórios adaptados a esse fim nas regiões de Bafatá
e Gabu, que são zonas de maior prevalência.
Em 2014 iniciaram-se, em escolas do ensino secundário e superior, palestras
destinadas a aumentar o conhecimento da camada juvenil em relação à E/MGF.
Foram formados/as cerca de 50 juízes e magistrados/as do Ministério Público
sobre as consequências da E/MGF e sobre a lei que interdita e criminaliza a prática no país. Apesar da colaboração das autoridades judiciais, sobretudo da PJ, a
implementação da lei continua a ser muito passiva devido à falta de tribunais em
várias zonas do país. Apesar de tudo isto, a prática continua a realizar-se de forma clandestina e com diferentes estratégias para a sua realização: atravessando
fronteiras ou aplicando-a às bebés, por vezes recém-nascidas.
O programa conjunto FNUAP-UNICEF tem suportado a maior parte das
ações a nível nacional para o combate à prática. Até 2016, a Plan Guiné-Bissau,
através da União Europeia, financiou um projeto de intervenção nas regiões de
Bafatá e Gabu. A Swissaid e demais organizações da sociedade civil têm intervindo neste domínio e existe um projeto entre Portugal e a Guiné-Bissau, intitulado
Projeto de Capacitação para a Igualdade e Empoderamento de Agentes-chave
das Comunidades para o Fim da E/MGF, dos Casamentos Infantis e Forçados, que
atua na promoção da educação, saúde e direitos no quadro da Agenda 2030 e no
âmbito de outros compromissos assumidos em matéria de desenvolvimento e de
direitos humanos. Este projeto está a ser implementado na parte guineense pelo
Comité Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas e, na parte portuguesa,
pela ONGD P&D Factor; possui uma forte implicação dos/as técnicos/as de saúde,
dos líderes religiosos islâmicos, de mulheres e jovens líderes das comunidades
beneficiárias da intervenção. Cada vez mais os líderes religiosos islâmicos se interessam pela temática e utilizam-na nos aconselhamentos que dão nas mesquitas
antes das orações das sextas-feiras.

Problemas em torno da aplicação das leis
Nos países africanos, o direito oficial estatal choca sempre com o direito costumeiro, que é mais conservador e que aprova a E/MGF. Este pluralismo normativo dá lugar a conflitos com as seguintes saliências: o que se deve legislar:
a tomada de decisão, o ato em si, a cumplicidade daqueles que não se sentem
envolvidos ou tudo isto em conjunto? Devem punir-se os “autores do crime” (as
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fanatecas)? O que a lei da Guiné-Bissau pune é o ato concluído, que é constatado
e julgado. A culpa dos familiares e outros membros é mais difícil de estabelecer
– como provar as suas intenções de fazer o mal?
A implementação da lei na Guiné-Bissau, mesmo que de forma muito lenta,
já aplicou sentenças que conduziram à prisão de mais de 12 pessoas. Mas qual
o objetivo da intervenção com uma lei penal? É o de ligar um problema ao estatuto de delito, ou processá-lo nesta base? A resposta penal é a mais adequada?
Mas adequada a que objetivo? Geralmente os objetivos das leis são a redução de
um problema através da ameaça de pena, ou o reconhecimento simbólico duma
prática como sendo “má” e, assim, contribuir para a modificação das atitudes e
das normas culturais que causam esse problema. Mas a lei penal sozinha é suficiente para este objetivo? Temos a consciência de que práticas seculares não são
abandonadas pela mera existência das legislações, mas se as mesmas forem bem
aplicadas, desencorajam a continuidade dessas práticas.
Quais são os problemas do procedimento penal? Na maioria dos casos, torna-se difícil acusar os culpados da prática com base nos instrumentos jurídicos
em vigor nos respetivos países. A exigência de evidências de um tema tabu e de
um ato tão íntimo colocam problemas reais à acusação dos culpados. Por exemplo, como prosseguir com uma acusação de violação do direito à saúde quando
não se conseguem demonstrar claramente as complicações médicas, embora estas sejam nefastas? E se todas as ofensas corporais provenientes desse ato devem
ser criminalizadas, devemos então punir as mulheres adultas que se submetem
à prática em plena consciência? Como avaliar se estão a fazê-lo utilizando a sua
liberdade de escolha ou se é um ato forçado por uma pressão social com múltiplas faces?
Face à possibilidade de se realizar a prática fora da Guiné-Bissau, na sub-região, ou no país de origem (no caso da diáspora), que mecanismos serão necessários para verificar que a prática não foi realizada sem violar o respeito da vida
privada dos cidadãos? Como formular a questão de uma compensação financeira
das vítimas de E/MGF?

Lições aprendidas
A análise da situação da prática de E/MGF na Guiné-Bissau e a implementação
do Plano de Ação 2010-2015 permitiu-nos tirar as seguintes lições:
•

A adoção da lei criminalizando a prática de E/MGF no país e as declarações públicas de abandono da mesma não são suficientes para levar
definitivamente as comunidades praticantes a abandonarem a prática;
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•

Melhores resultados poderão ser obtidos com um plano reforçado da
implicação das comunidades através da responsabilização das suas estruturas comunitárias na implementação do programa, assegurando a
apropriação e a sustentabilidade das ações de sensibilização e de formação;

•

A responsabilização das comunidades, a apropriação dos conceitos e
noções de direito e a sua utilização na vida quotidiana permitiram o
melhoramento da situação socioecónomica das mulheres e das comunidades, o que também ajudou grandemente na mudança de comportamentos em relação ao abandono da prática de E/MGF;

•

A introdução de sessões de alfabetização para mulheres com temas ligados à prática, as suas causas e consequências tem contribuído grandemente para a mudança de comportamento das comunidades praticantes
e muito particularmente das mulheres;

•

A implementação de atividades geradoras de rendimento junto das mulheres permitiu atingir a autonomia das mesmas e, consequentemente,
contribuir na mudança de comportamentos e atitudes em relação à prática;

•

As intervenções até aqui levadas a cabo tiveram como grupo-alvo somente as populações ou as comunidades praticantes locais, deixando de
lado as populações emigrantes ou certos decisores-chave, o que continua a gerar grandes poços de resistência onde estes grupos de influência
jogam um papel importante no impedimento do abandono da prática;

•

Os progressos poderiam ser maiores se a instalação dos mecanismos de
coordenação não fosse muito lenta e pouco clara. A resolução dessa dificuldade será um elemento crítico para prolongar os ganhos até aqui
obtidos e assegurar o abandono total até 2030.

Recomendações
•

Maior compromisso dos governos nesta luta;

•

Instituição de programas transfronteiriços de combate às práticas de E/
MGF;

•

Introdução e implementação da temática nos currículos escolares, principalmente nos das escolas de saúde;

•

Instituição de mecanismos de vigilância entre Portugal e os países de
origem, para os casos das meninas em risco;

•

Instituição de mecanismos legais de colaboração entre Estados no que
diz respeito à aplicação das leis.
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Mutilação Genital Feminina (C/MGF)
Definição de C/MGF
O Corte/Mutilação Genital Feminina (C/MGF) é uma prática realizada em
raparigas e mulheres que envolve a remoção parcial ou total dos órgãos genitais
externos femininos, ou outros danos causados nos órgãos genitais femininos por
razões não médicas (WHO, 2008). O C/MGF foi classificado em quatro tipos pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e por outras agências da ONU, como é
visível na Tabela 1 (WHO, 2008).
Tabela 1 – Classificação dos tipos de MGF
Tipo I

Remoção parcial ou total do clítoris e/ou do prepúcio (clitoridectomia).

Tipo II

Remoção parcial ou total do clítoris e dos pequenos lábios, com ou sem
excisão dos grandes lábios (excisão).

Tipo III

Estreitamento do orifício vaginal com a criação de uma membrana
selante através do corte e aposição dos pequenos lábios e/ou dos
grandes lábios, com ou sem excisão do clítoris, que são depois
suturados conjuntamente com seda, corda de tripa ou fio (infibulação).

Tipo IV

Não classificado: picagem, perfuração ou incisão do clítoris e/ou lábios;
estiramento do clítoris e/ou lábios; cauterização (queimamento) do
clítoris e tecido circundante; raspagem (cortes tipo anguria) do orifício
vaginal ou corte (tipo gishiri) da vagina; introdução de substâncias
corrosivas ou de ervas na vagina para causar sangramento ou com
vista ao estreitamento da vagina; qualquer outro procedimento que
caiba na definição de MGF.

O C/MGF é prevalecente em 27 países da África subsariana e existem evidências da prática também entre populações curdas, na Colômbia, na Índia entre os
Dawoodi Bohras, na Malásia e no Iémen (BBC News, 2016; Bhonsle, 2016).
Estima-se que, globalmente, entre 140 milhões e 200 milhões de raparigas
tenham sido submetidas ao C/MGF (UNICEF, 2016). Até ao ano 2020, e se a pre108
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valência se mantiver inalterada, cerca de 15 milhões de raparigas em 16 países
africanos estão em risco de C/MGF, sendo que mais de 4 milhões vivem na África
Ocidental. As estimativas apontam para que, se os países atingirem os seus objetivos nacionais em 2020, cerca de 4 milhões de raparigas terão sido protegidas do
C/MGF, 750.000 delas na África Ocidental (UNFPA, 2015).

O problema da prática
O C/MGF não tem benefícios para a saúde das mulheres. As consequências
negativas desta prática, quer psicológicas quer para a saúde, seguem uma lógica
proporcional: quanto maior for o corte e mais traumáticas as circunstâncias em
que ele acontece, maior é o risco de complicações (Obermeyer, 2005).
As complicações físicas imediatas do C/MGF podem ser graves e comprometer a própria vida. Incluem infeções, dores graves e hemorragia (Hearst &
Molnar, 2013).
A junção involuntária dos grandes lábios tem sido registada entre cerca de
15% das mulheres de comunidades da África Ocidental, onde apenas os tipos I e
II de C/MGF são praticados (Behrendt, 2005).
A investigação entre mulheres com os tipos I e II de C/MGF concluiu que,
entre as suas filhas que foram sujeitas a CC/MGF, há uma taxa de mortalidade de
2,3% (Mohamud, 1991). A morte como complicação do C/MGF tem sido registada
em cerca de 15% das raparigas (El-Shawarby & Rymer, 2008) e a morte também
pode ser causada por hemorragia, infeção, tétano e choque (Dirie & Lindmark,
1992).
Num grande estudo prospetivo realizado junto de mulheres grávidas, conduzido em seis países africanos, foi demonstrado que as mulheres com C/MGF
têm maior propensão para sofrerem resultados obstétricos adversos (WHO Study
Group, 2006). Complicações específicas relacionadas com o parto incluem um
risco crescente de hemorragia pós-parto, de cesariana e um resultado perinatal
fraco – tudo isto quando comparadas com mulheres sem C/MGF. Também se verificou um maior risco de dilaceração e o recurso a episiotomias em mulheres
com C/MGF quando comparadas com mulheres sem C/MGF. Entre mulheres com
C/MGF que dão à luz, existe um maior risco de hemorragia, infeção e morte dos

recém-nascidos (WHO Study Group, 2006).
Embora os efeitos psicológicos do C/MGF sejam mais difíceis de verificar,
existem cada vez mais evidências de que raparigas e mulheres com C/MGF mostram uma prevalência significativamente maior de ansiedade, distúrbios somáticos, depressão e stress pós-traumático, quando comparadas com raparigas e
mulheres sem C/MGF (Behrendt & Moritz, 2005; Vloeberghs et al., 2012).
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Em alguns países, cada vez mais os/as profissionais de saúde praticam o
C/MGF como forma de as famílias evitarem algumas das complicações físicas

imediatas a que as raparigas podem estar expostas, como infeções e hemorragias
abundantes (Njue & Askew, 2004; Serour, 2013).
Todos os tipos de C/MGF foram reconhecidos como práticas nefastas que
constituem uma violação grave dos direitos humanos, dos direitos aos cuidados
de saúde e à integridade corporal, entre outros. As agências da ONU responsáveis
pela monitorização dos tratados de direitos humanos, nomeadamente o Comité para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW), o Comité dos Direitos da Criança (CRC) e o Comité de Direitos Humanos, incluem o C/MGF nas suas observações e elaboram recomendações para que
os Estados cumpram as suas obrigações relativamente aos tratados que assinam.
O consenso global da necessidade de eliminar todas as formas de C/MGF também
se reflete no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, nomeadamente a meta
5.3, e nas Resoluções 67/146 (2012) e 69/150 (2014) da Assembleia Geral da ONU1.

Serra Leoa
A República da Serra Leoa situa-se na costa ocidental africana e tem uma população de aproximadamente 6,5 milhões de pessoas (Bjälkander, 2013), cobrindo uma área de 72.000 km2. Possui cerca de 14 grupos étnicos principais, cada
um dos quais com a sua própria língua, sendo o maior o dos Mende, na região
sudeste, e o dos Temme, na região norte do país.
A Serra Leoa conquistou a sua independência do Império Britânico em 1961.
A partir de 1990, uma violenta guerra civil devastou o país, ficando conhecida
pelos assassinatos e amputações. O fim da guerra foi oficialmente declarado em
2002. O país foi assolado pela recente crise de Ébola na África Ocidental e foi
declarado livre deste vírus a 7 de novembro de 2015, antes do ressurgimento de
mais alguns casos em janeiro de 2016 (Acland, 2016).

Prevalência do C/MGF na Serra Leoa
A prevalência do C/MGF na Serra Leoa encontra-se entre as mais altas do
mundo e o mais recente Inquérito Demográfico e de Saúde (SL DHS 2013) mostrou que 89,6% das mulheres com idades entre 15 e 49 anos na Serra Leoa foram
submetidas ao C/MGF (SSL & ICF International, 2014).

1

United Nations General Assembly Resolution 67/146. Intensifying global efforts for the elimination
of female genital mutilations. Adotada a 20 de dezembro de 2012 e renovada em dezembro de 2014 na
United Nations General Assembly Resolution 69/15.
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Como ocorre o C/MGF na Serra Leoa
O C/MGF faz parte da cerimónia de iniciação da Sociedade Bondo, que é uma
instituição liderada exclusivamente por mulheres e organizada de acordo com a
etnicidade, possuindo um forte valor cultural e político. A cerimónia de iniciação costumava ter lugar na Floresta Bondo, uma propriedade privada situada a
vários quilómetros da aldeia, mas atualmente pode ocorrer na capital do país,
Freetown, ou em qualquer cidade, ou mesmo na casa da própria menina ou do
Sowei (Chefe Bondo).

Tipos de C/MGF na Serra Leoa
Os tipos I e II são as principais formas de C/MGF, registando-se alterações
nos grandes lábios em quase 5% dos casos. Utilizando a classificação do C/MGF
pela OMS, a prevalência na Serra Leoa registava os seguintes valores: 31,7% tinham o tipo Ib; 64,1% o tipo IIb; e 4,2% o tipo IIc (Bjälkander et al., 2013). Atualmente na Serra Leoa, a informação sobre a situação do C/MGF pode servir como
um indicador da prevalência de C/MGF, mas não do tipo.

Contexto político, legal e social em que o C/MGF ocorre
A resistência ao abandono do C/MGF na Serra Leoa tem sido forte e a vontade política tem sido fraca. Os líderes políticos e tradicionais têm a perceção
de que se trata de uma questão sensível devido à forte e generalizada oposição
social, que continua a resistir à mudança (Bangura, 2017).

Contexto político
De um modo geral, acredita-se que o C/MGF é sinónimo da Sociedade Bondo,
apesar de o C/MGF ser uma pequena parte da cerimónia de iniciação na Sociedade Bondo. Por isso, qualquer pessoa ou atividade que tente prevenir o C/MGF ou
que trabalhe para promover o seu abandono é vista como alguém que insulta a
Sociedade Bondo.
É importante reconhecer a ambivalência que os líderes políticos e tradicionais têm em relação ao C/MGF e por que razão podem no mínimo hesitar em
tomar qualquer ação que possa ser percebida como prejudicial para a Instituição
Bondo.
Por um lado, espera-se que os Chefes e os Membros do Parlamento preservem e mantenham todas as instituições, cerimónias e valores tradicionais. Os
Chefes são dirigentes titulares da Sociedade Bondo. Economicamente, o Chefe
beneficia da Sociedade Bondo uma vez que é ele que emite as licenças para cada
Sowei no início da época das cerimónias de iniciação.
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Estes líderes vêem-se a si próprios como guardiões culturais destas instituições e alinham-se com o que acreditam ser os desejos das suas comunidades:
apoiar a Instituição Bondo. Eles preocupam-se que os seus eleitores possam reprovar declarações contra o C/MGF. De facto, não é raro que alguns políticos,
durante o período eleitoral, paguem a entrada de raparigas na Sociedade Bondo
com a contrapartida tácita de que os pais e outros familiares dessas raparigas
votem neles. A entrada de uma rapariga na Bondo pode custar em média entre
1.000.000 e 1.250.000 leones2. Além disso, a Instituição Bondo tornou-se politicamente apta a exercer o seu poder político, reconhecendo que os líderes políticos
e tradicionais precisam do seu apoio, uma vez que são estas instituições que legitimam as suas aspirações políticas.
Por outro lado, os políticos também estão vinculados aos compromissos internacionais, assinados pelo Governo, para o abandono do C/MGF. Muitos políticos, na esfera privada, não apoiam o C/MGF, e quando o Parlamento procurou
aprovar leis específicas para a proibição do C/MGF, tal não foi possível – foram
rejeitadas porque os políticos “não podem ser vistos a opor-se à MGF”.
Contudo, apesar de evidenciarem alguma relutância em condenar diretamente o C/MGF, alguns líderes políticos e tradicionais reconhecem que a prática
é uma violação da integridade física e mental das mulheres e preocupam-se com
os efeitos físicos e psicológicos que esta pode causar nas meninas e mulheres a
curto e longo prazo.

Contexto legal
Não existe nenhuma lei contra o C/MGF na Serra Leoa. Porém, a Seção 33 (A)
da Lei dos Direitos das Crianças, aprovada em 2007, afirma que “ninguém deverá sujeitar uma criança a tortura, nem a punição ou tratamento cruel, desumano
ou degradante, incluindo qualquer prática cultural que desumanize ou seja lesiva para o bem-estar físico e mental de uma criança” (The Child Right Act, 2007).
Esta lei não menciona especificamente a mutilação genital feminina.
A Lei dos Direitos da Criança proíbe o casamento precoce (casamento com
alguém de idade inferior ao consentimento poder ser dado) e casamentos forçados (sem consentimento). Também em 2007, três “Leis para a Justiça de Género”
foram aprovadas pelo Parlamento: a Lei do Registo do Casamento e do Divórcio
Costumeiro (The Registration of Customary Marriage and Divorce Act, 2007); a
Lei da Violência Doméstica (The Domestic Violence Act, 2007); e a Lei da Devolução de Propriedades (The Devolution of Estates Act, 2007), todas destinadas a
proteger e a promover os direitos humanos das mulheres.
2

Informação obtida de organizações comunitárias que trabalham em Koinadugu e nos distritos da
área urbana ocidental.
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Além disso, o governo da Serra Leoa (GoSL) ratificou importantes tratados
internacionais: a CEDAW, a CRC e a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da
Criança. A Serra Leoa ratificou o Protocolo Africano dos Direitos das Mulheres
(Maputo) em Outubro de 2015 (Asuagbor, 2016).
O GoSL, por sua própria vontade, assinou “todos os nove tratados de direitos humanos fundamentais e ratificou sete deles”, e prestou contas a “cinco dos
sete [tratados de direitos humanos] que ratificou, incluindo CEDAW e CRC (Human Rights Council Working Group, 2016).

Contexto social
A importância da Sociedade Bondo, social e culturalmente, deve-se à sua
mensagem central: pertencer à Bondo é tornar-se mulher. Ser um membro da
Bondo confere novas liberdades, acesso exclusivo, um sentido de irmandade, um
sentido de pertença, estatuto e valor à mulher. Uma mulher que aspire a um cargo público ou político deve ser membro da Bondo.
Existe um sistema de recompensas e punições associadas à pertença à Bondo, o que pode criar uma enorme pressão da comunidade para que uma rapariga
se torne membro da Bondo. Alguns dos benefícios em ser membro são a pertença, a atenção, a celebração e a oferta de presentes à rapariga. As punições por
não aderir à Bondo podem incluir violência, ostracismo social, ofensas verbais e
rejeição.

Debate nacional – Adiamento versus abandono do C/MGF
Devido à dura oposição que algumas intervenções sobre o C/MGF enfrentaram, diversas organizações não governamentais (ONGs) optaram por escolher o
abandono da “criança Bondo”, o que significa a participação ativa em campanhas
para evitar que crianças (menos de 18 anos) sejam submetidas ao C/MGF (e que se
tornem membros da Bondo). A lógica é a de que, enquanto esperam para atingir
os 18 anos, as raparigas vão recebendo formação e mensagens anti-C/MGF, até
que possam decidir por elas próprias se querem fazer o C/MGF para se juntarem
à Sociedade Bondo. Na prática, trata-se de um adiamento do C/MGF e não do
seu abandono. Este posicionamento é erróneo, pouco útil e pouco provável de
conduzir ao abandono total. As ideias que surgem para promover o adiamento
também parecem ser pouco fidedignas:
•

Raparigas mais velhas têm mais resistência à dor do corte e aos castigos
que por vezes acontecem durante a prática – pontapés, bofetadas, ou o
sentar-se no peito das raparigas;
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•

Raparigas mais velhas estão em melhores condições de tratar a ferida
provocada pelo corte, reduzindo a probabilidade de complicações físicas a curto prazo;

•

Raparigas mais velhas tiveram formação e educação para perceber os
prós e os contras da prática, necessários para o consentimento informado, e podem decidir de forma consciente se querem ou não submeter-se
ao C/MGF;

•

Raparigas mais velhas já terão terminado a sua escolaridade aos 18 anos
e a adesão à Bondo não irá interferir com o seu processo educativo.

Estas mesmas razões são pouco prováveis de conduzir ao abandono total da
prática: se as raparigas e as suas famílias entenderem que conseguiram gerir bem
as consequências negativas do C/MGF, como os riscos para a saúde ou a interferência na educação, deixa de haver razões para se terminar com a prática.
•

Existem diferentes entendimentos sobre o que é uma criança. Nas comunidades rurais africanas, as crianças podem não ser definidas pela
sua idade e podem ser consideradas como adultas assim que atingem a
puberdade. Frequentemente as crianças deixam de ver-se a si próprias
enquanto tal no início da puberdade.

•

A ideia de que as raparigas na Serra Leoa têm igualdade de acesso à
educação e de permanecer na escola até aos 18 anos também pode ser
problemática. Resultados preliminares do SL DHS de 2013 demonstram
que, a nível nacional, 56% das mulheres não têm escolaridade, 14% frequentaram apenas o ensino primário, e que 30% frequentaram o ensino
secundário (SSL & ICF International, 2014). É provável que a proporção
de raparigas e mulheres sem escolaridade seja maior nas zonas rurais,
onde a prevalência do C/MGF é mais alta.

•

Esta iniciativa não aborda o problema de que as mulheres com C/MGF
têm maior probabilidade de sofrer complicações obstétricas do que as
mulheres que não sofreram a prática, e que os riscos são maiores quanto
maior for a extensão do C/MGF.

•

Outra ideia implícita à iniciativa do adiamento é a de que as raparigas
podem tomar as suas próprias decisões sobre se querem ou não ser sujeitas ao C/MGF, e que a decisão de NÃO fazer o C/MGF será respeitada. É
mais difícil ver esta ideia tornada realidade nos contextos rurais, onde a
prevalência de C/MGF é mais elevada, onde as raparigas têm menor probabilidade de serem escolarizadas ou de terem acabado os seus estudos;
há uma menor probabilidade de os outros respeitarem e defenderem os
pontos de vista das raparigas; e há uma menor probabilidade de elas
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serem capazes de resistir à pressão do estigma social que irão sofrer se
não forem excisadas.
•

Uma vez que a convenção social de se submeter ao C/MGF ainda está
presente e não tem sido abordada, as raparigas podem estar ainda sob
uma grande pressão para fazer o C/MGF, e podem ter mais dificuldade
em resistir se não existir na comunidade um sistema de apoio à sua decisão de recusa.

•

Por último, esta iniciativa falha na abordagem do facto de que o C/MGF
é uma violação de direitos humanos, independentemente da idade em
que ocorre.

A Estratégia
A necessidade de uma estratégia nacional para o C/MGF
Demografia – Alta taxa de prevalência
Nove em cada dez mulheres com idades entre os 15 e os 49 anos foram submetidas ao C/MGF na Serra Leoa, fazendo com que este seja um dos países com
as taxas de prevalência mais altas do mundo. O C/MGF acontece em todos os
distritos, entre todos os grupos étnicos, entre todos os grupos religiosos e entre
todos os estratos socioeconómicos, embora com alguma variação.

Aumento potencial dos danos do C/MGF para a saúde
Quanto mais novas forem as raparigas que sofrem C/MGF, mais sentem as
complicações físicas imediatas e a curto prazo desta prática, e mais anos vivem
com as complicações daí decorrentes para a saúde física e mental. A proporção
de meninas sujeitas a C/MGF com menos de 10 anos de idade aumentou cerca de
5%, com um decréscimo proporcional naquelas que sofrem a prática entre os 10
e os 19 anos de idade.

Compromisso com os direitos para o cumprimento dos direitos
O GoSL aceitou o relatório de Revisão Universal Periódica com recomendações apelando ao abandono por completo do C/MGF, reconhecendo assim que o
C/MGF viola os direitos das raparigas e das mulheres, impede a sua integridade

física e mental, o seu direito à liberdade sem violência ou discriminação e, em
casos extremos, a sua própria vida.

Novas parcerias e acordos
Desenvolveram-se Memorandos de Entendimento (MoUs) para o fim do
C/MGF pelo Ministério da Segurança Social, do Género e da Criança (MSWGCA);

alguns foram iniciativas dos chefes tradicionais, outros de ONGs locais, com ex115
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cisadoras tradicionais e outros líderes tradicionais e comunitários. Algumas excisadoras tradicionais começam a compreender a ligação entre o corte e as consequências para a saúde, e algumas juntam-se a campanhas para acabar com o
corte, sendo que são cada vez mais as que concordam com o adiamento do corte
até aos 18 anos de idade.

Diversos esforços para o abandono do C/MGF
Cada vez mais organizações trabalham para o abandono do C/MGF através
de várias abordagens e estratégias. Estas vão da sensibilização acerca dos efeitos
negativos da prática para a saúde, à utilização do diálogo intergeracional para
criar espaços para a discussão pública sobre a prática. Algumas organizações estão a tentar promover a ideia de estar na Bondo sem ser-se cortada, outras fazem
campanhas comunitárias onde ligam o C/MGF a outras práticas nefastas como
casamento precoce, gravidez precoce, e de como a prática compromete a escolaridade e o desenvolvimento pessoal das raparigas. É interessante verificar que,
desde a guerra, mais ONGs estão a promover o conhecimento e a compreensão
do C/MGF pelas mulheres da perspetiva dos direitos humanos.
Contudo, as atividades para reduzir ou abandonar o C/MGF têm sido fragmentadas, em pequena escala e implementadas pouco a pouco, com pouca ou nenhuma coordenação, resultados ou consenso sobre quais são as estratégias mais
efetivas para o abandono do C/MGF. Muitas das abordagens para o abandono do
C/MGF na Serra Leoa nunca foram avaliadas no seu impacto para a redução da

prática.

Aumento da base demonstrativa
Tem havido um aumento de investigações sobre a prática do C/MGF na Serra
Leoa, que examinaram o processo de tomada de decisão para o C/MGF e a sua
medicalização (Bjälkander et al., 2012a), as complicações para a saúde (Bjälkander
et al., 2012b), e as perspetivas dos rapazes acerca da prática (Bjälkander, 2013).
Realizou-se um estudo preliminar sobre os padrões de C/MGF na Serra Leoa
(Gruenbaum, 2008), e outro sobre os fatores que contribuem para o abandono
do C/MGF (Horn, 2012). Também existem análises de dados que fornecem informação sobre as dinâmicas do C/MGF (Mathers, 2012). Alguns artigos exploraram
como a prática pode ser erradicada na Serra Leoa (Mgbako et al., 2010), e uma
tese examinou a complicada relação de poder entre os políticos e os membros da
Sociedade Bondo no contexto do clamor internacional contra a prática de C/MGF
(Bosire, 2012).
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O processo de formulação de uma estratégia
A estratégia para o C/MGF foi desenvolvida através de uma abordagem multidimensional e participativa, que incluiu a revisão da literatura existente sobre o
estado atual da prática.
Um grupo de referência juntou membros do MSWGCA, do Ministério da
Saúde e Saneamento (MoHS), organizações da sociedade civil, da Comissão dos
Direitos Humanos, da Unidade de Apoio Familiar da Força Policial, parceiros de
desenvolvimento, bem como as agências da ONU relevantes.
Durante as entrevistas, os interlocutores falaram sobre o seu entendimento
do significado do C/MGF, que tipo de trabalho, de papéis e de responsabilidade
devem desenvolver nas suas organizações ou grupos para o abandono do C/MGF,
e também sobre detalhes de programas específicos de C/MGF.
As discussões dos grupos focais durante as consultas distritais consistiram
em: grupos comunitários de advocacia, delegados médicos distritais, grupos de
raparigas, presidentes de câmaras municipais ou chefes dos conselhos locais,
homens e rapazes, ponto focal do MWSGCA para o género, chefes tradicionais,
líderes religiosos, Soweis. Os encontros com as raparigas e mulheres foram organizados de modo a que incluíssem alguma diversidade em termos de idade,
localização geográfica, estatuto socioeconómico, escolaridade e estado civil,
incapacidade(s) física(s), e frequência ou não do ensino escolar.
As discussões giraram em torno dos significados do C/MGF nas comunidades, dos efeitos da prática e das mudanças da prática nas comunidades. Os
participantes foram encorajados a falar sobre as suas experiências de C/MGF e a
partilhar detalhes de projetos das suas comunidades para o abandono do C/MGF.
O workshop para o desenvolvimento da estratégia nacional, que durou um
dia, possibilitou a existência de uma plataforma para consulta, discussão e partilha de informação. Os participantes eram membros dos grupos de referência e de
representações distritais dos chefes tradicionais, dos chefes distritais, dos oficiais
distritais, de organizações comunitárias para o abandono do C/MGF, excisadoras
tradicionais, líderes e defensores de desenvolvimento comunitário, líderes religiosos, academia, Unidade de Apoio Familiar da Força Policial e o Vice-Diretor
de Género do MSWGCA. Reuniões de validação, que ocorreram em seis locais,
deram aos participantes a oportunidade de rever a estratégia, de fazer recomendações e de propor ações e parcerias para a sua implementação. Estes encontros
foram liderados pelo MSWGCA e pela UNICEF aos níveis regional e distrital.
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A Estratégia
•

Visão: Serra Leoa sem C/MGF

•

Objetivo: Até 2020 reduzir em 20% a prevalência de C/MGF em raparigas
até aos 18 anos

•

Áreas Estratégicas e Resultados 2016-2020.

Os resultados esperados desta estratégia são os seguintes:
Resultado 1

Existência de um ambiente político, legal e religioso favorável
ao abandono do C/MGF

Resultado 2

Reforço das capacidades nacionais para prevenir o C/MGF e
cuidar das mulheres que vivem com C/MGF

Resultado 3

Maior compromisso público das comunidades para o abandono
sustentável do C/MGF

Resultado 4

Coordenação, monitorização e avaliação de mecanismos estabelecidos, e aumento do conhecimento sobre C/MGF

Resultado 1: Existência de um ambiente político, legal e religioso favorável
ao abandono do C/MGF
Para melhorar o ambiente político, legal e religioso, e torná-lo favorável ao
abandono do C/MGF, os líderes recebem formação e apoio para desenvolver formas de desconectar o C/MGF da Instituição Bondo. As discussões com os Soweis
focaram-se em como reenquadrar a Instituição Bondo mantendo os seus valores fundamentais – solidariedade, identidade cultural e lealdade. Os Soweis são
também encorajados a conduzir a Bondo sem cerimónias de corte. É dado apoio
aos líderes cristãos e muçulmanos para criarem uma declaração conjunta, onde
se afirme que o C/MGF não é um requisito religioso, e encorajam-se os seus membros a reproduzir esta mensagem nas suas respetivas congregações.

Resultado 2: Reforço das capacidades nacionais para prevenir o C/MGF e
cuidar das mulheres que vivem com C/MGF
Planos, políticas e referentes relevantes são identificados pelos Ministérios,
Departamentos e Agências, nos quais o C/MGF pode ser incorporado para apoiar
os esforços de abandono. O MSWGCA irá desenvolver um documento interministerial conjunto, afirmando o compromisso do Governo no abandono do C/MGF.
São criadas casas-abrigo para mulheres em risco e o C/MGF é integrado nos currículos escolares das crianças e dos/as profissionais de saúde. Os/as intervenientes-chave da comunidade recebem formação para defender o abandono do C/
MGF. Os estatutos existentes que proíbem o C/MGF antes dos 18 anos são moni-

torizados de forma independente. Mulheres profissionais de saúde, na linha da
frente em hospitais regionais, recebem formação para reconhecer, tratar e cuidar
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de mulheres com C/MGF. Detalhes sobre o estado do C/MGF e sobre a extensão
anatómica do corte são incorporados no sistema de informação nacional para a
gestão da saúde.

Resultado 3: Maior compromisso público das comunidades para o abandono
sustentável do C/MGF
As comunidades e os seus líderes assumem a dianteira no desenvolvimento de estratégias para se falar publicamente sobre C/MGF – numa perspetiva de
cuidados de saúde e de direitos humanos, apoiada por ONGs e organizações comunitárias locais. Através do diálogo, os líderes são encorajados a ver o C/MGF
como uma convenção social, e as comunidades prontas a desligar o C/MGF da
Instituição Bondo são equipadas para o fazerem. Os líderes comunitários devem
apelar publicamente ao abandono do C/MGF e estes compromissos devem ser
apoiados por medidas para prevenir o C/MGF. As atividades ao nível comunitário devem também incluir o estabelecimento e apoio de organizações lideradas
pela juventude para promover o abandono do C/MGF.

Resultado 4: Coordenação, monitorização e avaliação de mecanismos
estabelecidos, e aumento do conhecimento sobre C/MGF
Um comité diretivo nacional para o C/MGF é estabelecido sob responsabilidade do MSWGCA, bem como subcomités políticos e de orientação técnica. Pontos focais e comités de coordenação estabelecem-se a nível ministerial, distrital
e junto dos chefes locais. Atividades de monitorização e de avaliação regulares
da estratégia são conduzidas e aplicadas, e os resultados são gerados através de
investigação para a ação efetiva para o abandono do C/MGF.

Resultado 2 - Reforço das capacidades nacionais para prevenir o
C/MGF e cuidar das mulheres que vivem com C/MGF
As atividades específicas para atingir este objetivo são:
•

Planos, políticas e referentes relevantes são identificados pelos Ministérios, Departamentos e Agências nos quais o C/MGF pode ser incorporado para apoiar os esforços de abandono;

•

O MSWGCA irá desenvolver um documento interministerial conjunto
afirmando o compromisso do Governo no abandono do C/MGF;

•

São criadas casas-abrigo para mulheres em risco de C/MGF;

•

O C/MGF é integrado nos currículos escolares das crianças e dos profissionais de saúde;

•

Os intervenientes-chave da comunidade recebem formação para defender o abandono do C/MGF;
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•

Os estatutos existentes que proíbem o C/MGF antes dos 18 anos são monitorizados de forma independente;

•

Mulheres profissionais de saúde, na linha da frente em hospitais regionais, recebem formação para reconhecer, tratar e cuidar de mulheres
com C/MGF;

•

Detalhes sobre o C/MGF e a extensão anatómica do corte são incorporados no sistema de informação nacional para a gestão da saúde.

Mulheres profissionais de saúde, na linha da frente em hospitais
regionais, recebem formação para reconhecer, tratar e cuidar de
mulheres com C/MGF
Os/as profissionais de saúde nem sempre estão familiarizados/as com os
problemas de saúde relacionados com o C/MGF e não são ensinados/as a lidar
com as complicações do C/MGF para a saúde reprodutiva, gravidez e parto, ou
os seus efeitos para a vida sexual das mulheres. Na Serra Leoa, onde o C/MGF é a
regra, os/as profissionais de saúde podem nunca ter visto órgãos genitais femininos adultos sem corte e podem não perceber que esta prática implica a remoção
desnecessária de tecido saudável.

Desenvolver um módulo para formar profissionais de saúde
na linha da frente sobre as complicações do C/MGF e de como
prevenir a sua medicalização
As atividades para desenvolver um módulo sobre C/MGF estão planeadas
nas seguintes fases:
Fase I: Desenhar e realizar pesquisa com profissionais de saúde (tanto os/
as que se encontram em formação, como os/as que já exercem as suas funções)
para determinar o conhecimento existente sobre o C/MGF e a extensão da sua
medicalização. Este estudo irá explorar as perspetivas pessoais e profissionais
e experiências dos/as profissionais de saúde face à prática, medir o seu conhecimento da prática, a extensão da medicalização da prática e o seu conhecimento
acerca das complicações decorrentes do C/MGF. Também será feita a recolha de
todas as ferramentas, materiais de formação, políticas e currículos já existentes e
que pretendem prevenir/erradicar a medicalização do C/MGF.
Os resultados deste estudo irão orientar o desenvolvimento de materiais de
ensino, garantindo que contêm informação específica ao contexto e que são culturalmente apropriados. Também podem dar indicações sobre quais os/as profissionais de saúde que as raparigas e mulheres com complicações decorrentes de
C/MGF procuram para as ajudarem, contribuindo assim para identificar quais os/

as profissionais de saúde que devem ter prioridade na formação em C/MGF. Os
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resultados também irão fornecer dados de base e de seguimento que irão permitir desenhar e avaliar o currículo.
Fase II: Os resultados da Fase I serão analisados e utilizados para desenvolver um currículo de formação sobre C/MGF, que será ministrado pelo Departamento de Saúde Comunitária.
Fase III: O currículo e os materiais de formação serão desenvolvidos e entregues, e posteriormente avaliados a fim de medir o impacto que a formação dos/
as profissionais de saúde tem sobre o que impede que o C/MGF seja realizado por
profissionais de saúde.
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promoção de comportamentos de mudança na erradicação da mutilação genital feminina

A imigração deveria ser um fator de desenvolvimento e mudança social – quer
no país de acolhimento, trazendo diversidade cultural, herança cultural e necessidade de integração, quer pela possível influência no país de origem.
A cultura, sendo diversa e herdada, tem sempre dimensões tangíveis e intangíveis, que são importantes para o sucesso de integração. Nesse sentido, e
com base na reflexão de Arjun Appadurai (2004), entendo que o processo de
integração de imigrantes não pode olhar para estas dimensões de forma isolada,
porque o individuo está associado a um sistema que engloba o corpo, o trabalho,
a cidadania, o território e a identidade; todas estas variáveis estão em constante
interação e desafiam sistematicamente as lógicas sociais, culturais e económicas
(Stoer & Magalhães, 2004).
Relativamente ao processo de integração, e para que este seja atingido com
sucesso, não é possível criar movimentos e expressões culturais desligados da
integração económica e social. Esta obriga a reconhecer a imaterialidade da cultura e perceber, no processo de integração, como é que a cultura pode ser materializada. Para que isso aconteça os imigrantes devem ser impulsionadores destas dinâmicas, porque a cultura só é possível de ser mudada e reconstruída de
dentro para fora.
Esta reflexão ganha carácter urgente quando falamos das práticas culturais
nefastas ao bem-estar dos seres humanos. É o caso da Mutilação Genital Feminina
(MGF), enquanto intervenção que envolve a remoção parcial ou total dos órgãos
genitais femininos externos ou que provoca lesões nos órgãos genitais femininos
por razões não médicas (OMS, UNICEF & FNUAP, 1997). Os fatores que reforçam
ou mantêm esta prática relacionam-se com a identidade cultural, religião, controlo da sexualidade, higiene e estética, honra da família e controlo da sexualidade feminina. A MGF tem consequências físicas (dores urinárias, hemorragia e
infeções, alterações uro-ginecológicas, entre outras), psíquicas (ansiedade, terror,
depressão, perda de memória, etc.), e fragiliza a condição social da mulher (que,
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para ser aceite dentro da comunidade, é submetida a esta prática). É considerada uma prática nefasta porque vai contra os direitos humanos, em particular os
das mulheres, e contra questões de base tais como, entre muitas outras, questões
socioculturais, económicas, religiosas, o mito da virgindade e da honra familiar.
Este artigo retrata e apresenta reflexões sobre o projeto CHANGE PLUS, que
está em curso entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017.
O projeto tem como objetivo a sensibilização para o problema da MGF, a mudança de atitudes e a promoção de mudanças comportamentais ligadas à MGF
em comunidades africanas na UE. Os resultados deste projeto prendem-se com
a transferência de competências, a avaliação do estado da MGF em Portugal e
procura dotar os participantes de conhecimentos para o trabalho em parceria e
para o envolvimento com a comunidade. A formação tinha como público-alvo 15
dinamizadores/as e líderes comunitários, que foram formados/as em contexto de
sala e com vista ao desenvolvimento de ações na comunidade.
A primeira parte funcionou como um laboratório, no qual foram lançadas
questões à comunidade por diferentes especialistas, cabendo ao grupo debatê-las e diferenciá-las em termos culturais, religiosos e de práticas nefastas. Neste
movimento foi permitido aos/às participantes discutir as questões relacionadas
com esta prática nociva na sua língua de origem, tendo sido o português a língua
de ligação, o que permitiu a criação de um movimento interno estimulado pelo
exterior. A segunda fase prendeu-se com a aplicabilidade das noções aprendidas
num contexto prático, para o qual se mobilizaram pessoas e se organizaram atividades.
Neste processo existiram três dinâmicas que me parecem relevantes para a
promoção de comportamentos de mudança na erradicação da mutilação genital
feminina: a mobilização, a formação e a visibilidade dos espaços de atuação das
lideranças.

Mobilização
A mobilização das pessoas para o envolvimento com o problema e o encontro de soluções adequadas é entendida enquanto medida de combate contra a
MGF. Este método permite (1) advogar a causa; (2) pensar em rituais alternativos

de passagem da infância à idade adulta, os quais mantêm o ritual e o significado
simbólico associado à MGF mas excluem a mutilação propriamente dita – fanado
alternativo; (3) desencorajar a prática através da mediatização da problemática
e do diálogo com as comunidades, com os líderes políticos, religiosos e outros
detentores de poder informal junto da comunidade, baseando essa comunicação
na informação acerca dos riscos e das complicações resultantes da MGF para a
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saúde física e psicológica da mulher a curto e a longo prazo; (4) Empoderamento das mulheres dentro das comunidades através da promoção do seu acesso à
educação, a serviços de saúde e à melhoria das suas condições de vida; e (5) criar
políticas e legislação adequadas.
O fator humano é a condicionante de sucesso ou insucesso dos projetos. É
igualmente um fator importante na implementação da ação. É nesta fase que se
identifica o perfil das pessoas para a participação.
Começámos por estabelecer que a atuação nesta área cabia às próprias comunidades, que deveria haver uma delimitação do espaço geográfico (neste caso,
a Grande Lisboa), e por garantir que as comunidades geograficamente identificadas como comunidades praticantes deveriam ter a oportunidade de participar
nesta ação, por forma a entender os seus desafios e as suas necessidades no que
corresponde ao desenvolvimento e melhoria da sua qualidade de vida.
Por se querer criar um movimento capaz de advogar o fim da mutilação
genital feminina, foi colocada como condição à participação a motivação para
a aprendizagem e o diálogo entre pares. As pessoas que se associaram tinham
como perfil (1) a capacidade de reconstrução de ideias e de formas de estar, e a
capacidade de promover o diálogo dentro das suas comunidades; (2) acreditar no
pressuposto de que a MGF é uma prática cultural que deve ser mudada.
A capacidade de construção de ideias e formas de estar expressa princípios
que orientam o ser humano na aquisição de formas de reconhecimento pessoal
e coletivo na relação com os seus pares. Este é um valor atribuído aos seus atos
na relação com os outros. Neste pressuposto, as pessoas não são entendidas enquanto instrumento (Khant, 1983) mas sim como um fim em si mesmo. A noção
de justiça ganha valor simbólico e procura materializar-se nas oportunidades que
damos aos outros em termos de tempo e de possibilidade de se autodescobrirem
e construírem.
Cada um de nós tem tempos diferentes, tendo em conta as diferentes aprendizagens, recursos e escolhas. Esse tempo é subjetivo, na medida em que cada
um o vive de forma diferente e cria expetativas face aos outros tendo em conta
o modo como esse tempo deve ser vivido. A disponibilidade das pessoas para
estarem associadas a determinada causa deve coincidir com interesses individuais e coletivos, isto é, que é importante que as pessoas que estejam numa caminhada individual de autodescoberta e sensibilização tenham oportunidade de
reforçar os seus saberes coletivamente. Deve haver disponibilidade pública de
conhecimento e de recursos indispensáveis à geração de ideias e de oportunidades; por outro lado, é importante que a sociedade, enquanto coletivo, reconheça
importantes mudanças sociais e garanta a apropriação dos direitos fundamen130

filomena djassi

tais e humanos, fazendo e criando oportunidades individuais de sensibilização e
compromisso dos indivíduos em causas que melhorem a sua qualidade de vida.
Entendeu-se a formação reflexiva proposta como um processo individual
que permite uma construção coletiva de criação de oportunidades, ancoradas
num tempo e num contexto. Criou condições para que as comunidades identificassem quem são os membros que estão em condições de fazer avançar o debate
e de construir novas ideias, tendo havido a preocupação de envolver diferentes
idades, profissões, formas de estar e paridade entre os géneros.
Acreditar no pressuposto de que a MGF é uma prática cultural contextualizada que deve ser mudada é entender que os grandes problemas sociais podem ser
localizados em determinados contextos e locais, mas têm impacto e dimensões
universais. É assumir que certos fenómenos se repercutem em vários contextos,
tal como o ciclo da pobreza, a exclusão e a MGF. Este último fenómeno, ainda que
possa ser identificado em determinados contextos, é uma prática que alastrou
para outras sociedades de onde não é originária.
Esta situação cria-nos uma consciência de interdependência dos povos, remetendo-nos para o valor do pluralismo. O pluralismo consiste no reconhecimento de fenómenos de base cultural, no seu entendimento e na sua apropriação
enquanto nosso. Ou seja, os elementos ou o elemento de um determinado grupo
apropriam-se de uma prática cultural de outro grupo ao reconhecer e ao ter fé
(no sentido religioso e de esperança) que essa prática os ajudará a criar condições
para a sua comunidade viver em harmonia e evolução. Por vezes essas práticas
não fazem avançar as comunidades, mas mantêm-se porque fazem parte de um
processo ritualizado.
Entendo que existe no conceito de pluralismo uma articulação compreensiva
dos valores que podem ser adquiridos a partir de outras culturas e que devem
orientar individualmente e coletivamente. E argumento que esta aquisição deve
estar ancorada na responsabilidade de ajudar a melhorar a qualidade das sociedades onde estes indivíduos estão localizados. Isto é, o pluralismo deve sempre
trazer uma mudança positiva para o entendimento dos povos e para a evolução da sociedade. Se, por um lado, existe esta matriz do pluralismo, por outro
lado devem existir instrumentos que permitam a abolição de práticas que vão
contra os direitos humanos. A sua materialização pode ser através das leis e da
desconstrução das histórias associadas a práticas culturais nocivas. O facto de se
desconstruir este processo é uma oportunidade para uma nova construção, mas
este procedimento é interno à própria comunidade. Poderá ser influenciado por
pessoas externas, mas é a própria comunidade que o desconstrói, dando-lhe uma
nova forma.
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Torna-se, assim, num fenómeno complexo, porque cada um destes fenómenos tem tempos diferentes, embora precisem de ocorrer de dentro para fora. Esse
exercício poderá ser mais difícil em comunidades em contexto de imigração, cuja
urgência de construção imediata das suas vidas acaba por relegar a discussão das
práticas culturais para segundo plano, ao invés de se procurar o sentido da sua
aplicabilidade nos países de imigração.

Formação
A promoção dos valores em todas as culturas está associada a contextos educativos. Pode tomar formas variadas, de pares para pares, coletivamente ou de
cuidadores para os seus educandos.
A formação no projeto CHANGE PLUS consistiu numa formação que utiliza
métodos formais e não formais, em 13 módulos ministrados em sete dias. Os/
as formandos/as são maiores de 18 anos, vivem na área da Grande Lisboa, pertencem às comunidades afetadas, têm domínio e capacidade de comunicar, são
pessoas confiáveis, que têm conhecimentos sobre a questão da MGF e desejam a
mudança da sua comunidade. Os formandos têm como obrigatoriedade promover três atividades de mudança de comportamento, participar em dez reuniões
mensais, em eventos públicos e reportar as ações.
No contexto referido, a formação é feita entre pares, ainda que no perfil
dos formadores estes tenham competências pedagógicas para a sensibilização e
transmissão de conteúdos. Aqui houve a preocupação de fomentar saberes e discussões que fomentem a base de convivência na sociedade. Este contexto formativo utilizou elementos simbólicos da cultura como mitos, tradição, língua, ciência
e religião como instrumento de desconstrução das questões relacionadas com a
MGF. Foi apresentado o impacto da prática da MGF ao nível da saúde, refletiu-se

como as orientações religiosas foram interpretadas pelos homens, deliberou-se
sobre os mitos e as práticas nefastas das diversas culturas. Este caminho foi feito
por homens e mulheres que partilham a mesma cultura, de diferentes idades,
experiência profissional e percurso de vida.
Neste espaço formativo houve a possibilidade de se usar as duas línguas em
presença, o crioulo e o português. Isto foi importante, pois a língua é um desbloqueador de comunicação, informa e esclarece, permite aproximar. Neste sentido,
os usos linguísticos diferentes em termos de idade encontraram um lugar comum no crioulo, onde as discussões foram mais fervorosas e o combate de ideias
mais feroz. Este foi um espaço protegido para cada um formular interpretações
diferentes e questionar a cultura que legitima a prática da MGF.
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Este processo de reflexão levou ao questionamento de grupos dominantes e
das suas práticas. Porém, tal não é um processo simples – é mais complicado de
ser encarado num processo migratório, pois as pessoas, por questões de sobrevivência física, cultural e afetiva, mantêm os laços com as pessoas dos seus países
e contextos de origem, ao mesmo tempo que estes contextos mantêm as culturas,
tradições e modos de vida sobre os quais é necessário haver mudança.
O contexto de formação, ao ser um espaço protegido de treino e desenvolvimento de competências, permite aos indivíduos construir os seus valores, restruturar os seus sentimentos e atualizar as suas ferramentas de participação. Assim,
os indivíduos que passam por este processo tornam-se capazes de se posicionar,
ao mesmo tempo que assumem e exercem o seu ativismo social.
É igualmente importante considerar que este processo tem custos para os
envolvidos. Como desafio, existe o risco associado de não fazer parte da corrente
maioritária, e, consequentemente, de serem rejeitados ou desacreditados pelos
membros da sua cultura de origem. Como fator preventivo, é importante que
estes indivíduos tenham uma consciência cívica e elementos associados a uma
boa integração social e económica – para que não corram o risco de desestabilizar
os seus contextos quotidianos pela falta de apoio familiar, diminuição de envolvimento social e cultural, entre outros, dificultando-se, assim, o seu processo de
integração na sociedade de acolhimento.

Visibilidade dos espaços de atuação das lideranças
O papel dos líderes na construção e desenvolvimento das sociedades é determinante. Temos a experiência de que através de líderes carismáticos, ao longo
dos tempos, surgiram grandes benefícios para a humanidade.
Porém, admite-se que para a existência dessas lideranças é necessário o
indivíduo poder exercitar o processo de reivindicação de uma cidadania e de
liberdade. Este exercício passa por dinâmicas relacionadas com mobilização e
domínio de conhecimento, apropriação de poder, aumento da rede relacional e
capacidade de comunicação. Este processo dá uma oportunidade ao elemento
participativo de experienciar, de forma individual ou coletiva, uma plataforma
onde se constrói e influencia a visão de sociedade que se quer alcançar.
Neste sentido, é indispensável criar espaços reflexivos e mobilizar os indivíduos para participarem em processos de construção de sociedades mais plurais,
onde podem distinguir desafios culturais, procurar ferramentas, aplicar a sua
própria experiência na resolução de problemas sociais, culturais e fenómenos
naturais.
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Para esta reflexão Stoer e Magalhães (2004) sistematizaram os cinco lugares
da inclusão/exclusão, relacionando-os com o corpo, o trabalho, a cidadania, o
território e a identidade. Neste sentido, é indispensável dialogar e informar que
estes elementos são, por si só, instrumentos de participação onde pessoas com
diferentes backgrounds e configuração física ganham visibilidade para tornar
percetível a sua ação em diferentes espaços. Esta é uma das formas pelas quais a
mensagem que se quer passar pode ser passível de ser reconstruída e impulsionadora da cidadania e dos processos plurais.
Por fim, há que salientar o lugar do “africano” neste descritivo que expressa
o que foi o projeto CHANGE PLUS para os participantes. Ele diz: “tenho que ir
procurar a minha sorte” – o que traduz a ideia de que não são as oportunidades
que vêm até nós, mas somos nós que temos que ir buscar essas mesmas oportunidades. Isto desafia as comunidades afetadas pela MGF a serem elas mesmas
a fazer emergir uma nova cultura, numa construção individual e coletiva, com
diversos motores de mudança, se realmente se quer criar oportunidades para que
outras crianças e meninas possam também elas ter a “oportunidade de procurar
a sua sorte”.
Sendo assim, o desafio fica também do lado dos países de acolhimento – se
querem construir, para os imigrantes, a sorte de viverem em contextos onde se
aceita a diferença e, dentro dessa aceitação, permitem a reconstrução dessas mesmas oportunidades e dessa sorte.
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As migrações fazem parte da história de Portugal, tendo o país, desde sempre,
beneficiado dos importantes contributos das pessoas migrantes aos mais diversos níveis (na demografia, contas públicas, diversidade étnica e cultural, entre
outras áreas).
As cidadãs e os cidadãos estrangeiros/as residentes em Portugal representam cerca de 3,9% do total da população, representando mais de 170 nacionalidades.
Esta enorme e rica diversidade coloca importantes e aliciantes desafios em
termos do seu acolhimento e integração.
Em concordância com a tendência verificada noutros países e regiões, tem-se
registado uma feminização da imigração. Em 2016, as mulheres migrantes representavam 52% do total das pessoas estrangeiras residentes em Portugal.
População estrangeira residente em Portugal, segundo o sexo, entre 2010 e 2015

Fonte: Observatório das Migrações, ACM

Pese embora se soubesse da existência de mulheres a viver com MGF em Portugal, fruto dos fluxos migratórios de países onde esta prática está documentada,
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só mais recentemente, desde 2015, com o estudo do CESNOVA, temos informação
quanto à sua prevalência: residem, em Portugal, cerca de 5.246 mulheres em idade fértil submetidas à prática, estimando-se ainda a existência de 1.330 mulheres
com 50 e mais anos.
Para além dos dados do CESNOVA, o EIGE (European Institute for Gender
Equality) realizou um estudo centrado na estimativa de meninas e raparigas em
risco de serem submetidas à prática.
Segundo o EIGE, em 2011 residiam em Portugal 5.835 meninas e raparigas
provenientes de países com MGF (nascidas no país de origem ou em Portugal)
entre as quais se estabeleciam dois cenários de risco: risco elevado e risco baixo,
1.365 no cenário de risco elevado (23%) e 269 de baixo risco (5%).
Distritos

Mulheres residentes

Prevalência MGF

15-49 anos

50+ anos

Total

15-49 anos

50+ anos

Total

Lisboa

7494

1829

9323

3704

895

4599

Setúbal

1488

374

1862

737

182

920

Faro

484

80

564

243

39

282

Porto

315

105

420

147

50

198

Aveiro

202

66

268

101

33
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Coimbra

123

49

172

61

24

85

Braga

126

32

158

58

16

75

Leiria

80

38

118

41

18

59

Santarém

73

45

118

36

21

57

Madeira

36

5

41

18

2

20

Viseu

33

20

53

16

10

26

Açores

28

4

32

14

2

15

Castelo Branco

23

15

38

11

7

19

Beja

19

9

28

11

4

15

Évora

19

8

27

9

4

13

Bragança

18

16

34

9

9

18

Viana do
Castelo

15

9

24

8

5

13

Vila Real

15

6

21

8

3

11

Guarda

15

1

16

7

1

8

Portalegre
Total

11

7

18

5

3

9

10617

2718

13335

5246

1330

6576

Em conformidade com os dados do CESNOVA, é no distrito de Lisboa que
se encontra o maior número de mulheres com MGF (cerca de 70%) e, dentro des137
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te conjunto, cerca de 90% residem nos municípios de Sintra, Loures, Odivelas,
Amadora, Lisboa e Cascais.
Perante estes dados, ficou clara a necessidade de uma intervenção territorializada nas zonas geográficas de maior prevalência, potenciando, para tal, sinergias e identificando parcerias e pessoas que pudessem ser agentes de mudança
pelo fim da MGF.
Dois exemplos desse tipo de intervenção são os projetos:
•

“A(s) Voz(es) contra a MGF”, candidato ao prémio Contra a MGF Mudar
Agora o Futuro (2014), promovido pela AJPAS - Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde, em parceria com
a P&D Factor - Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento (adiante referida como P&D Factor) e com a colaboração da
Associação dos Filhos e Amigos de Farim e o apoio da Câmara Municipal da Amadora;

•

“Senhoras de Si”, promovido pela P&D Factor e resultante de um protocolo celebrado com a Câmara de Cascais, SeaAgency e em colaboração
com parceiros locais da Saúde e Intervenção Social.

No caso do projeto “A(s) Voz(es) contra a MGF”, e a partir do conhecimento
dos territórios, quer pelas entidades promotoras dos projetos quer das parcerias
e redes locais, foi possível identificar pessoas, do sexo masculino e feminino, potenciais lideranças para o desencorajamento/eliminação da MGF.
No caso do “Senhoras de Si”, como o nome indica, foi estratégica a seleção
apenas de senhoras, em articulação com as entidades parceiras, visando especificamente o seu empoderamento.
Neste artigo partilhamos algumas reflexões sobre essas lideranças e vozes, o
seu papel e os desafios que se colocam.
i. No que concerne às lideranças e vozes femininas, em primeiro lugar é de
elementar justiça enaltecer a força e determinação das mulheres migrantes, tantas vezes o único sustento das famílias, regra geral a trabalhar no setor informal
e, como tal, mais desprotegido em termos da garantia dos seus direitos.
A aposta foi, e acreditamos dever ser sempre, no seu empoderamento. Esta
capacitação passa por questões várias que vão desde a tomada de consciência de
que são sujeitos de direito e o que isso implica nas suas vidas.
A título de exemplo, o plano das sessões das Senhoras de Si, que decorreram
aos sábados durante quatro meses (5 de março a 9 de junho de 2016) partiu das
próprias senhoras, das suas necessidades e expetativas: conceitos, papéis sociais
e direitos da mulher, do homem, da criança e das famílias; saúde das mulheres;
violência doméstica; como gerir um orçamento familiar; saber falar em público;
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cultura e religião; práticas tradicionais (incluindo a MGF e o casamento infantil),
entre outros temas. Realizou-se uma sessão sobre auto-maquilhagem, em que
uma formadora as ensinou a maquilhar e um fotógrafo tirou fotografias para
cada uma delas. Outra sessão contou com a presença de uma advogada que lhes
explicou aspetos da legislação laboral que mais lhes interessavam.
Esta abordagem integrada levou a que as Senhoras sentissem que o tempo
que ali passaram foi útil, conseguiram informações/respostas sobre preocupações que tinham e onde recorrer para as resolver.
Esta é uma preocupação subjacente à intervenção da P&D Factor, considerando que todas as intervenções feitas no terreno sejam win-win, ou seja, com
resultados benéficos para as entidades e técnicos, que alcançam assim os seus
objetivos, mas também para as pessoas para quem os projetos são criados.
ii. Uma preocupação da P&D Factor foi mostrar que o tempo que as Senhoras
estiveram nas sessões tinha um valor: apesar de ser simbólica, dadas as limitações
orçamentais, considerámos essencial dar-lhes uma bolsa que elas não esperavam
de todo. Para além desta bolsa, fomos dando pequenas lembranças, no âmbito de
cada sessão: um espelho, bases e pincéis, na sessão de auto-maquilhagem; uma
calculadora na sessão sobre literacia económica (gestão do orçamento familiar).
Pese embora as motivações financeiras não possam ser o mote para se trabalhar pelo fim da MGF ou outras práticas nefastas, o tempo despendido nestas
ações deve ser valorizado. Mais do que meras participantes ou grupo-alvo de
projetos, as mulheres migrantes têm de ser protagonistas dos processos em que
são visadas/envolvidas.
iii. Falar de mulheres migrantes remete para uma grande diversidade no seu
seio – quer em termos de idade, motivações que levaram a deixar os países de origem (reagrupamento familiar, migração laboral, etc.), países de origem, etc. Esta
diversidade deve ser acautelada em cada intervenção porque implica realidades,
expetativas e percursos de vida igualmente diversos.
iv. A desigualdade está igualmente presente entre as próprias mulheres: as
mulheres mais velhas muitas vezes não deixam que as mais novas falem, sobretudo quando se trata de assuntos ligados às tradições (MGF e casamentos infantis), não lhes reconhecendo legitimidade para o fazer.
v. É necessário conhecer melhor as questões da violência nas comunidades
migrantes: a violência é encarada como “normal” (violência intrafamiliar, intergeracional, violência doméstica, violência no namoro, etc.). A MGF como forma
de violência com base no género acaba por ser mais uma das formas de violência,
“normalizada” pela desigualdade de género tão presente nessas comunidades.
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vi. Verifica-se uma baixa escolaridade e fraco domínio da língua portuguesa
(falada e escrita), que condicionam a intervenção no terreno.
De realçar que a baixa literacia, por um lado, e/ou o não reconhecimento de
habilitações, por outro, leva a que um imenso potencial humano se perca ao obrigar estas pessoas ao trabalho indiferenciado, precário, desprotegido, regra geral
mal remunerado, o que não lhes permite a independência económica e a gestão
das suas vidas.
Acresce que o facto de se ter nascido e emigrado de um país que tem o português como língua oficial (ou que foi uma colónia portuguesa no passado) não
implica, à partida, que se domine a língua portuguesa. O não domínio da língua
portuguesa pode, assim, ser uma barreira mesmo para estas comunidades.
vii. É necessário trabalhar a autonomia das raparigas e mulheres para que
possam, sem o recurso constante a técnicos/as ou a mediadores/as, resolver as
suas questões. Isto não quer dizer que os serviços de proximidade não sejam necessários, antes pelo contrário, mas num determinado momento deverão deixar
de ser o único canal para resolução de questões.
O ideal, num processo de empoderamento, é que as pessoas consigam assumir a gestão das suas vidas e aceder a recursos sem depender de terceiros.
viii. Devemos insistir e investir na saída destas pessoas das zonas residenciais/bairros onde vivem para lhes dar a conhecer novas dinâmicas, realidades,
por forma a combater visões cristalizadas de uma terra de origem que já deixaram há muitos anos, e que entretanto acabou por evoluir, mas que na mente de
quem partiu permanece igual ao dia da partida.
ix. O empoderamento pode passar por uma participação mais ativa das mulheres na vida associativa/esfera pública. Para que esta seja possível, é fundamental o envolvimento dos homens pois, muitas vezes, essa mesma participação
depende da sua autorização.
x. Falar de capacitação de lideranças femininas implica empoderar para ir
para fora das fronteiras das suas comunidades; significa também fazer com que
sejam reconhecidas como interlocutoras de profissionais das mais diversas áreas:
da saúde, da educação, da área social, da segurança, etc.
Traduz uma capacitação que vai muito além do saber o que é a MGF (causas,
tipologia, consequências) e as suas implicações para a saúde. Por exemplo, no
que concerne à saúde, é importante saber também como se processa o acesso à
saúde, quem são os/as interlocutores/as em cada nível, entre outras informações
próprias da Saúde. É fundamental que saibam quais são e como se exercem os
direitos pelos quais se batem.
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xi. Uma última nota para referir a importância do empoderamento de vários
tipos de liderança: religiosa, comunitária e política.
Ao nível das lideranças políticas, temos que nos congratular por Portugal ser
um país onde a MGF tem estado na agenda política, tanto a nível central como
local.
Refira-se, a título de mero exemplo mas que não esgota o importante papel que tem sido feito nos últimos anos por decisores e decisoras políticos/as, a
realização do evento paralelo ao Fórum de Alto Nível sobre Mutilação Genital
Feminina, sob o lema “Let’s be the generation that eliminates FGM once and for all”,
coorganizada por Portugal sob a chancela da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), entre
outros organismos.
A nível da Administração Local, pelo apoio dado a projetos/intervenções
nesta área, são dignas de referência as câmaras municipais da Amadora, Sintra
e Cascais.
E por fim, mas não menos importante, não podemos esquecer nem deixar
esquecer os importantes desafios, mas também resultados, que são pedidos a
Portugal e a todos os países com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
no que concerne à igualdade de género: a transversalidade ao longo dos 17 ODS
e, de forma específica, o ODS 5 onde a MGF é uma das áreas a investir.
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Entre abril de 2016 e março de 2017 houve 9.179 atendimentos registados nos serviços do Serviço Nacional de Saúde (NHS) e em consultas de medicina geral nos
quais se identificou a presença de MGF ou se realizou um procedimento relativo
a MGF.
Oitenta e sete por cento desses atendimentos foram em serviços de partos ou
de obstetrícia. Os dados para o tratamento foram registados para seis em cada
dez atendimentos.
A idade média das utentes destes atendimentos foi de 31 anos; 95% das mulheres e meninas registadas pela primeira vez em 2016/17 tinha sofrido MGF antes dos 18 anos de idade. Esta informação foi registada para três em cada dez
mulheres e meninas. A luta contra todas as formas de violência contra mulheres e
meninas, incluindo a MGF, tanto a nível nacional como internacional, é uma prioridade fundamental para o governo do Reino Unido. Isto é demonstrado pela extensão do trabalho desenvolvido pelo Governo nos últimos anos. Por exemplo, o
Secretário de Estado para o Desenvolvimento Internacional coloca as mulheres e
as meninas e a igualdade no centro do programa de ajuda, investindo 35 milhões
de libras num programa específico de MGF.
Além deste pacote interno sem precedentes sobre a MGF, a Cimeira das Raparigas em 2014 reuniu chefes de Estado, médicos, sobreviventes, instituições
de solidariedade e grupos comunitários, e assegurou novos compromissos com
o setor privado, líderes religiosos, outras organizações da sociedade civil e governos na luta contra a MGF. O Governo também se comprometeu a trabalhar
com outros países para combater a MGF, a aprender com as suas experiências e a
compartilhar a abordagem política quando solicitado.

A polícia e o Ministério Público
É importante reconhecer que existem barreiras à acusação que não podem
ser facilmente superadas. No momento da mutilação, as vítimas podem ser mui144
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to jovens e vulneráveis, ou podem também ter medo de denunciar as ofensas.
Também podem ficar relutantes ao terem de implicar membros da própria família na sua denúncia. O Ministério Público só pode considerar prosseguir os casos
de MGF que foram referenciados pela polícia após uma investigação. De acordo
com o MP, a polícia e o MP têm sido, historicamente, muito passivos na sua abordagem da MGF, esperando que sejam as sobreviventes a tomar a iniciativa e a
denunciar.
Em julho de 2017, o Conjunto de Dados Melhorados da Mutilação Genital
Feminina (SCCI 2026) apoiou o Programa de Prevenção da MGF do Departamento de Saúde, apresentando o panorama nacional da prevalência de MGF na Inglaterra.

Médicos de clínica geral (GP)
O Governo concordou que os GP têm um papel vital na resposta à MGF e
congratula-se com o trabalho do Royal College of GP e o Intercollegiate Group nesta
área. Como parte do programa nacional de prevenção da MGF de 1.443 milhões
de libras, o Departamento da Saúde está a trabalhar juntamente com o Royal
College of GP para entender e desenvolver o papel que os GP devem ter em resposta à MGF, bem como em incorporar o funcionamento do trabalho conjunto
entre GP e outros profissionais de saúde para melhorar a partilha de informações,
a proteção e a prestação de cuidados de saúde personalizados.
Após a Cimeira das Raparigas no Reino Unido em 2014, o Governo publicou
diretrizes atualizadas multi-agências sobre o tratamento de casos de MGF, e discutiu um objetivo-chave para um plano de ação nacional sobre a MGF. A ideia é
superar as reticências dos/as profissionais em lidar com a MGF, para que possam
responder da mesma forma que noutros casos de abuso infantil. A formação é
importante para que os/as profissionais tenham confiança para falar sobre MGF.
Mas isso também implica tornar essas conversas rotineiras, para que os/as profissionais superem qualquer estranheza que possam sentir sobre o tema.
O governo do Reino Unido é claro ao considerar que a MGF é uma forma
de abuso infantil e é uma ofensa criminal. Concorda que os/as profissionais devem ser capazes de reagir à MGF tal como em qualquer outra forma de abuso. A
formação deve fornecer-lhes os conhecimentos e ferramentas que precisam para
cumprir suas responsabilidades de salvaguarda, e isso deve incluir uma sensibilização para problemas como a MGF. O “treino” incluirá formação inicial e desenvolvimento profissional contínuo.
No que diz respeito à formação inicial de professores/as, todos os/as professores/as recém-qualificados/as são avaliados/as sobre, e devem cumprir, padrões
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profissionais que exigem a demonstração da compreensão das suas responsabilidades de salvaguarda e que têm em conta a necessidade de assegurar o bem-estar
dos/as alunos/as, de acordo com as disposições legais.
O Departamento de Educação fez consultas durante o verão de 2014 sobre
a primeira Declaração de Conhecimentos e Competências, elaborada pela Chefe
de Serviço Social Isabelle Trowler, que congregou num só lugar tudo o que os/as
assistentes sociais da criança e da família precisam de saber e de serem capazes
de fazer. O Departamento de Educação já publicou a sua resposta a esta consulta,
incluindo a versão final da Declaração da Chefe de Serviço Social. Esta afirma
que os/as assistentes sociais devem poder (entre muitas outras coisas):
•

Reconhecer os danos e os indicadores de risco de diferentes formas de
dano às crianças relacionadas com abuso sexual, físico, emocional e negligência;

•

Considerar a possibilidade de exploração sexual de crianças, o seu aliciamento (online e offline), MGF e casamento forçado;

•

Liderar a investigação de alegações de danos significativos causados às
crianças nas consultas com outros profissionais e supervisores.

•

Os/as diretores/as de escola e chefes de serviço podem concentrar-se no
desenvolvimento profissional contínuo em relação às questões mais relevantes para sua organização e/ou a sua área. Isso permite-lhes levar
em conta as necessidades das crianças com quem trabalham, incluindo
crianças de comunidades onde a MGF pode ser praticada, e formação
prioritária que permitirá que a equipa atenda essas necessidades.

O pacote de e-learning multi-agências sobre MGF, publicado pelo Governo
em julho de 2014, juntamente com o pacote de orientação e recursos publicado
nessa altura, pretende sensibilizar os/as profissionais sobre a MGF e mostrar-lhes
novas fontes de informação e de aconselhamento. No primeiro mês em que o
pacote de e-learning estava disponível, mais de 800 profissionais completaram o
curso e 99,6% deles/as recomendá-lo-iam a outros/as colegas.

Responsabilidades
Um dos objetivos da unidade especializada de MGF é utilizar eventos de
divulgação para promover todas as orientações e recursos disponíveis para profissionais e serviços de apoio de sinalização. A orientação estatutária – em várias
agências que trabalham juntas para salvaguardar as crianças e sobre o papel das
escolas em manter as crianças seguras na educação – estabelece claramente as
responsabilidades de organizações e dos/as profissionais, e contém links para
informações e orientações mais detalhadas sobre a MGF.
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O Departamento da Saúde encomendou à Health Education England a produção de cinco novas sessões de formação sobre MGF em e-learning, a primeira das
quais foi lançada em 26 de novembro de 2014. Estas foram fornecidas na plataforma nacional “eLearning for Health” e estão disponíveis para todos os organismos do Serviço Nacional de Saúde sem custo. Os módulos de e-learning contêm
conselhos práticos sobre como fazer perguntas “difíceis” sobre a MGF de forma
sensível, dar aos/às profissionais de cuidados de saúde a confiança para cumprir
seu papel de proteger as meninas, prevenir a MGF e cuidar de mulheres e meninas que foram submetidas à MGF. Também estão disponíveis recursos online
atualizados sobre MGF no site NHS Choices, com uma gama de filmes para profissionais de saúde que descrevem como colocar questões difíceis com delicadeza.
As páginas web incluem conselhos, links para orientação, detalhes de clínicas especializadas em MGF no NHS e links para linhas de ajuda e para as ONGs,
que podem ajudar os/as funcionários/as do NHS que não têm a certeza sobre o
que fazer. Os/as profissionais de saúde já são obrigados/as a informar a polícia
ou os serviços sociais sempre que tenham a preocupação de que uma criança
corre o risco de qualquer tipo de abuso, incluindo MGF. O Governo concorda
que é importante que haja um claro ponto de contacto entre o NHS e os serviços
sociais onde uma criança é identificada como estando em risco de MGF. O Departamento de Saúde e o Departamento de Educação desenvolveram ferramentas
de avaliação de risco de MGF mais detalhadas para profissionais e assistentes
sociais. Também recomendam que o Royal College of Pediatrics and Child Health
altere o Registo de Saúde Pessoal da Criança, ou Livro Vermelho, para incluir
uma referência específica ao risco de MGF para a criança, e quaisquer medidas de
salvaguarda que foram tomadas.

Escolas
O Governo concorda que é vital que o pessoal docente esteja ciente dos indicadores de diferentes formas de abuso, e saiba quais as ações a tomar. É vital que
o pessoal docente tenha consciência desses indicadores e saiba quando encaminhar o assunto para o atendimento social das crianças e para a polícia. A orientação sobre a MGF foi enviada a todos/as professores/as e agentes de proteção
infantil e todos/as devem seguir uma formação obrigatória de salvaguarda que
trata especificamente da MGF.
A orientação estatutária do programa “Manter as Crianças Seguras na Educação” (Keeping Children Safe in Education) (abril de 2014) estabelece claramente
as responsabilidades das escolas e dos seus funcionários. Keeping Children Safe in
Education (KCSIE) abrange todas as formas de abuso e contém links para orien147
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tações mais detalhadas sobre riscos específicos, incluindo a MGF. A orientação
sobre a MGF, que inclui um capítulo destinado especificamente às escolas e faculdades, contém informações sobre os sinais de alerta que os/as profissionais
devem procurar.
Os/as diretores/as de escola e as lideranças de proteção infantil nas escolas
devem ser formados/as para realizar os seus deveres estatutários. Os/as diretores/as dos estabelecimentos de ensino devem utilizar o seu discernimento profissional para determinar qual o tipo de formação mais apropriada para as necessidades dos/as seus/suas funcionários/as e da sua escola. O KCSIE afirma que a
formação de salvaguarda deve abranger, no mínimo, o conteúdo da orientação e
que as escolas podem querer entrar em contacto com seu Conselho Local de Proteção de Crianças para obter aconselhamento sobre a formação mais adequada.
Além disso, para ajudar as escolas a identificarem a formação de salvaguarda
mais adequada, os/as funcionários/as trabalharam com um consórcio de especialistas em salvaguarda, que desenvolveram materiais de formação atualizados e
que refletem o conteúdo da Keeping Children Safe in Education.
A Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) reconhece a importância da MGF no seu sistema de inspeção, e a sua orientação de
salvaguarda aos/às inspetores/as estabelece claramente que os/as inspetores/as
devem estar cientes de que a orientação existente é a vigilância para o risco de
a MGF ser praticada. A orientação indica que, quando apropriado, os/as inspetores/as podem verificar a consciência do problema entre os/as funcionários/as
superiores e garantir que todos/as os/as funcionários/as estejam conscientes dos
riscos, podem perguntar ao staff da formação o que se está a passar e se a escola tomou qualquer ação oportuna e apropriada em relação a preocupações com
crianças específicas.
Recomenda-se que, quando a Ofsted avalie a existência de PSHE (Personal,
Social and Health Education) nas escolas, examine explicitamente a abordagem da
escola à educação sobre MGF e à violência contra as mulheres. A Ofsted é obrigada a informar se o currículo oferecido pela escola é amplo e equilibrado e se
promove o desenvolvimento espiritual, moral, social e cultural de todos/as os
alunos/as. As inspeções da Ofsted também devem abranger o comportamento e a
segurança dos/as alunos/as na escola. Estas avaliações podem refletir como uma
escola ensina os/as seus/suas alunos/as sobre questões de violência baseada no
género. No entanto, a Ofsted não inspeciona disciplinas curriculares individuais
como a PSHE enquanto parte das inspeções rotineiras da escola.
A Ofsted recomenda que a PSHE seja obrigatória, incluindo o ensino a crianças sobre MGF em áreas de alta prevalência. Todas as escolas devem ensinar
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PSHE, com base em boas práticas, e descreveu esta expetativa na introdução ao

enquadramento do novo currículo nacional. A Ofsted está empenhada em trabalhar com escolas e outros/as especialistas para garantir que os/as jovens estão
a receber informações apropriadas para a sua idade, que lhes permitam tomar
decisões informadas e em segurança. Todos os conselhos locais de salvaguarda
de crianças precisam de desenvolver protocolos de avaliação de risco, claros e
consistentes, para que seja criado um plano de ação apropriado para cada criança
referenciada pelos serviços sociais.
O Governo concorda que são necessários protocolos de avaliação de risco
claros e consistentes.
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As mulheres de origem subsariana que vivem em países europeus começaram
a falar sobre o Corte/Mutilação Genital Feminina (C/MGF) e apelam a cuidados
de saúde específicos quando sentem que sofreram danos (Berg & Underland,
2013; Johansen et al., 2013; Leye et al., 2006; Villani et al., 2016). O contexto sociopolítico internacional é abertamente contra essas práticas tradicionais, que são
realizadas por muitos grupos étnicos em diferentes países africanos. Mesmo que
pesquisas recentes mostrem que outras áreas geográficas, como o Iémen, o Iraque e a Indonésia, se preocupam com o C/MGF (Andro et al., 2017; UNICEF, 2016;
Yoder et al., 2013), a prevalência e a concentração de C/MGF permanecem mais
elevadas nas regiões subsarianas. O continente africano tem sido alvo de muitas campanhas de saúde pública ao longo dos anos (Boddy, 2007; Mackie, 2000;
Shell-Duncan, 2008), o que contribuiu para moldar a perceção sobre a prática
entre as populações expostas a tais campanhas (Berg & Denison, 2013; Vogt et
al., 2016). Mesmo que os principais objetivos dessas campanhas fossem eliminar
o C/MGF, a propagação das mensagens tem sido muitas vezes muito agressiva
e acabou por ter efeitos colaterais diferentes. Alguns académicos destacam que
essas campanhas ajudaram a representar a “excisão” e a “infibulação” como especificidades do problema ginecológico das mulheres africanas, o que se tornou
um viés para os/as profissionais de saúde durante o diagnóstico (Leye et al., 2008;
Tammadon et al., 2006; Zaidi et al., 2007). Outros demostraram que as mulheres
africanas, especialmente na diáspora, viram sua imagem corporal, a sua autoestima ou seu modelo de género enfraquecido (Berg et al., 2010; Mulongo et al., 2014;
Whitehorn et al., 2002) devido à estigmatização da prática no contexto migratório
(Gruenbaum, 2001; Johnsdotter & Essén, 2016).
Desde o final da década de 1990, o C/MGF foi definido como uma “prática
nefasta” (UNICEF, 2013) e grandes esforços foram empregues, no Sul e no Norte, para evitar que tais práticas fossem realizadas em crianças (Berg & Denison,
2012). O C/MGF tem sido considerado há mais de três décadas como causador de
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“danos irreversíveis” na saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Um ponto de
viragem ocorreu com a introdução da cirurgia reconstrutiva do clítoris, uma técnica cirúrgica que tem o objetivo de restaurar o “corpo original” reparando o clítoris cortado (Villani, 2009). Esta cirurgia visa reconstruir um clítoris de aparência
normal, que é relocalizado na posição anatómica correta e potencialmente funcional em relação à sua inervação (Foldes & Louis-Sylvestre, 2006). Se a questão do
protocolo cirúrgico ainda é discutida e as evidências são estudadas (Abdulcadir
et al., 2015; Berg et al., 2017), a cirurgia reconstrutiva abalou o paradigma de “danos irreversíveis” e, desde então, abriu as possibilidades de reconstrução (Foldes
et al., 2012; Villani & Andro, 2010). Se muitos estudos médicos relatam e documentam os efeitos colaterais e os benefícios da cirurgia reconstrutiva, este artigo
propõe-se analisar o impacto sociológico da cirurgia reconstrutiva sobre as perceções das mulheres e os significados de “reparação”. Estudos têm mostrado que
a ressecção da fibrose clitoriana, e o acesso mais fácil ao próprio clítoris, pode
melhorar o prazer e diminuir a dor (Abdulcadir et al., 2015; Foldes et al., 2012;
Paterson et al., 2012). Outros autores sublinharam as implicações da reconstrução
tanto para a identidade de género como para a imagem corporal (Abdulcadir et
al., 2011). Outras pesquisas mostraram que a operação é uma oportunidade privilegiada para muitas mulheres questionarem e reavaliarem os valores tradicionais
que as suas famílias lhes ensinaram (Andro et al., 2014; Foldes et al., 2012; Villani
& Bodenmann, 2017). A forma como as mulheres africanas com C/MGF gerem
esta situação começou então a adquirir uma abordagem multidisciplinar, na qual
a medicina começou a desenvolver as dimensões psicossexuais, éticas, morais e
sociais na área da saúde (De Schrijver et al., 2016). Poucos estudos analisaram os
cuidados de saúde multidimensionais e as necessidades das mulheres.
A gestão do C/MGF varia de acordo com os sistemas nacionais de saúde nos
diferentes países europeus (Leye et al., 2006), os protocolos multidisciplinares são
cada vez mais adotados e o aconselhamento específico é encorajado (De Schrijver
et al., 2016). Dentro do aconselhamento, as mulheres com C/MGF devem passar
por um processo reflexivo importante. Elas devem rever e reconsiderar não só as
tradições e normas parentais (Villani & Bodenmann, 2017), mas também os seus
próprios corpos. Neste processo de reconstrução, elas investem diferentes significados de “reparação”, os quais este artigo propõe destacar.
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Caixa 1: Inquérito e métodos
O processo de reconstrução envolve várias dimensões (biológicas, emocionais, morais, psicológicas, sexuais), nas quais as mulheres investem em diferentes estágios dos seus cursos de vida e com diferentes significados. Em
particular, tive a oportunidade de acompanhar durante quase dois anos uma
equipa médica num hospital que oferece a cirurgia de reconstrução do clítoris.
Durante este processo médico, ao qual chamo de “caminho para a reparação”
(Villani, 2009), os/as profissionais de saúde desempenham um papel multidisciplinar e ético. Investiguei em profundidade os significados atribuídos pelas
mulheres ao termo “reparação”, que constitui a génese de qualquer pedido
de cuidados de saúde. A análise do item “reparação” baseia-se em duas pesquisas qualitativas realizadas em França (de 2007 a 2009) e na Suíça (20132014). No total foram entrevistadas 40 mulheres: 8 mulheres imigrantes de
origem subsariana que vivem na Suíça com C/MGF de Tipo III (infibulação) e
32 mulheres de primeira e segunda geração que vivem em França com C/MGF
de Tipo II (excisão), que foram submetidas ou pediram uma reconstrução do
clítoris num hospital público. Todas as mulheres foram interrogadas sobre o
significado que dão ao termo “reparação”, considerando a sua saúde e a sua
vida sexual.
O grupo de mulheres com infibulação e o grupo de mulheres com excisão
diferem nas suas características sociodemográficas e no contexto do C/MGF.
As doenças e o tipo de dor relatados também são interpretados ou explicados
de forma diferente. Este artigo não se concentra neste aspeto, mas sim nas
necessidades das mulheres de mudar as suas condições de saúde, o que todas
as mulheres declararam na entrevista. Uma vez interrogadas sobre as possibilidades de mudar algo na sua vida que esteja ligado à sua autoperceção da
saúde, todas as mulheres afirmam que melhorariam o seu estado de saúde,
em particular no que diz respeito à saúde sexual. Incentivadas a definir o que
pretendiam mudar, bem como para definir o termo “reparação” no âmbito da
saúde e da sua vida sexual, muitas dimensões foram referidas. As abordagens
reparativas incluem uma série de dimensões, que não são apenas físicas, mas
também psicológicas, sociais e morais.
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O significado mais evidente e mais citado de “reparação” é a reconstrução
física através de técnica cirúrgica. Este pedido decorre dos sentimentos das mulheres sobre “terem sofrido danos” e do sentimento de que algo do seu corpo “se
perdeu”. As mulheres relatam a sensação de se sentirem “limitadas” nas suas
atividades, especialmente quando têm de ficar nuas (em balneários de ginásios,
piscinas...) ou nos seus encontros íntimos com um parceiro. O pedido de reconstrução exprime-se como o desejo de reconstruir o que foi cortado. Em particular,
as mulheres com tipo II (excisão) do contexto francês expressam a necessidade de
reconstruir o seu clítoris por meio destas palavras: “Eu quero ser uma mulher inteira” ou “uma mulher completa” ou “eu não me sinto normal e quero ser como
todas as outras mulheres”.
O segundo significado está ligado ao sentimento de “falta”, que se torna
mais complexo quando as mulheres relatam a ideia de perda e de roubo. De
acordo com os relatos, a prática de C/MGF é quase sempre realizada em meninas
muito novas, na maioria antes dos 5 anos, e um grande número de mulheres não
tem memória desse momento. Essas mulheres dizem que “descobriram” o seu
C/MGF mais tarde, durante a idade adulta ou durante as suas primeiras experiên-

cias sexuais. Expressam claramente a sensação de que “algo lhes foi tirado sem
permissão” ou que algo foi “roubado” do seu corpo sem o seu consentimento.
Sublinham o sentimento de perda de integridade corporal, que é acompanhado
pelo sentimento de terem sido sujeitas a uma experiência violenta e a um abuso.
O sentimento de que algo foi “perdido” ou “roubado” alimenta o sentimento de
merecer justiça, o que se torna, para algumas delas, uma reivindicação explícita.
Este significado sublinha a dimensão moral da reparação que é, por outro lado,
muitas vezes evocada durante as consultas – tanto por mulheres como por médicos/as, como surge nos relatos – com o termo de “reparação simbólica”. Às vezes,
as mulheres dizem que o que conta para elas é “ter seu clítoris de volta, mesmo
que não funcione”, como algumas afirmam.
Tendo em consideração algumas citações, tais como “Eu quero o meu clítoris
de volta” ou “Eu quero recuperar o meu clítoris de novo” ou “Eu quero que me
devolvam o que me roubaram/tiraram sem me perguntar”, este tipo de discurso
permite-nos identificar uma reivindicação política sobre a integridade do corpo
e o direito de cada um/uma a controlá-lo e dirigi-lo segundo as suas próprias
escolhas. Além disso, podemos ler essa reivindicação específica pela perspetiva
das mulheres que pedem o reconhecimento do direito de dispor e controlar o
seu próprio corpo, a sua própria sexualidade e as suas escolhas pessoais. Esta
passagem é muito importante porque marca a integração dos direitos sexuais e
da socialização na cultura da saúde sexual.
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O terceiro significado da reparação é relativo à dimensão sexual. Especialmente as mulheres excisadas no contexto francês expressam a sua insatisfação,
e algumas delas definem-se como sendo “infelizes” com as suas experiências sexuais. A maioria especifica que estão numa relação com um parceiro masculino
europeu que, na maioria das vezes, não conhece a prática do C/MGF. Poucas mulheres pedem “mais prazer” ou “prazeres diferentes”, cuja falta é atribuída aos
danos causados no clítoris.
A última dimensão diz respeito ao género. No seu significado de “reparação”, algumas mulheres sublinham que os corpos que elas têm não correspondem ao corpo que elas querem. Isto é particularmente relevante para as mulheres
de segunda geração, nascidas em, ou chegadas a países europeus quando eram
muito novas, e que cresceram fora do contexto africano. Este tipo de queixa tem
sido particularmente importante entre as mulheres do contexto francês, uma vez
que as mulheres infibuladas na Suíça eram todas imigrantes de primeira geração.
Em particular, as mulheres da segunda geração falam sobre uma má imagem corporal e queixam-se de um sofrimento em relação aos seus danos genitais. Algumas usam o termo “anormalidade” e afirmam ver-se como “diferentes de outras
mulheres”.
Os significados que as mulheres dão à “reparação” são multidimensionais.
A gestão do C/MGF requer serviços de saúde diferenciados, polivalentes e multidisciplinares. A pluralidade de dimensões envolvidas no processo de reparação
está ligada à apropriação da saúde sexual e dos direitos sexuais. Nos seus pedidos de qualquer tipo de cuidados de saúde, as mulheres com C/MGF devem ser
ouvidas sobre as suas próprias narrativas e através das suas próprias palavras.
Como outras pesquisas mostraram para o processo de nascimento dos direitos
humanos (Lokugamage & Pathberiya, 2017), o poder da narrativa serve para reconectar partes discrepantes e posições divergentes, especialmente no contexto
de famílias transnacionais.
Pensar os serviços de saúde específicos em termos de abordagem reparativa
é o primeiro passo para desenvolver uma discussão com mulheres com C/MGF.
As abordagens reparativas devem ser multidisciplinares e devem apoiar o aconselhamento e a existência de lugares para a partilha de experiências. Os serviços
de saúde devem levar em conta as palavras e as narrativas das mulheres, bem
como partir da definição que as próprias mulheres dão ao problema, em vez de o
procurarem definir sem elas. Finalmente, as narrativas são um aspeto importante
do processo de justiça restaurativa; para habilitar os direitos sexuais, as mulheres
devem ser apoiadas na definição de novas fronteiras entre elas próprias e as normas sociais, especialmente quando estas últimas afetam a sua vida.
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