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1. RESUMO 

O propósito deste trabalho é analisar de maneira multiangular o problema 

da Mutilação Genital Feminina (MGF) sob a ótica do Regime Internacional de 

Direitos Humanos e apresentar uma alternativa para a erradicação dessa prática.  A 

Organização das Nações Unidas (ONU) tenta erradicar a prática utilizando diversos 

meios, entre eles a legislação internacional - que garante liberdade de culto, desde 

que esta não interfira na liberdade individual. No entanto, a resistência dessas 

comunidades à lei mostra que é preciso conscientizar, não obrigar. Entender a 

cultura desses povos e evitar julgamentos, tratando de esclarecer a importância das 

mulheres à comunidade e como tal prática é prejudicial à saúde da mulher.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Saúde; Organizações Internacionais, 

Igualdade de gênero. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A primeira coisa que nos vem à mente quando tomamos conhecimento 

dos detalhes sobre a prática de Mutilação Genital Feminina ficou muito bem 

sintetizada na frase de Waris Dirie, ex-modelo somali e atual embaixadora da ONU 

que foi submetida à circuncisão feminina aos cinco anos de idade: "É uma vergonha 

que uma tortura bárbara, cruel e inútil continue a existir no século XXI" (DIRIE, 

2010). Apesar da revolta e espanto que esse costume possa causar às mentes 

ocidentais, a questão da MGF é muito mais complexa do que pode parecer e para 

compreender os diversos aspectos envolvidos é necessária uma análise mais 

aprofundada do tema, à qual se propõe o presente trabalho. 

Milhões de mulheres em várias partes do mundo são vítimas desse 

procedimento e, milhares de meninas todos os dias correm o risco de passarem pela 

mesma experiência, portanto esse é um problema que não pode nem deve ser 

ignorado por todos aqueles que defendem os Direitos Humanos. No início dos anos 

1990, a erradicação da MGF passou a ser incluída como um objetivo crucial dos 

defensores dos Direitos Humanos e dos direitos das mulheres. Desde então, muito 

tem sido feito para impedir a continuidade da prática, tanto por organizações 

internacionais e regionais, quanto por Organizações Não Governamentais e ativistas 

dos Direitos Humanos, mas os resultados não correspondem às expectativas 

iniciais. 



 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o problema da Mutilação 

Genital Feminina (MGF) sob a perspectiva da atuação das Organizações 

Internacionais e Regimes Internacionais, no âmbito dos Direitos Humanos. Os 

objetivos secundários, que visam conhecer e problematizar essa questão abordam 

os aspectos da prática da mutilação dos genitais femi ninos, sua origem, as 

justificativas, as regiões onde há maior incidência, as consequências para a saúde 

física e psicológica das meninas e mulheres submetidas a essa prática. Ademais, 

serão discutidos os obstáculos enfrentados pelas organizações no combate à MGF e 

diagnosticar os obstáculos que impedem a eliminação definitiva da MGF. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a construção do presente trabalho foram uti lizados diversos 

instrumentos de coleta dos dados, que incluem os relatos das vítimas de mutilação 

genital feminina, como também documentos oficiais de agências Organizações 

Internacionais e ONGs que tratam do problema. Esses estudos se dedicam não 

somente a descrever a prática da excisão feminina como também a propor soluções 

e/ou analisar o que tem sido feito até então para erradicar essa prática e, portanto 

são fundamentais à construção e condução dessa investigação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1  Resumo do problema da Mutilação Genital Feminina (MGF) no Mundo. 

 

Define-se como muti lação genital feminina qualquer remoção parcial ou 

total dos órgãos genitais femininos externos ou quaisquer procedimentos que 

provoquem danos aos genitais femininos por razões não médicas (OMS, UNICEF, 

UNFPA, 1997). Segundo a Organização das Nações Unidas, esses procedimentos 

podem ser divididos em quatro categorias, de acordo com a dimensão do impacto 

causado pela intervenção na anatomia feminina. São elas: 

 

TIPO I - Clitoridectomia: Remoção parcial ou total do clitóris e/ou do 

prepúcio. 



 

TIPO II - Excisão: Remoção Parcial ou total do clitóris com ou sem 

excisão dos grandes lábios. 

TIPO III - Infibulação: Estreitamento do orifício vaginal através da criação 

de uma membrana selante, pelo corte e aposição dos pequenos lábios e/ou dos 

grandes lábios, com ou sem excisão do clitóris. 

TIPO IV - Todas as outras intervenções sobre os órgãos genitais 

femininos por razões não médicas, por exemplo: punção/picar, perfuração, 

incisão/corte, escarificação e cauterização. 

(OHCHR, ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, ACNUR, 

UNICEF, UNIFEM, OMS, 2009). 

 

Esse tipo de prática ocorre em diversas partes do globo, sendo mais 

frequente em países da África, alguns países da Ásia e Oriente Médio e em algumas 

comunidades imigrantes dessas nações estabelecidas na América do Norte e 

Europa. Em algumas regiões da África quase a totalidade das mulheres e meninas 

foram submetidas a algum tipo de mutilação genital, como na Somália, Egito e 

Etiópia, especialmente os procedimentos inclusos nos tipos I e II da classificação 

mencionada acima. (OHCHR, ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, 

ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS, 2009). 

Essa prática é recorrente em diversos contextos culturais e está presente 

em comunidades judaicas, cristãs e islâmicas, apesar de ser mais comum nas 

últimas. A UNICEF estima que aproximadamente 6 mil meninas e mulheres corram o 

risco de serem mutiladas diariamente (UNICEF, 2008) e acredita-se que existam 

entre 100 e 140 milhões de mulheres mutiladas no mundo atualmente, das quais 

91,5 milhões são africanas. (OHCHR, ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, 

UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS, 2009). Apesar de a mutilação genital 

feminina ter sido incorporada por muitas sociedades islâmicas na África, essa 

tradição tem origem em períodos anteriores ao estabelecimento desta religião na 

região e não é tampouco uma exclusividade do Islã, como mencionado 

anteriormente. (MONSHIPOURI, 2004) 

As motivações para a persistência desse costume são as mais diversas, 

mas estão sempre ligadas ao papel da mulher nessas sociedades. O corte dos 

genitais femininos é encarrado como uma questão de estética e beleza, higiene e 

fertilidade, pureza e virtude, fidelidade e castidade, ritual de transição para a idade 



 

adulta e forma de aumentar o prazer masculino no ato sexual com a mulher 

circuncidada. Essas sociedades creem que a retirada total ou parcial dos órgãos 

genitais femininos garante a virgindade das moças antes do casamento, sua 

fidelidade ao marido depois de casadas, além de obediência à figura masculina. 

(JACQUEMIN, 2010). 

Além de todos esses valores associados à mutilação genital feminina, 

ainda há a pressão social e cultural para que o costume seja mantido, pois as 

meninas cujas famílias se recusam a submetê-las ao procedimento provavelmente 

jamais conseguirão se casar com qualquer homem da comunidade e acabarão à 

margem da sociedade, ocupando posições secundárias na comunidade, e no pior 

dos casos podem ser condenadas ao exílio. (JACQUEMIN, 2010) 

As consequências desse tipo de intervenção, que em geral é feita em 

zonas rurais pelas próprias mulheres da comunidade, sem qualquer tipo de 

anestésico ou assepsia, podem ser muito graves. A maior parte das meninas 

enfrenta infecções e hemorragias graves logo após serem submetidas ao 

procedimento, impossibilidade ou dificuldade para realizar as necessidades 

fisiológicas, e em longo prazo as mulheres podem enfrentar infecções crônicas, dor 

intensa durante o ato sexual, infertilidade, alto risco de morte para mãe e o bebê 

durante o parto, quando há infibulação (MOREIRA; CORREIA, 2001). Por conta de 

todas essas complicações a taxa de mortalidade das mulheres que sofrem mutilação 

é muito alta, como também o risco de contração de AIDS, Tétano e outras doenças, 

já que os instrumentos utilizados não são esterilizados e são utilizados para 

cerimonias de corte de várias meninas. 

Existem também inúmeras consequências psicológicas provenientes da 

mutilação genital feminina. Entre elas estão os sentimentos de culpa, humilhação, 

inferioridade e desvalorização associados à imagem de impureza e promiscuidade 

das mulheres nessas sociedades, que são levadas a ver a si mesmas como 

criaturas inadequadas e incompletas, além da associação de sentimentos negativos 

em relação à sua sexualidade devido à falta de prazer sexual. Alguns especialistas 

acreditam que o comportamento “dócil” e submisso dessas mulheres é 

consequência do trauma causado pelo corte dos genitais. (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2013). 

Os poucos relatos de mulheres que sofreram esse tipo de procedimento 

evidenciam a gravidade do trauma e da dor que sofreram, e o sentimento de 



 

impotência das meninas frente a essa imposição cultural.  

 

Duas mulheres me agarraram e arrastaram para o quarto. Uma, atrás de 

mim, me seguram a cabeça e seus joelhos esmagam meus ombros com 

todo o peso deles para que eu me mexa; a outra me segura os joelhos, com 

as pernas afastadas. (...) a mulher encarregada da operação dispõe de uma 

lâmina de barbear por menina, que as mães compraram para a ocasião.  Ela 

puxa com os dedos, o mais possível, o minúsculo pedaço de carne e corta 

como se cortasse um pedaço de carne de zebu. Infelizmente, é impossível 

para ela fazê-lo com um único gesto. Ela é obrigada a serrar. (KHADY. 

Mutilada, 2006, p. 17 apud GONÇALVES, 2007, p. 49)  

 

Por conta dos motivos enumerados acima, a ONU condena a MGF e 

prega sua extinção, alegando que:  

 

A mutilação genital feminina viola uma série de princípios, normas e padrões 

de direitos humanos estabelecidos que incluem os princípios da igualdade e 

não discriminação com base no sexo, o direito à vida – quando dos 

procedimentos resulta a morte – e o direito a estar livre de tortura, punição 

ou tratamento cruel, desumano ou degradante, assim como os direitos  

subsequentes.(OHCHR, ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, 

ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS, 2009, p. 11).  

 

A legislação internacional garante também a liberdade de crença e 

manifestação cultural, no entanto ela também prevê que estas estejam limitadas se 

ameaçarem os direitos fundamentais e a liberdade individual. Portanto, apesar das 

motivações para a MGF se apoiar em tradições culturais não podem por elas serem 

justificadas. 

 

5.2. Formas de erradicação da Mutilação Genital Feminina 

 

Apesar de todas as barreiras a serem transpostas em busca da 

erradicação da mutilação genital feminina, um longo caminho em direção há uma 

solução definitiva já foi percorrido, desde as primeiras discussões sobre esse tema a 

nível internacional na década de 1970. Segundo dados recentes das Nações 

Unidas, o número de mulheres mutiladas diminuiu 32% em 30 anos. Outro dado 

relevante é que o índice de jovens com idade entre 15 e 19 anos que sofreram 



 

mutilação é de 36%, enquanto entre as mulheres mais velhas, na faixa etária de 45 

a 49 anos, esse índice é de 53%, nos países onde a ocorrências de MGF é maior. 

Sendo assim, pode-se observar claramente que as novas gerações têm sofrido 

menos com a mutilação genital feminina e isso pode indicar que a prática está 

caminhando para a extinção (UNICEF, 2013). 

Um dos documentos internacionais mais importantes que aborda esse 

tema é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres (CEDAW), de 1979, que representou um grande avanço na 

busca pela igualdade de direitos para as mulheres em diversas áreas. 

(GONÇALVES, 2007). A CEDAW, entre outras convenções e tratados internacionais 

sobre os direitos das mulheres, surtiram efeito nas legislações nacionais de muitos 

países com grande incidência de MGF, que proibiram a prática por lei.  

Entretanto, somente a proibição formal da circuncisão feminina não foi o 

suficiente para eliminá-la. Ademais, o caráter i legal da MGF pode gerar um efeito 

negativo, tendo em vista que as condições em que o ritual acontece são precárias já 

que ele acaba sendo feito de forma caseira e escondida e, quando as meninas que 

foram submetidas ao procedimento sem qualquer cuidado médico, apresentam 

complicações, os pais não procuram socorro por medo de sofrerem sanções legais 

quando ficar comprovado que eles infringiram a lei. 

Imposições legais internacionais também podem causar rejeição por parte 

dos Estados e da população, pois podem acabar repercutindo como uma coação a 

essas culturas, para que mudem seus costumes e adotem costumes ocidentais. O 

embate entre culturas diferentes dificulta o diálogo e a cooperação com as 

sociedades ligadas a MGF e impossibilita o avanço na conscientização da 

população. 

O fator crucial para solucionar a questão da MGF no mundo é a 

conscientização das sociedades que a praticam. Isso fica evidente quando 

conhecemos a história de mulheres dessas comunidades que ao terem contato com 

outras realidades culturais se deram conta do quão prejudicial é o costume 

tradicional de suas comunidades e hoje lutam contra a continuidade da prática. “O 

diálogo entre culturas, sem pretensão de estabelecer uma delas como certa, seria de 

utilidade ímpar para o alcance desse fim, qual seja, libertar a mulher do jugo 

machista e patriarcal” (GONÇAVES, 2007 p. 55). 

O maior exemplo de que o intercambio cultural pode alertar essas 



 

comunidades para os perigos e malefícios da MGF é a história da embaixadora do 

ONU, Waris Dirie, que nasceu em um deserto da Somália e aos cinco anos foi 

circuncidada, e após se mudar para a Europa e conhecer as condições sociais das 

mulheres ocidentais, se deu conta da submissão a qual as mulheres do seu povo 

estavam condenadas e hoje é defensora dos direitos das mulheres e uma das 

líderes do movimento pela erradicação da MGF. 

A mudança de valores pode ser promovida também e principalmente por 

meio da disseminação do conhecimento. O teórico das relações internacionais 

Stephen Krasner, em seu trabalho sobre Regimes Internacionais “Structural causes 

and Regime consequences”, define o conhecimento como uma variável interveniente 

no sistema internacional, ou seja, o conhecimento cria a base para cooperação ao 

iluminar interconexões complexas que não eram entendidas antes. Dessa forma, o 

comportamento nacional passa a ser determinado por regimes internacionais 

baseados em conhecimento científico amplamente aceito (KRASNER, 1982). Sendo 

assim, seria possível transformar os valores dos indivíduos e dos Estados em 

relação à mutilação genital feminina e ao papel social da mulher. 

Além de disseminar o conhecimento científico sobre as consequências da 

mutilação genital feminina para a saúde da mulher, é preciso incentivar estudos 

religiosos que desmistifiquem a ligação entre o costume da MGF e a religião, 

especialmente o Islamismo. A mutilação é uma prática que se busca fundamentar na 

religião, mas não é ordenada por ela, e esse conceito fica claro ao analisarmos os 

livros sagrados e dogmas religiosos. O que ocorreu no caso das comunidades 

islâmicas na África, por exemplo, foi uma incorporação de costumes tribais pré-

existentes (ESPINOLA, 2004). A justificativa religiosa para o corte dos genitais 

femininos muitas vezes confere legitimidade à prática e por isso o conhecimento é 

tão importante para esclarecer que inexiste fundamentação religiosa à prática. 

 

O que devemos compreender é que existe uma imensa diferença entre a 

crença propriamente dita, conforme revelada no Alcorão e a prática de 

algumas sociedades supostamente islâmicas. Tais práticas, atendem muito 

mais a aspectos culturais específicos, a interesses particulares, e não 

representam necessariamente o Islã e nem podem servir de base para se 

denegrir o verdadeiro sentido do Islã 

(ESPINOLA, 2004) 

 



 

A única forma de eliminar a prática da MGF é desconstruindo os valores 

sociais que sustentam a prevalência desta por meio da disseminação de 

conhecimento sem, no entanto, privilegiar os valores da cultura do Ocidente. 

Orientando-se por essa abordagem, muitas ONGs locais têm promovido palestras e 

seminários junto à população desses países com o intuito de levar informações 

sobre a MFG. Para muitas faltam recursos e apoio, mas sobra legitimidade, pois 

conhecem bem o meio social e a realidade cultural daqueles grupos. Um exemplo de 

trabalho desse tipo é o que realiza a ONG Guineense Sinin Mira Nassique, que além 

de promover o debate internacional sobre a problemática da MGF, trabalha junto às 

comunidades de Guiné Bissau, incentivando-as a uma forma alternativa de ritual, 

que não culmina na excisão. Ao invés de serem circuncidadas para garantir sua 

pureza e virtude, as meninas aprender sobre respeito, higiene, regras de 

comportamento e normas do casamento, além de práticas de bordado e dança. 

A proposta de um ritual alternativo parece menos invasiva e mais eficaz, 

além disso, a Sinin Mira Nassique toma o cuidado de destacar os malefícios da MGF 

à saúde das meninas como forma de sensibilizar especialmente as mães, ao invés 

de ressaltar os impactos da excisão para a sexualidade feminina, a crueldade da 

prática e a violação dos diretos humanos que ela representa. Dessa maneira é mais 

fácil estabelecer um diálogo com a comunidade sem promover julgamentos de 

valores, ao contrário a ONG se utiliza de dois valores extremamente importantes 

para as sociedades africanas, a fertilidade e a maternidade, para persuadir as 

comunidades locais de que a MGF é um problema de saúde pública. 

Os recursos educacionais e tecnológicos na África, o epicentro da prática 

da mutilação genital feminina (MGF), são mais escassos que em qualquer outra 

parte do mundo, portanto cabe àqueles que desejam extinguir a MGF prover meios 

de levar o conhecimento a essas sociedades antes de condená-las por suas 

tradições. 

 

6. RESULTADOS 

Por meio de uma investigação cuidadosa das ações e políticas realizadas 

pelas organizações em prol da eliminação da MGF, identificamos que a 

compreensão da realidade cultural das comunidades que continuam a realizar o 

ritual é fundamental para sua abolição. Informar sobre as consequências da MGF 

para a saúde da mulher e da relevância da mulher para a sociedade. A ONU e as 



 

demais organizações internacionais devem continuar promovendo a discussão e 

atuando na resolução dessa violência, persuadindo os Estados a permitirem sua 

atuação. Os Estados devem criar programas educacionais para informar e  

conscientizar a população sobre os riscos da excisão feminina e, aqueles que não 

possuem recursos para tanto devem recebê-los da ONU. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência contra a mulher está presente em praticamente todas as 

sociedades, em diferentes culturas e se manifesta de diferentes formas, portanto é 

um problema internacional relevante, especialmente para a área de direitos 

humanos. A mutilação genital feminina representa o ápice da violência contra a 

mulher e está carregada de valores patriarcais e chauvinistas que a sustentam e 

justificam assim como outras formas de subordinação feminina presentes em 

inúmeras culturas. O que há de peculiar nessa prática são as consequências físicas 

e psicológicas causadas em nome desses valores. 

Nas palavras de Waris Dirie: "que todos sejam esclarecidos sobre o 

estado de muti lação genital: não a cultura, mas a tortura" (SITE DESERT FLOWER 

FOUNDATION, 2013). Trata-se de uma prática perigosa para a saúde das mulheres 

que a ela são submetidas, que fere sua dignidade humana e as condena a uma vida 

de dor e submissão e, portanto não deve ser visto como um costume tradicional a 

ser respeitado. 

Os dois passos para a resolução definitiva para o problema da MGF no 

mundo são entender e informar: compreender a realidade cultural das comunidades 

que continuam a realizar o ritual, criando empatia e evitando julgamentos culturais 

de seus costumes; informar sobre as consequências da MGF para a saúde da 

mulher, sobre a não obrigatoriedade religiosa do ritual e da importância da mulher 

para a sociedade.  

A ONU e outras instituições internacionais devem continuar promovendo a 

discussão do tema, convencendo os Estados a permitirem a atuação de 

Organizações Internacionais e Organizações Não Governamentais em seus países e 

apoiarem as ONGs locais que promovam a erradicação da MGF. Os Estados devem 

criar programas educacionais para informar e conscientizar a população sobre os 

riscos da excisão feminina, e aqueles que não possuem recursos para tanto devem 

recebê-los da ONU. 



 

Os Estados precisam se comprometer com o combate às violações de 

direitos humanos, entender que elas são problemas internacionais, e não 

domésticos e, trata-los de modo mais efetivo. Quando o preconceito e a miopia 

sobre outras culturas forem deixados de lado, a erradicação da MGF e das demais 

violações dos Direitos Humanos que ainda persistem pelo mundo estará muito mais 

próxima. 
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