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1. RESUMO  

O presente projeto discute as leis de proteção às mulheres contra a violência 

baseada no gênero nos nove países-membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), por meio de uma análise comparativa, buscando 

levantar as semelhanças e dessemelhanças sociais e normativas entre estes 

Estados, a fim de apontar as conquistas auferidas. 
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2. INTRODUÇÃO 

Dados publicados em 2018 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

indicam que 35% das mulheres do mundo já sofreram algum tipo de violência física 

ou sexual em algum momento de suas vidas. Diante deste cenário, para comemorar 

os 25 anos da promulgação da Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra a 

Mulher (CEDAW), a primeira Decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas 

sobre Eliminação da Violência Contra as Mulheres, e com o escopo de erradicar as 

discriminações em razão de gênero que persistem, a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), declarou em 2017, durante a V Reunião de Ministros 

Responsáveis pela Igualdade de Gênero da Comunidade Dos Países De Língua 

Portuguesa, que 2018 seria o “Ano da CPLP por uma vida livre de violência contra 

mulheres e meninas”. 

São países da CPLP a Angola, o Brasil, o Cabo Verde, a Guiné Bissau, a 

Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste que, 

irmanados pelo idioma, comprometeram-se a cooperarem em todos os domínios. 

Posto isso, o presente trabalho tem por escopo mapear os caminhos jurídicos que a 

questão da violência contra a mulher vem traçando nesse recorte político.    
 

3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivos Gerais 

 Analisar as normas de proteção das mulheres contra a violência em razão do 

gênero promulgadas nos países-membros da CPLP. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar os resultados alcançados com as normas de proteção à violência de 

gênero, nos países-membros da CPLP; 

 Comparar as semelhanças e dessemelhanças sócio-legislativas dos Estados-

membros da CPLP em face da violência contra as mulheres. 
 



4. METODOLOGIA 

 Levantamento bibliográfico sobre os direitos humanos das mulheres; 

 Pesquisar normas internacionais e nacionais de proteção às mulheres ratificadas 

pelos países-membros da CPLP; 

 Analisar e comparar dados estatísticos dos 09 países da CPLP sobre a violência 

em razão de gênero. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa encontra-se em seu estágio inicial, com previsão de término de 

um ano. À priori, explorei a evolução dos direitos humanos das mulheres, a fim de 

identificar os eventos internacionais que corroboraram para o atual pensamento 

sobre a dignidade feminina. Para isso, procedi à leitura de diversos livros e artigos 

científicos sobre o tema, aprofundando-me, sobretudo, nas obras de Piovesan que, 

diante do cenário internacional, discorre que “a implementação dos direitos humanos 

das mulheres está condicionada à dicotomia entre os espaços público e privado”, 

apontando o paradoxo percebido na CEDAW, a qual, apesar de contar com o 

segundo maior número de signatários dentre os tratados internacionais, é a que 

possui o maior número de ressalvas pelos Estados-membros  (PIOVESAN, 2012).  

Ato contínuo, levantei dados dos nove países em tela, referentes à existência 

de leis e medidas governamentais para o combate de alguma forma de violência 

contra as mulheres, logrando-se êxito na maioria deles, excetuando-se a Guiné 

Bissau que, pese os esforços despendidos, não disponibiliza quaisquer dados 

oficiais ou extraoficiais acerca.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

Oito, dos nove Estados-membros da CPLP ratificaram a CEDAW, 

ressalvando-se a Guiné Equatorial que, como disposto acima, não disponibilizou a 

referida informação.  

Importa salientar que os países abrangidos por esse recorte possuem muitas 

singularidades culturais, que refletem especificidades normativas, dentre as quais se 

destacam a criminalização da mutilação genital em Guiné Bissau (Lei de 2011) e; o 

veto às alunas gestantes ao acesso às escolas no período diurno – especialmente 

aquelas que engravidaram de docentes –, a título de política de prevenção à 

gravidez precoce, a fim de formar cidadãos com “uma elevada educação moral”, em 

Moçambique (Decreto nº 39, GM de 2003).  



Com exceção da Guiné Bissau, todos os Estados-membros da CPLP 

promulgaram leis de enfrentamento às violências doméstica e sexual. Contudo, 

muito ainda há que ser aprimorado, vez que, embora criminalizem a violência 

doméstica, a Guiné Equatorial, por exemplo, legitima a discriminação às mulheres, 

restringindo-lhes determinados direitos civis à assistência dos maridos, impedindo-as 

de assinarem contratos sem a autorização do cônjuge; da mesma forma que a 

Guiné Bissau proíbe as mulheres de abrirem contas em Bancos sem a presença do 

marido (WORLD BANK, 2018). 
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