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TEMA 2 

 

Para os GRUPOS 5, 6, 7 e 8 
 

 

Questões a serem respondidas e entregues para o professor no dia da atividade. Uma folha de 

resposta por grupo: 

 

1. O autor do texto abaixo utiliza a palavra “barbárie” para classificar o clitoclatismo. Ao classificar 

uma cultura diferente da sua enquanto “bárbara”, o autor estaria sendo etnocêntrico? Justifique. 

 

 
Mutilação do clitóris escandaliza o mundo  
 
A mutilação genital feminina (MGF) é a prática de remoção do clitóris e dos lábios vaginais e até, em alguns 
locais, da suturação dos dois lados da vulva em meninas com a idade entre 4 e 14 anos. Sendo feita sem 
qualquer preocupação higiênica, com tesouras, facas, navalhas, agulhas e até pedaços afiados de vidro. Além 
disso, os agentes praticantes de tais atos, não possuem, na maioria dos casos, formação na área médica, 
agindo de forma arbitrária e não fazendo uso sequer de ferramentas adequadas e anestesias. 
Praticada em muitos países do continente africano e também do asiático, ela vem levantando muitas 
dúvidas e contestações em sociedades outras. Quais as razões e o porquê disso? E o que acontece às 
mulheres, vítimas de tamanha crueldade? Devemos intervir na cultura, nas tradições de outrem para 
impedir que tal barbárie continue ocorrendo? Essa prática é vista moralmente ou não o é? 
O clitoclatismo cultural 
Muito se discute na sociedade Ocidental, a barbárie que é a prática do Clitoclatismo em sociedades ditas 
como arcaicas do continente Africano e Asiático. Esse assunto ganhou notoriedade através de celebridades, 
como a história da ex-modelo somali Waris Dirie, 44, mutilada aos 5 anos, que virou livro, filme, rendeu-lhe 
o título de embaixadora das Nações Unidas e ainda resultou numa fundação. 
Segundo informações presentes em meios de comunicações como a internet, o parlamento de Guiné-Bissau 
está promovendo um caloroso embate, acerca da proibição da mutilação genital feminina, que está 
dividindo seus deputados. Ao buscarmos os argumentos de tais práticas, obsevarmos que o clitoclatismo ou 
a MGF se baseia em informações culturais e crendices que, se justificam, segundo as sociedades as quais 
estão inseridas, como mecanismos de identidade cultural, onde, segundo o conceito presente no dicionário 
dos Direitos Humanos: 
“A identidade cultural é um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o 
compartilhamento de patrimônios comuns como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as 
festas, entre outros. É um processo dinâmico, de construção continuada, que se alimenta de várias fontes no 
tempo e no espaço.”  
 
(Fonte: http://jus.uol.com.br) 

 

O que é Etnocentrismo? 

 

É uma visão do mundo onde o “nosso grupo” é tomado como centro de tudo e todos os outros são 
pensados e sentidos através dos nossos próprios valores e nossas definições do que é existência. 
No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, 
como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. O etnocentrismo é a procura de sabermos 
os mecanismos, as formas, os caminhos e as razões pelos quais tantas e tão profundas distorções 
se perpetuam nas emoções, pensamentos, imagens e representações que fazemos da vida 
daqueles que são diferentes de nós. De um lado, conhecemos um grupo do “eu”, o “nosso” grupo, 
que come igual, veste igual, gosta de coisas parecidas, ou seja, um reflexo de nós. Depois, então, 

http://jus.uol.com.br/
http://pt.shvoong.com/tags/etnocentrismo/


nos deparamos com um grupo diferente, o grupo do “outro”, que às vezes, nem sequer faz coisas 
como as nossas ou quando as faz é de forma tal que não reconhecemos como possíveis. E, mais 
grave ainda, este “outro” também sobrevive à sua maneira, gosta dela, também está no mundo e 
ainda que diferente, também existe. O grupo do “outro” fica como sendo engraçado, absurdo, 
anormal ou ininteligível. E a sociedade do “eu” é a melhor, a superior. O “outro” é o “aquém ou o 
além, nunca o “igual” ao “eu”“. Privilegiamos ambos as funções estéticas, ornamentais, decorativas 
de objetos que, na cultura do “outro” desempenhavam funções que seriam principalmente técnicas. 
O etnocentrismo passa por um julgamento de valor de cultura do “outro” nos termos da cultura do 
grupo do “eu”. Um famoso cientista do início do século, Herman von lhering, justificava o extermínio 
dos índios Caianguangue por serem um empecilho ao desenvolvimento e à colonização das regiões 
do sertão que eles habitavam. Tanto no presente como no passado, tanto aqui como em vários 
lugares, a lógica do extermínio regulou infinitas vezes, as relações entre a chamada “civilização 
ocidental” e as sociedades tribais. Cada um traduz nos termos de sua própria cultura o significado 
dos objetos cujo sentido original é forjado na cultura do “outro”. Ao “outro” negamos aquele mínimo 
de autonomia necessária para falar de si mesmo. E por não poderem dizer algo de si mesmos, 
acabam representados pela ótica etnocêntrica e segundo as dinâmicas ideológicas de 
determinados momentos. Assim são as sutilezas, violências, persistências do que chamamos 
etnocentrismo. Os exemplos se multiplicam no cotidiano. A “indústria cultural” está freqüentemente 
fornecendo exemplos de etnocentrismo. Rotulamos e aplicamos estereótipos através dos quais nos 
guiamos para o confronto cotidiano com a diferença. Como as idéias etnocêntricas que temos sobre 
as “mulheres”, os “negros”, os “empregados”, os “paraíbas de obras”, os “colunáveis, entre outros”. 
Assim, como o “outro” é alguém calado, a quem não é permitido dizer de si mesmo, mera imagem 
sem voz, manipulado de acordo com desejos ideológicos, o índio é, para o livro didático, apenas 
uma forma vazia que empresta sentido no mundo dos brancos. Em outras palavras, o índio é 
“alugado” na História do Brasil para aparecer em diversos papéis. Como também ocorreu na 
colonização do Brasil por Portugal. Existem idéias que se contrapõem ao etnocentrismo. Uma das 
mais importantes é a da relativização. A Antropologia sempre soube conhecer a diferença, não 
como ameaça a ser destruída, mas como alternativa a ser preservada, seria uma grande 
contribuição ao patrimônio de esperanças da humanidade; O etnocentrismo se conjuga com a 
lógica do progresso, com a ideologia da conquista, com o desejo da riqueza, com a crença num 
estilo de vida que exclui a diferença. Mas, a “diferença” é generosa. Ela é o contraste e a 
possibilidade de escolha. O objetivo de qualquer sistema de produção é fazer subsistir os indivíduos 
que dele fazem parte. Esta imagem de uma sociedade esmagada por uma incapacidade de maior 
produção é que se encontra por trás da noção de economia de subsistência se traduz, neste 
sentido, em economia de sobrevivência ou, mais diretamente, de miséria. Aqui podemos Ter o 
exemplo do significado ao respeito aos dados etnográficos, dados obtidos pelo trabalho de campo, 
que podem transformar a teoria antropológica. Para uma sociedade – a nossa – que tem o objetivo 
da acumulação sistemática, uma outra – a deles -, que não pratica esta acumulação, seria 
necessariamente pobre e miserável. Perceber que as sociedades tribais não acumulavam, não 
porque não podem, mas porque não querem, porque fizeram uma opção diferente, é perceber o 
“outro” na sua autonomia. Quaisquer que sejam as possibilidades da antropologia ela, ao menos, 
livrou-se, definitivamente de confundir a singularidade cultural da sociedade do “eu” com todas as 
formas possíveis de existência do “outro”. Enfim, o etnocentrismo é exorcizado. O mundo no qual 
a Antropologia pense se torna complexo e relativo. Chegamos ao ponto de voltar dessa viagem. A 
ida ao “outro” se faz alternativa para o “eu”. 
 

 

Não bastassem demônios como a fome, as disputas tribais e os 
governos corruptos, a África está sendo violentamente atingida pela 
Aids. São 28,1 milhões de pessoas que não têm condições mínimas de 
tratamento. A perspectiva é que esse número se multiplique nos 
próximos anos 

Por Glauco Faria 
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No dia 5 de novembro do ano passado, cerca de 3 mil pessoas protestavam na cidade de Upington, ao norte da 

Cidade do Cabo, na África do Sul. O alvo da ira dos manifestantes eram seis homens que haviam estuprado uma 

menina de apenas 9 meses de idade. Seria somente um crime bárbaro não fosse o fato motivador. Os criminosos 

acreditavam que mantendo relações sexuais com uma virgem estariam protegidos do vírus HIV, causador da Aids. 

Mas esse não é um caso isolado. Em Soweto, outra cidade sul-africana, o ifoli (estupro praticado por vários homens 

simultaneamente) se tornou algo comum. Temeroso de contrair a doença ou de já estar com ela, um rapaz chama 

seus amigos para violentar uma garota, que às vezes é a própria namorada. A menina geralmente sai dessa 

experiência grávida ou com o HIV. Graças a essa prática, a África do Sul tornouse o país com maior índice de 

estupros do mundo. 

Isso é apenas parte do pânico que a Aids vem causando no povo africano. Os números justificam o clima de terror. 

Uma em cada cinco pessoas da África do Sul tem o vírus e calculase que mais de 500 mil morrerão em decorrência 

da doença até 2008. Até lá, a expectativa de vida cairá de 60 para 40 anos. Vários países estão em situação 

semelhante, com mais de 10 % de sua população contaminada, como Botswana, com 35,8%, e Quênia, 13,9%, de 

suas populações adultas (entre 19 e 45 anos). Na África Subsaariana, região mais atingida, morreram 2,3 milhões de 

pessoas infectadas em 2001. Ao todo, 28,1 milhões de africanos têm Aids. 

Se os países desenvolvidos têm conseguido prolongar a vida dos soropositivos, no continente africano (que em sua 

maior parte não possui condições sanitárias mínimas) a Aids tem sido devastadora. O virologista brasileiro Amílcar 

Tanuri trabalhou com uma equipe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) em 

Moçambique, que tem 13% da população com o HIV. Para tratar de todos os doentes, calcula que seriam 

necessários cerca de 1 bilhão de dólares por ano. “Não é só de medicação que se necessita, mas também de uma 

série de exames, como o de carga viral, que não está disponível em boa parte dos hospitais. Se dermos apenas os 

remédios sem que sejam feitos os exames, poderemos selecionar um vírus mais resistente”, esclarece Tanuri. 

A falta de estrutura médica contribui para que a epidemia se alastre. Em Moçambique há pouco mais de 700 médicos 

para uma população de 18 milhões de habitantes, o que torna o atendimento hospitalar um luxo. “Apenas a elite 

consegue obter antivirais comprados na África do Sul”, revela Tanuri. Só agora começa a se controlar parte do 

estoque dos bancos de sangue do país. O de Maputo, capital de Moçambique, possui 13% de seu estoque de 

sangue contaminado. “O pior de tudo é que o número de transfusões é alto, já que a malária acaba fazendo com que 

muitas pessoas tenham que receber sangue”, explica o virologista. 

As péssimas condições tornam a elaboração de políticas públicas de saúde um verdadeiro jogo de xadrez. A Unaids, 

Programa Conjunto das Nações Unidas responsável pela questão, comprou uma briga com várias ONGs ao 

recomendar a amamentação em populações em que o risco de desnutrição infantil é muito maior que o risco de 

infecção pelo HIV, em função das condições sócioeconômicas. O leite materno é uma das formas possíveis de 

transmissão, mas o leite em pó, feito com água não-potável, constitui-se numa das maiores causas de mortalidade 

infantil no continente. É a escolha entre duas desgraças. 

A vítima principal 

Se a pobreza é um dos principais causadores da epidemia, há outros fatores tão influentes quanto. A estrutura 

patriarcal da sociedade africana, na qual a mulher tem que se submeter às vontades masculinas, faz com que mais 

da metade dos portadores sejam do sexo feminino, ao contrário do que acontece na maior parte dos países do globo. 

“As mulheres são inábeis para negociar o uso de preservativos. Tradicionalmente, na sociedade africana, quem toma 

as decisões relativas a sexo são os homens”, conta Catherine Ndashe, editora do AidsChannel, portal da internet que 

trabalha junto com mais de 100 organizações antiAids. A cultura e o costume fazem com que as mulheres abram 

mão de proteger a própria vida. “Mesmo sabendo que o companheiro possui a doença, a mulher não consegue dizer 

não ao marido”, diz Catherine. 

Em algumas regiões da África Subsaariana, garotas abaixo de 20 anos têm taxas de contaminação seis vezes 

maiores que os homens da mesma faixa etária. A organização World Vision publicou estudo a respeito da Tanzânia, 

chamado Community Mobilization: A Comprehensive Approach to HIV/Aids. Uma das práticas relatadas na pesquisa 

mostra por que as mulheres são mais suscetíveis à infecção pelo HIV. A tribo Maassai, que é maioria em Mirerani 

Town, preserva entre suas tradições uma dança cerimonial em que pré-adolescentes, algumas com 10 anos, ficam 

dispostas em círculo. Os homens formam outra roda em torno delas e, quando a música para de tocar, pegam a 

menina mais próxima para iniciá-la sexualmente. Dado o sinal, a dança recomeça e os parceiros são trocados. Tudo 

sem proteção. 

Na maior parte dos países da África a poligamia é permitida e, mesmo assim, é comum o homem ter relações 

extraconjugais e contaminar sua(s) mulher(es). “A poligamia não seria um mal em si, mas acaba dando aos homens, 



principalmente aos mais jovens, o direito de ter quantas mulheres quiser”, diz Rob Garner, da YFC KZN, ONG que 

combate a doença no continente. Outra forma comum de contaminação é a de rituais como a mutilação genital, que 

prepara a mulher para o casamento e resulta na extirpação do seu clitóris. Essas cerimônias são feitas coletivamente 

e, muitas vezes, usando-se a mesma lâmina em várias garotas. 

“As mulheres carregam outro ônus, que é cuidar dos maridos doentes. Sem os rendimentos deles, acabam sendo 

empurradas para a prostituição”, conta Catherine Ndashe. Aí é praticamente certo que irão contrair o vírus, já que a 

maior parte dos homens se recusa a usar preservativos. As prostitutas, mais que quaisquer outras mulheres, se 

submetem a todos os caprichos e desejos masculinos. Como a prática do “dry sex”. “As mulheres usam diversos 

agentes químicos, como detergentes, sabão e até sal, para ressecar a vagina. A intenção é criar maior atrito e 

proporcionar mais prazer ao homem”, conta Rob Garner. A prática, além de lesionar o local e facilitar a 

contaminação, aumenta o risco de danificar o preservativo, caso seja usado. 

A viagem do vírus A maior parte do transporte de cargas entre países africanos é feita por caminhões e as longas 

viagens são uma constante. E alguns dos maiores “clientes” dos serviços sexuais são os caminhoneiros. Em suas 

muitas paradas acabam se tornando um dos principais vetores da Aids. “É fácil para eles conseguirem sexo, pagando 

pouco ou simplesmente dando carona para outras cidades. Como a maioria não pratica sexo seguro, acaba 

espalhando o vírus”, esclarece Catherine Ndashe, editora do AidsChannel. Um estudo do Medical Research Council, 

realizado em 1999, com 330 caminhoneiros da região da África do Sul, chegou a números assustadores. Segundo a 

pesquisa, 56% deles eram soropositivos, sendo que 34% declaravam realizar “paradas para sexo” todos os dias. E 

mais da metade não usava preservativos. Mas, para Rob Garner, esses dados estão desatualizados. “Os índices de 

contaminação entre caminhoneiros podem superar 80%”, acredita. 

Soldados e trabalhadores migrantes também ajudam na expansão da epidemia. Como parte do continente africano 

ainda vive processo de urbanização, a migração para trabalho em extração de minérios e construção de projetos nas 

cidades é bastante grande. Em algumas delas, as taxas de incidência da doença chegam até a 50%. Entre os 

soldados, que são forçados a diversos deslocamentos mesmo fazendo parte de forças de paz, tropas chegam a ter 

90% de seus homens contaminados pelo HIV, segundo dados da UnAids. 

A epidemia, além de ceifar vidas, começa a ter reflexo nas já combalidas economias africanas. Não apenas o 

aumento de gastos na saúde, mas a própria produtividade tem sido afetada. Estudo da FAO mostra que a produção 

de pequenos agricultores no Zimbábue caiu 50% nos últimos cinco anos em decorrência da Aids. Alguns 

especialistas calculam que na África do Sul o impacto da doença causa redução de 1% no crescimento anual do PIB. 

A ação não-governamental 

Diante da omissão de vários governantes africanos e de alguns organismos internacionais, a ação da sociedade civil, 

principalmente das ONGs, tem sido fundamental para elaboração de políticas para a questão. Graças à pressão 

exercida por elas, países ricos têm começado a olhar com mais atenção para o problema. “Estão começando a 

ajudar na constituição de fundos de auxílio, como o Usaid, Dfid e Save the Children. Mas ainda não é o suficiente”, 

constata Yvonne Spain, coordenadora da Cindi, uma rede de ONGs que atua na prevenção e no combate à doença. 

Embora a ajuda financeira seja importante, ela faz restrições à interferência dos países ricos. “Eles têm sua própria 

agenda e muitas vezes querem impor suas condições às ONGs que trabalham na África. Além disso, raramente a 

ajuda vem para projetos de longo prazo, chegando apenas por períodos curtos”, conta Yvonne. 

Mas qual deve ser o principal foco das ONGs? Embora elas trabalhem no tratamento, há consenso de que 

campanhas de prevenção devem ser priorizadas. Já há exemplos de campanhas bem-sucedidas como a realizada 

em Uganda, que tinha o sugestivo slogan “So Strong, So Smooth” (Tão forte, tão macia), incentivando o uso de 

camisinhas e que ajudou a diminuir a taxa de contaminação de 15% para 9,7%. Ou como a intervenção realizada na 

África do Sul. Lá, o presidente Thabo Mbeki, que há pouco tempo contestava que o HIV fosse o verdadeiro causador 

da Aids, sofreu uma séria derrota na Justiça do país. O governo de Mbeki se recusava a distribuir o antiretroviral 

Nevirapine, que reduz a quase zero o risco de mulheres grávidas transmitirem a Aids para seus filhos. A alegação era 

que o remédio poderia ser “perigoso” para a saúde das grávidas. Os ativistas não se conformaram e foram à 

Suprema Corte Sul-Africana, que sentenciou o governo a fornecer o remédio, decisão confirmada na Corte 

Constitucional do país. As indústrias farmacêuticas também sentiram a força das ONGs e da concorrência de 

genéricos produzidos na Nigéria e Tailândia e agora começam a fornecer medicamentos a preços mais baixos. Isso 

mostra que, embora dramática, a situação da Aids na África, graças aos milhares de ativistas, pode ver uma tímida 

luz no fim do túnel. 

Uma história diferente 

Ela foi uma das primeiras africanas a assumir publicamente que tinha Aids. Mãe de dois filhos, não teve medo de se 

expor e correr o risco de sofrer todo tipo de discriminação. Catherine Phiri adquiriu Aids do marido, já morto, e 

convive desde 1990 com a doença. Em 1994, resolveu dar uma virada na vida. Demitida do emprego como 

enfermeira, passou a se dedicar integralmente à luta antiAids. Fundou a Salima HIVAids Support Organization 



(Saso), na cidade de Lilongwe, em seu país natal, Malawi. 

Além de organizar campanhas de prevenção, com distribuição de preservativos e visitas a escolas de primeiro e 

segundo graus, a Saso dá suporte a mais de 1500 órfãos no país. Graças à militância de Phiri, hoje 90% da 

população de Malawi conhece os riscos da doença. Ao receber uma premiação da ONU em razão de seu trabalho, 

Phiri falou a respeito do preconceito que ainda sofre: “Sei que tem gente que me enxerga como lixo. Por isso, às 

vezes temo pelo futuro dos meus filhos. Mas não vou parar agora”. 

Números da tragédia 

Segundo dados da Unaids, 16 países da África Subsaariana têm pelo menos 10% da população adulta (entre 15 e 49 

anos) infectada pelo HIV. Na Suazilândia, entre as mulheres grávidas as taxas de contaminação chegam a 32,2% 

nas zonas urbanas e 34,5% nas zonas rurais. Em Botswana, esses números são de 43,9% e 35,5%. A 

desinformação ainda é grande: 70% das adolescentes jamais ouviram falar de Aids, de acordo com pesquisa feita 

pela Unicef em 2000. Veja abaixo a taxa de infecção entre adultos em alguns países africanos. 

Botswana 35,8% 

Suazilândia 25,5% 

África do Sul 19,94% 

Malawi 15,96% 

Moçambique 13,22% 

13 milhões de órfãos 

Mais que em qualquer outra parte do mundo, a Aids tem deixado na África uma verdadeira legião de órfãos. São 

aproximadamente 13 milhões, o que corresponde a 95% do total mundial de crianças que perderam os pais ou pelo 

menos a mãe devido à doença. Em lugares onde o estado não provê o mínimo de assistência, ficam expostas a tudo. 

Sob cuidados de parentes, emocionalmente abaladas e sem suporte financeiro, as crianças freqüentemente sofrem 

abusos sexuais e se prostituem. Em alguns países, devido ao estigma da doença, não podem ter acesso ao sistema 

de saúde e são barradas na escola. 

Na Zâmbia, por exemplo, onde a educação primária não é gratuita, os guardiões geralmente não têm como pagar 

pelos estudos. Na área rural do país, 68% dos órfãos não têm acesso a nenhum tipo de ensino formal, enquanto 

entre os não-órfãos esse número é de 48%, segundo relatório da Unaids. 

Uma solução para tal situação seria incrementar a rede de assistência dos governos. Mas falta dinheiro. Manter uma 

criança em uma instituição custa de US$ 300 a US$ 500 ao ano na Etiópia. A renda per capita do país, dados de 

1999, é de US$ 100. De três a cinco vezes menor. 

“Na África do Sul, que é um país mais rico e estruturado, a capacidade dos orfanatos é de 2,3 milhões. Mas, em 

2010, calcula-se que os órfãos da Aids chegarão a 3 milhões, ou seja, mais investimentos serão necessários”, 

acredita Rob Garner, da YFC. 

Para suprir a lacuna deixada pelos governos, várias ONGs têm elaborado programas. Um deles é o de redes de 

famílias dispostas à adoção. Embora numerosos, os esforços não têm sido suficientes. “Há países que possuem 

centenas de milhares de garotos que perderam os pais. É impossível dar conta de todos”, esclarece Catherine Phiri, 

do AidsChannel. 

Fonte: http://www.revistaforum.com.br/blog/2011/10/o-inferno-africano/ 

 

 

86 milhões de mulheres 
devem sofrer mutilação 
genital até 2030 

Por Redaçãofevereiro 6, 2014 14:50 

 

No Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, ONU estima também que 129 milhões 

sofrem com as consequências da retirada do clitóris e  lábios vaginais 

Por Marina Terra, em Opera Mundi 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/33828/onu+86+milhoes+de+mulheres+devem+sofrer+mutilacao+genital+ate+2030.shtml


No mundo, 129 milhões de mulheres não sentem prazer durante a relação sexual, sofrem com intensas dores e têm 

dificuldades para manterem os órgãos genitais limpos. Um número que impressiona e que, caso as tendências atuais 

persistam, pode aumentar em 86 milhões até 2030, segundo alerta da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta 

quinta-feira (06/02), Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. 

 

Comunidade em Uganda que abandonou a mutilação genital feminina. Prática é comum na África e no Oriente Médio 

(Foto UNFPA) 

A circuncisão feminina, que consiste na amputação do clitóris – em alguns casos, dos lábios vaginais também – é 

uma prática secular que continua acontecendo em muitas comunidades, principalmente no Norte da África e no 

Oriente Médio, e tem como objetivo condicionar a liberdade sexual das mulheres até ao casamento. 

“Não há nenhuma razão religiosa, de saúde ou de desenvolvimento para mutilar ou cortar qualquer menina ou 

mulher”, afirmou o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em comunicado. “Embora alguns argumentem que é uma 

‘tradição’, devemos lembrar que a escravidão, as mortes por honra e outras práticas desumanas foram defendidas 

com o mesmo argumento”, lembrou. 

Na maioria dos lugares onde é praticada, a mutilação genital feminina é considerada fundamental na preparação da 

mulher para a vida adulta e o casamento. Em países como a Somália, Guiné-Bissau, Djibuti e Egito, mais de 90% 

das meninas são circuncisadas. Nessas culturas, altamente machistas e patriarcais e onde a virgindade e a fidelidade 

matrimonial são valorizadas, a pressão é intensa para controlar o comportamento sexual feminino. Muitas meninas 

escutam que a retirada do clitóris e dos lábios vaginais é para deixá-las mais “limpas” e “bonitas”. 

Os traumas começam na preparação do procedimento em algumas localidades, quando muitas meninas e até bebês 

com menos de 12 meses, como sublinha a ONU, têm as pernas e os braços amarrados. Depois, o uso de giletes e 

outros objetos cortantes sem a correta higienização ou anestesia, quando não levam à morte, provocam infecções 

que podem perdurar por toda a vida. 

Os casos de infibulação também trazem riscos durante o parto: segundo um estudo da OMS (Organização Mundial 

da Saúde), a mortalidade de bebês é 55% maior em mulheres que sofreram procedimentos para redução do orifício 

vaginal. Em alguns casos, o que resta dos lábios vaginais é costurado, provocando dores e infecções urinárias. 

Somente o marido pode “desamarrar” a costura, quando deseje ter relações sexuais. 

Felizmente, de acordo com as Nações Unidas, há sinais positivos de progresso para acabar com a prática. “As 

meninas entendem instintivamente os perigos de serem mutiladas, e muitas mães, que viram ou experimentaram o 

trauma, querem proteger suas filhas de passar pelo mesmo”, disse o secretário-geral da ONU, que citou o caso de 

um pai no Sudão que se recusou a deixar as filhas serem mutiladas e, com isso, acabou criando uma campanha de 

conscientização mundial — “Saleema” 

Além disso, recentemente, Uganda, Quênia e Guiné-Bissau adotaram leis para terminar com a prática. Na Etiópia os 

responsáveis foram presos, julgados e penalizados com ampla cobertura da imprensa. “Nosso desafio atual é dar 

verdadeiro significado a este Dia, usando-o para ganhar apoio público, criar mecanismos práticos e legais e ajudar 

todas as mulheres e meninas afetadas ou em risco de mutilação genital”, disse Ban ki-Moon. 

Filme 

Flor do deserto, uma produção norte-americana, narra a história verídica de Waris Dirie, garota somali que, aos 13 

anos, foge de sua tribo rumo à Londres para escapar de um casamento arranjado com um homem de 60 anos. 

http://www.unicrio.org.br/preserve-o-melhor-da-cultura-e-deixe-para-tras-o-que-nao-e-bom-diz-secretario-geral-da-onu-sobre-mutilacao-genital-feminina/
http://revistaforum.com.br/blog/2014/02/86-milhoes-de-mulheres-devem-sofrer-mutilacao-genital-ate-2030/uganda_fgm_community_lg/


Na Inglaterra, ela descobre que é diferente quando revela à amiga Marylin que foi circuncisada aos três anos de 

idade, seguindo costume de seu povo. Embora sofra dores e tenha dificuldades até mesmo para urinar, ela acha tudo 

muito normal. Porém, a amiga lhe diz que as mulheres inglesas e em muitas outras partes do mundo não sofrem o 

que ela sofreu. 

Enquanto trabalhava em uma lanchonete, ela é descoberta por um fotógrafo e vira uma modelo de sucesso. Dirie 

depois se transformou em uma defensora da luta pela erradicação da prática da mutilação genital feminina e 

atualmente é embaixadora da ONU, além de dirigir uma ONG com seu nome. “O mundo sabe que essas mutilações 

são erradas, mas até agora não se fez muita coisa. Não entendo por que o mundo fica só olhando”, disse Dirie 

quando filme foi lançado no Festival de Veneza. E advertiu: “Em algum lugar do mundo uma menina está sendo 

mutilada agora. Amanhã, o mesmo destino espera outra menina”. 

* Com informações da UNIC Rio de Janeiro 

 

Fonte: http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/86-milhoes-de-mulheres-devem-sofrer-mutilacao-

genital-ate-2030/ 

 

 

COMPLEMENTAR 

 

Recomenda-se assistir ao filme: 

 

FLOR DO DESERTO 
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