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RESUMO 

 

O estudo a seguir reflete sobre falhas e contrastes na concretização dos direitos humanos 

fundamentais à luz da Carta Africana, com ênfase no desafio do reconhecimento desses para a 

comunidade LGBTI na África e no combate à violência de gênero frente às práticas culturais 

no continente em questão. Diante disso, ao longo do trabalho, objetiva-se analisar como essas 

problemáticas se manifestam no continente africano, de modo a buscar propor soluções eficazes 

a fim de mitigar o impacto dos obstáculos humanitários citados anteriormente, além de incitar 

uma reflexão acerca da necessidade de dar visibilidade à África e de dar a devida atenção às 

suas demandas, sem deixá-la numa posição insignificante no cenário mundial, como foi feito 

no decorrer da sua história. Ademais, essa pesquisa aborda, também, assuntos como a situação 

da criminalização da homossexualidade nos países africanos, o machismo enraizado no 

continente, bem como a mutilação genital estar no impasse de ser prática cultural, mas violar 

os direitos fundamentais da mulher africana. Para a realização desse estudo, utiliza-se o método 

de abordagem dedutivo, assim como o procedimento metodológico histórico, além de técnicas 

de pesquisas como artigos acadêmicos ligados às temáticas, livros relacionados ao tema e sites 

informativos. Por fim, é importante ressaltar que temáticas como essas são de extrema 

relevância para que seja possível, aos poucos, tirar questões envolvendo o território africano da 

invisibilidade e perceber como esses problemas humanitários se configuram na conjuntura 

desse local, levando em consideração a sua pluralidade. 

Palavras-chave: Comunidade LGBTI. Mulheres. Cultura. Direitos Humanos. Continente 

africano. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, os povos e culturas africanas, passaram e vem passando, por 

inúmeras mudanças. No entanto, tais acontecimentos não são tão amplamente discutidos como 

os ocorridos na Europa, por exemplo, de forma que poucas pessoas chegam a realmente 

conhecer diversos pontos importantíssimos da história da nação africana. Diante disso, é 

essencial dar visibilidade a esses eventos e às mudanças de costumes e pensamentos que 

ocorrem no continente. 

A chegada do colonizador europeu na África trouxe consigo vários ideais 

estigmatizantes acerca de algumas comunidades de indivíduos, trazendo julgamentos morais e 

sociais antes não existentes no continente africano e até mesmo sistemas jurídicos inteiros que 

criminalizavam condutas e conjuntos de pessoas que faziam parte da cultura dos povos 

africanos.1  

Nesse sentido, dois grupos são especialmente afetados por tais pontos: os hoje em dia 

entendidos como pertencentes à comunidade LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, 

transsexuais/transgênero e intersexo), que são oprimidos por um conjunto de valores originados 

por essa colonização e impostos sobre a cultura africana; e as mulheres, as quais passam por 

situações de opressão e lutam por direitos, assim como nas outras regiões do mundo, mas que 

não tem essa luta reconhecida, sendo posto em cheque o suposto embate entre essas 

reinvindicações e diversas manifestações culturais tradicionais, esquecendo-se que essas 

mulheres também são, elas próprias, agentes de construção cultural em suas nações.23 

Com isso, após muitos anos e um duro processo de descolonização, um viés 

progressista e defensor dos direitos sociais de toda a comunidade africana ascendeu, e temas 

antes ocultos, como o direito da mulher, passaram a ser abertamente discutidos pela 

Organização da Unidade Africana (OUA) - instituição criada em 2002, com o objetivo de 

combater o colonialismo e o neocolonialismo.4 Outros, como os direitos sociais da comunidade 

                                                 
1 DEUTSCHE WELLE. Why is homosexuality still taboo in many African countries? Disponível em: 

https://www.dw.com/en/why-is-homosexuality-still-taboo-in-many-african-countries/a-51528737. Acesso em: 

13 mar. 2020. 
2 Ibidem.  
3 AFRICA RENEWAL. African women battle for equality. Disponível em: 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2005/african-women-battle-equality. Acesso em: 13 mar. 2020. 
4 AFRICAN UNION. About the African Union. Disponível em: https://au.int/en/overview. Acesso em: 13 mar. 

2020. 

 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2005/african-women-battle-equality
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LGBTI, ainda são tratados com resistência, porém aos poucos são efetivados, à luz do 

documento mais importante da OUA: a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos.5 

Dessa forma, também conhecida como Carta de Banjul, a Carta Africana instituiu 

mudanças significativas, como a criação da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos, organismo a ser simulado neste comitê, o qual disponibiliza um vasto campo para debate 

acerca do reconhecimento de direitos fundamentais e práticas culturais africanas.6 

Ademais, cada delegação terá a oportunidade de representar um Estado-membro ou 

uma Organização Não-Governamental (ONG), ou ainda, um dos 11 (onze) Estados com 

especialistas em direitos humanos, o qual possui direito a voto.7 As principais competências da 

Comissão são a promoção dos direitos humanos e dos povos, sensibilizando a população e 

disseminando informações sobre esses direitos, como será explanada mais a fundo na parte 

institucional do guia, posteriormente.8 

Portanto, é importante salientar que este guia tem a finalidade de nortear e orientar os 

delegados e as delegadas em seus estudos para a discussão no dia da própria simulação, de 

forma que, ainda assim, informações complementares devem ser buscadas durante uma 

pesquisa mais aprofundada feita por cada delegação. 

Assim sendo, sejam bem-vindos à Comissão Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos, com a qual as(os) senhoras(es) estabelecerão uma intensa conexão e afinidade ao 

decorrer da leitura do presente guia e do funcionamento desse comitê. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 THE CONVERSATION. Africa’s rights comission can – and should – do more for sexual minorities. 

Disponível em: https://theconversation.com/africas-rights-commission-can-and-should-do-more-for-sexual-

minorities-116601. Acesso em: 13 mar. 2020. 
6 AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLE’S RIGHTS. African Charter on Human and 

People’s Rights. Disponível em: https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49. Acesso em: 13 mar. 

2020. 
7 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Estrutura. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_structure. Acesso em: 13 mar. 2020. 
8 Idem. História. Disponível em: https://www.achpr.org/pr_history. Acesso em: 13 mar. 2020. 

 

https://theconversation.com/africas-rights-commission-can-and-should-do-more-for-sexual-minorities-116601
https://theconversation.com/africas-rights-commission-can-and-should-do-more-for-sexual-minorities-116601
https://www.achpr.org/pr_structure
https://www.achpr.org/pr_history
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2 INSTITUCIONAL 

 

A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é um órgão da União 

Africana que compõe, juntamente com a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, o 

Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos. A Comissão foi instituída a partir da Carta 

Africana de Direitos Humanos e dos povos, que em seu artigo 30, prevê um órgão encarregado 

de promover os direitos postos nesse tratado e assegurar a proteção do continente africano.9  

A comissão é composta por 11 (onze) membros, eleitos pela Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo para um mandato de seis anos, tendo uma representação equitativa 

geográfica e de gênero. Cada Estado parte pode apresentar dois candidatos que devem ser da 

nacionalidade do Estado que o apresentar, sendo esses escolhidos por sua alta moralidade, 

integridade, imparcialidade e reconhecida competência em matéria dos direitos humanos e dos 

povos.10  

As principais competências da Comissão são a promoção dos direitos humanos e dos 

povos, sensibilizando a população e disseminando informações sobre esses direitos, tomando 

medidas para que os cidadãos gozem de seus direitos, nas atribuições da Carta Africana e a 

interpretação das suas disposições, realizada a partir de resoluções da própria comissão, dando 

amplitude ou objetividade às previsões do documento. Ainda, a Comissão pode realizar 

qualquer outra tarefa conferida pela Conferência de Chefes de Estado e de Governo no âmbito 

da União Africana.11 

Nessa perspectiva, é válido destacar os desdobramentos práticos de algumas de suas 

competências. Dessa forma, tendo em vista suas funções dispostas no artigo 45 da Carta 

Africana, cabe à Comissão iniciar soluções amigáveis entre Estados; enviar missões aos Estados 

parte para investigar denúncias de violações dos direitos humanos e fazer recomendações a fim 

de promover melhorias nos Estados interessados; em situações de emergência, a Comissão pode 

ainda adotar medidas provisórias nos termos do artigo 111 das suas Regras de Procedimentos.12 

                                                 
9 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. História. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_history. Acesso em: 06 mar. 2020. 
10 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Estrutura. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_structure. Acesso em: 06 mar. 2020. 
11 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. História. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_history. Acesso em: 06 mar. 2020. 
12 Ibidem. 
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Por fim, como elemento do seu mandato de proteção, a Comissão também recebe e 

analisa os relatórios periódicos apresentados pelos Estados parte, em conformidade com o 

artigo 62 da Carta. Assim, os membros estudam esses documentos, que são de envio obrigatório 

por parte dos Estados parte a cada 2 (dois) anos, e na sessão dialoga com representantes dos 

Estados, e faz recomendações em concordância com o posto no artigo 45.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. História. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_history. Acesso em: 06 mar. 2020. 
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3 A CARTA AFRICANA  

 

Como fruto do processo de independência dos Estados Africanos, surge a Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ou Carta de Banjul14, aprovada pela Conferência 

Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA), em janeiro de 1981 e  adotada pela 

Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da OUA, em 27 de junho de 1981, em Nairóbi, 

Quênia. A referida Carta entrou em vigor em 1986, ratificada pela maioria dos Estados da OUA, 

e foi complementada em outubro de 1988 pelo primeiro protocolo em que se cria a Corte 

Africana de Direitos do Homem e dos Povos.15 

 

A citada Carta constitui-se por 68 artigos e divide-se entre Preâmbulo e três partes: 

I – Dos Direitos e Deveres (artigos 1º a 29); II – Das Medidas de Salvaguarda (artigos 

30 a 63); III – Disposições Diversas (artigos 64 a 68). 

Seu Preâmbulo inspira-se nos ideais de liberdade, igualdade, justiça e dignidade, 

como principais aspirações dos povos africanos, expresso no artigo 2º na Carta da 

OUA. 

Reconhece como fontes, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, bem como as tradições históricas e os valores da civilização 

africana. Proclama a luta pela verdadeira independência e dignidade da África, a 

eliminação do colonialismo, neocolonialismo, “apartheid”, sionismo, bases militares 

estrangeiras de agressão e quaisquer formas de discriminação, nos quais se destacam 

as que se baseiam em raça, etnia, cor, sexo, língua, religião ou opinião política. 

Também enfatiza a adesão às liberdades e aos direitos humanos e dos povos contidos 

nas declarações, convenções e outros instrumentos adotados no quadro da OUA, do 

Movimento dos Países Não-Alinhados e da ONU.16 

 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é um importante instrumento 

internacional que consagra uma visão africana dos direitos humanos, não só por reconhecer a 

cada indivíduo a titularidade dos direitos fundamentais, mas também por estabelecer uma 

incindível ligação entre os direitos individuais e os direitos dos povos, legitimando que o gozo 

pelo indivíduo dos seus direitos fundamentais só pode ser garantido se reconhecido e respeitado 

os direitos dos povos.17  

 Por fim, importa dizer que a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos  foi 

adotada pela OUA, que assentava os seus alicerces fundadores na luta contra o colonialismo, o 

                                                 
14 Recebe essa denominação como referência ao local onde aconteceu a Conferência Ministerial da OUA, 

Banjul, Gâmbia.  
15 OLIVEIRA, Sabrina da Silva. Análise das Cartas Africanas de Direitos Humanos e sua aplicação no 

Sudão. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/analise-das-cartas-africanas-de-direitos-

humanos-e-sua-aplicacao-no-sudao/. Acesso em: 06 mar. 2020. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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apartheid18 e a dependência externa neocolonial, pelo que nela se refletem essas motivações 

político-ideológicas, o que é evidente logo no seu Preâmbulo, que assim exerce a dupla função 

acima referida.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 “O Apartheid - que traduzido do Africâner significa separação - foi criado pelas elites brancas que 

controlavam o país e sustentavam-se no mito da superioridade racial europeia. Durante esse período, pessoas não 

brancas eram proibidas de acessar determinados lugares, e eram frequentemente retiradas de suas casas e até de 

seus caminhos nas ruas, por causa de sua cor. O Apartheid ficou famoso no mundo todo pelas duras leis 

segregacionistas impostas à sociedade sul-africana.” Fonte:  ÂNGELIS, Rebeca. Você sabe o que foi o 

Apartheid? Disponível em: http://www.unama.br/noticias/voce-sabe-o-que-foi-o-apartheid. Acesso em: 06 mar. 

2020. 
19 OLIVEIRA, Sabrina da Silva. Análise das Cartas Africanas de Direitos Humanos e sua aplicação no 

Sudão. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/analise-das-cartas-africanas-de-direitos-

humanos-e-sua-aplicacao-no-sudao/. Acesso em: 06 mar. 2020. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Para melhor contornar a temática a ser discutida, é imprescindível comentar acerca de 

alguns pontos da história do continente Africano, na perspectiva de compreender a formação 

do seu espaço, costumes, população, religião e cultura.  

 

4.1 COLONIZAÇÃO DA ÁFRICA  

 

Os rumos da sociedade africana sofreram grandes alterações nas últimas décadas do 

século XIX devido ao domínio político-econômico exercido por representantes das grandes 

potências capitalistas europeias na região. No período situado entre os anos 1960 e 1970, 

praticamente todo o continente foi colocado sob tutela de algumas nações da Europa Ocidental 

e reduzido à condição de colônias.20 

Após a primeira expansão europeia, com o desenvolvimento do capitalismo, ocorreu 

uma incorporação progressiva dos demais continentes ao sistema, de forma subordinada e 

dependente. Considerando que as potências europeias eram vistas como mais avançadas e 

detentoras de grandes riquezas, os demais povos encontravam-se reféns do sistema criado pelas 

tidas como grandes nações para garantir sua sobrevivência.21  

As sucessivas hegemonias navais e comerciais, tendo como destaque: ibérica, 

holandesa e inglesa, marcaram a presença europeia na América, África e na Ásia. Nessa 

perspectiva, em cada um dos continentes, a exploração se deu de forma diversa. Na América, 

constituíram-se as colônias-padrão da fase mercantilista, enquanto a África contribuiu com a 

mão-de-obra escrava.22 

Entretanto, no final do século XVIII, com os movimentos que levaram à independência 

das colônias americanas e às restrições ao tráfico de escravos, mudanças na antiga dinâmica 

mundial começaram a ocorrer. Com o crescimento do liberalismo, a base teórica do 

imperialismo mercantilista23 desaparecia.24  

                                                 
20 MACEDO, José Rivair. História da Africa. Brasil: Editora Contexto, 2013.  
21 Ibidem. 
22 MACEDO, José Rivair (org.). Desvendando a História da África. Porto Alegre: Ufrgs Editora, 2008. 
23 O imperialismo mercantilista foi o processo de dominação de territórios pelas grandes nações com fundamento 

na política econômica do mercantilismo. 
24 MACEDO, op. cit. 
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Nesse contexto de superação do colonialismo europeu sobre as américas, a exploração 

do continente africano se tornou uma nova alternativa para esse domínio, na qual o território, 

além de ser fonte de mão de obra escrava e de recursos naturais, foi ocupado. À época, por mais 

que já houvesse exploração do continente, a Europa ainda não conhecia profundamente o 

território africano.25 

Nessa perspectiva, alguns fatores somaram-se de forma a facilitar o domínio e partilha 

da África ao proporcionarem o conhecimento necessário para a exploração: a atuação dos 

missionários e as expedições científicas. A título de exemplo, para melhor ilustrar a situação, 

em 1815, apenas 200 (duzentos) missionários católicos estavam fora da Europa, enquanto, em 

1900, esse número chegou a 6100 (seis mil e cem). Tratou-se de uma nova era de evangelização, 

inspirada por ideais humanitários e pela cruzada contra a escravidão.26 

Dessa forma, o domínio da região pelos europeus aconteceu, no geral, de maneira fácil 

e efetiva. Aos poucos, as diversas regiões da África foram adaptando-se às exigências das 

grandes potências, sendo divididas conforme interesse e afinidade dos colonizadores com cada 

uma.27 

Concomitantemente, as transformações do sistema capitalista eram as  responsáveis 

por uma radical mudança de atitude por parte dos estadistas e da opinião pública europeia, que 

aderiam ao Imperialismo.28 Sob essa ótica, delineia-se uma doutrina imperialista, quase que 

unânime em sua aceitação, pelo menos na última década do século, alimentada pelas rivalidades 

internacionais, pela xenofobia e por obras pseudocientíficas que exploraram a superioridade da 

raça branca. Assim, ideologicamente, o racismo científico (ou darwinismo social29), sustentou 

a dominação sobre a África, sob uma idealização distorcida de missão civilizatória dos 

europeus.30 

Com o decorrer do tempo, o colonialismo gerou rivalidades entre os próprios 

colonizadores. As rivalidades na região levaram à realização, entre 1884 e 1885, da Conferência 

                                                 
25 MACEDO, José Rivair (org.). Desvendando a História da África. Porto Alegre: Ufrgs Editora, 2008. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem.  
28 Ibidem. 
29 O Darwinismo Social foi a tentativa de aplicação das leis da ‘Teoria da Evolução’ de Charles Darwin no 

âmbito social. De forma simples, o Darwinismo Social foi usado para promover a ideia da raça branca europeia 

como superior as outras, argumento utilizado para legitimar a colonização forçada no continente africano, uma 

vez que, com base na teoria, os europeus já estavam no topo da evolução,  sendo assim, “deveriam” colonizar a o 

continente  para ajuda-los a evoluir. 
30 MACEDO, José Rivair. História da Africa. Brasil: Editora Contexto, 2013. 
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de Berlim31, marco histórico do imperialismo contemporâneo. Logo, sob o disfarce de objetivos 

humanitários, a conferência reuniu vários países europeus, com maior ou menor interesse pelo 

continente africano. É válido salientar, neste ponto, que nenhuma nação independente africana 

foi convidada a participar dos assuntos que diziam respeito, diretamente, aos seus territórios.32  

Dessa forma, invocando o Deus cristão no seu primeiro parágrafo, o documento que 

resultou da Conferência pouco tratou de objetivos humanitários, mas sim, fez uma verdadeira 

partilha do território africano, estabelecendo “regras” a serem observadas pelas potências 

signatárias para apropriação forçada dos territórios africanos. É de grande importância frisar 

que, embora a colonização tenha ocorrido de maneira majoritariamente simples, nem sempre 

os povos africanos receberam os colonizadores de forma pacífica.33  

Assim, atentar para os diversos pontos de vista acerca da questão da colonização da 

África, é de grande relevância para entender as estruturas do continente como um todo. Adotar 

o entendimento de que a colonização africana foi um processo fácil, limita-se apenas à visão 

dos colonizadores, uma vez que, entender as cicatrizes negativas geradas por esse processo, que  

perduram até os tempos atuais, como o principal motivo para os problemas encontrados na 

região, é o caminho mais coerente para compreender a conjuntura atual da sociedade africana.34  

 

4.2 DESCOLONIZAÇÃO E O FORTALECIMENTO DOS MOVIMENTOS DE      

VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE AFRICANA  

 

A descolonização da África subsaariana35 foi tardia e relativamente controlada, pois 

as potências coloniais puderam encaminhar as independências. Porém, as lutas de resistência 

do povo africano iniciaram desde o princípio da conquista colonial. As formas e os objetivos 

destas lutas têm se desenvolvido ao passar das décadas, mas jamais se cessaram.36  

Um grande facilitador para o sucesso dos processos de independências desses povos 

foi o momento pós Segunda Guerra. A mudança de foco das potências colonizadoras e o 

                                                 
31 A Conferência de Berlin foi um acordo diplomático firmado entre as potências europeias colonizadoras nos 

anos de 1884 e 1885. Em resumo, tinha como objetivo principal dividir os territórios do continente africano entre 

os colonizadores, na perspectiva de evitar conflitos entre os Europeus pelo controle dos territórios da África. 
32 MACEDO, José Rivair (org.). Desvendando a História da África. Porto Alegre: Ufrgs Editora, 2008. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem.  
35 Denomina-se África subsaariana a região da África que se encontra ao sul do deserto do Saara.  
36 MACEDO, op. cit. 
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contexto de economia fragilizada, desenvolveram a oportunidade perfeita para o fortalecimento 

da luta pela independência das nações colonizadas.37 

Os primeiros países africanos a se libertarem, entretanto, foram os que mais lutaram 

para escapar do neocolonialismo38. Em 1960, a maioria dos países do continente tornaram-se 

independentes da França e da Grã-Bretanha. Aos poucos as nações foram resgatando o controle 

de seus territórios e assumindo o papel de protagonismo em suas histórias e lutas.39  

Nem tudo, entretanto, ocorreu tão tranquilamente. Apesar de agora independentes, 

vários Estados africanos, face à sua fragilidade, tentaram associar-se em nível continental e 

assim, em 1963, foi criada a Organização da Unidade Africana (OUA), com comissões para 

resolução de conflitos e comitês de libertação para os territórios ainda submetidos.40 

Dessa forma, a OUA aprovou como regra para a África a manutenção das fronteiras 

fruto do colonialismo, diante da absoluta falta de outros parâmetros para delimitação dos novos 

Estados. Porém, alguns vínculos herdados dessa época não puderam ser cortados de forma 

imediata, uma vez que as ex-colônias ainda eram financeiramente dependentes de seus 

colonizadores, além do grande intercâmbio cultural ocorrido durante todo o tempo de 

colonialismo.41 

Observava-se, portanto, que mesmo como nações livres, os vínculos com as potências 

colonizadoras e a dependência do território africano eram visíveis e preocupantes. Os 

problemas africanos eram imensos, as fronteiras desses países eram artificiais, dificultando a 

unidade dos países. Logo, por mais que o cenário africano pós-independência fosse, de forma 

geral, caótico, a trajetória para a sua concretização, deve ser valorizada.42  

 

4.3 PAN-AFRICANISMO 

 

O pan-africanismo pode ser entendido, de forma simplificada, como um “movimento 

político e cultural que considera a África, os africanos e os descendentes de africanos como um 

                                                 
37 MACEDO, José Rivair. História da Africa. Brasil: Editora Contexto, 2013. 
38 Denomina-se neocolonialismo o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências 

capitalistas emergentes ao longo dos séculos XIX e início do século XX sobre a África, Ásia e Oceania. 
39 MACEDO, José Rivair (org.). Desvendando a História da África. Porto Alegre: Ufrgs Editora, 2008. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem.   
42 Ibidem.  
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único conjunto, e cujo objetivo consiste em regenerar e unificar a África, assim como incentivar 

um sentimento de solidariedade entre as populações do mundo africano”.43 

A ideia da unidade africana começa por ser um mito racial e evolui para uma ideologia 

que vai se desenvolvendo por etapas até a criação da OUA em 1963. No ano de 1900, é realizada 

a primeira conferência pan-africana e é declarada uma ideologia política que reivindica a 

libertação da África do colonialismo.44 

É desse debate entre distintos entendimentos da forma como se deveria concretizar 

institucionalmente a ideologia pan-africanista que nasce o modelo da Organização da Unidade 

Africana – mencionada no tópico anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 ESEDEBE, Peter Olisanwuche. Pan-Africanism: The Idea and Movement 1976-1963. Washington (dc): 

Howard University Press, 1982. 
44 JERÓNIMO, Patrícia et al (org.). Comentário Lusófono à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos. Braga: Gráfica Diário do Minho, 2018. 
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5 RELIGIÃO E CULTURA 

 

Acerca da temática envolvendo religião e cultura africana, é necessário destacar que o 

continente africano é extremamente diverso e, mesmo que se possa dizer que existe um 

sentimento de unidade entre seus povos, é muito difícil constatar a mesma existência de uma 

cultura e religião africana única.45  

A cultura africana sempre foi preservada majoritariamente através da tradição oral, os 

primeiros aspectos culturais a serem evidenciados são, além de sua tradição verbal, os meios 

em que seus povos viviam, onde se misturavam elementos espirituais e materiais, de acordo 

com o ambiente em que habitavam. As antigas tradições culturais reverenciavam os espíritos 

das florestas, das pedras e aceitavam a coexistência com forças desconhecidas da natureza, 

fazendo com que cada povo tivesse uma origem mitológica para explicar as próprias origens.46 

Atualmente, as religiões tradicionais ainda mantidas são voltadas para o culto dos 

antepassados e para as divindades da natureza47, englobando uma grande variedade de ritos e 

crenças. Entretanto, a maior parte do continente mantém religiões herdadas dos seus 

colonizadores, com destaque para o islamismo e o cristianismo que são as duas religiões 

predominantes na região.48 

De forma geral, o pluralismo religioso é uma realidade bem aceita no continente. Não 

se pode, entretanto, negar que alguns conflitos entre religiões especificas,49 que são fomentados 

por questões políticas, ainda se fazem presentes em algumas regiões. No entanto, essa não é 

uma realidade do continente como um todo.50   

 

                                                 
45 GELEDÉS. Cultura Africana. Disponível em: https://www.geledes.org.br/cultura-africana/. Acesso em: 06 

mar. 2020. 
46 Ibidem.  
47 A exemplo, pode-se citar o culto aos Orixás, as divindades das culturas Nagô e Iorubá. 
48 GELEDÉS, op. cit. 
49 Para exemplificar a situação, pode-se mencionar os confrontos entre muçulmanos e cristãos que são comuns 

na região da Nigéria, onde treze de seus Estados de maioria muçulmana adotaram a lei islâmica (sharia). Além 

disso, há de se mencionar também a guerra civil que perdura no Sudão, entre norte muçulmano e o sul com 

maioria cristã e animista. Entretanto, em uma análise atenta da situação, vemos que nesses dois países os 

conflitos têm um caráter político e econômico, ainda que se queira mascarar e exacerbar acrescentando motivos 

religiosos. Por exemplo, numa situação de aplicação estrita do Islã, os muçulmanos, estariam obrigados a votar 

em candidatos muçulmanos; por isso, em alguns países, incluindo a Nigéria, existem políticos interessados em 

fomentar os confrontos entre religiões beneficiando seus próprios interesses. Fonte:  CARRERA, 

Francisco. Religiões na Africa: Conviência e colaboração. Disponível em: 

http://latinoamericana.org/2003/textos/portugues/Carrera.htm. Acesso em: 06 mar. 2020. 
50 CARRERA, Francisco. Religiões na Africa: Conviência e colaboração. Disponível em: 

http://latinoamericana.org/2003/textos/portugues/Carrera.htm. Acesso em: 06 mar. 2020. 
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6 EXPLICANDO ALGUNS PONTOS ESSENCIAIS 

 

Nesse momento, é importante abordar alguns termos e conceitos relevantes que serão 

explorados, direta ou indiretamente, ao longo do guia, uma vez que alguns deles podem ter mais 

de um significado, a depender do autor ou autora utilizados. Ademais, vale apontar que cada 

um desses conceitos está inserido em um contexto social e cultural único, podendo haver 

discrepâncias acerca do que eles representam também devido ao lugar e período histórico em 

que estão sendo aplicados. 

 

6.1 GÊNERO E SEXO 

 

Foi com o movimento feminista, sobretudo desde a segunda metade do século XX, 

que a categoria “gênero” passou a ser entendida como instrumento de análise das desigualdades 

sociais que oprimem as mulheres e privilegiam os homens.51 E, a partir desses estudos52, as 

autoras do movimento buscaram entender e explicar essas opressões e os sistemas que as 

perpetuam, propondo o gênero como uma esfera social geradora dessas desigualdades.53 

Porém, não foi somente após o uso dessa categoria que se teorizou que a opressão 

contra a mulher decorria de uma série de construções sociais. Simone de Beauvoir, por 

exemplo, em seu célebre livro “O segundo sexo” (1949), já traz essa abordagem mesmo sem 

citá-la, demonstrando como à mulher sempre é relegado o papel de “outro” em relação à figura  

masculina pela sociedade: 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico ou 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que se qualifica de feminino.54 

 

Seria, então, desse conjunto de civilização, citado por Beauvoir, que se trata o que hoje 

entendemos por gênero. Pois, foi ele concebido se diferenciando da categoria de sexo, enquanto 

                                                 
51 MAYORGA ET AL. As críticas ao gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política 

heterossexual. Estudos Feministas, Florianópolis, 21(2): 463-484, maio-agosto/2013. 
52 Não obstante, o uso excessivo do termo gênero no feminismo é criticado por algumas autoras, que apontam 

um apagamento da categoria mulher, gerando um “feminismo sem mulheres”, no qual são estudadas tão somente 

as relações entre homens e mulheres e a figura feminina é deixada em segundo plano. 
53 MAYORGA ET AL, op. cit. 
54 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1960. 
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corpo biológico, o qual carregaria essas construções, repletas de costumes e representações 

culturais que atualmente classificam o feminino e o masculino.55 Ainda, o entendimento de 

diversas teóricas feministas56 tem se voltado cada vez mais para a rejeição dessa diferença 

inicial entre gênero (perspectiva cultural) e sexo57 (perspectiva biológica), se pensando numa 

visão conjunta na qual inexiste separação entre os sexos que seja anterior às explicações e 

indagações da sociedade sobre o que é o corpo humano.58 

Nesse sentido, pode-se entender o gênero/sexo nesse guia como o produto de todas as 

ações e interações individuais – a forma de se vestir, de falar, de se comportar – somadas às 

imposições da sociedade sobre essas, os chamados estereótipos ou papéis de gênero – a mulher 

considerada delicada, e do lar enquanto o homem violento, e como aquele que deve buscar uma 

fonte de renda.59 A partir dessa análise, tem-se que o indivíduo constrói o seu gênero mas não 

pode escolhê-lo, sendo qualquer desvio a esses padrões estabelecidos pela sociedade fortemente 

reprimido, acarretando até sanções sociais60 ou legais ao infrator.61 

Por fim, é importante também considerar a crítica de grande parte das autoras do 

movimento feminista, em especial feitas pelo feminismo negro, à concepção universal de 

mulher, que a trazia isolada de aspectos como raça, classe, sexualidade, regionalidade e entre 

outros fatores.62 Devido a isso, fortaleceu-se no movimento a necessidade de sempre se fazer 

uma análise com recortes de cada um desses, por entender que, por exemplo, uma mulher 

lésbica e negra não sofreria as mesmas opressões que uma mulher da mesma classe social, 

porém branca e hétero63.64 

 

 

                                                 
55 BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: Feminismos e subversão da identidade. Tradução de Renato 

Aguiar. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
56 Notadamente Judith Butler, Joan Scott e dentre outras. 
57 O crédito à elaboração e disseminação do uso do sistema sexo/gênero é dado à autora Gayle Rubin. 
58 BUTLER, op. cit. 
59 BUTLER, op. cit. 
60 Aqui sanções sociais faz referência a punições que a sociedade impõe à pessoa que está infringindo uma regra, 

podendo ela ser o isolamento daquela pessoa, reprovação por olhares e comentários ou até mesmo, em casos 

mais extremos, uma violentação física feita como reprimenda por aquele ato. 
61 BUTLER, op. cit. 
62 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento. Justificando, 2017. 112p. 
63 O feminismo negro, previamente citado, enxerga essa necessidade de análise múltipla de fatores como 

elemento da interseccionalidade, privilegiando historicamente as categorias de mulher, raça e classe. 
64 RIBEIRO, op. cit. 

 



 

 
23 

6.2 FEMINISMOS 

 

Mas então, o que é feminismo? Primeiro é necessário explicar que existem várias 

vertentes e explicações do que seria o feminismo, mas esse guia adotará uma visão geral e mais 

didática para simplificar o entendimento.  

Logo, feminismo é um movimento social que luta pelo fim da opressão contra a 

mulher, seja ela em casa, no trabalho ou em qualquer ambiente de convivência social.65 Essa 

opressão, por sua vez, existe em suas mais variadas formas, como quando a mulher é 

considerada inferior, desvalorizada, forçada a uma situação de maternidade e até mesmo na 

persistência da dupla jornada de trabalho, em que a mulher é obrigada a acumular cargos dentro 

e fora de casa, trabalhando incessantemente.666768 

Dentre as diferentes faces do feminismo, é importante citar algumas das mais 

conhecidas, fazendo aqui também a ressalva de que não serão utilizadas suas denominações 

técnicas, mas tão somente uma aproximação dos conceitos e categorias principais.  

Dito isso, vale apontar que uma das principais vertentes do movimento é o feminismo 

negro, que luta pelo reconhecimento da mulher negra e afirma que é necessário levar em conta 

não somente o gênero, mas também a raça e a classe dessas mulheres, pois percebê-las sem 

esses aspectos seria perpetuar essas formas de opressão, tão importantes quanto a pautada pelo 

movimento.6970 

Outras vertentes também importantes a ser citadas são o feminismo lésbico, que luta 

pelas mulheres inseridas na comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e 

transgênero/Intersexo), sendo destacada a opressão presente nas raízes heterossexuais da 

sociedade, que coage as mulheres a se encaixarem também nessa norma social e o feminismo 

de classe que prega uma luta conjunta de gênero e classe e evidencia o impacto da capitalismo 

na permanência e perpetuação dessas opressões.7172  

Ainda, cita-se o feminismo liberal, muito criticado pelas outras vertentes, que sugere 

o enfrentamento dessas opressões aliadas às estruturas de poder econômicas e não as 

                                                 
65 HOOKS, Bell. Feminism for everybody: passionate politics. Cambrige: South End Press, 2000. 
66 SAFIOTTI, Helleith I. O poder do macho. São Paulo: Editora moderna, 1987. 
67 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2003. 
68 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1960. 
69 HOOKS, op. cit. 
70 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento. Justificando, 2017. 112p. 
71 SAFIOTTI, op. cit. 
72 WITTIG, Monique. The Straight Mind. Feminism Issues: Summer, 1980. 
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enfrentando, fomentando o empresariado feminino, por exemplo, e incentivando que a mulher 

sozinha e “talentosa”, trabalhe e alcance o seu próprio empoderamento.73 

Devido a essa visão liberal, no entanto, o feminismo passou muito tempo sendo 

enxergado como algo cotidiano, que qualquer mulher pudesse fazer sem realmente desafiar as 

estruturas do sexismo, quando deveria representar um momento de conscientização e luta 

organizada, pregando sempre esse fim.74 

O feminismo, sendo, portanto, um movimento plural, abarca diversos pontos de vista 

sobre o que seriam seus objetivos e sua área de atuação, sendo atualmente relacionado a 

perspectivas de raça, classe, sexualidade, colonialismo, regionalismo e até mesmo movimentos 

ambientais, numa luta conjunta por um “feminismo para os 99%”75.76  

 

6.3 LUGAR DE FALA 

 

Outro conceito indissociável da discussão pautada é o de “lugar de fala”, conceito 

difundido pelo já citado feminismo negro e presente em grande parte das discussões atuais que 

pautam representatividade. Nessa linha de pensamento, lugar de fala seria exatamente o que o 

nome propõe, o “lugar” do qual se está proferindo aquela fala, sendo esse lugar o contexto 

social  em que a pessoa falando está inserida – ou seja, onde ela mora, suas vivências, sua classe 

social, raça, gênero, idade – e não o espaço geográfico ocupado no momento.77 

Assim, considerar que o lugar de fala é relevante para a discussão é entender que 

pessoas advindas de lugares diferentes vão ter concepções, opiniões, informações e até mesmo 

idealizações diferentes sobre determinado tema.78 Pode-se imaginar, como exemplo, que 

pessoas advindas de ambientes em que sofrem de uma segregação racial ou desigualdade 

econômica intensas terão experiências distintas daquelas que não passam por essa situação, 

enquanto essas mesmas condições também influenciam na validação e visibilidade dada aos 

diferentes discursos que elas geram.79 

                                                 
73 ARRUZA ET AL. Feminism for the 99%: a manifesto. London: Verso, 2019. 
74 WITTIG, Monique. The Straight Mind. Feminism Issues: Summer, 1980. 
75 Feminismo para os 99% faz referência a um manifesto feminista, de mesmo nome, que prega a luta conjunta 

com outros movimentos sociais como sendo a única forma de alcançar um feminismo para a todas as mulheres, 

se contrapondo ao feminismo convencional que, atuando sozinho, só seria capaz de lutar por 1% das mulheres, 

notadamente mulheres ricas, brancas, heterossexuais e europeias.  
76 ARRUZA ET AL. Feminism for the 99%: a manifesto. London: Verso, 2019. 
77 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento. Justificando, 2017. 112p. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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No entanto, é muito importante apontar que a ideia de lugar de fala não foi proposta 

para restringir quem pode falar sobre determinado assunto e sim para ampliar essa categoria, 

permitindo que pessoas antes ignoradas fossem ouvidas. Isso se dá pois o conceito foi pensado 

observando-se que a maioria dos discursos são realizados por pessoas de um único lugar, via 

de regra homens brancos, enquanto a pessoas que fugiam desse tipo não era permitido falar.80 

Dessa forma, a compreensão de que contextos diferentes geram narrativas diferentes 

proporcionou uma diversificação e valorização desses planos de fundo, além de ter se mostrado 

extremamente proveitoso no sentido de superar concepções unilaterais e equivocadas de 

diversas áreas de estudo.81  

 

6.4 RELATIVISMO CULTURAL 

 

Ao estudar uma cultura diversa, ou até mesmo sua própria cultura, é sempre importante 

entender que a visão que se dá a ela parte de um referencial. A forma como se enxerga e, 

principalmente, se interpreta uma cultura é diretamente influenciada pelo contexto de onde se 

faz esse estudo, sendo sempre necessário ter noção de onde se observa para que se possa fazer 

uma análise coerente, levando esse lugar em conta.82 

Em razão dessa diferença de olhares, por muito tempo a antropologia esteve maculada 

com o que foi chamado de etnocentrismo, a crença de que as expressões e valores de uma 

cultura seriam superiores à outra, geralmente a do observador em relação a do observado.83 

A partir disso, numa tentativa de permitir uma análise justa e mais assertiva, esse 

campo de estudo passou a analisar as diferentes culturas por uma percepção de relativismo 

cultural, sendo essa uma rejeição ao etnocentrismo, objetivando não permitir que julgamentos 

anteriores, notadamente preconceituosos, prejudicassem as visões sobre a cultura observada.84 

É essencial, porém, evidenciar que, adotando o relativismo cultural, não se deve isentar 

a posição crítica da análise, mas somente abandonar a hierarquização de culturas e prezar pelo 

reconhecimento de que há um ponto de partida em toda pesquisa.8586 Ainda, nesse mesmo 

                                                 
80  RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento. Justificando, 2017. 112p. 
81 ADICHIE, Chimamanda. O perigo de uma história única. São Paulo, Companhia das Letras, 2019. 
82 LÉVI-STRAUSS, C. Raça e história. Lisboa: Presença, 1980. 
83 CANCLINI. As culturas populares no capitalismo. Editora: Brasiliense. Ano: 1983. 
84 LÉVI-STRAUSS, op. cit. 
85 CANCLINI, op. cit. 
86 LÉVI-STRAUSS, op. cit. 

 



 

 
26 

sentido, também é percebida uma rejeição à ideia de progressão civilizatória, sendo entendido 

que as culturas apenas se diversificam e mudam ao longo do tempo.87 

 

6.5 CISNORMATIVIDADE E HETERONORMATIVIDADE 

 

Partindo de outros referenciais88, também é importante analisar as estruturas de poder 

que sustentam algumas das opressões já citadas, como a heteronormatividade e a 

cisnormatividade, as duas compreendendo, basicamente, a imposição de se ser heterossexual89 

e cisgênero90 por obrigação.9192  

Nessa perspectiva, ambas se constroem no entendimento de que deve haver algum tipo 

de sintonia entre estruturas biológicas – os órgãos genitais, por exemplo –, o sistema de gênero 

– que classifica como masculino e feminino – e a forma como o indivíduo manifesta sua 

sexualidade – atração e desejo.93 

Essas estruturas de poder, assim, admitem duas possibilidades: o indivíduo dotado de 

testículos do gênero masculino que sente atração exclusivamente pelo feminino e a pessoa 

dotada de ovários do gênero feminino que sente atração exclusivamente pelo masculino. 

Qualquer outro tipo de arranjo fora desse padrão é considerado “proibido” pela sociedade e 

sujeito às mais variadas sanções sociais, como isolamento, reprovação moral e até mesmo 

violências físicas.94 

A heteronormatividade, logo, seria a ordem social que impõe que o coerente e “certo” 

é ser heterossexual, enquanto afirma que as pessoas que fogem a esse padrão precisam ser 

corrigidas.9596 Esse sistema se apoia, também, no entendimento, denominado pelo feminismo 

lésbico de heterossexualidade compulsória, de que as mulheres desde pequenas são ensinadas 

                                                 
87 Ibidem.  
88 Aqui aborda-se uma visão mais pós-estruturalista da situação, baseando-se em autores e conceitos inspirados 

no trabalho do filósofo francês e homossexual Michel Foucault. 
89 A pessoa heterossexual é aquela que sente atração exclusivamente por pessoas do gênero oposto ao seu no 

sistema binário masculino/feminino. 
90 A pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero imposto ao nascimento, aquela que não é 

transgênero. 
91 RICH, A. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Bagoas - Estudos gays: gêneros e 

sexualidades, v. 4, n. 05, 27 nov. 2012. 
92 BENTO, B. A. de M. O que é transexualidade?. São Paulo: Brasiliense, 2008 (Primeiros Passos, n. 328). 
93 BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: Feminismos e subversão da identidade. Tradução de Renato 

Aguiar. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 WARNER, Michael. Fear of a queer planet. Social Text, n. 29, pp. 3-17. 1991. 
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e compelidas a servir sexualmente os homens, tendo sua própria sexualidade esvaziada ou 

roubada enquanto os homens são ensinados a explorar sexualmente as mulheres, as 

violentando.97 

A cisnormatividade seria então, analogicamente, a estrutura que estabelece ser 

obrigatório que pessoas com pênis se identifiquem com o gênero masculino e que pessoas com 

vagina se identifiquem com o gênero feminino. Essa rigidez quase científica do que seria um 

homem e uma mulher “de verdade” é, ao contrário do que se pensa, um entendimento recente 

do assunto, datando de por volta do século XIX quando o gênero/sexo passou a ser mais 

fortemente relacionado à poder e essas categorias perderam sua histórica flexibilidade.98 

Assim, com o surgimento do interesse político em se definir “biologicamente” o que 

seria o homem e a mulher, deu-se o intenso apagamento e marginalização das pessoas que não 

se encaixavam nessa divisão e definição, ignorando-se a diversidade natural de sujeitos e 

corpos.99 

Seguindo essa linha, esse processo foi tão forte que essas pessoas passaram a ser 

consideradas “seres abjetos”, ou seja, pessoas dignas de repulsa, nojo e desprezo, tão somente 

por não se encaixarem nesse padrão criado. Chegando ao ponto, dessa forma, de sofrerem das 

mais variadas violências sem que parcela considerável da população se identificasse com elas 

e assim conseguisse sentir empatia, ou ver a necessidade de combater essa infundada violação 

de direitos.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 RICH, op. cit. 
98 BENTO, B. A. de M. O que é transexualidade?. São Paulo: Brasiliense, 2008 (Primeiros Passos, n. 328). 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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7 TEMA A: O RECONHECIMENTO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A 

COMUNIDADE LGBTI NA ÁFRICA 

 

Ao falar em continente africano e população LGBTI, não é incomum pensar, em um 

primeiro momento, que se irá necessariamente tratar de uma situação de conflito, em que a 

cultura africana é anti-LGBTI, e que esse grupo minoritário ainda não conquistou seus direitos 

na região. De início, aponta-se que o continente africano é extremamente diverso e mesmo que 

se possa dizer que se exista um sentimento de unidade africano, é muito difícil constatar a 

mesma existência de uma cultura africana única.101 

Em segundo momento, é necessário entender que sempre que se fala da África dos 

dias de hoje, é preciso levar em conta o violento processo de colonização sofrido pelo 

continente. Nesse sentido, um dos principais discursos para a perpetuação da postura lgbtifóbica 

dos governos africanos é de que o “estilo de vida” dessa população teria vindo do ocidente e 

estaria sendo forçado no continente assim como outros costumes europeus e estadunidenses.102 

 

Figura 01- Parada do orgulho LGBTI em Durban, África do Sul. 

 

Fonte: CNN, 2019.103 

 

                                                 
101 TAMALE, Sylvia. Homosexuality is not um-african: It is legalized homophobia, not same-sex relations, 

that is alien to Africa. Disponível em: http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/homosexuality-

africamuseveniugandanigeriaethiopia.html. Acesso em: 14 mar. 2020. 
102 Ibidem. 
103 CNN. Progress for gay rights in Africa still isn't inevitable. Disponível em: 

https://edition.cnn.com/2019/08/10/africa/africa-lgbtq-equality-analysis-intl/index.html. Acesso em: 20 abr. 

2020. 

 



 

 
29 

Uma rápida análise histórica, porém, demonstra que, apesar de diferentes dos padrões 

ocidentais, a sexualidade africana pré-colonização foi tão diversa quanto em outras regiões, 

sofrendo, inclusive, até menos resistência do que nos países ditos “desenvolvidos” na mesma 

época. A causa dessas opressões, então, é entendida tanto como uma herança civilizatória – que 

institucionalizou a discriminação baseando-se nos sistemas jurídicos dos países colonizadores 

– como sendo fruto da invasão das religiões cristãs e islâmicas no continente.104105 

 

7.1 COMUNIDADE LGBTI NO CONTINENTE AFRICANO 

 

De início, é importante apontar que o olhar sobre as diferentes sexualidades, suas 

expressões e as formas de as abordar são notadamente plurais, assim como o são a maioria dos 

estudos das ciências sociais e humanas.106 Dito isto, cabe uma ressalva sobre o tratamento das 

nomenclaturas aqui postas, sendo elas específicas do momento histórico atual e inerentemente 

políticas, uma vez que não há consenso científico acerca de suas definições.107 

Assim sendo, a sigla adotada por este guia foi a de comunidade LGBTI, uma vez que 

é a utilizada pela campanha global da Organização das Nações Unidas (ONU) contra homofobia 

e transfobia, UN Free & Equal108, e é amplamente utilizada nos documentos internacionais da 

organização. Nesse sentido, cabe explicar o que representam cada uma das letras e dar sobre 

elas uma breve explicação.109 

As letras LGBTI representam, nessa ordem, lésbicas, gays, bissexuais, 

transgênero/intersexo; sendo lésbicas definidas como as mulheres que sentem atração 

exclusivamente por pessoas do gênero feminino; gays os homens que sentem atração 

exclusivamente por pessoas do gênero masculino; bissexuais as pessoas que sentem atração por 

                                                 
104 TAMALE, Sylvia. Homosexuality is not um-african: It is legalized homophobia, not same-sex relations, 

that is alien to Africa. Disponível em: http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/homosexuality-

africamuseveniugandanigeriaethiopia.html. Acesso em: 14 mar. 2020. 
105 IBRAHIM, Abadir. LGBT rights in Africa and the discursive role of international human rights law. African 

Human Rights Law Journal, v. 15, p. 263-281. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/295248821_LGBT_rights_in_Africa_and_the_discursive_role_of_inte

rnational_human_rights_law. Acesso em: 14 mar. 2020. 
106 BENTO, Berenice. Transviad@s: gênero, sexualidade e direitos humanos. Salvador: EDUFBA, 329 pp. 

2017. 
107 BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: Feminismos e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. 

Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
108 Nações Unidas livres e iguais, em tradução livre. 
109 UNITED NATIONS FREE & EQUAL. Definitions. Disponível em: https://www.unfe.org/definitions/. 

Acesso em: 13 mar. 2020.  
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ambos; transgênero sendo a pessoa que se identifica com um gênero diverso do imposto à ela 

ao nascimento e intersexo aquelas que nascem com características que não estão de acordo com 

a divisão homem/mulher dos corpos biológicos.110 

Além desses, é essencial tornar nítido que diversas culturas têm formas diferentes de 

denominar pessoas com sexualidades e gêneros diferentes, especialmente as que aportam 

expressões de gênero diferentes do padrão homem/mulher. Ainda, pode-se citar o termo em 

crescente uso, referente à teoria de mesmo nome, queer; representando a pessoa que não se 

identifica com as noções tradicionais de gênero e sexualidade.111 

Ademais, o discurso de ódio para com essa população tem se mostrado útil para manter 

no poder regimes autoritários e ditaduras no continente, uma vez que, sob a justificativa de 

“proteger a família africana”, medidas que antes causariam grave descontentamento popular 

foram pacificamente aceitas.112 Não é a primeira vez, porém, que o ataque à diversidade sexual 

é utilizado como ferramenta política para desviar a atenção da população em momentos de crise, 

um rápido resgate à história recente demonstra que as “guerras sexuais” foram quase que 

exclusivamente utilizadas em cenários políticos, principalmente com essa função.113 

 

7.2 LGBTIFOBIA E VIOLÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

A LGBTIfobia pode ser definida como a discriminação, o ódio, a aversão ou o 

preconceito direcionado a pessoas que fujam aos padrões heteronormativos e cisnormativos ou 

que aparentem não se adequar a eles. Esse tipo de opressão consiste em muito mais do que 

apenas falas e agressões, ele compreende toda uma estrutura de poder, abarcando violências 

físicas, psicológicas, estruturais, institucionais e entre outras.114 

                                                 
110 UNITED NATIONS FREE & EQUAL. Definitions. Disponível em: https://www.unfe.org/definitions/. 

Acesso em: 13 mar. 2020. 
111 CAMBRIDGE DICTIONARY. Meaning of queer in English. Disponível em: 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/queer. Acesso em: 13 mar. 2020. 
112 IBRAHIM, Abadir. LGBT rights in Africa and the discursive role of international human rights law. African 

Human Rights Law Journal, v. 15, p. 263-281. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/295248821_LGBT_rights_in_Africa_and_the_discursive_role_of_inte

rnational_human_rights_law. Acesso em: 14 mar. 2020.  
113 RUBIN, Gayle. Pensando sobre sexo: notas para uma teoria radical da política da sexualidade. Cadernos 

Pagu, Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, n. 21, p. 1-88, 2003. 
114 REIS, T., org. Manual de Comunicação LGBTI+. Curitiba: Aliança Nacional LGBTI / GayLatino, 

Disponível em: https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf. Acesso em: 

14 mar. 2020. 
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Nesse sentido, violência institucional representa as violências advindas das diversas 

instituições da sociedade, notadamente as do Estado, e podendo ser geradas pela ação ou 

omissão desse.115 Mas por que ação ou omissão? O Estado tem o dever de assegurar direitos 

fundamentais para seus nacionais, sendo essa necessidade reforçada por legislação e princípios 

do direito internacional.116 

Assim, em determinados casos é necessário que o Estado não interfira na liberdade 

individual e em outros é imprescindível que ele tome uma postura ativa e efetivamente garanta 

um direito. Certos grupos minoritários, por exemplo, em razão de sua situação de 

desfavorecimento social, exigem uma proteção específica do Estado que, ao negar, os estaria 

deixando a mercê da violência e exercendo ele mesmo uma opressão estatal a partir de sua 

injustificável omissão.117 

Isto posto, falar de continente africano nesse contexto é também falar de população 

LGBTI, haja vista que os países africanos, notadamente, parecem ser os que menos aceitam a 

diversidade sexual e de gênero de suas populações.118 Sendo assim, esse grupo se encontra em 

posição de intensa vulnerabilidade, sofrendo com violentações e violações de direitos nas mais 

diversas áreas, como na saúde, situação jurídica, na família e dentre outros.119 

 

7.3 SAÚDE  

 

A relação entre saúde e doença tem conexão direta com as diversidades dos grupos 

sociais. Cada situação de saúde específica, individual ou coletiva é o resultado, em dado 

momento, de um conjunto de fatores históricos, sociais, econômicos, culturais e biológicos.120  

                                                 
115 REIS, T., org. Manual de Comunicação LGBTI+. Curitiba: Aliança Nacional LGBTI / GayLatino, 2018. 

Disponível em: https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf. Acesso em: 

14 mar. 2020. 
116 ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos (217 [III] A). 1948. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 14 mar. 2020. 
117 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992. 
118 SANDFORT, Theo; REDDY, Vasu. African same-sex sexualities and gender-diversity: an introduction. 

Culture, health & sexuality, vol. 15. p. 1-6, 2013. 
119 CNN. Progress for gay rights in Africa still isn't inevitable. Disponível em: 

https://edition.cnn.com/2019/08/10/africa/africa-lgbtq-equality-analysis-intl/index.html. Acesso em: 20 abr. 

2020. 
120 CRUZ, Marly Marques da. Concepção de saúde-doença e o cuidado em saúde. Fiocruz Ensp Ead, Rio de 

Janeiro - Brasil, p.21-33, 13 jun. Disponível em: http://www.ead.fiocruz.br/. Acesso em: 22 fev. 2020.  
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A comunidade LGBTI está inclusa nos determinantes sociais de saúde121, uma vez que 

essa minoria se encontra em um quadro de vulnerabilidade. Outrossim, essa população dentro 

dos países africanos sofre diversos empecilhos, incluindo legais, que dificultam ainda mais o 

acesso desse grupo a uma saúde de qualidade.122  

Além do quadro de fragilidade social traçado pela sexualidade desse grupo, elas ainda 

enfrentam todo um contexto de precariedade da saúde, em razão de alguns países africanos 

terem diversos problemas econômicos e sociais, tornando-se evidente nos dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual registra 100 (cem) eventos graves de saúde 

pública no continente.123  

É essencial frisar que a sexualidade e a identidade gênero são condicionantes 

importantes para diversas questões, em especial para a saúde mental. Além disso, as 

preocupações com bem-estar psicológico são altas entre essa população na África Oriental e 

Austral, sendo os níveis de depressão, ansiedade, suicídio e uso de substâncias entre pessoas 

LGBTI no Quênia e na África do Sul mais altos do que na população em geral nesses países.124 

Apesar disso, o movimento em direção à Cobertura Universal de Saúde (CUS)125 está 

ganhando espaço na África e muitos países africanos já integraram a CUS em suas estratégias 

nacionais de saúde.126 Em paralelo, ressalta-se a existência de um auxílio internacional, que 

nunca foi muito significativa e é insuficiente para atender à demanda, além de estar 

excessivamente concentrado no combate específico a problemas de saúde como a Síndrome de 

                                                 
121 Determinantes sociais de saúde, de acordo com a OMS, estão relacionados às condições em que uma pessoa 

vive e trabalha. Também podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à 

população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. 
122 MITANO, Fernando. Saúde e desenvolvimento na África: subsaariana: uma reflexão com enfoque em 

moçambique.: Subsaariana: uma reflexão com enfoque em Moçambique. Revista de Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 26, n. 3, p. 902-907, jan. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/physis/v26n3/0103-7331-

physis-26-03-00901.pdf. Acesso em: 09 maio 2020. 
123 ÓSCAR SILVA. Angop. Saúde em Africa deve merecer especial atenção. Disponível em: 

http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2019/3/14/Saude-Africa-deve-merecer-especial-

atencao,f131eae9-452a-40eb-828e-ac65c35fee33.html. Acesso em: 29 fev. 2020. 
124 MÜLLER, Alex; DASKILEWICZ, Kristen A. Mental health among lesbian, gay, bisexual, transgender and 

intersex people in Est and Southern Africa. European Journal of Public Health, Oxford University Press, v. 

28, nov. 2018. 
125 A Cobertura Universal de Saúde significa que todos os indivíduos e comunidades recebem os serviços de 

saúde de que necessitam, sem distinção ou preocupação com a questão financeiras. Isso inclui todos os serviços 

de saúde essenciais e de qualidade, da promoção da saúde até à prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados 

paliativos. Atingir a CUS é uma das metas estabelecidas por todas as nações do mundo, ao adotarem os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2015. 
126 UNAIDS. África: garantir cobertura de saúde sem comprometer a qualidade. Disponível em: 

https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2019/march/20190308_uhc. Acesso em: 29 fev. 

2020. 
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Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e a tuberculose, não focando no reforço geral dos sistemas 

de saúde.127128 

  

7.3.1 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS)  

 

Há segmentos populacionais que merecem atenção especial, as conhecidas 

“populações-chave”, pois podem apresentar fragilidades que os tornem mais vulneráveis às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).129 

Além de pertencerem a essa população-chave, essa minoria enfrenta diversos 

problemas como a marginalização e o preconceito estrutural. Consequentemente, para fugir da 

discriminação, esses grupos evitam procurar atendimento médico e relatar seus problemas de 

saúde para os profissionais. Diante do atraso na procura de tratamento, as ISTs agravam, 

espalham e ganham um potencial muito mais destrutivo.130 

A África Subsaariana ocupa o primeiro lugar na incidência anual de ISTs em 

comparação com outras regiões do mundo. A OMS estimou que todos os anos na África existem 

3,5 (três vírgula cinco) milhões de casos de sífilis, 15 (quinze) milhões de casos de doença 

clamídia, 16 (dezesseis) milhões de casos de gonorreia e 30 (trinta) milhões de casos de 

tricomoníase.131 

As infecções sexualmente transmissíveis são os principais problemas de saúde pública 

no continente, já que muitas vezes levam a complicações e sequelas graves, incluindo a 

infertilidade. As ISTs também possuem uma alta prioridade na saúde pública, principalmente 

por causa de sua ampla prevalência e tratamento eficaz.132 

 

                                                 
127 VALÉRY RIDDE E BLANCHET KARL. Le Monde Diplomatique. O preço da saúde na África.  

Disponível em: http://diplomatique.org.br/o-preco-da-saude-na-africa-2/. Acesso em: 29 fev. 2020.  
128 BANCO MUNDIAL. O Banco Mundial aprova US$280 milhões para reforçar a vigilância de doenças 
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7.3.2 EPIDEMIA DE HIV/AIDS 

 

A AIDS, causada pelo Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV), é um enorme 

desafio de desenvolvimento de proporções globais para as sociedades humanas.133 Porém, na 

África, o impasse toma proporções ainda maiores, visto que de uma população mundial de 37 

(trinta e sete) milhões de pacientes com AIDS, a África sozinha concentra mais de 25 (vinte e 

cinco) milhões, que representa 67% (sessenta e sete por cento), onde sua parte ocidental e 

central contava com 5 (cinco) milhões de pessoas, que representa 13% (treze por cento),  

vivendo com HIV em 2018.134 

A África também é responsável por quase dois terços do total global de novas 

infecções pelo HIV. Dessa forma, o impacto da epidemia de HIV/AIDS no desenvolvimento 

do continente e na economia compõe uma gama de desafios em torno da pobreza e da 

desigualdade.135 

Ademais, a comunidade LGBTI se encaixa nas populações chaves também quando é 

relacionada ao tráfico de pessoas e prostituição internacional. Todavia, o tráfico sexual dessas 

minorias é geralmente negligenciado e raramente relatado pelos governos locais e 

internacionais.136  

 

7.4 O RECONHECIMENTO LEGAL DE PESSOAS LGBTI NO CONTINENTE 

AFRICANO 

 

Ao explorar a história de um continente tão rico culturalmente como a África, 

adentrando no período pré-colonial, é possível perceber que o tipo de sistema social da época 

não estigmatizava as práticas homossexuais. Na verdade, não há nenhum exemplo de sistema 

                                                 
133 GRECO, Dirceu B. A epidemia da Aids: impacto social, científico, econômico e perspectivas. Estud, Minas 

Gerais, v. 22, n. 64, p. 3-5, dez. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142008000300006. Acesso em: 07 abr. 2020. 
134 DEMBÉLÉ, Oumar. África: AIDS diminui em 2019, apesar de atrasos. Disponível em: 

http://apanews.net/fr/news/sida-en-afrique-lepidemie-a-ete-ralentie-mais. Acesso em: 08 mar. 2020.  
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de crenças tradicionais africanas que traga essa atitude, seja considerando as relações LGBTI 

como pecado, desvio mental, crime, ou ainda, estimulando as relações heteronormativas.137 

No entanto, dos 72 (setenta e dois) países que ainda condenam o relacionamento 

homossexual, 32 (trinta e dois) deles se localizam na África, possuindo penas tanto para 

manifestações de teor LGBTI como para a proibição de casamento ou união estável.138  

Para encontrar a fonte do problema – o qual não deriva de estruturas antigas africanas 

– é necessário recorrer à história do colonialismo do continente, então fica claro o principal 

motivo de toda essa discriminação. Cerca de 93% (noventa e três por cento) da população da 

África segue duas doutrinas religiosas: o cristianismo e o islamismo.139  

As investidas cristãs durante a colonização foram fortes e de modo impositivo, com o 

objetivo de catequizar todo um povo que, do ponto de vista do colonizador, estaria perdido sem 

o Deus cristão como seu guia espiritual. Com 63% (sessenta e três por cento) da população 

tendo adotado o cristianismo, a homofobia chegou em seu auge na expansão da religião cristã, 

a qual prega que as relações homoafetivas são um pecado.140 

Por outro lado, ainda há grande parte do continente que segue a doutrina do islamismo. 

A questão é que nos países africanos, o poder caminha junto com a religião, e nas partes em 

que é adotado o islamismo como religião oficial, o país passa a seguir as leis da Sharia141.142 

O islã associa a ideia de proximidade ao que o Deus islâmico busca a um casamento 

heterossexual tradicional, porque o casamento é considerado uma instituição sagrada.143 Por 

esse motivo, as relações entre pessoas do mesmo gênero são vistas de forma negativa e até 

criminalizadas, tendo como pena desde o julgamento social até a morte. E, ainda, mesmo nos 

                                                 
137 DEUTSCHE WELLE. Why is homosexuality still taboo in many African countries? Disponível em: 

https://www.dw.com/en/why-is-homosexuality-still-taboo-in-many-african-countries/a-51528737. Acesso em: 

13 mar. 2020. 
138 Ibidem.  
139 DEUTSCHE WELLE. Why is homosexuality still taboo in many African countries? Disponível em: 

https://www.dw.com/en/why-is-homosexuality-still-taboo-in-many-african-countries/a-51528737. Acesso em: 

13 mar. 2020. 
140 MARTINS, João Pedro Silveira. África gay: luta LGBT e pós-colonialismo. Minas Gerais: Pontifícia 

Universidade Católica. Disponível em: https://pucminasconjuntura.wordpress.com/2015/08/29/africa-gay-luta-

lgbt-e-pos-colonialismo/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
141 A sharia é um conjunto de leis islâmicas composta por mandamentos, regras e regulamentos que seriam 

elaborados pelo Deus islâmico para proteger e beneficiar toda a humanidade. Dentre os temas tratados estão o 

casamento, o divórcio e assuntos relativos a crianças e heranças.  
142 CORREIO DA UNESCO. O que a charia não é. Disponível em: https://pt.unesco.org/courier/abril-junho-

2017/o-que-charia-nao-e. Acesso em: 13 mar. 2020. 
143 FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL. Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, 

homosexuality and LGBT Rights in the Muslim World. Disponível em: 

https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2322&context=ilj. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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países em que a homossexualidade não é criminalizada, os indivíduos são alvo de rejeição social 

e discriminação.144 

De acordo com o relatório mais recente da Associação Internacional de Gays e 

Lésbicas145 (ILGA) fornecido em 2019 a respeito da responsabilidade estatal acerca dos 

LGBTI, apenas 21 (vinte e um) dos 54 (cinquenta e quatro) países africanos legalizaram as 

relações consensuais entre pessoas do mesmo gênero. É importante fazer também um recorte 

sobre a mulher, porque países como Gana e Namíbia apenas criminalizam as relações entre 

homens, e não são os únicos a admitir apenas esse tipo de relacionamento.146 

O mesmo relatório trata também acerca da liberdade de expressão e da expressão da 

sexualidade. Essa restrição pode vir tanto no ato em si de exibir uma relação homoafetiva, como 

de expressar publicamente o apoio ou manifestar a favor dos LGBTI. Na África, em sua grande 

maioria os países que adotam tal comportamento estão na África Mediterrânea, como o Egito e 

a Líbia.147 

Há, ainda, a proibição de organizações civis de representação dos direitos LGBTI em 

boa parte do continente africano. Mas é importante salientar que este tópico não se refere a todo 

um país. O que ocorre é que em alguns países, determinadas províncias são predominantemente 

islâmicas ou cristãs, e onde isso acontece a criminalização e repressão são mais fortes. Então, 

em um mesmo país, em províncias vizinhas, pode ser crime ou não andar na rua de mãos dadas 

com alguém do mesmo gênero, além de existir a possibilidade de a repressão não ocorrer 

legalmente, mas moral e culturalmente.148 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz em seu art. I que “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 

devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.149 A nível africano, a Carta 

                                                 
144 EXAME. Ser homossexual é crime em 72 países, mostra relatório. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/ser-homossexual-e-crime-em-72-paises-mostra-relatorio/. Acesso em: 13 mar. 

2020. 
145 A International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ou Associação Internacional de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex é uma federação mundial de mais de 1600 organizações de mais de 

150 países e territórios que luta pelos direitos LGBTI. 
146 ILGA WORLD. State-sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update. Geneva: ILGA, 

2019. Disponível em: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report. Acesso em: 13 mar. 2020. 
147 Ibidem. 
148 AMNESTY INTERNATIONAL UK. Mapping anti-gay laws in Africa. Disponível em: 
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https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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Africana dos Direitos Humanos e dos Povos explícita no art. II que “Todas as pessoas terão 

direito ao gozo dos direitos e das liberdades reconhecidos e garantidos na presente Carta, sem 

qualquer distinção (...)”.150  

Ainda assim, há uma enorme resistência em trazer para a realidade da população 

LGBTI a ideia de seres humanos livres e iguais. Ressalta-se que apenas 3 (três) países africanos 

(Angola, Ilhas Maurício e África do Sul) reconhecem em suas constituições e códigos penais a 

luta contra a discriminação baseada na sexualidade.151  

Mesmo com a descolonização, o pensamento anti-LGBTI está tão enraizado 

culturalmente que a elite africana trata as práticas homossexuais como um malefício trazido 

pelo ocidente. Robert Mugabe, ex-primeiro ministro do Zimbábue, deu uma declaração pública 

chamando a homossexualidade de “não-africana” e de “doença branca”, e foi dessa forma que 

se utilizou da homofobia para subir ao poder, ganhando as eleições para o parlamento.152  

No geral, a discriminação por sexualidade vem sendo utilizada para trazer um 

sentimento de unidade na busca pelo poder dos países africanos e os políticos têm explorado o 

tema para adquirir um maior suporte das massas com o discurso de que os colonizadores 

trouxeram essa “perversidade” ao continente, quando na verdade, a África pré-colonial 

promovia a diversidade, enquanto o colonizador pregava a moralidade, que para ele, seria 

contrária ao LGBTI.153 

Nos dias atuais, a situação no continente africano ainda é drástica. Consoante 

publicações da Revista Advocate, a qual criou uma série de reportagens observando as 

discussões acerca da diversidade sexual, há vários exemplos de práticas retrógradas nos países 

da África.154 Uganda é o exemplo mais famoso utilizado da luta institucional contra esse grupo 

minoritário, nação na qual o presidente assinou uma lei “anti-LGBTI” e divulga abertamente 

                                                 
150 AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLE’S RIGHTS. African Charter on Human and 

People’s Rights. Disponível em: https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49. Acesso em: 13 mar. 
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151 ILGA WORLD. State-sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update. Geneva: ILGA, 

2019. Disponível em: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report. Acesso em: 13 mar. 2020. 
152 THE GUARDIAN. If you say being gay is not African, you don’t know your history. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/09/being-gay-african-history-homosexuality-christianity. 

Acesso em: 13 mar. 2020. 
153 Ibidem. 
154 MARTINS, João Pedro Silveira. África gay: luta LGBT e pós-colonialismo. Minas Gerais: Pontifícia 

Universidade Católica, 2015. Disponível em: https://pucminasconjuntura.wordpress.com/2015/08/29/africa-gay-

luta-lgbt-e-pos-colonialismo/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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esse tipo de pensamento, tendo inclusive dito em entrevista à rede CNN que os homossexuais 

“são nojentos” e que “uma conduta não natural não é questão de direitos humanos”.155 

É preocupante que num dos maiores continentes, uma quantidade ínfima de países 

tenha tomado atitudes progressistas em relação à população LGBTI, ainda que esses tenham a 

proteção de pactos e tratados internacionais que prezam pela igualdade e dignidade da pessoa 

humana acima de tudo. Apesar de as recomendações serem provindas de instâncias superiores, 

muitos países seguem suas próprias leis e não reconhecem os direitos dessa comunidade, 

criminalizando-os ou sendo isentos, deixando margem para que a opressão contra esse grupo 

aconteça.156 

 

7.5 O MODELO DE FAMÍLIA E A INCLUSÃO LGBTI NA ÁFRICA 

 

O continente africano possui algumas perspectivas conservadoras a respeito de temas 

como a família. Por ser um continente extremamente religioso – um dos mais religiosos do 

planeta – a África segue alguns preceitos morais, tendo a família como instituição sagrada, 

sendo um caminho para chegar a um patamar superior.157 

Por esse motivo, a família LGBTI é uma instituição quase nula nos países africanos, 

visto que além da religiosidade, não há uma liberdade legal para esse tipo de agrupamento 

familiar. A repressão às relações homoafetivas se tornou cultural, sendo utilizada como discurso 

para a ascensão de campanhas políticas e para dar unidade às massas supostamente contra a 

ideologia imperialista.158 

As leis e cultura lgbtifóbicas trazem punições como a solução para acabar com o 

“problema” LGBTI. A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos é que vem nos últimos 

anos trazendo perspectivas de melhoras, sendo utilizada como instrumento para contestar atos 

e leis discriminatórios, como por exemplo a proibição de relações homoafetivas em Botswana, 
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que acabou em 2019, e os exames retais forçados que ocorriam no Quênia, e em 2018 passaram 

a não ser mais permitidos.159 

Em relação à adoção e casamento, o único país africano que os permite 

constitucionalmente e garante esses direitos é a África do Sul. Desde o ano de 2002, a Suprema 

Corte da África do Sul discutiu o tema e decidiu que estavam sendo violados os direitos à 

igualdade e à dignidade, visto que a constituição reprimia a discriminação baseada na 

diversidade sexual, mas de acordo com a Lei dos Cuidados da Criança, casais homoafetivos 

eram proibidos de passar por processos de adoção.152 

Após duas juízas lésbicas levarem o caso à corte mais importante do país, ficou 

decidido que os casais homoafetivos que possuem “relações duradouras com pessoas do mesmo 

gênero” têm as condições necessárias de oferecer um lar adequado para uma criança.160  

Ademais, o mesmo país permite o casamento homoafetivo e proíbe a recusa a esse tipo de 

casamento por parte de juízes ou órgãos públicos, dando assim um enorme passo para as 

famílias formadas por casais do mesmo gênero no continente.161 
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8 TÓPICO B: COMBATE ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO FRENTE À 

MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS DO CONTINENTE 

 

A violência de gênero é um assunto amplamente discutido no continente africano, 

entretanto, um dos maiores conflitos no que se refere a tal problemática é a necessidade de 

proteção da cultura dessa região. Há uma tentativa de hegemonização social das potências do 

ocidente, tornando a preservação da cultura como uma das grandes barreiras do povo 

africano.162 

Tal proteção privilegiada entra muitas vezes em confronto com a necessidade de 

modificação de determinadas práticas culturais, apontadas como violentas pelos defensores dos 

direitos humanos. Sendo assim, faz-se necessária a discussão para que se encontre um equilíbrio 

entre a flexibilização de algumas práticas e a necessidade de não-subjugação a conceitos 

construídos fora da África e que desconsideram a pluralidade do continente.163 

 

8.1 PATRIARCADO E MOVIMENTO FEMINISTA AFRICANO 

 

É inegável que o continente africano foi duramente influenciado pelos processos de 

colonização aos quais foi submetido, tratando-se de um processo histórico incisivo e totalitário. 

O patriarcado se insere nesse meio na medida em que esses regimes coloniais aplicavam 

estratégias de imposição dos seus valores e categorias, onde havia a classificação de pessoas e 

coisas, e, consequentemente, a construção de hierarquias e das bases que viriam a sustentar os 

sistemas de dominação.164 

Para além disso, há uma conexão com o passado pré-colonial e o colonial que não se 

encontra facilmente exposta. Isso ocorre, na medida em que a história africana relacionada com 

o colonialismo é política e elitista, como a influência das sociedades muçulmanas nas mudanças 

culturais e de gênero e o desenvolvimento de exploração e opressão das mulheres nas estruturas 

                                                 
162 MAIL & GUARDIAN. Human rights and cultural practices. Disponível em: https://mg.co.za/article/2019-
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163 Ibidem. 
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poligâmicas, que, com o limitado acesso feminino à instrução durante a colonização, foi 

considerado como um processo comum e não de imposição e inferiorização do sexo.165 

Ademais, ultrapassando as diversidades e múltiplas histórias que se desenvolvem no 

continente, é possível encontrar uma unidade cultural africana, que seria baseada na 

organização matriarcal, na qual, por sua vez, seria apresentada como uma espécie de 

similaridade entre as sociedades africanas e seus sistemas institucionais que situavam-se na 

África.166  

Dessa forma, tal unidade cultural africana teria sua base na matrilinearidade, que, em 

resumo, seria a valorização da linhagem feminina dentro da organização em sociedade. Isso 

ocorreria em razão da capacidade feminina de gerar outras vidas, fator que era altamente 

exaltado dentro das antigas comunidades.167 Ressalta-se ainda, que mesmo as sociedades 

antigas que não eram matrilineares, tinham sua base social numa partilha das responsabilidades 

entre homens e mulheres.168 

Esse fator de valorização feminina se contrapunha à organização europeia que era 

essencialmente patriarcal. Assim, durante a colonização as relações igualitárias entre homens e 

mulheres foram suprimidas, em virtude da imposição do patriarcalismo europeu, que era 

considerado um modelo de organização social e política enquanto o matriarcalismo era 

considerado um estágio inferior.169 

Por conseguinte, surge a teoria Mulherista Africana, que busca retornar à base 

matrilinear das antigas sociedades africanas, questionando assuntos relacionados ao gênero e à 

cultura africana. Essa teoria procura valorizar a identidade feminina, especialmente no âmbito 

doméstico e na sua atuação como mãe e esposa, com a tentativa de representar suas lutas, 

desejos, experiências e necessidades.170 
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Pensamento feminista africano. Revista Brasileira de Estudos Africanos, Porto Alegre, v. 3, n. 6, p.93-110, 
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afrocentrada a partir de intelectuais africanos. Odeere: Revista do Programa de Pós-Graduação em Relações 

Étnicas e Contemporaneidade – UESB, Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, p.316-339, jul./dez. 2018. 
167 Ibidem. 
168 CHAGAS, Waldeci Ferreira. A Condição da Mulher na África Tradicional. In: III Seminário Nacional 

Gênero e Práticas Culturais: Olhares diversos sobre a diferença, 2011, João Pessoa. Seminário. João Pessoa: 

2011. p. 1 - 11. Disponível em: http://itaporanga.net/genero/3/01/03.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020. 
169 Ibidem 
170 OLIVEIRA, op. cit.  

 



 

 
42 

Tal teoria reconhece que a principal luta travada pelas mulheres negras não tem sua 

base unicamente na matéria do empoderamento da mulher, mas também se relaciona com a 

questão racial e o genocídio cultural. Desta forma, a análise dos assuntos sobre raça e classe se 

apresenta como elemento indispensável para que estas possam pensar a respeito das questões 

de gênero.171 

Por sua vez, tem-se também o feminismo, que é constituído com uma diversidade de 

movimentos e teorias as quais se encontram, em essência, sendo a luta das mulheres contra o 

controle patriarcal, apesar de ser difícil alcançar com precisão uma definição concisa e universal 

do termo.172 Na perspectiva do continente Africano, esse movimento tem um viés político que 

busca a modificação das relações de gênero que são opressivas para as mulheres, partindo de 

uma realidade cultural específica.173 

Nesta seara, cumpre salientar que, como um grupo de interesse, o feminismo africano 

teve seu início mais definido no começo do século XX, e teve como bases de formação as lutas 

de libertação de países africanos, nas quais as mulheres lutaram juntamente com seus 

conterrâneos masculinos pela autonomia estatal e pelos direitos femininos. 174 

Há uma necessidade pungente das feministas africanas se definirem dessa forma, uma 

vez que, a mulher da África precisa ter a consciência da sua existência não apenas como mulher, 

mas como uma pessoa africana e de terceiro mundo. Assim, ela precisa ter a consciência do 

conjunto onde a sua postura feminista é estabelecida, pois, além de apontar falhas da sua cultura, 

deve haver o cuidado para não proferir um discurso ocidentalizado em detrimento de seus 

próprios costumes africanos.175 

                                                 
171 OLIVEIRA, Fernanda Chamarelli de. O Matriarcado e o Lugar Social da Mulher em África: Uma abordagem 

afrocentrada a partir de intelectuais africanos. Odeere: Revista do Programa de Pós-Graduação em Relações 

Étnicas e Contemporaneidade – UESB, Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, p.316-339, jul./dez. 2018. 
172 BAMISILE, Sunday Adetunji. A procura de uma ideologia afro-cêntrica: do feminismo ao afro-feminismo. 

Via Atlântica, São Paulo, n. 24, p.257-279, dez. 2013. 
173 CASIMIRO, Isabel Maria. Movimentos Sociais e Movimentos de Mulheres em Moçambique. In: CRUZ E 

SILVA, T.; CASIMIRO, I., (Orgs.). A Ciência ao Serviço do Desenvolvimento? Experiências de Países 

Africanos Falantes de Língua Oficial Portuguesa. Dakar: CODESRIA, 2015, Dakar, pp. 51-66 (Comunicação 

apresentada à XIII Assembleia Geral do CODESRIA, 5-9 dezembro 2011, Rabat, Marrocos). Disponível em: 

https://nigs.paginas.ufsc.br/files/2017/08/I-Casimiro-Mov-Mul-e-Movs-Fems-Mo%C3%A7.pdf. Acesso em: 10 

mar. 2020. 
174 SALAMI, Minna. A brief history of African feminism. 2013. Disponível em: 

https://www.msafropolitan.com/2013/07/a-brief-history-of-african-feminism.html. Acesso em: 10 mar. 2020. 
175 TELO, Florita Cuhanga António. O Pensamento Feminista Africano E A Carta Dos Princípios Feministas 

Para As Feministas Africanas. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13TH Women’s Worlds 

Congress, 2017, Florianópolis. Anais Eletrônicos. Florianópolis: Issn 2179-510x, 2017. p. 1 - 12. Disponível 

em: 

http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1498445384_ARQUIVO_ArtigoCompleto_Florit

a.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020. 
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Em conexão com a questão da colonização e o patriarcado, é possível afirmar que as 

mulheres entraram no período pós-colonial com uma grande desvantagem e sob condições 

gerais que, mesmo sendo em grande parte desfavoráveis para a África em geral, favoreceram 

os homens. A partir disso, eles encontraram autoridade para articular a cultura e a política da 

nação, tornando-se claro que as sociedades pós-coloniais continuaram sendo opressivas para as 

mulheres.176  

De acordo com o proposto pela Carta de Princípios Feministas para as Feministas 

Africanas,177 o entendimento a respeito do patriarcado torna-se essencial no sentido em que 

permite uma compreensão mais profunda das relações de opressão e exploração que afetam as 

mulheres africanas, de modo que as lutas atuais enquanto feministas africanas estão 

intrinsecamente ligadas ao passado do continente.178 

Em suma, apresenta-se uma grande propensão à perda da originalidade e da 

complexidade da cultura africana, a partir da colonização, especialmente no que tange às 

relações em sociedade e questões de gênero, havendo uma luta atual para a manutenção da raiz 

cultural.179 

Nesse sentido, as teorias feministas, incluindo o movimento de mulheres, são 

organizadas na perspectiva de acrescer uma visão multi e interdisciplinar das realidades do 

continente, abarcando as mais diversas situações das mulheres em seus ambientes, 

demonstrando com cada vez mais ênfase as suas preocupações em olhar para as particularidades 

africanas presentes e passadas, de forma a fazer proposições para um futuro que abranja a 

distinta diversidade de gênero, sexuais, de classe e localização geográfica.180 

 

                                                 
176 REA, Caterina Alessandra. Descolonização, feminismos e condição queer em contextos africanos. Rev. 

Estud. Fem., Florianópolis, v. 26, n. 3, e48439, 2018.   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2018000300212&lng=pt&nrm=iso. Acesso 

em:  10 mar. 2020. 
177 “mecanismo de responsabilização para a organização feminista, sendo transformada em uma ferramenta que 

as organizações de mulheres pudessem usar para monitorar o próprio desenvolvimento institucional.” 
178 TELO, Florita Cuhanga António. O Pensamento Feminista Africano E A Carta Dos Princípios 

Feministas Para As Feministas Africanas. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13TH Women’s 

Worlds Congress, 2017, Florianópolis. Anais Eletrônicos. Florianópolis: Issn 2179-510x, 2017. p. 1 - 12. 

Disponível em: 

http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1498445384_ARQUIVO_ArtigoCompleto_Florit

a.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020. 
179 CALHEIRO, Ineildes; OLIVEIRA, Eduardo David. Igualdade ou desigualdade de gênero na África? 

Pensamento feminista africano. Revista Brasileira de Estudos Africanos, Porto Alegre, v. 3, n. 6, p.93-110, 

jul./ dez. 2018. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/rbea/article/viewFile/82611/52371. Acesso em: 10 mar. 

2020. 
180 TELO, op. cit. 

 



 

 
44 

8.2 SAÚDE  

 

Na atualidade, está estabelecido que, para melhor entender a relação entre saúde e 

doença em qualquer comunidade, é necessário entender o ser humano em seu meio físico, 

biológico, social e econômico. Estes meios são considerados fatores determinantes e 

condicionantes deste processo, estabelecendo a ocorrência e a prevalência das doenças 

infecciosas e parasitárias, bem como seus comportamentos, que são influenciados por estes 

fatores.181  

Dessa forma, as práticas culturais do continente apresentam um papel de suma 

importância para se entender o adoecimento das mulheres africanas, uma vez que atividades 

culturais como a mutilação genital, casamentos precoces e escravatura infantil são 

determinantes para a saúde física, mental e principalmente sexual dessas mulheres.182 

Infelizmente, essa situação aliada à pobreza no continente contribuiu para que elas 

componham mais de metade dos óbitos de mulheres em todo o mundo - o fardo de doenças e 

mortes é ainda pior no que diz respeito mortalidade materna - devido às doenças transmissíveis, 

condições maternas e perinatais e deficiências nutricionais.183 

Cabe ressaltar que as mulheres vivendo na região africana enfrentam ameaças 

assustadoras à saúde durante toda a sua vida. Uma análise realizada pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) estimou que mais de 5 (cinco) milhões de jovens entre 0 

(zero) e 19 (dezenove) anos serão infectados pelo HIV na África subsaariana entre 2017 e 2050, 

das quais dois terços serão meninas ou mulheres jovens, de acordo com o estudo.184 

Ainda, as mulheres jovens e meninas adolescentes adquirem o HIV, em média, cinco 

a sete anos mais cedo do que a juventude masculina e, em alguns países, até 7 (sete) vezes maior 

na prevalência do HIV.185 

                                                 
181 Lemos JC, Lima SC. Geografia Médica e as doenças infecto-parasitárias. Caminhos de Geografia 2002; 

3(6):74-86. 
182 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Enfrentar o Desafio da Saúde da Mulher na África: Resumo do 

relatório da Comissão da Saúde da Mulher na Região Africana. Institutional Repository for Information 

Sharing, Reino Unido, v. 2, n. 1, p.3-20, jun. 2012. 
183 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Folha informativa - Mortalidade materna. Disponível em 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5741:folha-informativa-

mortalidade-materna&Itemid=820. Acesso em: 16 mar. 2020.  
184 UNAIDS. UNAIDS, UNICEF e OMS encoraja países da África Ocidental e Central a acelerar a 

resposta ao HIV.  Disponível em: https://unaids.org.br/2019/01/unaids-unicef-e-oms-encorajam-paises-da-

africa-ocidental-e-central-a-acelerar-a-resposta-ao-hiv-para-criancas-e-adolescentes/. Acesso em: 16 mar. 2020. 
185 UNAIDS. Resposta africana à AIDS foca em mulheres jovens e adolescentes. Disponível em: 

https://unaids.org.br/2015/06/mulheres-meninas-na-africa/. Acesso em: 01 mar. 2020. 
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8.2.1 SAÚDE SEXUAL REPRODUTIVA 

 

Os direitos reprodutivos e sexuais estão relacionados aos direitos das mulheres, 

autonomia e igualdade de gênero, sendo influenciados pela cultura e religião das sociedades. A 

nomenclatura “direitos reprodutivos” consagrou-se na Conferência Internacional de População 

e Desenvolvimento (CIPD) 186, que aconteceu no Cairo, Egito, em 1994. Segundo o parágrafo 

7.3 do Programa de Ação do Cairo:  

 

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis 

nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros 

documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito 

básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o 

número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios 

de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e 

reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução livre de 

discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre 

direitos humanos.
187

 

 

A falta ou escassez da saúde sexual e reprodutiva está muitas vezes ligada a algumas 

práticas culturais tradicionais que podem resultar em danos físicos e psicológicos, que muitas 

vezes perduram por toda vida da mulher. Estima-se que 92 (noventa e dois) milhões de mulheres 

e jovens com mais de 10 (dez) anos de idade na África vivam com as consequências da 

Mutilação Genital Feminina (MGF) e todos os anos cerca de 3 (três) milhões mais mulheres 

são mutiladas.188189 

 

8.2.2 MUTILAÇÃO GENITAL 

 

                                                 
186 O Programa de Ação da CIPD, adotado por 179 Estados-Membros, estabelece um plano de grande alcance 

para promover o bem-estar humano, que coloca os direitos humanos dos indivíduos, ao invés de alvos da 

população numérica, no centro da agenda global de desenvolvimento. 
187 COOK, R. Direitos humanos internacionais e saúde reprodutiva das mulheres. Estudos em Planejamento 

Familiar, v. 24, n. 2, p. 73-86, Marc-Apr. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2939201?seq=1. Acesso 

em: 09 mar. 2020. 
188 YODER P S. Numbers of women circumcised in Africa: the production of a total. Calverton. MD: Macro 

International, 2007. 
189 UNICEF. Changing a harmful social convention: female genital mutilation/cutting. Florence: UNICEF; 

2005. 
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A mutilação genital feminina, também conhecida como circuncisão feminina, se 

compreende como todos os procedimentos que envolvem a alteração ou lesão dos órgãos 

genitais femininos por razões não médicas.190 

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a mutilação 

genital feminina é motivada por uma série de razões, dependendo da comunidade e do contexto 

sociocultural, mas está sempre associada a desigualdades de gênero. As formas mais utilizadas 

para incentivar as mulheres e crianças a passarem pelo procedimento de mutilação são de ordem 

sociocultural, higiene/saúde e religião.191 

Vale ressaltar que a mutilação é um pré-requisito para o casamento em certas culturas 

e em regiões onde as mulheres dependem amplamente dos homens e a necessidade econômica 

pode estimular a prática, podendo ser motivada também pela importante fonte de renda 

proporcionada a quem a prática. Ademais, a mutilação possui um apelo à higiene, pois os órgãos 

genitais externos (femininos) são considerados sujos e, às vezes, essa violação é ainda uma 

exigência para adquirir uma herança.192 

Tal prática não traz benefícios à saúde das meninas e mulheres e é realizada com mais 

frequência em ambientes inadequados e insalubres, o que só evidencia que a mutilação genital 

é uma experiência extremamente dolorosa e perigosa. Nesse sentido, além do sofrimento no 

momento do procedimento, a MGF tem várias consequências a longo prazo para as mulheres, 

incluindo infertilidade, cistos e complicações no parto e, muitas vezes, a mutilação pode estar 

associada ao aumento da vulnerabilidade ao HIV. 193 194 

É importante reconhecer que nem todas as práticas culturais africanas são prejudiciais 

e nem todas as práticas modernas ocidentais são benéficas para a saúde da mulher. Além disso, 

como os códigos culturais, símbolos e valores tradicionais fazem parte do ambiente 

                                                 
190 ONTIVEROS, Eva. Mutilação genital feminina: o que é e por que ocorre a prática que afeta ao menos 200 

milhões de mulheres. BBC World Service. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

47136842. Acesso em: 01 mar. 2020. 
191 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU: mitos e fatos sobre a Mutilação Genital Feminina. 

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2019/02/1658751. Acesso em: 08 mar. 2020. 
192 ONTIVEROS, Eva. Mutilação genital feminina: o que é e por que ocorre a prática que afeta ao menos 200 

milhões de mulheres. BBC World Service. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

47136842. Acesso em: 01 mar. 2020. 
193 AFRICAN IMPACT. O que você precisa saber sobre a mutilação genital feminina. Disponível em: 

https://www.africanimpact.com/need-know-female-genital-mutilation/. Acesso em: 01 mar. 2020.  
194 PINHEIRO, Noah. Associações entre mutilação / corte genital feminino e HIV: uma revisão das 

evidências. Afr J Aids Res, Quênia, v. 18, n. 3, p.2-5, set. 2019. Disponível em: 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31502923. Acesso em: 01 mar. 2020. 
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sociocultural em que as mulheres africanas vivem, compreendê-los é fundamental para 

identificar as abordagens de implementação das intervenções que são eficazes e sustentáveis.195 

 

8.3 DO CASAMENTO INFANTIL À GRAVIDEZ PRECOCE: AS VERTENTES DE UMA 

CULTURA E SEUS PORQUÊS 

 

A latente realidade do continente africano em que crianças, com ênfase nas meninas, 

são levadas rotineiramente ao altar para se casar, ainda que contra a sua vontade, são fruto, na 

maioria das vezes, da vontade dos seus pais ou responsáveis, que renovam, década após década, 

essa cultura de adultização feminina, fundamentada muitas vezes em seus costumes, ou numa 

fuga da realidade vigente como por vislumbrar nessa união infanto-juvenil alcançar uma vida 

melhor para seus entes.196 

A priori, para avaliar a problemática do casamento entre menores em solo africano, 

cabe trazer à luz a eminente cultura histórica da adultização197 da menina em mulher, em 

concomitância com seus principais motivos: a religião, a economia e a deseducação.198 

Em primeiro plano, a diversidade do continente traz um ponto em comum: 45% 

(quarenta e cinco por cento) da população é culturalmente mulçumana, religião essa que aceita 

a justificativa de que tal problemática é sim uma questão de gênero, traçando como inferior o 

papel da mulher, assim citado em seu alcorão – Livro sagrado para os mulçumanos – “Os 

homens têm autoridade sobre as mulheres porque Alá fez eles superiores a elas" no livro “A 

Sura 4.34”.199 

Outra importante religião africana que deve ser citada, é o Candomblé200, esse 

seguimento religioso dita para os noivos o respeito a ancestralidade, descobertas em cultos onde 

será aclamada a presença de seus orixás – Guias da natureza com força e personalidade distintas 

                                                 
195 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Enfrentar o Desafio da Saúde da Mulher na África: Resumo do 

relatório da Comissão da Saúde da Mulher na Região Africana. Institutional Repository for Information 

Sharing, Reino Unido, v. 2, n. 1, p.3-20, jun. 2012. 
196 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 01 mar. 2020. 
197 A “adultização” é o processo de querer acelerar o desenvolvimento das crianças para que se tornem logo 

adultas. A “adultização” provoca perda da infância, da socialização, da coletividade e do mais importante, a fase 

do brincar livremente.”  
198 UNICEF, op. cit.  
199 Ibidem. 
200 O candomblé é uma das religiões de matriz africana, ela é derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há 

crença em um ser Supremo. O culto é dirigido a forças da natureza personificadas na forma de ancestrais 

divinizados, chamados orixás.  
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– 201 em que os mesmos carregam conselhos e regras morais para cada um dentro de seus 

devotos.202 

Adiante a isso, podem se casar noivos héteros ou não, como também crianças são 

aceitas como padrinhos a partir de sete anos de idade, sendo a religião responsável por unir o 

espírito e não a matéria, isto é: a união entre menores é plausível desde que seus orixás a 

permeiem como correta. Essa conduta dá margem a muitos casos de noivados infanto juvenil.203 

Em continuação com a pluralidade religiosa na África, tem-se o cristianismo204,e desde 

seu primórdio, autoriza o casamento de meninas, com a devida permissão de seu pai. Não 

distante a isso, a religião possui em seu livro, a Bíblia Sagrada205, várias passagens em que 

demonstram a subserviência da menina- mulher com seus pais e maridos, como pode-se 

constatar no livro Efésios206, adiante: 

 

(...)Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o 

cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do 

qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres 

estejam em tudo sujeitas a seus maridos(...) Efésios 5:22-24207 

 

 Nesse viés, a religião influencia claramente no papel de meninas e mulheres na 

sociedade africana. Esse posicionamento tomado, é levado em conta por mais de todo o 

território subsaariano acarretando a banalização do casamento, forçando laços entre crianças e 

adolescentes como se adulto fossem, na justificativa de servir a uma moral religiosa.208 

                                                 
201 As entidades Orixás representam a energia e a força da natureza. Cada um deles possui personalidade, 

habilidades, preferências rituais e fenômenos naturais específicos, lhes conferindo identidades distintas 
202 SÃO PAULO. Museu Afro Brasil. Candomblé. Disponível em: 

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/candomble. Acesso em: 

01 mar. 2020. 
203SÃO PAULO. Museu Afro Brasil. Candomblé. Disponível em: 

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/candomble. Acesso em: 

01 mar. 2020.  
204 Ibidem. 
205 A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, em que se narram 

interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É considerada pelos cristãos como 

divinamente inspirada, tratando-se de importante documento doutrinário. 
206 A Epístola aos Efésios, também conhecida como Carta aos Efésios, Livro dos Efésios e Carta de Paulo aos 

Efésios, usualmente abreviada como Ef., é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia. 
207 BÍBLIA Sagrada Online: Efésios. Efésios. Disponível em: https://www.bibliaon.com/. Acesso em: 01 mar. 

2020. 
208 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 01 mar. 2020. 
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Diante de tal perspectiva, o costume de casar meninas percorre toda a extensão 

continental, desde a Etiópia209 com o maior número de união entre crianças, até Malí210 onde 

essa é assegurada constitucionalmente. Corroborando com a atual pontuação de quase duzentos 

milhões de meninas presas a uma aliança. 

 Atualmente, em todo o mundo, estima-se que seiscentos e cinquenta milhões de 

meninas e mulheres vivas - até os dias atuais - se casam antes de completarem 18 (dezoito) 

anos, sendo 125 (cento e vinte e cinco) milhões dela apenas em continente africano.211 Tal 

número é alarmante em âmbito social e político, evidenciando a urgência de se discutir sobre o 

descuido com tais crianças que habitam na África. 

Em segunda análise, deve-se entender a importância do desenvolvimento econômico 

do país em conjunto com suas práticas sociais. Nessa condição, ao se inserir uma criança em 

uma posição submissa como a prática do casamento infantil, é de extrema relevância evidenciar 

a economia, como um dos motivos que influencia diretamente o cenário aqui discutido.212 

Iniciando tal discussão, o Produto Interno Bruto (PIB) do continente africano limita-

se a 1% (um por cento) do PIB de todo o mundo,213 deixando a África fora da maioria dos 

negócios comerciais que ocorrem entre os países. Essa porcentagem demonstra a carência 

vivida pelos povos habitantes nos países de seu solo.214 

Relacionando a pobreza com os casamentos infantis, faz-se o argumento que entre os 

mais de oitocentos milhões de habitantes da África, quase trezentos milhões sobrevivem com 

menos de um dólar. Desta forma muitas meninas e suas famílias enxergam no casamento uma 

oportunidade de melhorar de vida.215 

Em decorrência do baixo poder econômico dos povos em que a prática ocorre, as 

famílias das crianças acabam “vendendo” estas a troco de um dote que pode ser constituído por 

                                                 
209 Localizada no continente africano, na região denominada “Chifre da África”, a Etiópia limita-se ao norte com 

a Eritreia, a nordeste com Djibuti, ao leste com a Somália, ao sul com o Quênia e a oeste com o Sudão. 
210 Mali, é um país africano sem saída para o mar na África Ocidental. O Mali é o sétimo maior país da África. 

Limita-se com sete países, a norte pela Argélia, a leste pelo Níger, a oeste pela Mauritânia e Senegal e ao sul 

pela Costa do Marfim, Guiné e Burkina Faso. 
211 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 01 mar. 2020. 
212 THE WORLD BANK. Grupo Banco Mundial anuncia financiamento recorde de US $ 57 biliões para a 

África Subsaariana. Disponível em: https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2017/03/19/world-bank-

group-announces-record-57-billion-for-sub-saharan-africa. Acesso em: 01 mar. 2020. 
213 Ibidem. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
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bens alimentares ou valor monetário. Tal condição leva a objetificação dessas meninas, 

deixando de lado toda infância e juventude.216 

Indo além dessa objetificação, há também um valor de mercado em cima daquela 

criança, pelo seu dote. Uma vez que o preço pago pelo futuro marido seja o mais alto possível, 

é necessário preservar a virgindade da menina e a honra da família. Essa perspectiva além de 

muito desumana, revela como o nível de pobreza afeta no consentimento e corpo de uma mulher 

no continente africano.217 

Em terceiro plano, a falta de educação infantil, também acarreta na vida de cada 

criança uma ligação com a omissão Estatal, estando em responsabilidade de cada país educar e 

socializar cada pupilo em solo nacional. Desta forma, várias meninas sofrem diariamente ao se 

casar pois são obrigadas a largar o mundo infantil de ir a escolas para assumir responsabilidades 

como cuidar das casas e de seus maridos. 218 

Além disso, as adolescentes casadas na Etiópia têm três vezes maior probabilidade de 

não frequentar a escola, do que os seus pares solteiros.219 Essa nuance demonstra como é 

dividido o papel de homens tidos como únicos responsáveis pelo lucro da casa, enquanto a 

mulher é incumbida do cuidado ao lar.220 

Dentro dessa visão, a expectativa de vida criada por essas meninas mães, se torna quase 

que uma: ser dona de casa e cuidar de seus filhos, estagnando o futuro que antes era cheio de 

possibilidades para cada uma das cento e vinte cinco milhões de crianças já casadas na África.221 

Em paralelo com muitos países africanos, o Camarões, África do Sul e Zâmbia 

adotaram políticas para que as mães adolescentes possam retornar à escola após o parto. Esta 

iniciativa torna-se quase que única por todo continente.222 

                                                 
216 UNICEF (org.). Casamento Infantil. Disponível em: https://www.unicef.pt/actualidade/noticias/factos-

casamento-infantil/ Acesso em: 01 mar. 2020. 
217 SÃO PAULO. MUSEU AFRO BRASIL. Candomblé. Disponível em: 

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/manifestacoes-culturais/candomble. Acesso em: 

01 mar. 2020. 
218  UNICEF (org.). Casamento Infantil. Disponível em: https://www.unicef.pt/actualidade/noticias/factos-

casamento-infantil/ Acesso em: 01 mar. 2020. 
219 Ibidem. 
220  HUMAN RIGHTS WATCH. À Custa das Crianças. Disponível em: 

https://www.hrw.org/pt/report/2010/04/15/256100. Acesso em: 01 mar. 2020. 
221 Women’s Education and Social Development in Africa. 2005. In: Abdi A.A., Cleghorn A. (eds) Issues in 

African Education. Palgrave Macmillan, New York. Disponível em: 

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781403977199_8. Acesso em: 12 mar. 2020. 
222 Ibidem. 
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 Diante desse cenário, a HRW alerta que ainda sob tal ângulo com pontuais países da 

África, as jovens carecem de apoio para voltar a vida escolar. Pois passam por várias 

prerrogativas que as fazem desistir, como: o custo elevado, o enfrentamento do estigma na 

escola, ou até mesmo o fato delas não terem com quem deixar os seus filhos.223 

Ademais, analisando os pontos já supracitados, a perspectiva de vida dessas meninas 

se valida como um relevante tema em pauta, visto que quanto mais novas as meninas se casam, 

mais rápido elas estagnam, decorrendo da falta de olhares para tal problemática.224 Nesse 

sentido, de acordo com o documento possuem menos chances de terminar os estudos e mais 

probabilidades de vir a serem vítimas de violência ou serem infectadas pelo HIV.225 

No tocante a gravidez, as meninas que aceitam se casar ainda crianças engravidam 

mais rápido e tem a infância perdida para uma vida conjugal. Nessa ótica, resta nítido que casar-

se durante a infância tem consequências em muitas áreas da vida de uma criança, como por 

exemplo, na Etiópia, onde a maioria das jovens que se casaram na infância foram mães antes 

de completarem 20 (vinte) anos, sendo as noivas infantis menos propensas a receber cuidados 

especializados durante a sua última gravidez e parto.226 

Cumpre salientar, ainda, que muitas adolescentes ficam grávidas porque carecem de 

informação necessária para tomar decisões sobre sua sexualidade, planejamento familiar e 

saúde reprodutiva, enquanto outras são forçadas a ter relações sexuais.227 

A gravidez precoce arrecada um número desgastante de mulheres no solo africano, 

mas a prática continua alarmante e crescente. Num relatório de 2013,228 a UNICEF advertiu 

que caso não haja a redução na prática do casamento de meninas, até 250 (duzentos e ciquenta) 

milhões delas correm risco de se tornar noivas até fazerem 18 (dezoito) anos. Nesse sentido, 

devido ao crescimento da população, esse número se aproximará dos 320 (trezentos e vinte) 

milhões em 2050.229  

                                                 
223 HUMAN RIGHTS WATCH. À Custa das Crianças. Disponível em: 

https://www.hrw.org/pt/report/2010/04/15/256100. Acesso em: 01 mar. 2020. 
224 UNICEF (org.). Casamento Infantil. Disponível em: https://www.unicef.pt/actualidade/noticias/factos-

casamento-infantil/ Acesso em: 01 mar. 2020. 
225 Ibidem. 
226 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca Acesso em: 01 mar. 2020. 
227Ibidem 
228 UNICEF (org.). Casamento Infantil. Disponível em: https://www.unicef.pt/actualidade/noticias/factos-

casamento-infantil/ Acesso em: 01 mar. 2020. 
229AFRICAN IMPACT. O que você precisa saber sobre a mutilação genital feminina. Disponível em: 

https://www.africanimpact.com/need-know-female-genital-mutilation/. Acesso em: 01 mar. 2020. 
229 Ibidem. 
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Para além de tramites social, cultural, educacional e econômico, avista-se o papel do 

Estado nessa luta contra a validação da união entre vulneráveis.230 Diante a tal lógica, proponha-

se usar como base o documento da UNICEF: Convenção sobre os Direitos da Criança,231 

ressaltando em seu artigo 19 o combate à tortura, exploração e violência sexual.232 

Sob a ótica da Convenção sobre os Direitos da Criança, é garantido, a toda e qualquer 

criança, o direito de ser respeitada a sua vontade e bem estar para qualquer situação.  Em 

paradoxo com a latente realidade que se alastra por todo continente africano.233 

  

8.4 EDUCAÇÃO 

 

É amplamente consolidado o entendimento de que dificilmente as mulheres desfrutam 

das mesmas oportunidades educacionais ofertadas aos homens. Nesse sentido, a jornada de 

trabalho feminina é mais longa e com menor remuneração, existindo grande restrição no tocante 

às suas opções e ensejos, especialmente quando comparadas à situação masculina. Dessa forma, 

a disparidade no acesso e no desempenho das meninas, no que tange a educação, aparece tanto 

como causa quanto como consequência dessas desigualdades.234 

Ademais, é possível relacionar que a adoção de políticas sociais pós-coloniais na 

África pressupõe uma interdependência entre educação e desenvolvimento social. Entretanto, 

apesar dessa premissa, e das perceptíveis expansões educacionais que ocorreram na região 

durante as últimas décadas, o acesso das mulheres à educação permanece restrito às teorias.235 

Nesta seara, a maioria das meninas africanas ainda possui uma menor escolaridade que 

os meninos, e, tal disparidade de gênero aparece com mais ênfase após o nível primário, no 

qual, os homens superam com larga vantagem as mulheres nas instituições de ensino. Por esse 

                                                 
230 BRASIL, Agência. UNICEF: Casamento Infantil Pode Afetar Mais de 310 Milhões de Meninas Africanas. 

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-08/unicef-casamento-infantil-pode-

afetar-mais-de-310-milhoes-de-meninas. Acesso em: 01 mar. 2020. 
231 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 01 mar. 2020. 
232 Ibidem. 
233 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 01 mar. 2020. 
234 UNESCO. Christopher Colclough. Efa Global Monitoring Report Team C/o Unesco (org.). Gênero e 

educação para todos: o salto rumo à igualdade. Paris: Organização das Nações Unidas Para A Educação, 

Ciência e Cultura, 2003. 40 p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132480. Acesso em: 

12 mar. 2020. 
235 EGBO, Benedicta.  Women’s Education and Social Development in Africa. 2005. In: Abdi A.A., Cleghorn 

A. (eds) Issues in African Education. Palgrave Macmillan, New York. Disponível em: 

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781403977199_8. Acesso em: 12 mar. 2020. 
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seguimento, pesquisas recentes sobre questões de gênero na educação africana revelam que as 

estruturas educacionais, ao invés de abordar a disparidade entre os gêneros, tendem a funcionar 

como um mecanismo perpetuador de tais opressões.236 

De acordo com a Cartilha do Programa Oxfam sobre a educação das meninas na 

África, mesmo nos lugares onde a quantidade de matrículas é positiva, estas podem ocultar 

certos problemas que se relacionam com a maneira que as meninas evoluem nas escolas e 

finalizam a sua formação.237 

Nessa continuidade, no continente africano, as meninas frequentam a escola na média 

durante apenas 2,82 (dois vírgula oitenta e dois) anos antes de completar 16 (dezesseis) anos 

de idade, sendo assim, o menor dado do mundo. Apenas 46 % (quarenta e seis por cento) das 

meninas que se matriculam na escola na África subsaariana terminam o primeiro grau. 238 

Em termos gerais, de acordo com a UNESCO, o investimento em educação feminina 

é uma questão urgente no continente, tendo em vista que 9 (nove) milhões de meninas entre 

6 (seis) e 11 (onze) anos nunca frequentarão a escola, em comparativo com 6 (seis) milhões 

de meninos.239  

Assim, há uma clara desvantagem desde o que deveria ser o contato inicial com a 

educação: 23% (vinte e três por cento) das meninas estão fora da escola primária, em 

comparação com 19% (dezenove por cento) dos meninos, e uma vez que se chega à fase da 

adolescência, essa taxa de exclusão aumenta, 36 % (trinta e seis por cento) para meninas 

contra 32% (trinta e dois por cento) para meninos.240 

                                                 
236AGYEPONG, Rosina. Gender and African Education: a critical analisys of literature. 2001. 119 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de F Education Sociology and Equity Studies in Education, University Of Toronto, 

Toronto, 2001. Disponível em: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/15464/1/MQ58887.pdf. Acesso 

em: 12 mar. 2020. 
237 PROGRAMA OXFAM. 8. A educação de meninas na África. S/l: OXFAM GB, 2005. 12 p. (Série 

Educação e Igualdade de Gênero). Disponível em: 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/120597/pi-girls%27-education-africa-192305-

pt.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Acesso em: 12 mar. 2020. 
238 Ibidem. 
239 UNESCO. Christopher Colclough. Efa Global Monitoring Report Team C/o Unesco (org.). Gênero e 

educação para todos: o salto rumo à igualdade. Paris: Organização das Nações Unidas Para A Educação, 

Ciência e Cultura, 2003. 40 p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132480. Acesso em: 

12 mar. 2020. 
240 Idem. Education in Africa. Disponível em: http://uis.unesco.org/en/topic/education-africa. Acesso em: 12 

mar. 2020. 
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Em detrimento de índices como os apresentados, que evidenciam ainda mais o abismo 

entre os gêneros, a África se encontra em desvantagem em comparação a outras partes do 

mundo em termos de educação de meninas desde a escola primária até à universidade.241  

Surge então a crescente necessidade do comprometimento com tratados e declarações 

que tinham como base a previsão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em 

1948, reconheceu o direito à educação e declarou que a educação primária deve ser gratuita e 

obrigatória. Ainda foi manifestado que os níveis superiores de educação devem ser acessíveis 

a todos, com base no mérito, e foi objetivada a efetivação do que foi postulado no documento 

referido. 242 

A instrução se caracteriza como a parte basilar de um progresso que será essencial para 

a instrução do continente africano. Nesse sentido, faz-se necessária uma abordagem com duas 

linhas de intervenção: uma para matricular as meninas, outra para mantê-las na escola, sendo 

preciso que o sistema educacional se adeque para funcionar para as duas perspectivas de 

gênero.243 

Da mesma forma, é preciso que haja uma abordagem com o foco nas meninas, com 

uma variedade de intervenções e iniciativas que facilitem as interações delas. Com essa 

perspectiva, também é indispensável atentar para os custos indiretos, dentre os quais: roupas, 

segurança e transporte, que muitas vezes se encontram mais onerosos para as meninas, 

tornando-se mais um fator que impede o seu acesso à educação.244 

Em síntese, a educação de moças e mulheres deveria representar uma prioridade nos 

recursos públicos destinados ao ensino, sendo de extremo interesse a todos os estados e povos, 

tendo em vista que isso se representa com a redução da pobreza, melhoria da produção rural e 

do sustento. Além disso, contribui na melhoria da saúde e da nutrição, menores taxas de 

fertilidade e melhores perspectivas para as gerações futuras, especificamente nas posições onde 

as diferenças de gênero na educação são mais expressivas.245 

                                                 
241 Ibidem.  
242 UNESCO. Christopher Colclough. Efa Global Monitoring Report Team C/o Unesco (org.). Gênero e 

educação para todos: o salto rumo à igualdade. Paris: Organização das Nações Unidas Para A Educação, 

Ciência e Cultura, 2003. 40 p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132480. Acesso em: 

12 mar. 2020. 
243 PROGRAMA OXFAM. 8. A educação de meninas na África. S/l: OXFAM GB, 2005. 12 p. (Série 

Educação e Igualdade de Gênero). Disponível em: 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/120597/pi-girls%27-education-africa-192305-

pt.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Acesso em: 12 mar. 2020. 
244 Ibidem.  
245 UNESCO. Christopher Colclough. Efa Global Monitoring Report Team C/o Unesco (org.). Gênero e 

educação para todos: o salto rumo à igualdade. Paris: Organização das Nações Unidas Para A Educação, 
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 Sendo assim, é fundamental, através de reformas políticas e legislativas, criar um 

ambiente que seja propício para a promoção da igualdade de gênero, com medidas 

asseguradoras que tenham como intuito proteger a liberdade fundamental das mulheres.246 
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9 CONCLUSÃO 

 

Ao final, diante do que foi citado, surge a expectativa de se faça uma reflexão sobre a 

tangente da problemática apresentada nesse documento. Nesse aspecto, salienta-se a alusão ao 

papel da mulher, as políticas públicas não efetivadas, à luz ao preconceito institucionalizado, à 

criação da família e sua contribuição para prática arcaicas, o valor dado a vidas humanas e à 

precarização da infância de uma criança.  

Sequencialmente, espera-se que a vista da próxima reunião da Comissão Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos – Com o dever de promover e proteger os direitos humanos e os 

direitos coletivos em todo o continente africano, bem como de interpretar a Carta Africana dos 

Direitos Humanos. Em parceria com suas delegações discorram e debatam sobre os pontos, 

aqui, á supracitados em harmonia. 

Ademais, torna-se vital a lembrança da Carta Africana247, pois em seu preâmbulo 

define como “a liberdade, a igualdade, a justiça e a dignidade são objetivos essenciais para a 

realização das legítimas aspirações dos povos africanos". Diante a isto, salvaguarda-se o 

compromisso com um debate harmônico e respeitoso em decorrência de ambas as partes. 

Nesse aspecto, confere-se a temática tocada uma grande importância tanto no campo 

social e acadêmico como no internacional, prezando pela paz e a revitalização dos organismos 

presentes. Em longa data aconselha a criação de um documento formal, à luz dos direitos 

humanos suprindo as duas teses referentes ao título desse documento, tal como o amparo e 

apoio de todas as bandeiras africanas. 

Em continuação, para um plano mais célere é sugerido pôr em pauta as questões mais 

emergenciais, entrando em concomitância com uma posição cortês e aberta. Por conseguinte, 

faz-se a ótica sobre o artigo primeiro da Carta Africana248 em seu Capítulo I: Artigo 1º Os 

Estados membros da Organização da Unidade Africana, Partes na presente Carta, reconhecem 

os direitos, deveres e liberdades enunciados nesta Carta e comprometem-se a adotar medidas 

legislativas ou outras para os aplicar(...)249. 

Em concordância com o artigo primeiro, e a consciência do documento por um todo, 

é necessário que a comunidade internacional reflita de forma cooperativa acerca dos crescentes 

episódios violentos em seus Estados e reveja acerca do objeto aqui previsto. Por fim, prega-se 

                                                 
247 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. História da Carta Africana. 

Disponível em: https://www.achpr.org/pr_hotac. Acesso em: 01 mar. 2020. 
248 Ibidem.  
249 Ibidem. 
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por um debate inclusivo para pôr-se à mesa soluções estratégicas e verdadeiramente efetivas, 

dando voz a maiores mazelas e honrando todos os povos com sua pluralidade. 
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