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IGUALDADE DE GÉNERO E DIREITOS DAS MULHERES
Direitos Humanos

Igualdade não é igualitarismo.

As mulheres exigem respeito. Mesmo que não o verbalizem, mesmo que não o
reivindiquem, mesmo quando negam que a discriminação exista. Hoje já não
se diz tanto o “papel da mulher” na sociedade como um tópico, como nunca se
disse “o papel do homem”, embora permaneça o genericamente o nunca
definido “feminino”.

A discriminação causa de desigualdade em todos os campos, não é algo que
se possa definir só em números, por mais que hoje nos seja exigido que
quantifiquemos tudo. O exemplo do último inquérito de opinião feito nos
países da União Europeia diz-nos, por exemplo, que na Suécia 50% das
pessoas consideram existir discriminação de género. Em contrapartida, em
Portugal, apenas 40% consideram existir este tipo de discriminação.

Não se pretende que mulheres e homens se tornem

um padrão, antes que se diferenciem naquilo que são as suas identidades e formas de

ser e estar. Mas estas formas de ser deveriam ser auto-definidas e diferenciadas

naquilo que cada uma e cada um escolheram ser, sem estereótipos nem tabus.

Por isso a igualdade de género, mais do que um princípio abstracto, mais do que uma

compilação de dados ou leis que raramente são cumpridas, deveria ser olhada como

uma forma de estar na vida: viver, fazer e sentir. Práticas de quotidiano, a simples

aceitação do respeito e da dignidade da pessoa em cada gesto, cada sorriso, cada

tarefa.

É uma igualdade que ainda não conhecemos, de tal forma estamos embebidos/as

numa cultura que dá a primazia a tudo quanto é masculino, sejam pessoas, sejam

traços de personalidade tradicionais, sejam comportamentos.

Espera-se das mulheres obediência, submissão, alguma beleza (muita é perigoso, já

dizia D. Francisco Manuel de Melo) e sobretudo muito trabalho. Dos homens espera-se

força, competitividade, autoridade e pouco sentimentalismo. Estas diferenças

acreditam-se como inevitáveis, um dado da “natureza”, realidades baseadas no sexo

da pessoa. Mas prova-se no dia a dia não serem senão construções sociais e culturais

enraizadas numa forma de ser biológica, mas que dela se diferencia. Chamamos-lhe

género e são as identidades passíveis de modificação. Por isso se procura chegar à

igualdade de género, ou seja igualdade de ser e estar para todas as pessoas, e não

igualdade entre os sexos, o que não é nem possível nem desejável. Esta igualdade

pressupõe o direito de escolher sem entraves, discriminações ou interditos

sexualmente definidos. Ou seja, sem discriminações.

A ideia de fragilidade é recusada por muitas, com todas as

incapacidades que traz consigo e porque cada vez mais o mundo se dá conta do erro.

Mulheres são resistência, sobrevivência, flexibilidade e uma enorme capacidade de

tratar vários assuntos ao mesmo tempo. E é por muitas reivindicado como uma forma

de “agradar”.

O sorriso exagerado da apresentadora de TV, a atenção dada ao discurso masculino,

mesmo quando minoritário, a insegurança/ insegurança/ insegurança, que leva a

afirmações do “sou feminina”, quando do outro lado nunca se ouviu, “sou masculino”.

Uma mulher ganhar mais do que um homem, independente do que faz, ainda ofende.

Será que

consideramos possível haver menos igualdade na Suécia que no nosso país?

No nosso país não se percepciona a discriminação enquanto tal, e esse é um dos

principais obstáculos à igualdade. Basta olharmos à nossa volta - o mito construído

obriga todas (ou quase todas) as mulheres a dizer que não, nunca foram

discriminadas, mas … Neste “mas” estão normalmente incluídos todos os tipos de

discriminação, a palavra ofensiva, que ninguém quer usar pois isso as incluiria no

grupo das mulheres comuns. E além disso ofenderia os companheiros. As mulheres

comuns, (convém dizer que são sempre “as outras” essas, que são maltratadas,

despedidas do empregos, são empregadas precárias, ganham menos ordenado,

têm uma pensão inferior, trabalham mais horas, e têm filhos, enfim). Tudo coisas que

convém não lembrar, a não ser os cuidados das crianças sobre as quais todos dão

sentenças, todos querem ter poder, mas poucos querem cuidar. Neste grupo estão as

coitadinhas e ninguém quer nele ser incluída.

Daí a nossa fraqueza, não se pode combater o inominável. Enquanto não se

reconhecer a discriminação não se pode combate-la. E aqui, quem se quer

“politicamente correcto” não reconhece a discriminação. Queremos continuar-nos a

ver como o país dos “brandos costumes”. Não somos. Somos antes o país dos

costumes silenciados.

E vivemos no surreal: os homens e muitas mulheres estão cheios de boa
vontade e nunca discriminam ninguém. Não sabem que a discriminação é
proibida, de mau gosto e politicamente incorrecta? Elas é que não são
suficientemente… qualquer coisa. Há uns tempos falava-se de incompetência
e falta de méritos.

O que “deveria ser”, a igualdade de género consagrada na convenção dos
Direitos Humanos e na Constituição da República, parece ser a utopia frente a
uma realidade imutável.

Hoje é difícil falar de incompetência com as provas dadas por

mulheres em todos os campos. Inventa-se qualquer coisa, falta-lhes protagonismo.

Tanto faz, mas de facto “falta-lhes”. Como dizia Heléne Cixous “Ce sexe qui n'en esta

pas un”. O professor da minha neta, sociólogo licenciado para ensinar em sociologia,

diz hoje, 2007, século XXI, que as mulheres não têm sexualidade. Mas eles são

porreiros, até já “ajudam”, e afinal até deram emprego a umas mulheres que lá

apareceram. Também porque tinham mais qualificações, mas isso é um detalhe.

Mas, por exemplo, para um Governo poucas mulheres vão. E teremos algumas porque

hoje seria vergonhoso não ter ninguém. Ficaríamos mal vistos enquanto povo,

enquanto governo.

Mas algo nos falta. Depois de milhares de anos subjugadas pela natureza que nos

definia o destino, a maternidade obrigatória, o trabalho de casa sem remédio, o objecto

de desejo de outros, pois a nós era-nos interdito, falta-nos agora protagonismo,

visibilidade, direito à palavra e a ser quem somos. As novas mulheres parecem ainda

não ter conquistado o seu espaço. Aparecermos finalmente enquanto agentes de

poder, senhoras de saberes, pessoas com opinião e não só enquanto modelos,

actrizes, gente do social, celebridades fabricadas de momento e vítimas de crimes.

Ao longo dos tempos a comunicação tem sido usada e vesada em perpetuar o papel

da mulher anjo do lar ou objecto de desejo, de vítima e de pérfida. Não tem tido é

espaço para que as mulheres existam enquanto indivíduos. Para exercer o seu direito

de livre expressão, para ser alguém.

A desigualdade nasce da falta de respeito por todo um povo, o povo das mulheres. Da

dignidade que lhes é negada.

Nunca presenciaram a exclamação perante um grupo só de mulheres “Então, estão

aqui sozinhas?”

Pois então - façam leis, tomem medidas políticas, façam lindos discursos que poucos

ouvem, mesmo os que os lêem, mas a mudança real temos de ser nós, cada uma,

cada um.

Mas das utopias passadas se fazem realidades futuras, que

caminham inexoravelmente, talvez não exactamente como as pensámos.

A igualdade de oportunidades da participação no desporto, quer como actividade de

lazer ou recreio, por razões de saúde ou ainda na alta competição, é direito de

qualquer mulher, sem distinção de raça, cor, língua, religião ou crença, orientação

sexual, idade, situação familiar, invalidez, opinião ou filiação política, origem nacional ou

social.

Actualmente parece existir algum consenso acerca dos obstáculos que impedem as

raparigas e mulheres de aceder, em igualdade com os homens, aos benefícios e

recursos da prática e da participação desportiva.

Madalena Barbosa, Técnica Superior da
Comissão para a Cidadania, Igualdade e Género

Declaração Brigthon, 1994

Direitos das Mulheres e Desporto
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(1) Classificação das Mutilações Genitais Femininas (In Innocenti Digest UNICEF, 2005).
Revisão conjunta da OMS/UNICEF/UNFPA/UNIFEM que inclui 5 tipos de MGF: tipo I -
Clitoridectomia - remoção do prepúcio do do clítoris, com remoção total ou parcial do clítoris,
tipo II - Excisão -remoção total do clítoris com excisão parcial ou total do pequeno lábio; Tipo III -
Infibulação - excisão parcial ou total dos orgãos genitais e sutura/estreitamento da abertura
vaginal; Tipo IV - Outras - procedimentos que envolvam práticas não classificadas na definição
de MGF. Incisão, piercing ou alongamento do clítoris e/ou lábios vaginais; Cauterização por
queimadura do clítoris e do tecido circundante; Corte anguria - remoção do tecido circundante
do orifício vaginal; Corte gighiri - corte da vagina, Tipo V - Práticas simbólicas que incluam cortes
do clítoris com o objectivo de derramar algumas gotas de sangue.

(2) Expressão utilizada em língua inglesa - Deinfibulation, podemos encontrar como tradução
desfibulação ou deinfibulação: consiste na abertura do intróito vaginal, com o objectivo de
desobstruir o meato urinário, tanto quanto possível, e apresentar os genitais externos o mais
“normal” possível. A de-infibulação é aconselhada em situações de gravidez, sendo que a
melhor altura para o fazer poderá ser durante o 2º trimestre.

(3) Re-infibulação: na literatura sobre o tema há indicação que após o parto, há muitas mulheres
que pedem para voltar a ser infibuladas.

A nível europeu, os serviços de saúde específicos para as mulheres com MGF ou que

as incluam, são mais a excepção do que a regra e as e códigos de conduta

não são fornecidos para e em todos os serviços. De referir será um estudo realizado na

Suécia, o qual menciona que parteiras referem escassez de em pedidos de

re-infibulação por parte das mulheres.

Segundo os mesmos estudos, os serviços de saúde, a nível europeu não têm

conhecimento das consequências da MGF. Podendo esta ausência de formação

resultar em cuidados inadequados (por exemplo cesarianas desnecessárias) e

desmotivação por parte de mulheres com CGF na procura de apoio médico e em

qualquer outra situação relacionada com os efeitos secundários de uma mutilação

genital (menstruações muito dolorosas, dores durante o coito, infecções urinárias,

etc.)

As reacções e representações de técnicos de saúde sobre a MGF, tais como

verbalização de sentimentos face à sua irreversibilidade ou sentimentos de

raiva/recusa, assim como associações à actuação judicial, podem também constituir

um fosso nos cuidados de saúde adequados.

Em Portugal, a Associação para o Planeamento da Família desde o ano 2000 inclue

o tema de trabalho. Em Novembro de 2003, apresentámos as conclusões

do estudo realizado junto de profissionais de saúde. Estudo este inserido no projecto

na zona da Amadora. Hoje, volvidos

4 anos, não esquecemos que continuam a existir mulheres em países da fala comum,

que podem precisar de ajuda técnica aos mais variados níveis.

Um novo estudo junto profissionais de saúde era necessário. Necessário, para rastrear

necessidades e evidenciar direitos. Nesta perspectiva, e tendo o concelho de Loures

uma concentração de migrantes e vida associativa, foi o local escolhido. Este segundo

estudo foi realizado em colaboração com o Gabinete de Saúde da Câmara Municipal

de Loures. A amostra foi constituída por 79 médicos/as e enfermeiros/as

equitativamente repartidos de dois centros de saúde e respectivas extensões do

concelho de Loures. E mais uma vez os resultados apontam num sentido de maior

informação, sensibilização e formação dos profissionais.

guidelines

guidelines

“MGF – Uma Realidade no Mundo Lusófono”. Os resultados foram referentes aos
questionários aplicados a médicos e enfermeiros,

3

a

MGF com

Também no que respeita às alterações do Código Penal, um dado relevante é a

alteração no artigo 144º, Ofensa à integridade física grave.

Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a:

Diário de República, 1ª série, Nº 170, 4 de Setembro de 2007

Yasmin Gonçalves, Psicóloga, APF

“Eu decidi começar a falar sobre isto porque fiquei revoltada. Desde África estou contra isso,
eu disse “aquilo porque eu passei, as minhas filhas não vão passar”…Nós não falamos
sobre essas coisas. Agora estou na Europa e, vemos e falamos sobre as coisas, em revistas
e conversas com outros muçulmanos. Só na altura do meu primeiro parto (dos gémeos) é
que eu soube que o bebé saía pela vagina. Um médico queria observar-me e eu não deixei
- “homem não vai tocar no meu corpo” .Só quando o vi fazer o parto de outra senhora, é que
vi o bebé a sair pela vagina e depois é que o deixei tocar em mim. Porque já tinha confiança.
(…) Comecei a ser vista em Bruxelas, tinha quistos nos ovários, agora estou melhor.
Casei de novo, o meu primeiro marido morreu e eu estou com o meu primeiro namorado,
que conheci quando andava na escola e de quem gostava quando fui obrigada a casar. “
Ari

Els Leye -STRATEGIES FOR FGM PREVENTION IN EUROPE- International Centre for
Reproductive Health, Ghent University Hospital, 2005

EU Daphne Project - Training Kit -Prevention and Elimination of Female Genital Mutilation
Among Immigrants in Europe

Gonçalves, Yasmina, 2004 Mutilação Genital Feminina, Associação para o Planeamento da
Família

-(2007-2010), CIG/PCMIII Plano Nacional para a Igualdade - Cidadania e Género

privá-la de importante órgão ou membro, ou desfigurá-la grave e
permanentemente;

tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de
trabalho, as capacidades intelectuais, de procriação

, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos
e a linguagem;

provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente,
ou anomalia psíquica grave ou incurável; ou

provocar-lhe perigo para a vida é punido com pena de prisão de 2
a 10 anos.

Algumas referências

ou de
fruição sexual

Se tivemos em conta os resultados do estudo anterior da APF (2003), existe uma linha

de continuidade, que nos pode levar a pensar que nada mudou mas, é necessário

perceber que este tema da MGF remete para valores e para a privacidade e de algum

modo é uma realidade “nova” também para profissionais de saúde, educação, justiça

e intervenção social.

No entanto, apesar da existente continuamos a insistir na necessidade

de formação e sensibilização dirigida a profissionais e comunidades migrantes

envolvendo aqui serviços do Ministério da Saúde e da Presidência do Concelho de

Ministros, nomeadamente CIG e ACIDI, bem como na regulação e homogeneização

de respostas a dar a esta situação.

E reforçando esta mudança (que pode não estar reflectida nos resultados deste último

estudo) e de acordo com o

, na área 4 sobre Violência de Género podemos ver que

existem objectivos face a esta temática por parte desta Comissão -

sensibilidade

III Plano Nacional para a Igualdade Cidadania e
Género - (2007-2010)

“Promover o
conhecimento sobre a temática da violência de género, nomeadamente sobre
a problemática da Mutilação Genital Feminina e das intervenções existentes
nesta área.”

Alguns dos resultados dos estudos

da APF
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Grande maioria tem conhecimento do tema.

Grande maioria não concorda com a “MGF assistida”.

Grande maioria não tem conhecimento de um

protocolo de actuação.

Grande maioria desconhece a existência de uma lei

passível de enquadrar MG.

Grande maioria concorda que a MGF deveria ser

considerada como um crime autónomo.

Grande maioria concorda que a MGF deveria ser

sinalizada aos serviços oficiais.

Grande maioria concorda com a necessidade de

trabalho com comunidades nas quais a MGF ocorre.

Cerca de metade dos profissionais mostra alguma

insegurança quanto à capacidade de reconhecer uma

situação de MG.

Cerca de metade concorda com a importância de um

protocolo de actuação.

Uma minoria teve formação específica na área da

mutilação.

Uma minoria dos profissionais observou
situações de MGF.

Uma minoria dos profissionais tem conhecimento
Da prática em Portugal.
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Apesar dos dados alarmantes sobre a obesidade infantil e adolescente
verificados no nosso país, não se tem invertido a tendência da desvalori-
zação da prática desportiva em meio escolar.

De forma geral, a formação
de docentes continua a ignorar uma abordagem verdadeiramente co-
educativa das práticas pedagógicas e em consequência a reproduzir e
aceitar como naturais os estereótipos de género.

Além da dupla jornada as tarefas domésticas
“tradicionais” a articulação entre vida profissional, pessoal e familiar das
mulheres parece ter vindo a agravar-se devido ao tempo cada vez maior que
o trabalho profissional tem vindo a ocupar. A flexibilização dos horários e a
falta de uma rede pública que proporcione o apoio a familiares dependentes
têm contribuído para dificultar essa “conciliação”.

Agravou-se o excesso de peso

nas raparigas portuguesas com 13 anos e a prevalência nas de 15 e as

adolescentes percepcionam a existência de más relações com colegas e

experiências negativas nas aulas de Educação Física.

Relativamente aos hábitos desportivos da população portuguesa, nomeadamente

o índice de prática de raparigas e mulheres, o cenário é ainda menos animador:

entre 1988 e 1998 a prática desportiva diminuiu dos 16% para os 14%, sendo da

ordem dos 70% o abandono da prática desportiva das mulheres.

A questão do tempo, ou “falta” dele, muitas vezes invocada para justificar a

ausência, ou abandono, da participação desportiva é um problema que parece

afectar apenas as mulheres.

Assim, não ter, ou não

arranjar tempo para a actividade física/desportiva parece ser mais uma conse-

quência do que uma causa.

Poucas vezes referida, a classe social constitui um outro factor determinante: os

fracos recursos escolares e/ou económicos acentuam ainda mais as diferenças e

desigualdades entre os sexos e ampliam as dificuldades no acesso às práticas

desportivas.

O impacto das inúmeras recomendações internacionais, nomeadamente as que

tiveram origem em organizações intergovernamentais, não teve qualquer influência

na política desportiva dos sucessivos governos de Portugal apesar dos níveis

extremamente baixos de participação das raparigas e mulheres. Face à passividade

da actuação governamental, deve ser evidenciado o papel desempenhado pelas

associações de direitos das mulheres e as acções que desenvolveram para que

não fossem esquecidas as desigualdades de tratamento e as discriminações

contra as mulheres.

A actividade física e o desporto são Direitos Humanos reconhecidos como tal pela

ONU em 2003 com contributo efectivo para o desenvolvimento pessoal e social de

cada pessoa.

Abordar o tema da violência doméstica e dentro desta,

Secularmente justificada como uma medida de, na conjugalidade, controlar os

ímpetos femininos e de exercício de um poder extensivo ao poder exercido na

relação pais/filhas, a violência nas relações de intimidade foi socialmente consen-

tida e até por vezes justificada, traduzindo-se para as mulheres, num destino ou

fado ao qual estavam naturalmente amarradas e, directamente ligado à sua

condição de mulher e esposa.

As alterações sociais e políticas ocorridas, a modificação do conceito e estrutura

familiar, a saída da mulher do espaço casa para o espaço público, foram e são, entre

outros, factores importantes na análise e no olhar mais direccionado para a situação

das mulheres e no seu papel na sociedade.

Determinante é igualmente o papel das universidades quer na percepção e

conhecimento destes fenómenos e bem assim, decisivo, o contributo dos e das

académicos/as no entendimento das transformações operadas, quer nas conclu-

sões pela necessidade de políticas mais inclusivas e que enquadrem a perspectiva

de género.

Decisivo foi também o papel das ONG de defesa dos direitos das mulheres e de

direitos humanos, cujas acções, concepções e reivindicações contribuíram para a

afirmação de uma visão diferenciada de cidadania e para um olhar mais cuidado e

profundo sobre os problemas sociais das mulheres e a necessidade do Estado

assumir políticas de defesa de interesses legítimos, aliadas a um quadro de valores

constitucionais e legais mais abrangente, em que os direitos das mulheres são

direitos fundamentais e que o nível de evolução de uma sociedade se mede, pela

igualdade de oportunidades existente entre os seus membros e a todos os níveis.

Isabel Cruz, Investigadora,
Associação Portuguesa A Mulher e o Desporto

da violência contra as
mulheres, é falar de uma realidade sem fronteiras nem limites que atinge de
forma transversal mulheres de todo o mundo, de todas as idades e de
diferentes grupos sociais, culturais ou religiosos.

Violência contra as Mulheres/Violência Doméstica

Como causas destes obstáculos, são identificados factores de ordem sócio-

económica e estrutural, como por exemplo, a ausência de políticas desportivas que

garantam a igualdade de participação e o combate às discriminações, a

desvalorização da importância do envolvimento desportivo em meio escolar, a

distribuição muito desequilibrada de recursos financeiros, o acesso limitado às

instalações desportivas, a atribuição de menores recursos materiais e humanos, a

gritante invisibilidade mediática e as desigualdades injustificadas nos prémios

monetários.

Estes são os factores que continuam a determinar a desvalorização da participação e

das prestações desportivas das mulheres mas é sobretudo a ausência de medidas

políticas que os combatam que tem vindo a perpetuar o que, comodamente,

continuamos a evocar como causas: as “razões culturais” ou as “mentalidades”.

Passados mais de 30 anos sobre aquela que foi a primeira recomendação expressa

sobre o tema e apesar do trabalho e da perseverança de várias

organizações de mulheres para lhe dar visibilidade e o colocar na agenda

internacional; apesar da realização, em todo o mundo, de inúmeras conferências,

seminários e encontros; apesar de múltiplas recomendações, declarações,

resoluções e compromissos que envolveram muitos dirigentes desportivos e altos

responsáveis governamentais - apesar de tudo, o balanço é pouco animador.

Esta realidade embaraçosa tem sido referida nos textos das mais recentes resoluções

e recomendações, como por exemplo:

Embora tenha melhorado o acesso à prática de alguns desportos, nomeadamente os

que a tradição considerou como “masculinos”, e existam mais mulheres nos postos

de decisão de certas instituições desportivas, o certo é que continuam a persistir as

discriminações a que estão sujeitas raparigas e mulheres na sua participação

quotidiana.

Nas últimas duas décadas alguns países, principalmente países europeus e norte

americanos, puseram em prática um conjunto de medidas específicas ou de acções

consertadas entre os poderes públicos e instituições desportivas, para diminuir o fosso

de participação das raparigas e mulheres em todos os níveis e funções no desporto.

São países onde os índices de prática feminina são relativamente elevados e

praticamente idênticos aos da prática masculina.

Em Portugal, onde os índices de prática desportiva são dos mais baixos da União

Europeia, pouca ou nenhuma atenção tem sido dada a esta matéria. Embora os

números oficiais da prática federada tenham vindo a demonstrar um certo

crescimento, o facto é que, em 2004, as raparigas e mulheres representavam apenas

1/5 do total de praticantes federados. Em alguns desportos persistem disparidades

muito evidentes, embora as proibições regulamentares tenham sido eliminadas, em

1974, após a Revolução de Abril: cerca de 35% das federações desportivas

contabilizam menos de 10% de praticantes femininas. A maioria dos desportos

colectivos, de combate e os desportos motorizados continuam fortemente

masculinizados comprovando que a sexualização das práticas desportivas

permanece um processo estruturante na organização do desporto.

E que dizer acerca da continuada diferença de prémios monetários atribuídos às

mulheres atletas, frequentemente com o patrocínio e beneplácito de dirigentes

desportivos e governamentais?

Mulheres e Desporto

No que respeita à participação das mulheres com funções de enquadramento técnico,

ou nos órgãos executivos das instituições desportivas, os dados são também

preocupantes: em 2000, numa amostra de 41 federações com utilidade pública

desportiva, as mulheres representavam apenas 10% do total de treinadores; em 2005,

não existia uma única mulher na maioria dos órgãos executivos das 69 federações

nacionais.

do Parlamento Europeu (2003), «

(...)

(...)»;

do Conselho da Europa (2005), «(...)

(...)»;

e do próprio Comité Olímpico Internacional (2004), «

(...)».

Considerando a forte desigual-
dade no acesso às práticas desportivas entre as mulheres e os
homens e também entre as próprias mulheres, .Considerando
que a aplicação da abordagem integrada aplicada ao desporto, em
matéria de igualdade dos sexos, nas políticas e nas acções
comunitárias, carece de acompanhamento adequado em termos
de recursos humanos e financeiros, bem como dos mecanismos de
controlo e de acompanhamento necessários

a Assembleia está consternada
por constatar que as mulheres sofrem ainda numerosas discrimi-
nações no acesso à prática do desporto amador e profissional. A
persistência dos estereótipos, a falta de estruturas de enquadra-
mento e de apoio às desportistas e às raparigas dotadas de um
potencial desportivo,

Constatando
com tristeza a lentidão com a qual são postas em prática as medi-
das formuladas pelas organizações intergovernamentais e não
governamentais assim como a falta de acções concretas, visíveis e
tangíveis no terreno, que ajudariam as mulheres e as raparigas a
praticar desporto e a aceder às funções de direcção,

Estes foram e são factores que se constituem como contributos determinantes na

afirmação dos direitos das mulheres e na exigência de uma intervenção mais

adequada nesta área.

Juntando os diversos contributos e percursos, encontramos hoje uma sociedade em

que se aceita falar de violência doméstica como em outros tempos pouco/as

conseguiram falar ou foi aceite que dela se falasse. A “globalização” do conceito e do

tema, pode querer parecer a aceitação e interiorização da palavra de ordem das

feministas que, nos anos 80 impuseram e reivindicaram, a de que: ”O Privado é

Público!”.

Contudo, se aceite a discussão pública do que comummente se denomina por

“fenómeno” social preocupante, diferente é o sentir e o fazer quotidiano da

intervenção na área da violência, porquanto assistimos ainda a melindres e

resistências e, na generalidade das vezes, não se particulariza e centra a discussão,

na violência exercida contra as mulheres e na defesa dos direitos das mulheres, como

uma forma de discriminação de género.

Podemos igualmente admitir que nos nossos dias, esta realidade é mais escondida,

envergonhada, combatida, mas desconhecemos ainda a sua real extensão e

impacto, embora a dimensão dos números conhecidos, sejam indicadores de uma

realidade com contornos preocupantes e do muito que há ainda a fazer e conscen-

cializar no que concerne aos direitos das mulheres em Portugal.

Um outro dado a ter em conta é o que respeita ao homicídio conjugal. Pese embora as

estatísticas oficiais apresentem nesta área dados relativos ao homicídio na sua

globalidade, não relevando pois, na sua apresentação e estudo, a relação entre

homicida e vítima, são conhecidos dados não oficiais relativos ao femicídio em

Portugal, por via do trabalho desenvolvido pela UMAR, através do seu Observatório

das Mulheres Assassinadas que registou no período compreendido entre Novembro

de 2005 e Novembro de 2006, um total de 39 femicídios aos quais se juntam 43

tentativas de homicídio. Números verdadeiramente devastadores!

Nesta breve alusão ao tema da violência exercida contra as mulheres,

Na perspectiva dos números e porque importantes indicadores de uma parte
da realidade, dados oficiais revelam que durante o ano de 2006, as forças
policiais registaram 20.595 situações que referenciam como de violência
doméstica, afirmando que na sua totalidade a vítima/ofendida foi uma mulher.

situamo-nos
tão só na parte daquela que é exercida em relações de conjugalidade, ficando
de fora outras faces da realidade, assentes igualmente em discriminações de
género como sejam, entre outras, a mutilação genital feminina, o tráfico de
mulheres, a violação, a prostituição forçada e o casamento forçado e que nos
impelem à afirmação de em matéria de direitos humanos, os direitos das
mulheres têm ainda velhos e novos desafios por conquistar.

Elisabete Brasil, Jurista,
Presidente da UMAR

“Eu tinha 8 anos quando fui mutilada, quando fui ao fanado pequeno. Tenho 4 irmãos e foi a
minha irmã mais velha, que cuidava de mim, (porque os meus pais estavam na ilha) que me
levou. Lembro-me bem do que aconteceu, foi em Bissau. Eram 4 mulheres. Uma pegou no
meu pé, outra no outro e agarraram os meus braços…e se nós nos mexêssemos,
colocavam o cotovelo em cima do peito. Ainda me lembro da cara delas, umas já morreram.
Fomos para uma casa abandonada e ficamos à espera cá fora… porque era uma de cada
vez… com a mesma faca…um canivete de abrir e fechar. Ficávamos cá fora a ouvir as
outras. Durante 3 meses tive dores, mas contrataram um enfermeiro para me dar
penicilina…para secar aquilo…dói mesmo, gritava de dores...dói mesmo (…)

O meu pai e a minha mãe não estavam, mas o meu pai dizia que eu era muito pequena para
ir, as minhas irmãs foram aos 11 anos. Depois dos 3 meses faz-se o fanado grande (quando
aprendemos… quando aprendemos a cumprimentar os mais velhos e, se não o fazemos
bem, ficamos 2 dias sem comer, a olhar para a comida…é o castigo). O fanado pequeno é a
mutilação. Eu não fiz o fanado grande passado 3 meses, porque estava doente e foi só
passado 6 meses.(…) A minha irmã mais velha cuidava de mim, e arranjaram-me
casamento, mas eu gostava de um rapaz que me levava à escola. Fui obrigada a casar aos
16 anos. Deixei a escola aos 14 anos, já tinha homem, não precisava de estudar, pois ele era
rico. O meu marido tinha 36 anos, casei na Guiné e depois vim passar 45 dias a Portugal, na
altura do mundial de 84, já grávida de 6 meses. De gémeos, mas eu não sabia, na altura não
se sabia, nasceram prematuros aos 7 meses e morreram passado 5 dias…eles choravam,
eu não sabia o que fazer e chorava também… tentava acordar o meu marido mas, ele
dormia (…) Ari

A (MGF), também conhecida por Corte dos Genitais

Femininos (CGF), circuncisão feminina ou excisão

Mutilação Genital Feminina
é uma das práticas tradicionais

que mais profundamente afecta a saúde sexual e reprodutiva das meninas,
raparigas e mulheres, e por conseguinte, dos casais e da família alargada,
sendo considerada um dos mais graves atentados aos Direitos Humanos,
com base no género.

Mutilação Genital feminina (MGF), Portugal e a Europa

…

Apesar do trabalho existente com mais de 25 anos, a MGF encontra-se profunda-

mente enraizada em cerca de 28 países do continente africano: sendo executada

pontualmente em alguns países da Península Arábica, como Oman, Yemen, Bahrein e

Emiratos Árabes Unidos, assim como em algumas regiões da Indonésia, Malásia e

Índia.

Em Portugal existem migrantes (regulares ou não) de vários países onde a MGF é

pratica comum, entre os quais: Guiné-Bissau, Tanzânia, África do Sul, Costa do Marfim,

Ruanda, Mali, Gâmbia, Guiné Equatorial, Nigéria, Serra Leoa, Egipto ,entre outros.

Quando falamos de mutilação genital feminina, dados da Organização Mundial de

Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Fundo das

Nações Unidas para as Crianças (UNICEF) referem:

Com a globalização do debate em torno dos direitos humanos, a MGF tornou-se um

tema de “interesse” quando chegou à Europa (e não só) …através dos movimentos

migratórios. No entanto, como a experiência de terreno tem demonstrado (França,

Bélgica, Reino Unido e mesmo em Portugal), as comunidades ao compreenderem os

perigos que a MGF apresenta, questionam-na dentro dos seus próprios referenciais

culturais e podem mobilizar-se para a sua erradicação.

No contexto Europeu, a população migrante concentra-se nas principais metrópoles e

organiza-se em torno dos seus referenciais comunitários, líderes e espaços religiosos,

associações nacionais e locais, clubes, … Regra geral, cada um destes locais de

encontro é liderado por um conjunto de pessoas com poder e influência sobre a

comunidade. Assim, constituem “pontos-chave” para qualquer tipo de intervenção e

podem trazer e influenciar a mudança porque:

Estudos da OMS e do ICRH (

) referem não existir dados exactos de sinalização da prática da

MGF na Europa, nem sobre o número total das mulheres e meninas que foram sujeitas

à prática e que vivem no continente europeu, assim como as que poderão estar risco.

Em alguns países europeus (por exemplo na Bélgica), foram desenvolvidas

na prestação de serviços a mulheres com MGF.

Centro Internacional para a Saúde Reprodutiva,
Universidade de Gent

guidelines
Estas incidem principal-

mente ao nível das complicações físicas que a prática da mutilação provoca e,

fornecem protocolos de actuação em situações de infibulação , assim como os

cuidados a ter no pré e pós parto. Os códigos de conduta existentes a nível europeu

para profissionais de saúde foram desenvolvidos sobretudo por profissionais da área

da ginecologia e obstetrícia, (por exemplo a associação médica britânica e a faculdade

enfermagem de Inglaterra desenvolvem documentação na área).

No Reino Unido, enfermeiras trabalham nas clínicas para o Bem-estar da Mulher

Africana - African Well Women Clinic - desde a última década. Os serviços fornecem

cuidados médicos, apoio psicológico, informação, aconselhamento às mulheres e

parceiros vítimas de MGF. Realizam também a reversão de infibulações , tanto a

mulheres grávidas como não grávidas, assim como formação para profissionais

saúde.

guidelines

1

2

140 Milhões de mulheres e crianças Mutiladas Genitalmente

3 Milhões em risco de serem sujeitas a esta prática anualmente

6 Mil meninas e mulheres em risco todos os dias

Violação de Direitos da Mulher

Violação de Direitos da Criança

Violação de Direitos Humanos

compreendem e têm o conhecimento da sua cultura e da sua
comunidade;

são sensíveis aos problemas, necessidades e preocupações da
sua comunidade;

têm uma aceitação no nível terreno e, a sua liderança é aceite pela
mesma;

muito provavelmente, têm conhecimento das políticas e dos
procedimentos administrativos do país de acolhimento e contactos
“privilegiados” com as autoridades;

não podem ser considerados de ” ou “ ”, e
MGF envolve aspectos relacionados com a tradição e a cultura;

no fundo, são cultural e socialmente aceites e importantes.

“outsiders estrangeiros



RESPONSABILIDADE, OPORTUNIDADE
SOLIDARIEDADE, ACÇÃO

Apesar dos dados alarmantes sobre a obesidade infantil e adolescente
verificados no nosso país, não se tem invertido a tendência da desvalori-
zação da prática desportiva em meio escolar.

De forma geral, a formação
de docentes continua a ignorar uma abordagem verdadeiramente co-
educativa das práticas pedagógicas e em consequência a reproduzir e
aceitar como naturais os estereótipos de género.

Além da dupla jornada as tarefas domésticas
“tradicionais” a articulação entre vida profissional, pessoal e familiar das
mulheres parece ter vindo a agravar-se devido ao tempo cada vez maior que
o trabalho profissional tem vindo a ocupar. A flexibilização dos horários e a
falta de uma rede pública que proporcione o apoio a familiares dependentes
têm contribuído para dificultar essa “conciliação”.

Agravou-se o excesso de peso

nas raparigas portuguesas com 13 anos e a prevalência nas de 15 e as

adolescentes percepcionam a existência de más relações com colegas e

experiências negativas nas aulas de Educação Física.

Relativamente aos hábitos desportivos da população portuguesa, nomeadamente

o índice de prática de raparigas e mulheres, o cenário é ainda menos animador:

entre 1988 e 1998 a prática desportiva diminuiu dos 16% para os 14%, sendo da

ordem dos 70% o abandono da prática desportiva das mulheres.

A questão do tempo, ou “falta” dele, muitas vezes invocada para justificar a

ausência, ou abandono, da participação desportiva é um problema que parece

afectar apenas as mulheres.

Assim, não ter, ou não

arranjar tempo para a actividade física/desportiva parece ser mais uma conse-

quência do que uma causa.

Poucas vezes referida, a classe social constitui um outro factor determinante: os

fracos recursos escolares e/ou económicos acentuam ainda mais as diferenças e

desigualdades entre os sexos e ampliam as dificuldades no acesso às práticas

desportivas.

O impacto das inúmeras recomendações internacionais, nomeadamente as que

tiveram origem em organizações intergovernamentais, não teve qualquer influência

na política desportiva dos sucessivos governos de Portugal apesar dos níveis

extremamente baixos de participação das raparigas e mulheres. Face à passividade

da actuação governamental, deve ser evidenciado o papel desempenhado pelas

associações de direitos das mulheres e as acções que desenvolveram para que

não fossem esquecidas as desigualdades de tratamento e as discriminações

contra as mulheres.

A actividade física e o desporto são Direitos Humanos reconhecidos como tal pela

ONU em 2003 com contributo efectivo para o desenvolvimento pessoal e social de

cada pessoa.

Abordar o tema da violência doméstica e dentro desta,

Secularmente justificada como uma medida de, na conjugalidade, controlar os

ímpetos femininos e de exercício de um poder extensivo ao poder exercido na

relação pais/filhas, a violência nas relações de intimidade foi socialmente consen-

tida e até por vezes justificada, traduzindo-se para as mulheres, num destino ou

fado ao qual estavam naturalmente amarradas e, directamente ligado à sua

condição de mulher e esposa.

As alterações sociais e políticas ocorridas, a modificação do conceito e estrutura

familiar, a saída da mulher do espaço casa para o espaço público, foram e são, entre

outros, factores importantes na análise e no olhar mais direccionado para a situação

das mulheres e no seu papel na sociedade.

Determinante é igualmente o papel das universidades quer na percepção e

conhecimento destes fenómenos e bem assim, decisivo, o contributo dos e das

académicos/as no entendimento das transformações operadas, quer nas conclu-

sões pela necessidade de políticas mais inclusivas e que enquadrem a perspectiva

de género.

Decisivo foi também o papel das ONG de defesa dos direitos das mulheres e de

direitos humanos, cujas acções, concepções e reivindicações contribuíram para a

afirmação de uma visão diferenciada de cidadania e para um olhar mais cuidado e

profundo sobre os problemas sociais das mulheres e a necessidade do Estado

assumir políticas de defesa de interesses legítimos, aliadas a um quadro de valores

constitucionais e legais mais abrangente, em que os direitos das mulheres são

direitos fundamentais e que o nível de evolução de uma sociedade se mede, pela

igualdade de oportunidades existente entre os seus membros e a todos os níveis.

Isabel Cruz, Investigadora,
Associação Portuguesa A Mulher e o Desporto

da violência contra as
mulheres, é falar de uma realidade sem fronteiras nem limites que atinge de
forma transversal mulheres de todo o mundo, de todas as idades e de
diferentes grupos sociais, culturais ou religiosos.

Violência contra as Mulheres/Violência Doméstica

Como causas destes obstáculos, são identificados factores de ordem sócio-

económica e estrutural, como por exemplo, a ausência de políticas desportivas que

garantam a igualdade de participação e o combate às discriminações, a

desvalorização da importância do envolvimento desportivo em meio escolar, a

distribuição muito desequilibrada de recursos financeiros, o acesso limitado às

instalações desportivas, a atribuição de menores recursos materiais e humanos, a

gritante invisibilidade mediática e as desigualdades injustificadas nos prémios

monetários.

Estes são os factores que continuam a determinar a desvalorização da participação e

das prestações desportivas das mulheres mas é sobretudo a ausência de medidas

políticas que os combatam que tem vindo a perpetuar o que, comodamente,

continuamos a evocar como causas: as “razões culturais” ou as “mentalidades”.

Passados mais de 30 anos sobre aquela que foi a primeira recomendação expressa

sobre o tema e apesar do trabalho e da perseverança de várias

organizações de mulheres para lhe dar visibilidade e o colocar na agenda

internacional; apesar da realização, em todo o mundo, de inúmeras conferências,

seminários e encontros; apesar de múltiplas recomendações, declarações,

resoluções e compromissos que envolveram muitos dirigentes desportivos e altos

responsáveis governamentais - apesar de tudo, o balanço é pouco animador.

Esta realidade embaraçosa tem sido referida nos textos das mais recentes resoluções

e recomendações, como por exemplo:

Embora tenha melhorado o acesso à prática de alguns desportos, nomeadamente os

que a tradição considerou como “masculinos”, e existam mais mulheres nos postos

de decisão de certas instituições desportivas, o certo é que continuam a persistir as

discriminações a que estão sujeitas raparigas e mulheres na sua participação

quotidiana.

Nas últimas duas décadas alguns países, principalmente países europeus e norte

americanos, puseram em prática um conjunto de medidas específicas ou de acções

consertadas entre os poderes públicos e instituições desportivas, para diminuir o fosso

de participação das raparigas e mulheres em todos os níveis e funções no desporto.

São países onde os índices de prática feminina são relativamente elevados e

praticamente idênticos aos da prática masculina.

Em Portugal, onde os índices de prática desportiva são dos mais baixos da União

Europeia, pouca ou nenhuma atenção tem sido dada a esta matéria. Embora os

números oficiais da prática federada tenham vindo a demonstrar um certo

crescimento, o facto é que, em 2004, as raparigas e mulheres representavam apenas

1/5 do total de praticantes federados. Em alguns desportos persistem disparidades

muito evidentes, embora as proibições regulamentares tenham sido eliminadas, em

1974, após a Revolução de Abril: cerca de 35% das federações desportivas

contabilizam menos de 10% de praticantes femininas. A maioria dos desportos

colectivos, de combate e os desportos motorizados continuam fortemente

masculinizados comprovando que a sexualização das práticas desportivas

permanece um processo estruturante na organização do desporto.

E que dizer acerca da continuada diferença de prémios monetários atribuídos às

mulheres atletas, frequentemente com o patrocínio e beneplácito de dirigentes

desportivos e governamentais?

Mulheres e Desporto

No que respeita à participação das mulheres com funções de enquadramento técnico,

ou nos órgãos executivos das instituições desportivas, os dados são também

preocupantes: em 2000, numa amostra de 41 federações com utilidade pública

desportiva, as mulheres representavam apenas 10% do total de treinadores; em 2005,

não existia uma única mulher na maioria dos órgãos executivos das 69 federações

nacionais.

do Parlamento Europeu (2003), «

(...)

(...)»;

do Conselho da Europa (2005), «(...)

(...)»;

e do próprio Comité Olímpico Internacional (2004), «

(...)».

Considerando a forte desigual-
dade no acesso às práticas desportivas entre as mulheres e os
homens e também entre as próprias mulheres, .Considerando
que a aplicação da abordagem integrada aplicada ao desporto, em
matéria de igualdade dos sexos, nas políticas e nas acções
comunitárias, carece de acompanhamento adequado em termos
de recursos humanos e financeiros, bem como dos mecanismos de
controlo e de acompanhamento necessários

a Assembleia está consternada
por constatar que as mulheres sofrem ainda numerosas discrimi-
nações no acesso à prática do desporto amador e profissional. A
persistência dos estereótipos, a falta de estruturas de enquadra-
mento e de apoio às desportistas e às raparigas dotadas de um
potencial desportivo,

Constatando
com tristeza a lentidão com a qual são postas em prática as medi-
das formuladas pelas organizações intergovernamentais e não
governamentais assim como a falta de acções concretas, visíveis e
tangíveis no terreno, que ajudariam as mulheres e as raparigas a
praticar desporto e a aceder às funções de direcção,

Estes foram e são factores que se constituem como contributos determinantes na

afirmação dos direitos das mulheres e na exigência de uma intervenção mais

adequada nesta área.

Juntando os diversos contributos e percursos, encontramos hoje uma sociedade em

que se aceita falar de violência doméstica como em outros tempos pouco/as

conseguiram falar ou foi aceite que dela se falasse. A “globalização” do conceito e do

tema, pode querer parecer a aceitação e interiorização da palavra de ordem das

feministas que, nos anos 80 impuseram e reivindicaram, a de que: ”O Privado é

Público!”.

Contudo, se aceite a discussão pública do que comummente se denomina por

“fenómeno” social preocupante, diferente é o sentir e o fazer quotidiano da

intervenção na área da violência, porquanto assistimos ainda a melindres e

resistências e, na generalidade das vezes, não se particulariza e centra a discussão,

na violência exercida contra as mulheres e na defesa dos direitos das mulheres, como

uma forma de discriminação de género.

Podemos igualmente admitir que nos nossos dias, esta realidade é mais escondida,

envergonhada, combatida, mas desconhecemos ainda a sua real extensão e

impacto, embora a dimensão dos números conhecidos, sejam indicadores de uma

realidade com contornos preocupantes e do muito que há ainda a fazer e conscen-

cializar no que concerne aos direitos das mulheres em Portugal.

Um outro dado a ter em conta é o que respeita ao homicídio conjugal. Pese embora as

estatísticas oficiais apresentem nesta área dados relativos ao homicídio na sua

globalidade, não relevando pois, na sua apresentação e estudo, a relação entre

homicida e vítima, são conhecidos dados não oficiais relativos ao femicídio em

Portugal, por via do trabalho desenvolvido pela UMAR, através do seu Observatório

das Mulheres Assassinadas que registou no período compreendido entre Novembro

de 2005 e Novembro de 2006, um total de 39 femicídios aos quais se juntam 43

tentativas de homicídio. Números verdadeiramente devastadores!

Nesta breve alusão ao tema da violência exercida contra as mulheres,

Na perspectiva dos números e porque importantes indicadores de uma parte
da realidade, dados oficiais revelam que durante o ano de 2006, as forças
policiais registaram 20.595 situações que referenciam como de violência
doméstica, afirmando que na sua totalidade a vítima/ofendida foi uma mulher.

situamo-nos
tão só na parte daquela que é exercida em relações de conjugalidade, ficando
de fora outras faces da realidade, assentes igualmente em discriminações de
género como sejam, entre outras, a mutilação genital feminina, o tráfico de
mulheres, a violação, a prostituição forçada e o casamento forçado e que nos
impelem à afirmação de em matéria de direitos humanos, os direitos das
mulheres têm ainda velhos e novos desafios por conquistar.

Elisabete Brasil, Jurista,
Presidente da UMAR

“Eu tinha 8 anos quando fui mutilada, quando fui ao fanado pequeno. Tenho 4 irmãos e foi a
minha irmã mais velha, que cuidava de mim, (porque os meus pais estavam na ilha) que me
levou. Lembro-me bem do que aconteceu, foi em Bissau. Eram 4 mulheres. Uma pegou no
meu pé, outra no outro e agarraram os meus braços…e se nós nos mexêssemos,
colocavam o cotovelo em cima do peito. Ainda me lembro da cara delas, umas já morreram.
Fomos para uma casa abandonada e ficamos à espera cá fora… porque era uma de cada
vez… com a mesma faca…um canivete de abrir e fechar. Ficávamos cá fora a ouvir as
outras. Durante 3 meses tive dores, mas contrataram um enfermeiro para me dar
penicilina…para secar aquilo…dói mesmo, gritava de dores...dói mesmo (…)

O meu pai e a minha mãe não estavam, mas o meu pai dizia que eu era muito pequena para
ir, as minhas irmãs foram aos 11 anos. Depois dos 3 meses faz-se o fanado grande (quando
aprendemos… quando aprendemos a cumprimentar os mais velhos e, se não o fazemos
bem, ficamos 2 dias sem comer, a olhar para a comida…é o castigo). O fanado pequeno é a
mutilação. Eu não fiz o fanado grande passado 3 meses, porque estava doente e foi só
passado 6 meses.(…) A minha irmã mais velha cuidava de mim, e arranjaram-me
casamento, mas eu gostava de um rapaz que me levava à escola. Fui obrigada a casar aos
16 anos. Deixei a escola aos 14 anos, já tinha homem, não precisava de estudar, pois ele era
rico. O meu marido tinha 36 anos, casei na Guiné e depois vim passar 45 dias a Portugal, na
altura do mundial de 84, já grávida de 6 meses. De gémeos, mas eu não sabia, na altura não
se sabia, nasceram prematuros aos 7 meses e morreram passado 5 dias…eles choravam,
eu não sabia o que fazer e chorava também… tentava acordar o meu marido mas, ele
dormia (…) Ari

A (MGF), também conhecida por Corte dos Genitais

Femininos (CGF), circuncisão feminina ou excisão

Mutilação Genital Feminina
é uma das práticas tradicionais

que mais profundamente afecta a saúde sexual e reprodutiva das meninas,
raparigas e mulheres, e por conseguinte, dos casais e da família alargada,
sendo considerada um dos mais graves atentados aos Direitos Humanos,
com base no género.

Mutilação Genital feminina (MGF), Portugal e a Europa

…

Apesar do trabalho existente com mais de 25 anos, a MGF encontra-se profunda-

mente enraizada em cerca de 28 países do continente africano: sendo executada

pontualmente em alguns países da Península Arábica, como Oman, Yemen, Bahrein e

Emiratos Árabes Unidos, assim como em algumas regiões da Indonésia, Malásia e

Índia.

Em Portugal existem migrantes (regulares ou não) de vários países onde a MGF é

pratica comum, entre os quais: Guiné-Bissau, Tanzânia, África do Sul, Costa do Marfim,

Ruanda, Mali, Gâmbia, Guiné Equatorial, Nigéria, Serra Leoa, Egipto ,entre outros.

Quando falamos de mutilação genital feminina, dados da Organização Mundial de

Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Fundo das

Nações Unidas para as Crianças (UNICEF) referem:

Com a globalização do debate em torno dos direitos humanos, a MGF tornou-se um

tema de “interesse” quando chegou à Europa (e não só) …através dos movimentos

migratórios. No entanto, como a experiência de terreno tem demonstrado (França,

Bélgica, Reino Unido e mesmo em Portugal), as comunidades ao compreenderem os

perigos que a MGF apresenta, questionam-na dentro dos seus próprios referenciais

culturais e podem mobilizar-se para a sua erradicação.

No contexto Europeu, a população migrante concentra-se nas principais metrópoles e

organiza-se em torno dos seus referenciais comunitários, líderes e espaços religiosos,

associações nacionais e locais, clubes, … Regra geral, cada um destes locais de

encontro é liderado por um conjunto de pessoas com poder e influência sobre a

comunidade. Assim, constituem “pontos-chave” para qualquer tipo de intervenção e

podem trazer e influenciar a mudança porque:

Estudos da OMS e do ICRH (

) referem não existir dados exactos de sinalização da prática da

MGF na Europa, nem sobre o número total das mulheres e meninas que foram sujeitas

à prática e que vivem no continente europeu, assim como as que poderão estar risco.

Em alguns países europeus (por exemplo na Bélgica), foram desenvolvidas

na prestação de serviços a mulheres com MGF.

Centro Internacional para a Saúde Reprodutiva,
Universidade de Gent

guidelines
Estas incidem principal-

mente ao nível das complicações físicas que a prática da mutilação provoca e,

fornecem protocolos de actuação em situações de infibulação , assim como os

cuidados a ter no pré e pós parto. Os códigos de conduta existentes a nível europeu

para profissionais de saúde foram desenvolvidos sobretudo por profissionais da área

da ginecologia e obstetrícia, (por exemplo a associação médica britânica e a faculdade

enfermagem de Inglaterra desenvolvem documentação na área).

No Reino Unido, enfermeiras trabalham nas clínicas para o Bem-estar da Mulher

Africana - African Well Women Clinic - desde a última década. Os serviços fornecem

cuidados médicos, apoio psicológico, informação, aconselhamento às mulheres e

parceiros vítimas de MGF. Realizam também a reversão de infibulações , tanto a

mulheres grávidas como não grávidas, assim como formação para profissionais

saúde.

guidelines
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140 Milhões de mulheres e crianças Mutiladas Genitalmente

3 Milhões em risco de serem sujeitas a esta prática anualmente

6 Mil meninas e mulheres em risco todos os dias

Violação de Direitos da Mulher

Violação de Direitos da Criança

Violação de Direitos Humanos

compreendem e têm o conhecimento da sua cultura e da sua
comunidade;

são sensíveis aos problemas, necessidades e preocupações da
sua comunidade;

têm uma aceitação no nível terreno e, a sua liderança é aceite pela
mesma;

muito provavelmente, têm conhecimento das políticas e dos
procedimentos administrativos do país de acolhimento e contactos
“privilegiados” com as autoridades;

não podem ser considerados de ” ou “ ”, e
MGF envolve aspectos relacionados com a tradição e a cultura;

no fundo, são cultural e socialmente aceites e importantes.

“outsiders estrangeiros



RESPONSABILIDADE, OPORTUNIDADE
SOLIDARIEDADE, ACÇÃO

A P F -  A S S O C I A Ç Ã O   P A R A P L A N E A M N T O   D A   F A M Í L I AO E

IGUALDADE DE GÉNERO E DIREITOS DAS MULHERES
Direitos Humanos

Igualdade não é igualitarismo.

As mulheres exigem respeito. Mesmo que não o verbalizem, mesmo que não o
reivindiquem, mesmo quando negam que a discriminação exista. Hoje já não
se diz tanto o “papel da mulher” na sociedade como um tópico, como nunca se
disse “o papel do homem”, embora permaneça o genericamente o nunca
definido “feminino”.

A discriminação causa de desigualdade em todos os campos, não é algo que
se possa definir só em números, por mais que hoje nos seja exigido que
quantifiquemos tudo. O exemplo do último inquérito de opinião feito nos
países da União Europeia diz-nos, por exemplo, que na Suécia 50% das
pessoas consideram existir discriminação de género. Em contrapartida, em
Portugal, apenas 40% consideram existir este tipo de discriminação.

Não se pretende que mulheres e homens se tornem

um padrão, antes que se diferenciem naquilo que são as suas identidades e formas de

ser e estar. Mas estas formas de ser deveriam ser auto-definidas e diferenciadas

naquilo que cada uma e cada um escolheram ser, sem estereótipos nem tabus.

Por isso a igualdade de género, mais do que um princípio abstracto, mais do que uma

compilação de dados ou leis que raramente são cumpridas, deveria ser olhada como

uma forma de estar na vida: viver, fazer e sentir. Práticas de quotidiano, a simples

aceitação do respeito e da dignidade da pessoa em cada gesto, cada sorriso, cada

tarefa.

É uma igualdade que ainda não conhecemos, de tal forma estamos embebidos/as

numa cultura que dá a primazia a tudo quanto é masculino, sejam pessoas, sejam

traços de personalidade tradicionais, sejam comportamentos.

Espera-se das mulheres obediência, submissão, alguma beleza (muita é perigoso, já

dizia D. Francisco Manuel de Melo) e sobretudo muito trabalho. Dos homens espera-se

força, competitividade, autoridade e pouco sentimentalismo. Estas diferenças

acreditam-se como inevitáveis, um dado da “natureza”, realidades baseadas no sexo

da pessoa. Mas prova-se no dia a dia não serem senão construções sociais e culturais

enraizadas numa forma de ser biológica, mas que dela se diferencia. Chamamos-lhe

género e são as identidades passíveis de modificação. Por isso se procura chegar à

igualdade de género, ou seja igualdade de ser e estar para todas as pessoas, e não

igualdade entre os sexos, o que não é nem possível nem desejável. Esta igualdade

pressupõe o direito de escolher sem entraves, discriminações ou interditos

sexualmente definidos. Ou seja, sem discriminações.

A ideia de fragilidade é recusada por muitas, com todas as

incapacidades que traz consigo e porque cada vez mais o mundo se dá conta do erro.

Mulheres são resistência, sobrevivência, flexibilidade e uma enorme capacidade de

tratar vários assuntos ao mesmo tempo. E é por muitas reivindicado como uma forma

de “agradar”.

O sorriso exagerado da apresentadora de TV, a atenção dada ao discurso masculino,

mesmo quando minoritário, a insegurança/ insegurança/ insegurança, que leva a

afirmações do “sou feminina”, quando do outro lado nunca se ouviu, “sou masculino”.

Uma mulher ganhar mais do que um homem, independente do que faz, ainda ofende.

Será que

consideramos possível haver menos igualdade na Suécia que no nosso país?

No nosso país não se percepciona a discriminação enquanto tal, e esse é um dos

principais obstáculos à igualdade. Basta olharmos à nossa volta - o mito construído

obriga todas (ou quase todas) as mulheres a dizer que não, nunca foram

discriminadas, mas … Neste “mas” estão normalmente incluídos todos os tipos de

discriminação, a palavra ofensiva, que ninguém quer usar pois isso as incluiria no

grupo das mulheres comuns. E além disso ofenderia os companheiros. As mulheres

comuns, (convém dizer que são sempre “as outras” essas, que são maltratadas,

despedidas do empregos, são empregadas precárias, ganham menos ordenado,

têm uma pensão inferior, trabalham mais horas, e têm filhos, enfim). Tudo coisas que

convém não lembrar, a não ser os cuidados das crianças sobre as quais todos dão

sentenças, todos querem ter poder, mas poucos querem cuidar. Neste grupo estão as

coitadinhas e ninguém quer nele ser incluída.

Daí a nossa fraqueza, não se pode combater o inominável. Enquanto não se

reconhecer a discriminação não se pode combate-la. E aqui, quem se quer

“politicamente correcto” não reconhece a discriminação. Queremos continuar-nos a

ver como o país dos “brandos costumes”. Não somos. Somos antes o país dos

costumes silenciados.

E vivemos no surreal: os homens e muitas mulheres estão cheios de boa
vontade e nunca discriminam ninguém. Não sabem que a discriminação é
proibida, de mau gosto e politicamente incorrecta? Elas é que não são
suficientemente… qualquer coisa. Há uns tempos falava-se de incompetência
e falta de méritos.

O que “deveria ser”, a igualdade de género consagrada na convenção dos
Direitos Humanos e na Constituição da República, parece ser a utopia frente a
uma realidade imutável.

Hoje é difícil falar de incompetência com as provas dadas por

mulheres em todos os campos. Inventa-se qualquer coisa, falta-lhes protagonismo.

Tanto faz, mas de facto “falta-lhes”. Como dizia Heléne Cixous “Ce sexe qui n'en esta

pas un”. O professor da minha neta, sociólogo licenciado para ensinar em sociologia,

diz hoje, 2007, século XXI, que as mulheres não têm sexualidade. Mas eles são

porreiros, até já “ajudam”, e afinal até deram emprego a umas mulheres que lá

apareceram. Também porque tinham mais qualificações, mas isso é um detalhe.

Mas, por exemplo, para um Governo poucas mulheres vão. E teremos algumas porque

hoje seria vergonhoso não ter ninguém. Ficaríamos mal vistos enquanto povo,

enquanto governo.

Mas algo nos falta. Depois de milhares de anos subjugadas pela natureza que nos

definia o destino, a maternidade obrigatória, o trabalho de casa sem remédio, o objecto

de desejo de outros, pois a nós era-nos interdito, falta-nos agora protagonismo,

visibilidade, direito à palavra e a ser quem somos. As novas mulheres parecem ainda

não ter conquistado o seu espaço. Aparecermos finalmente enquanto agentes de

poder, senhoras de saberes, pessoas com opinião e não só enquanto modelos,

actrizes, gente do social, celebridades fabricadas de momento e vítimas de crimes.

Ao longo dos tempos a comunicação tem sido usada e vesada em perpetuar o papel

da mulher anjo do lar ou objecto de desejo, de vítima e de pérfida. Não tem tido é

espaço para que as mulheres existam enquanto indivíduos. Para exercer o seu direito

de livre expressão, para ser alguém.

A desigualdade nasce da falta de respeito por todo um povo, o povo das mulheres. Da

dignidade que lhes é negada.

Nunca presenciaram a exclamação perante um grupo só de mulheres “Então, estão

aqui sozinhas?”

Pois então - façam leis, tomem medidas políticas, façam lindos discursos que poucos

ouvem, mesmo os que os lêem, mas a mudança real temos de ser nós, cada uma,

cada um.

Mas das utopias passadas se fazem realidades futuras, que

caminham inexoravelmente, talvez não exactamente como as pensámos.

A igualdade de oportunidades da participação no desporto, quer como actividade de

lazer ou recreio, por razões de saúde ou ainda na alta competição, é direito de

qualquer mulher, sem distinção de raça, cor, língua, religião ou crença, orientação

sexual, idade, situação familiar, invalidez, opinião ou filiação política, origem nacional ou

social.

Actualmente parece existir algum consenso acerca dos obstáculos que impedem as

raparigas e mulheres de aceder, em igualdade com os homens, aos benefícios e

recursos da prática e da participação desportiva.

Madalena Barbosa, Técnica Superior da
Comissão para a Cidadania, Igualdade e Género

Declaração Brigthon, 1994

Direitos das Mulheres e Desporto
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Fundo das Nações Unidas para a População
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Responsabilidade:

(1) Classificação das Mutilações Genitais Femininas (In Innocenti Digest UNICEF, 2005).
Revisão conjunta da OMS/UNICEF/UNFPA/UNIFEM que inclui 5 tipos de MGF: tipo I -
Clitoridectomia - remoção do prepúcio do do clítoris, com remoção total ou parcial do clítoris,
tipo II - Excisão -remoção total do clítoris com excisão parcial ou total do pequeno lábio; Tipo III -
Infibulação - excisão parcial ou total dos orgãos genitais e sutura/estreitamento da abertura
vaginal; Tipo IV - Outras - procedimentos que envolvam práticas não classificadas na definição
de MGF. Incisão, piercing ou alongamento do clítoris e/ou lábios vaginais; Cauterização por
queimadura do clítoris e do tecido circundante; Corte anguria - remoção do tecido circundante
do orifício vaginal; Corte gighiri - corte da vagina, Tipo V - Práticas simbólicas que incluam cortes
do clítoris com o objectivo de derramar algumas gotas de sangue.

(2) Expressão utilizada em língua inglesa - Deinfibulation, podemos encontrar como tradução
desfibulação ou deinfibulação: consiste na abertura do intróito vaginal, com o objectivo de
desobstruir o meato urinário, tanto quanto possível, e apresentar os genitais externos o mais
“normal” possível. A de-infibulação é aconselhada em situações de gravidez, sendo que a
melhor altura para o fazer poderá ser durante o 2º trimestre.

(3) Re-infibulação: na literatura sobre o tema há indicação que após o parto, há muitas mulheres
que pedem para voltar a ser infibuladas.

A nível europeu, os serviços de saúde específicos para as mulheres com MGF ou que

as incluam, são mais a excepção do que a regra e as e códigos de conduta

não são fornecidos para e em todos os serviços. De referir será um estudo realizado na

Suécia, o qual menciona que parteiras referem escassez de em pedidos de

re-infibulação por parte das mulheres.

Segundo os mesmos estudos, os serviços de saúde, a nível europeu não têm

conhecimento das consequências da MGF. Podendo esta ausência de formação

resultar em cuidados inadequados (por exemplo cesarianas desnecessárias) e

desmotivação por parte de mulheres com CGF na procura de apoio médico e em

qualquer outra situação relacionada com os efeitos secundários de uma mutilação

genital (menstruações muito dolorosas, dores durante o coito, infecções urinárias,

etc.)

As reacções e representações de técnicos de saúde sobre a MGF, tais como

verbalização de sentimentos face à sua irreversibilidade ou sentimentos de

raiva/recusa, assim como associações à actuação judicial, podem também constituir

um fosso nos cuidados de saúde adequados.

Em Portugal, a Associação para o Planeamento da Família desde o ano 2000 inclue

o tema de trabalho. Em Novembro de 2003, apresentámos as conclusões

do estudo realizado junto de profissionais de saúde. Estudo este inserido no projecto

na zona da Amadora. Hoje, volvidos

4 anos, não esquecemos que continuam a existir mulheres em países da fala comum,

que podem precisar de ajuda técnica aos mais variados níveis.

Um novo estudo junto profissionais de saúde era necessário. Necessário, para rastrear

necessidades e evidenciar direitos. Nesta perspectiva, e tendo o concelho de Loures

uma concentração de migrantes e vida associativa, foi o local escolhido. Este segundo

estudo foi realizado em colaboração com o Gabinete de Saúde da Câmara Municipal

de Loures. A amostra foi constituída por 79 médicos/as e enfermeiros/as

equitativamente repartidos de dois centros de saúde e respectivas extensões do

concelho de Loures. E mais uma vez os resultados apontam num sentido de maior

informação, sensibilização e formação dos profissionais.

guidelines
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“MGF – Uma Realidade no Mundo Lusófono”. Os resultados foram referentes aos
questionários aplicados a médicos e enfermeiros,

3

a

MGF com

Também no que respeita às alterações do Código Penal, um dado relevante é a

alteração no artigo 144º, Ofensa à integridade física grave.

Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a:

Diário de República, 1ª série, Nº 170, 4 de Setembro de 2007

Yasmin Gonçalves, Psicóloga, APF

“Eu decidi começar a falar sobre isto porque fiquei revoltada. Desde África estou contra isso,
eu disse “aquilo porque eu passei, as minhas filhas não vão passar”…Nós não falamos
sobre essas coisas. Agora estou na Europa e, vemos e falamos sobre as coisas, em revistas
e conversas com outros muçulmanos. Só na altura do meu primeiro parto (dos gémeos) é
que eu soube que o bebé saía pela vagina. Um médico queria observar-me e eu não deixei
- “homem não vai tocar no meu corpo” .Só quando o vi fazer o parto de outra senhora, é que
vi o bebé a sair pela vagina e depois é que o deixei tocar em mim. Porque já tinha confiança.
(…) Comecei a ser vista em Bruxelas, tinha quistos nos ovários, agora estou melhor.
Casei de novo, o meu primeiro marido morreu e eu estou com o meu primeiro namorado,
que conheci quando andava na escola e de quem gostava quando fui obrigada a casar. “
Ari

Els Leye -STRATEGIES FOR FGM PREVENTION IN EUROPE- International Centre for
Reproductive Health, Ghent University Hospital, 2005

EU Daphne Project - Training Kit -Prevention and Elimination of Female Genital Mutilation
Among Immigrants in Europe

Gonçalves, Yasmina, 2004 Mutilação Genital Feminina, Associação para o Planeamento da
Família

-(2007-2010), CIG/PCMIII Plano Nacional para a Igualdade - Cidadania e Género

privá-la de importante órgão ou membro, ou desfigurá-la grave e
permanentemente;

tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de
trabalho, as capacidades intelectuais, de procriação

, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos
e a linguagem;

provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente,
ou anomalia psíquica grave ou incurável; ou

provocar-lhe perigo para a vida é punido com pena de prisão de 2
a 10 anos.

Algumas referências

ou de
fruição sexual

Se tivemos em conta os resultados do estudo anterior da APF (2003), existe uma linha

de continuidade, que nos pode levar a pensar que nada mudou mas, é necessário

perceber que este tema da MGF remete para valores e para a privacidade e de algum

modo é uma realidade “nova” também para profissionais de saúde, educação, justiça

e intervenção social.

No entanto, apesar da existente continuamos a insistir na necessidade

de formação e sensibilização dirigida a profissionais e comunidades migrantes

envolvendo aqui serviços do Ministério da Saúde e da Presidência do Concelho de

Ministros, nomeadamente CIG e ACIDI, bem como na regulação e homogeneização

de respostas a dar a esta situação.

E reforçando esta mudança (que pode não estar reflectida nos resultados deste último

estudo) e de acordo com o

, na área 4 sobre Violência de Género podemos ver que

existem objectivos face a esta temática por parte desta Comissão -

sensibilidade

III Plano Nacional para a Igualdade Cidadania e
Género - (2007-2010)

“Promover o
conhecimento sobre a temática da violência de género, nomeadamente sobre
a problemática da Mutilação Genital Feminina e das intervenções existentes
nesta área.”

Alguns dos resultados dos estudos

da APF

% Amadora

2003

94

92

98

98

88

91

99

44

57

11

17

15

92

88

96

91

81

85

94

57

51

3

4

6

% Loures

2005

Grande maioria tem conhecimento do tema.

Grande maioria não concorda com a “MGF assistida”.

Grande maioria não tem conhecimento de um

protocolo de actuação.

Grande maioria desconhece a existência de uma lei

passível de enquadrar MG.

Grande maioria concorda que a MGF deveria ser

considerada como um crime autónomo.

Grande maioria concorda que a MGF deveria ser

sinalizada aos serviços oficiais.

Grande maioria concorda com a necessidade de

trabalho com comunidades nas quais a MGF ocorre.

Cerca de metade dos profissionais mostra alguma

insegurança quanto à capacidade de reconhecer uma

situação de MG.

Cerca de metade concorda com a importância de um

protocolo de actuação.

Uma minoria teve formação específica na área da

mutilação.

Uma minoria dos profissionais observou
situações de MGF.

Uma minoria dos profissionais tem conhecimento
Da prática em Portugal.




