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O Inquérito sobre Violência Baseada no Género (Mutilação 
Genital Feminina, Casamento Infantil e Violência Sexual) 
junto dos profissionais de Saúde, Educação e Justiça, entre 
outros, foi realizado pela Fundação Ana Pereira, no quadro 
da implementação do programa e estratégia de luta contra 
a Violência Baseada no Género na Guiné-Bissau, com o 
apoio do Fundo das Nações para a População.

Este inquérito foi possível graças à colaboração e ao 
envolvimento das autoridades locais e outras entidades 
concernentes. Por isso, agradece-se desde já a todos 
o tempo disponibilizado e a paciência em responder 
às questões, esperando que este clima de colaboração 
continue em futuras ações.

Agradecimentos

1iv



A Fundação Ana Pereira, no âmbito do programa de ação denominado Plataforma Bioksan, efetuou uma 
ação de sensibilização e capacitação da população (homens, mulheres e crianças) em quase todos os 
Sectores do país.

A referida ação tem com objetivo fundamental reforçar os conhecimentos da população relativamente 
a diferentes métodos de proteção e prevenção da COVID-19, bem como o seu impacto na violação de 
direitos humanos, sobretudo na violência baseada no género, que afeta bastantes mulheres e meninas. No 
decurso das ações de sensibilização, surgiu a necessidade de realizar um inquérito junto dos profissionais 
de Saúde, Educação, Justiça e outros, a fim de se avaliar o nível de conhecimento destes no domínio da 
violência baseada no género (VBG). 

Assim, a ideia foi desenvolvida até à conceção e execução do inquérito sobre violência baseada no género 
(Mutilação Genital Feminina, Casamento Infantil e Violência Sexual). O inquérito que foi antecedido pela 
ação formação de dois dias (27-28 de novembro de 2020) começou no dia 1 de dezembro de 2020 e 
terminou no dia 20 do mesmo mês.

O objetivo geral deste inquérito foi contribuir para a formulação das estratégias de reforço de capacidade 
das entidades que intervêm diretamente no domínio da Violência Baseada no Género (VBG), com vista à 
erradicação de todas as suas formas de discriminação contra a mulher.

Em termos gerais, o inquérito correu com sucesso, na medida em que no terreno os questionários 
preenchidos superaram os programados em 8%, ou seja, dos 940 previstos foram completamente 
preenchidos 1016 questionários. Entretanto, durante o inquérito, houve algumas dificuldades que foram 
ultrapassadas com medidas e orientações concretas da coordenação, nomeadamente a localização das 
instituições e a identificação das pessoas legíveis para a entrevista, e também o transporte dos agentes 
inquiridores para os diferentes Sectores Administrativos.

O presente relatório é estruturado em três capítulos: Introdução, Metodologia e Principais Resultados. 
O inquérito permitiu aprofundar conhecimentos sobre características demográficas dos entrevistados, 
as suas sensibilidades relativamente e à questão da Violência Baseada no Género, cujos resultados são 
apresentados conforme se segue.

1. INTRODUÇÃO 2. METODOLOGIA

Para a execução prática deste inquérito, foi utilizado um único método de recolha de dados qualitativos 
baseado no método de seleção aleatória simples dos entrevistados, através do número mínimo estimado 
para o efeito e representativo a nível nacional e regional. Deste modo, foram selecionados inicialmente 
para o inquérito 940 profissionais que atuam nos domínios da Saúde, Educação e Justiça, incluindo as 
autoridades locais, nomeadamente Secretários Sectoriais na ausência de Administradores, que até então 
não foram nomeados, e outros agentes administrativos, incluindo polícias.

De acordo com esta metodologia, em cada Sector administrativo foram selecionados 20 profissionais 
para serem entrevistados, conforme se segue:

• 2 representantes da administração sectorial;

• 3 responsáveis de corpo policial, incluindo o comandante;

• 2 responsáveis do Centro de Acesso à Justiça;

• 2 juízes de Tribunal;

• 4 professores/as de escola primária;

• 4 professores/as de escola secundária;

• 1 médico/a e 2 enfermeiros/as que atuam no domínio;

Assim, esperava-se entrevistar pelo menos 940 pessoas a nível nacional, segundo a tabela abaixo:

Tabela 1: Distribuição de questionários a preencher por Região
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2.1.  Formação dos agentes inquiridores

Para assegurar a qualidade de dados a serem recolhidos no terreno, foram selecionados primeiramente 
os Pontos Focais, sendo um para cada Região com a exceção de Bolama/Bijagós, que beneficiou de 
dois – um em Bolama e outro em Bubaque. Em seguida, foi realizada uma ação de formação de dois 
dias (27-28 de novembro de 2020) destinada aos Pontos Focais selecionados, com o objetivo de reforçar 
as capacidades dos formandos em matéria de aplicação correta dos questionários, com o intuito de 
minimizar os possíveis erros na recolha de dados no terreno. O processo de formação foi dividido em 
duas partes: teórica e prática. Na parte teórica, foram abordados, entre outros, principais conceitos e 
procedimentos corretos de entrevistas; enquanto na parte prática foram feitos exercícios com a simulação 
do preenchimento de questionários usando o tablet, através do aplicativo “Google Forms” (programa 
desenvolvido para permitir a introdução, leitura e envio de dados digitais via rede sem fio).

Para além disso, no decurso da formação, os formandos receberam orientações concretas, indispensáveis 
para a localização da instituição e, dentro desta, a identificação e seleção dos indivíduos legíveis para a 
entrevista.

2.2. Recolha de dados no terreno

O processo de recolha de dados iniciou-se no dia 1 de dezembro e terminou no dia 20 do mesmo mês 
do ano em curso. Conforme as instruções dadas, os agentes inquiridores percorreram todos os sectores 
administrativos que compõem a respetiva região atribuída. 

Em termos globais, o inquérito foi passado com sucesso, embora com algumas dificuldades na Região 
de Bolama/Bijagós, onde não se conseguiu recolher dados em dois Sectores Administrativos (Caravela e 
Uno), devido às suas características, às dificuldades em termos de transportes marítimos de passageiros 
inter-ilhas e aos riscos da navegação de pirogas neste período de fortes ventos e grandes ondulações 
marítimas. 

Os questionários completamente preenchidos e enviados a partir do terreno superaram em 8% os previstos 
na amostra, correspondendo a 1016 questionários completamente preenchidos contra 940 estimados.

A tabela seguinte apresenta o número de questionários completamente preenchidos por Região em 
comparação com os previstos.

Tabela 2: Distribuição de Questionários por Região

2.3. Análise e tratamento de dados

Os dados recolhidos e enviados a partir do terreno para a Célula Central foram constituindo 
automaticamente a base de dados, a qual foi importada para EXCEL, permitindo assim o tratamento e 
cruzamento das diferentes varáveis e consequentes análises.   

Este inquérito foi realizado de 1 a 20 de dezembro de 2020 junto dos profissionais de Saúde, Educação, 
Justiça e das autoridades locais a nível de todas as 8 Regiões do país (Tombali, Quinara, Oio, Biombo, 
Bolama/Bijagós, Bafatá, Gabú, Cacheu) e Sector Autónomo de Bissau (SAB). Em termos gerais, foram 
inquiridos, a nível nacional, 1016 indivíduos, dos quais 665 do sexo masculino e 351 do sexo feminino, 
representando, respetivamente, 65,5% e 34,5%.

3. PRINCIPAIS RESULTADOS

3.1. Características geográficas e demográficas da população inquirida

Gráfico 1: Distribuiçao da população inquirida por sexo, %

Bafatá, Galomaro Cossé
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Tabela 3: Distribuição da população inquirida por sexo, segundo Região

Os dados da tabela anterior são espelhados no gráfico 2 e ilustram a referida estrutura percentual da 
população inquirida por sexo e Região.

Gráfico 2: Repartição da população inquirida por Sexo segundo Região, %

Analisando os dados da Tabela 4, abaixo, verifica-se que dentro de cada Região a representatividade 
da população masculina inquirida é comprovada em relação à feminina, com maior destaque para as 
Regiões de Tombali (76,8%), Bafatá (73,2%) e Gabú (70,2%).  

Tabela 4: Repartição da população inquirida por sexo segundo Região, %

Em termos regionais, os dados da tabela 3 mostram que o SAB, com 351 inquiridos, representa 
34,5% do total, seguido das Regiões de Cacheu e Oio, com 11,0% e 9,8%, respetivamente. As Regiões 
com as percentagens mais baixas são Biombo e Bolama/Bijagós, representando apenas 5,8% e 6,4%, 
respetivamente. 

Ainda na mesma tabela, verifica-se que, entre a população feminina, o SAB ocupa o primeiro lugar, com 
37,3% contra 10,8% da Região de Oio e 10% de Cacheu. O último lugar é ocupado pela população da Região 
de Tombali, com 5,4% da população feminina inquirida. Quanto à população masculina inquirida, mais 
uma vez o SAB apresenta maior percentagem da população, representando 33,1% do total da população 
masculina inquirida, seguido de Cacheu com 11,6%. A percentagem mais baixa da população masculina 
inquirida é da Região de Biombo com 5,1%. 

Cacheu, Caio
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Em relação aos grupos etários da população inquirida, nota-se que o Grupo Etário de 30-40 anos de idade 
constitui a larga maioria dos inquiridos, somando 471 dos efetivos, ou seja, 46,4% da população total do 
inquérito, sendo 45,6% do sexo feminino e 46,8 do sexo masculino. 

Na segunda posição segue o Grupo Etário de 40-50 anos de idade, com um total de 237 efetivos, 
representando 23,3% do total, e na última posição encontra-se o Grupo Etário de mais de 50 anos de idade, 
com apenas 107 inquiridos que representam 10,5% do total (vide a Tabela 5).

Tabela 5: Repartição da população inquirida por sexo, segundo grupos etários, em %

O Gráfico 3 confirma a superioridade do Grupo Etário de 30-40 anos de idade, quer em termos 
de percentagem  total (46,4%), quer em relação ao sexo feminino e masculino, que representam 
respetivamente  45,6% do total das mulheres inquiridas e 46,8% do total dos homens inquiridos. 

Considerando as especificidades das profissões da população inquirida, pode rapidamente constatar-
se a baixíssima percentagem do Grupo Etário Menos de 20 anos de idade, que apenas representa nada 
mais nada menos que 0,1% do total da população inquirida, sendo 0,0% do sexo feminino e 0,2% do sexo 
masculino.

Analisando ainda este gráfico, pode notar-se que efetivamente a percentagem do sexo feminino do Grupo 
Etário de 20-30 anos de idade é mais alta (28,2%) em relação à do sexo oposto (15,2%) e à do total da 
população inquirida (19,7%).

Gráfico 3: Repartição da população inquirida por grupos etários, segundo sexo, em %

Bafatá, Galomaro Cossé

No que concerne às profissões da população inquirida, a percentagem dos professores é maior do que 
todas as outras profissões (Tabela 6). Na verdade, o conjunto dos professores de escola primária (307) e 
de escola secundária (243) constitui o maior número do total da população inquirida (550), ultrapassando 
o conjunto de todas as outras profissões (466) e representando 54,1% do total, a par de 45,9% do somatório 
das outras profissões.

Separadamente, os professores de escola primária (307) representam 30,2% dos profissionais inquiridos, 
seguidos dos professores de escola secundária, com 23,9%, e dos profissionais da polícia, com 15,9%. As 
profissões de menor representatividade são psicólogos (0,5%) e assistentes sociais (1,0%).

Observando ainda a Tabela 6, pode destacar-se que, com a exceção das profissões de assistente social, 
parteira e enfermeiro/a, todos os profissionais são maioritariamente do sexo masculino.

Tabela 6: Distribuição da população por sexo, segundo a profissão
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3.2.  Mutilação Genital Feminina

3.2.1. Definição

A Mutilação Genital Feminina (MGF), também conhecida na Guiné-Bissau como “Fanadu di Mindjer”, é 
definida como todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total da genitália feminina 
externa ou outra lesão nos órgãos genitais femininos por razões culturais ou outras não médicas.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que entre 100 a 140 milhões de meninas e 
mulheres em todo o mundo tenham sido submetidas a estes processos e que, anualmente, 3 milhões de 
meninas corram o risco de sofrer uma mutilação genital. Há registo da prática de MGF por todo o globo, 
embora seja predominante nas Regiões do Oeste, Este e Nordeste de África, em alguns países da Ásia e 
Médio Oriente e entre comunidades de imigrantes que vivem em alguns países da Europa, na América do 
Norte, na Austrália e na Nova Zelândia.

Até à presente data, não são conhecidos quaisquer benefícios para a saúde advindos da MGF. Pelo 
contrário, é do conhecimento de todos que a prática prejudica em diversas formas as meninas e as 
mulheres. Antes de mais e acima de tudo, é dolorosa e traumática. A remoção ou lesão de tecido genital 
interfere com o funcionamento natural do corpo e tem, quer no imediato, quer a longo prazo, consequências 
na saúde da mulher e da menina.

A MGF tem raízes nas desigualdades de género, em tentativas de controlar a sexualidade da mulher e 
incutir ideias sobre a pureza, modéstia e estética. É geralmente promovida e executada por mulheres, que 
consideram esta prática um motivo de honra e receiam que, se não a submeterem às suas filhas e netas, 
elas ficarão expostas à exclusão social. 

Não obstante esta tentativa de justificação e do ponto de vista dos direitos humanos, a MGF reflete uma 
desigualdade entre sexos profundamente enraizada e constitui uma forma extrema de descriminação 
contra as mulheres, violando os seus direitos à saúde, à segurança e à integridade, o direito de estar livre 
de tortura, o tratamento cruel, desumano e degradante, etc..

Historicamente, as origens da MGF são, todavia, desconhecidas, embora se pense que a prática teria 
começado no Reino de Cuxe (atual Sudão), no 1º ou 2º milénio a.C., e sugere que a infibulação teria sido 
criada no contexto de poligamia para garantir a paternidade das crianças.

Na Guiné-Bissau, a MGF é conhecida como “Fanadu di Mindjer” e é geralmente praticada em diversas 
comunidades por uma figura tradicional (“fanateca”). Depois de várias campanhas de sensibilização 
realizadas pelas Organizações Não Governamentais e Parceiros que lutam contra as práticas nefastas 
e da aprovação da Lei contra a MGF pelo Parlamento Guineense, esta prática está a ser reduzida de ano 
para ano. 

Apesar deste resultado encorajador, ainda existem comunidades que praticam a MGF de forma clandestina, 
apresentando uma variedade de razões de índole social e religiosa para a sua continuação.

No presente inquérito, os inquiridos foram solicitados a dar uma resposta sobre a seguinte pergunta: 

“Qual é a definição de Mutilação Genital Feminina?”

Como respostas a esta pergunta, um total de 752 pessoas da população inquirida, correspondendo a 
74,0%, coincidiram na sua resposta, referindo que se trata de “todos os procedimentos que envolvem a 
remoção parcial ou total da genitália feminina externa ou outra lesão nos órgãos genitais femininos por 
razões culturais ou outras não médicas”; 200 inquiridos (19,7%) consideraram que “é uma tradição que tem 
de ser cumprida por todas as mulheres de uma determinada etnia”; e uma parcela de 64 inquiridos (6,3%) 
responderam que “são todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total da genitália 
feminina para tornar a mulher mais pura”.

Gráfico 4: Respostas Obtidas da População Inquirida sobre a 
Definição de Mutilação Genital Feminina, em %

Bubaque
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3.2.2. Risco de Hemorragia durante o Parto

O Gráfico 5 ilustra a distribuição percentual de respostas dos profissionais inquiridos em relação ao 
risco de hemorragia durante o parto de uma mulher submetida a MGF. A maioria, um total de 945 que 
representam 93,0% dos inquiridos, é da opinião de que uma mulher submetida a MGF corre risco de 
hemorragia durante o parto, e apenas um efetivo de 45, que correspondem a 4,4%, entende que não há 
risco de hemorragia durante o parto de mulher vítima de MGF, havendo ainda um grupo de 26 inquiridos 
(2,6%) que consideram que não existe relação entre a MGF e o parto.

Gráfico 5: Distribuição percentual de respostas quanto ao risco 
de hemorragia durante o parto de mulher submetida a MGF

Repartindo esse conhecimento a nível regional, pode observar-se no Gráfico 7 que as Regiões de Gabú, 
Cacheu e Oio apresentam maior índice de conhecimento sobre a existência da lei que pune a prática 
de MGF na Guiné-Bissau. Por exemplo, a totalidade dos inquiridos na Região de Gabú declararam que 
conhecem a existência dessa lei no país e nas duas outras regiões a percentagem dos que responderam à 
pergunta afirmativamente varia de 95,5% em Cacheu e 95,0% na Região de Oio. As de menor percentagem 
são as Regiões de Tombali e Quinara, com 78,0% e 85,2%, respetivamente.

Gráfico 7: Conhecimento da existência da Lei sobre a punição 
da prática da MGF, por Região

3.2.3. Conhecimento da Lei contra a MGF

Em termos de conhecimento sobre a existência ou não de uma lei no país que puna a prática da MGF 
(Gráfico 6), dos 1.016 inquiridos, um total de 907, correspondendo a 89,3%, afirmou que existe lei, aprovada 
pelo Parlamento Guineense, que pune a prática de MGF. Um número de 55 (5,4%), respondeu que não 
existe lei alguma e um total quase igual declarou que não sabe.

Gráfico 6: Conhecimento da existência da Lei sobre a punição 
da prática da MGF, em %

Bafatá, Galomaro Cossé
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3.2.4. Situação 1: Consulta Médica

A. Aceitar a resposta dos pais e concluir a avaliação?

B. Sinalizar a criança como caso de Mutilação Genital Feminina (MGF) e 
encaminhar o caso para as autoridades competentes?

C. Dizer aos pais que sabe que foi MGF, mas como já foi consumada não vai fazer 
nada e pede aos pais para não fazerem a mesma prática nas futuras filhas?

Nesta situação, os inquiridos foram solicitados a dar uma opinião pessoal sobre o que o médico deveria 
fazer. Um total de 798, correspondente a 78,5% da população inquirida, optou pela variante B, ou seja, 
que o médico “deve sinalizar a criança como caso de MGF e encaminhar o caso para as autoridades 
competentes”. Os restantes 218 optaram pelas outras variantes, sendo que 111, correspondentes a 10,9% 
entendem que o médico “deve dizer aos pais que sabe que foi MGF, mas como já foi consumada não vai 
fazer nada e pede aos pais para não fazerem a mesma prática nas futuras filhas” (C); e 107, ou seja, 10,5%, 
são da opinião de que o médico “deve aceitar a resposta dos pais e concluir a avaliação” (A).

Gráfico 8: Opiniões dos entrevistados sobre qual devia ser a 
atitude do médico perante a situação de MGF, em %

Analisando as opiniões sobre esta questão em termos de género, observamos que não há grande diferença 
entre os homens e as mulheres inquiridas. Por exemplo:

A. “Aceitar a resposta dos pais e concluir a avaliação” – as opiniões coincidentes com esta 
variante são 8,8% entre mulheres e 11,4% entre homens;

B. “Dizer aos pais que sabe que foi MGF, mas como já foi consumada não vai fazer nada e pede 
aos pais para não fazerem a mesma prática nas futuras filhas” – relativamente a esta opção de 
resposta, as opiniões dos inquiridos variam de 13,4% entre mulheres e 8,6% entre homens;

C. “Sinalizar a criança como caso de Mutilação Genital Feminina (MGF) e encaminhar o caso 
para as autoridades competentes” – as respostas coincidentes provêm de 77,8% entre mulheres e 
78,9 entre homens.

Gráfico 9: Opiniões dos entrevistados sobre qual devia ser a 
atitude do médico perante a situação de MGF por sexo, em %

3.2.5. O Dever de Encaminhar Casos de MGF para as Autoridades Competentes

Sobre esta questão, e de uma forma global, quase todos os inquiridos concordaram que os profissionais 
da saúde (Médicos, Enfermeiros, etc.) têm o dever de encaminhar os casos de MGF para as Autoridades 
Competentes. 

Na verdade, dos 1016 inquiridos, 977 efetivos, correspondendo 96,2%, têm a mesma opinião de que 
os profissionais de saúde devem encaminhar casos de MGF para as Autoridades Competentes. Um 
número bastante pequeno, que totaliza apenas 39 inquiridos, dos quais 22 (2,2%) são da opinião de que 
os profissionais de saúde não devem encaminhar casos de MGF, e os restantes 17 inquiridos (1,7%) 
declararam que não sabem (Gráfico 10).

Situação: durante a consulta de avaliação de uma criança 
de 2 anos de idade, o médico nota uma alteração na zona 
genital feminina. Ele pergunta aos pais e estes dizem que a 
criança caiu e se magoou. O que o médico deve fazer?
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Gráfico 10: Opinião dos inquiridos se o médico(a)/enfermeiro(a) tem o dever 
de encaminhar os casos de MGF para as autoridades competentes, em %

Gráfico 11: Distribuição das opiniões dos entrevistados sobre se um vizinho, 
familiar ou amigo pode denunciar um caso de MGF, em %

Bafatá, Galomaro Cossé

Observando o Gráfico 11, que apresenta as opiniões dos inquiridos em relação à pergunta “um vizinho, 
familiar ou amigo pode denunciar um caso de MGF?”, constatamos que 96,5% são da opinião de que 
qualquer pessoa (vizinho, amigo ou familiar) pode denunciar casos de VBG, como ato de pura cidadania, 
contra 2,0% que ainda acha que ninguém pode denunciar casos de MGF, e 1,6% que não sabem. 

Por outro lado, um total de 936 dos 1016 inquiridos, correspondendo a 92,1%, acham que quem tiver 
conhecimento da preparação e/ou prática de MGF e não denunciar às autoridades competentes pode ser 
punido por lei. A mesma opinião ascende a 94,6% entre as mulheres inquiridas e a 90,8% entre os homens 
que responderam a esta pergunta. 

Bafatá, Galomaro Cossé

No mesmo gráfico, entre as mulheres entrevistadas, 98,0% responderam “sim”, fazendo entender que 
qualquer vizinho, amigo ou familiar pode perfeitamente denunciar casos de MGF, contra 0,9% das que 
opinaram “não” e 1,1 “não sabe”. Quanto às respostas obtidas entre homens inquiridos, 95,6% responderam 
“sim”, contra apenas 2,6 dos que apresentaram “não” como resposta e 1,8% “não sabe”.
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Gráfico 12: Distribuição da opinião dos inquiridos quanto à questão de se 
tiver conhecimento sobre a preparação ou prática de MGF e não denunciar 

pode ser punido por lei, por sexo, em %

Analisando as respostas desta questão dentro de cada Regiões do País, pode concluir-se, que, por exemplo, 
a Região de Gabú, com 98,8%, apresenta a percentagem mais alta das opiniões dos que consideraram 
“sim”, seguida das Regiões de Cacheu e Bolama, com 97,3% e 96,9%, respetivamente. Bafatá (82,9%) 
e SAB (89,7%) são as regiões com menor percentagem dos que responderam assertivamente sobre a 
possibilidade de ser punido por lei quem tiver conhecimento sobre a preparação ou prática de MGF e não 
denunciar.

Gráfico 13: Distribuição da opinião dos inquiridos quanto à questão de se 
tiver conhecimento sobre a preparação ou prática de MGF e não denunciar 

pode ser punido por lei, por Região, em %

Bubaque

3.2.6. Situação 2: Intenção dos pais

Situação: uma menina de 12 anos conta às colegas da turma que dentro de duas 
semanas vai fazer parte da cerimónia “Fanadu di Mindjer” e a mãe já lhe disse que 
vai ser “cortada” para assim ficar mais pura para o futuro marido e para a sociedade. 
O professor ouve essa conversa mas, como sabe que existem práticas culturais que 
têm de ser respeitadas, não faz nenhuma denúncia às autoridades. Colocando-se no 
lugar deste profissional, qual seria a sua atitude?

Sobre esta questão, dos 1016 inquiridos, 983 (cerca de 96,8%) responderam que fariam uma denúncia 
às autoridades competentes e apenas 33 (3,2%) disseram que ficariam indiferentes, igual à atitude do 
professor.

Em termos regionais, a percentagem dos que opinaram que fariam uma denúncia está acima de 90% em 
todas as regiões, atingindo 100 nas Regiões de Cacheu e Gabú.
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Gráfico 14: Distribuição percentual das opiniões dos inquiridos sobre qual deve ser 
a atitude do professor ao ouvir uma aluna a falar que será submetida a MGF para ser 

respeitada pelo marido e na sociedade, por Região, em %

3.3. Casamento Infantil

3.3.1. Definição

O casamento infantil refere-se aos indivíduos (mulheres e homens) que se casam ou se unem pela primeira 
vez antes dos 18 anos de idade.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o casamento infantil é comum na história 
da Humanidade. Atualmente, os casamentos ainda na infância são bastante difundidos em certas partes 
do mundo, especialmente na África, Ásia, América Latina e Oceânia, embora as taxas da sua incidência 
venham a cair nestas partes do mundo. Na Guiné-Bissau, segundo os resultados do Inquérito aos 
Indicadores Múltiplos (MICS6), a percentagem de mulheres entre os 20 e 24 anos que se casou ou se uniu 
pela primeira vez antes dos 15 anos é de 8,1% e antes dos 18 anos é de 25,7%.

O casamento infantil tem consequências duradouras nas meninas, que persistem muito para além da 
adolescência. As mulheres casadas na adolescência, ou mais cedo, lutam com os efeitos das gravidezes 
precoces em idade jovem e, muitas vezes, em curto espaço tempo entre crianças. O casamento precoce 
seguido de gravidez na adolescência também aumenta significativamente complicações de parto 
e isolamento social. As meninas que dão à luz antes dos 15 anos de idade têm um risco de 88% de 
desenvolver fístulas, que provocam incontinência fecal ou urinária, causa complicações ao longo da vida 
com infeções e dores associadas. A menos que cirurgicamente reparadas, as fístulas obstétricas podem 
causar anos de incapacidade permanente. As meninas casadas também têm um risco aumentado de 
DST, cancro do colo do útero e malária do que meninas não casadas ou de jovens que se casam com 20 
anos de idade.

Avaliando os conhecimentos dos profissionais da Saúde, Educação, Justiça e outros sobre casamento 
infantil, o Gráfico 15 apresenta os seguintes valores percentuais:

Dos 1016 inquiridos do presente Inquérito, 553, correspondentes a 54,4%, responderam que o “casamento 
infantil se refere aos indivíduos (mulheres e homens) que se casaram ou se uniram pela primeira vez 
antes dos 18 anos de idade”.

Um outro grupo, constituído por 255 inquiridos (25,1%), declarou que o “casamento infantil se refere aos 
indivíduos (mulheres e homens) que se casaram ou se uniram pela primeira vez antes dos 18 anos por 
obrigação”.

E, por último, 208 entrevistados (20,5%) entendem que “casamento infantil se refere aos indivíduos 
(mulheres e homens) que se casaram ou se uniram pela primeira vez antes dos 18 anos de idade por livre 
vontade”.

Avaliando estas respostas, pode observar-se que, quase metade das pessoas, ou seja, 45,6%, não conseguiu 
dar uma definição convencional de Casamento Infantil, o que não deixa de ser preocupante quando se 
tratam de profissionais que atuam no domínio da VBG, lidando sempre com questões referentes à MGF, 
ao Casamento Infantil e à Violência Sexual.

Gabú, Gabú
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Gráfico 15: Conhecimento dos proficionais sobre a definição 
de casamento infantil, em %

3.3.2. Casamento por obrigação dos pais

Tabela 8: Distribuição da respostas dos inquiridos a se os pais, dando 
casamento a sua filha independentemene da idade, constitui violação 

dos dieritos da criança, por sexo, em %

Verificando o gráfico 16, rapidamente se chega à conclusão de que a resposta é efetivamente satisfatória 
em todas as regiões, ou seja, a maioria das pessoas vê a decisão dos pais como uma violação dos 
direitos da criança. 

Gráfico 16: Distribuição da respostas dos inquiridos a se os pais, dando casamento a 
sua filha independentemene da idade, constitui violação dos direitos da criança, por 

Região, em % 
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Situação: quando os pais obrigam uma criança de 15 anos 
de idade a casar-se com um homem (não importa a idade), 
esta decisão, na sua opinião, constitui uma violação dos 
direitos da criança?

Eis as respostas na Tabela 8: 

Globalmente, 999 dos inquiridos são da opinião de que a decisão dos pais de obrigar a criança de 15 anos 
de idade a casar-se com um homem cuja idade não importa constitui uma violação dos direitos da criança 
e só 9 (0,9%) entende que a decisão não constitui uma violação, havendo ainda 8 profissionais inquiridos 
que responderam “não”, porque os pais têm toda a autoridade em casar a sua filha independentemente 
da idade.



3.3.3. Situação 3: Mais uma intenção dos pais

Sobre esta questão, 574 inquiridos (56,5%) são da opinião de que o professor deve dirigir-se aos pais para 
os desencorajar a casar a filha; 391 (38,5%) dos inquiridos disseram que o professor deve aconselhar a 
aluna a denunciar o caso junto das autoridades competentes. 

Por seu turno, um total de 44 (4,3%) dos inquiridos opinam que o professor deve encorajá-la a fugir para 
outra localidade ou então a refugiar-se nas instalações das entidades defensoras dos direitos da criança. 

Por último, um número bastante reduzido, 7 (0,7%), defende que o professor deve manter-se indiferente 
ao assunto.

A mesma preferência de respostas mantém-se em relação ao género:

• 57,3% das mulheres inquiridas e 56,1% dos homens são da opinião de que o professor se 
deve dirigir aos pais para os desencorajar a casar a filha;

• 37,0% das mulheres inquiridas e 39,2% dos homens inquiridos disseram que o professor deve 
aconselhar a aluna a denunciar o caso junto das autoridades competentes. 

• As opiniões dos inquiridos em termos percentuais também referem que o professor deve 
encorajar a menina a fugir para outra localidade ou então a refugiar-se nas instalações das entidades 
defensoras dos direitos da criança, sendo 5,4% mulheres e 3,8% homens. 

• Apenas 0,3% das mulheres e 0,9% dos homens que responderam a esta questão entendem 
que o professor deve manter-se indiferente ao assunto.

Tabela 9: Opinião dos entrevistados sobre qual devia ser a atitude  do 
professor caso soubesse da intenção dos pais em interromper os 

estudos da filha devido ao casamento

Situação: uma aluna de 15 anos informou o professor da intenção dos pais de 
interromper os seus estudos por motivo de casamento. O que o professor deve fazer 
neste caso?

Gabú, Sonaco

3.4. Violência Sexual

3.4.1. Definição

A Violência Sexual constitui um ato que muitas vezes é praticado contra uma mulher ou uma criança. 
Este ato é normalmente punido por lei, caso a vítima ou outra pessoa faça denúncia junto das autoridades 
competentes. 

Segundo a definição da OMS, “a violência sexual é a mais cruel forma de violência depois do homicídio, 
porque é a apropriação do corpo da mulher – isto é, alguém se está a apropriar e a violar o que de 
mais íntimo lhe pertence”. Muitas vezes, a mulher que sofre esta violência tem vergonha, medo, profunda 
dificuldade em falar, denunciar ou pedir ajuda. Normalmente, a Violência Sexual é um ato da violação do 
direito da mulher e adolescente contra a sua vontade por uma pessoa conhecida ou não.

Considerando que as entidades de Justiça, Saúde e Educação, autoridades policiais e outras são as que 
mais lidam com as questões ligadas a este fenómeno, no quadro deste estudo pretende-se saber o nível 
de conhecimento dos profissionais destas instituições sobre o conceito de Violação Sexual e qual deve 
ser a atitude perante a situação contra uma mulher ou uma criança.

Questão sobre o conceito da Violência Sexual e as três possíveis opções de resposta do questionário: 

i) “Qualquer ato de natureza sexual que é cometido contra a vontade de outrem por uma 
pessoa desconhecida”; 

ii) “Qualquer ato de natureza sexual que é perpetrado contra a vontade de outrem”;

iii) “Qualquer ato de natureza sexual que é cometido contra um indivíduo que nunca teve 
relações sexuais”. 
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Com base nas respostas obtidas, constatou-se que 70,5% dos inquiridos apontou que a Violência Sexual é 
“qualquer ato de natureza sexual que é perpetrado contra a vontade de outrem”; 20,1% pensa que Violência 
Sexual é “qualquer ato de natureza sexual cometido contra um indivíduo que nunca teve relações sexuais”; 
e 9,4% declararam que a Violência Sexual é qualquer ato de natureza sexual cometido contra a vontade de 
outrem por uma pessoa desconhecida. 

Gráfico 17: Conhecimento dos proficionais sobre a definição de Violência Sexual,
em %

3.4.2. Relações sexuais sem consentimento

Os dados da tabela 10 abaixo mostram que 95% dos profissionais, entre mulheres e homens, afirmou que, 
se o marido obriga a sua esposa a ter relações sexuais, isso constitui violência sexual contra a mulher. 
Apenas cerca de 2% do total dos entrevistados considerou que este ato não constitui violência sexual 
porque o marido não precisa do consentimento da mulher sobre esta questão, e 2,8% diz que esta atitude 
não é violência sexual. 

Entre mulheres e homens, a percentagem dos que consideram que esta atitude é violência sexual atinge 
94,5% contra 95,6%, respetivamente. 

Tabela 10: Opinião dos inquiridos que acreditam que se o marido obriga a esposa 
a ter relações sexuais constitui violação sexual ou não, por sexo, em %

Os dados sobre a distribuição das respostas relativas à questão quando o marido obriga a mulher a ter 
realções sexuais se é ou não uma forma de violência sexual mostram que, em todas as Regiões do país, 
mais de 95% dos profissionais que atuam no domínio da VBG consideram que este ato é violência sexual, 
com a exceção da Região de Biombo e Tombali, onde esta percentagem corresponde a 91,5% e 78,0%, 
respetivamente. Na Região de Tombali, a percentagem dos que afirmaram que este acto não é violencia 
sexual atinge 12,2%, sendo que 9,8% diz que o marido não precisa do consentimento da mulher. Na Região 
de Biombo, 8,5% declararam que o marido não precisa de nenhum consentimento da mulher.

Gabú, Sonaco

Gráfico 18: Opinião dos respondentes sobre se quando o marido obriga a esposa a ter 
relações sexuais constitui violação sexual, por Região, em %
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3.4.3. Situação 4: Violência Sexual

Relativamente a esta questão, dos 1016 entrevistados, 904 (89,0%) confirmaram que se trata, de facto, de 
violência sexual, independentemente do estado da virgindade. Outros 63 inquiridos (6,2%) entendem que 
não se trata de violência sexual neste caso.  Por último, 49 indivíduos (4,8%) são da opinião de que não é 
violência sexual porque a jovem não era virgem na altura do ato.

Gráfico 19: Opinião dos inquiridos sobre a situação de violência sexual contra uma 
jovem de 17 anos não virgem, em %

Em termos de género, verifica-se que, relativamente às respostas a esta questão, 87,2% das mulheres 
declarou tratar-se de violência sexual, face a 89,9% de homens.

Gráfico 20: Respostas à situação quando a violação sexual ocorrida sobre uma jovem 
de 17 anos não virgem constitui ou não violação sexual, por sexo, em %

Análise da mesma questão por Região mostra que a percentagem entre entrevistados é mais elevada 
nas Regiões de Biombo e Bolama/Bijagós, representando 98,3% e 98,5%, respetivamente. As Regiões 
de Tombali e Bafatá apresentam uma percentagem mais baixa dos que consideraram que a situação da 
jovem correspondia a violência sexual.

Situação: uma jovem de 17 anos recorre ao médico da cidade, queixa-se de que foi 
violada pelo vizinho e desde essa altura fica com corrimento vaginal com cheiro 
anormal. O médico questiona se na altura era virgem e ela responde que não. Ainda 
assim, é considerado que o cto sexual com o vizinho se tenha tratado de violação?

Gabú, Sonaco Cacheu, Caio
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Gráfico 21: Respostas à situação quando a violação sexual ocorrida sobre uma jovem 
de 17 anos não virgem constitui ou não violação sexual, por Região, em %

1.  Analisando as respostas dos inquiridos sobre os três conceitos – a) MGF; b) Casamento infantil e c) 
Violência Sexual –, pode concluir-se que as definições dadas pela maioria dos entrevistados coincidem 
com as definições convencionais dos três conceitos. Porém, continua a haver entre os profissionais 
inquiridos a dificuldade de apresentarem uma resposta adequada às questões colocadas sobre esta 
matéria;

2.  As respostas dos entrevistados sobre o conhecimento da existência de uma lei que puna a prática 
da MGF na Guiné-Bissau mostram que quase 11% dos profissionais que atuam nos domínios da VBG 
desconhecem a existência desta lei. O que não deixa de ser preocupante, considerando o tempo da 
sua aprovação até então. Com esta constatação, deve ser apurado se a referida lei foi suficientemente 
divulgada a nível nacional;

3.  Considerando as respostas dadas sobre a Violência Sexual na situação 4, nota-se que a percentagem 
de respostas afirmativas dadas entre mulheres é mais baixa em comparação com a dos homens. Assim, 
pode presumir-se que ainda há profissionais mulheres com dificuldades em distinguir corretamente casos 
de violência sexual contra uma mulher.

4. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Bubaque
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5. ANEXOS

5.1 ANEXO I: Questionário
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ANEXO 2: Lista nominal dos consultores e inquiridores:
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