
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ESTUDOS 

 

CDH (2018) 

A mutilação genital feminina na 

África e Oriente Médio 

 

Mariane Monteiro da Costa 

Diretora 

Júlia Mendes Martins dos Santos 

Diretora Assistente 

Luísa da Silva Buzatti 

Diretora Assistente 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 3 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 5 

2.1 A Prática da Mutilação Genital Feminina 5 

2.2 Consequências da MGF 11 

2.4 Acordos Internacionais e Combate 12 

2.4 Direitos Humanos Universais x Relativismo Cultural de um povo 15 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 17 

4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 19 

4.1 Djibouti 19 

4.2 Egito 19 

4.3 Estados Unidos 20 

4.4 França 20 

4.5 Reino Unido 21 

4.6 Somália 21 

4.7 Organizações Internacionais: OMS, UNFPA e UNICEF 22 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 23 

REFERENCIAS 24 

TABELA DE REPRESENTAÇÕES 28 

  



3 

1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Mariane Monteiro – Diretora do comitê 

Olá, senhores delegados! Sejam muito bem-vindos ao Conselho de Direitos 

Humanos (CDH) 2018 que simulará o tema: a mutilação genital feminina na África e Oriente 

Médio.  É com grande prazer e imensa alegria que os receberemos para a discussão deste 

tema tão importante para o ambiente internacional no 18º MINIONU. Meu nome é Mariane 

Monteiro da Costa, tenho 20 anos e sou a diretora deste comitê. Durante o evento estarei 

cursando o 6º período de Relações Internacionais e espero contribuir da melhor forma 

possível para a formação de vocês. Participei pela primeira vez do MINIONU em 2015, 

como voluntária da Logística, que foi um primeiro contato incrível com o projeto. Fui diretora 

assistente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), comitê 

ministrado em espanhol em 2016, que, além de contribuir para o aprimoramento da língua 

estrangeira, foi uma experiência de crescimento pessoal e muito aprendizado. E agora estou 

imensamente grata e contente por poder conduzir parte do projeto este ano, com um tema 

tão importante e que tanto me toca. Espero que esta experiência seja para vocês tão 

enriquecedora quanto é para mim!  

Este guia de estudos é primordial para os senhores se prepararem para as 

discussões que teremos. Sendo assim, ademais da apresentação da equipe, ele está 

dividido em quatro partes para melhor entendimento: apresentação do tema, apresentação 

do comitê, posicionamento dos principais atores e as questões relevantes para discussão. 

Apesar do guia de estudos ser a principal fonte de informações para os senhores, 

gostaríamos de ressaltar a importância de se manter sempre bem informado. A equipe CDH 

2018 se empenha para garantir o melhor ambiente para as discussões produzindo material 

para melhor prepará-los. Assim, temos algumas ferramentas interessantes para mantê-los 

atualizados como o blog e os dossiês de cada delegação. Além disso, é possível nos 

encontrar na página do comitê no Facebook e através do nosso e-mail1, disponíveis para 

eventuais dúvidas e contato. Até outubro! 

 

Júlia Mendes – Diretora Assistente 

Olá senhores delegados (as), meu nome é Júlia Mendes Martins dos Santos, tenho 

19 anos e cursarei, durante o MINIONU, o 5º período de Relações Internacionais. No ano de 

2016 tive a minha primeira experiência no projeto, como voluntária interna, no comitê da 

                                                           
1 18minionucdh2018@gmail.com 

 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/cdh-2018/
https://www.facebook.com/CDH2018/
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Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) de 2030 e realmente me encantei por ele. 

Minha função era ajudar os diretores assistentes e o diretor no que fosse necessário para o 

bom andamento do comitê. Agora viverei uma nova etapa, como diretora assistente, 

auxiliando diretamente na elaboração e mediação das discussões acerca do tema proposto 

pelo nosso comitê, bem como na confecção de materiais de apoio que permitam que os 

senhores/senhoras conheçam mais sobre o tema do nosso comitê. Espero fazer o melhor 

possível para que vocês tenham uma ótima experiência e sintam o mesmo amor que eu 

sinto pelo MINIONU. 

Luísa Buzatti – Diretora Assistente 

Olá, Delegados! Meu nome é Luísa Buzatti, tenho dezenove anos e, durante o 

evento, estarei cursando o quarto período de Relações Internacionais na PUC Minas. Este 

será meu segundo MINIONU, e espero que seja tão gratificante e cheio de aprendizado 

quanto foi o do ano passado, quando fui Voluntária de Mídia.  

Ano passado pude conhecer mais detalhadamente todos os comitês e compreender 

melhor o que é realmente o MINIONU. Quando aquele evento chegou ao fim, o desejo de 

continuar fazendo parte dessa grande família foi se tornando cada vez maior. E agora estou 

extremamente feliz de ser Diretora Assistente de um comitê que trata da questão mutilação 

genital feminina na África e Oriente Médio. Um tema tão grave e importante que, tenho 

certeza, através do meu sincero envolvimento, me trará novos conhecimentos e muito me 

fará crescer como pessoa. Sendo assim, espero que este evento também seja uma 

experiência única para todos vocês, e o que for debatido aqui não tenha apenas um efeito 

momentâneo em suas vidas, mas que deixe em seus corações uma marca duradoura, além 

de acrescentar muito ao caráter de cada um e tornar mais sensível a maneira de vocês 

enxergarem o mundo. 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Normas, regras e padrões de comportamento são comuns em todas as sociedades 

no mundo. Estas, que são conhecidas como práticas tradicionais, estão associadas à cultura 

de um povo, e, normalmente, são divididas de acordo com idade, gênero, classe social e 

grupos religiosos, por exemplo. Considera-se a maior parte destas práticas como parte da 

identidade de um povo; uma forma pela qual uma sociedade expressa sua cultura. Porém, 

com a modernidade e o desenvolvimento, tanto científico quanto intelectual, algumas delas 

são vistas como violações dos direitos humanos. A maioria destas práticas afetam mais 

meninas e mulheres. Isto é comprovado quando analisamos vários exemplos como: 1) a 

preferência que certos povos dão a filhos homens – seleção pré-natal dos filhos - que leva 

ao infanticídio feminino e a noção de que homens são mais desejados que mulheres, 

induzindo à discriminação contra o sexo feminino; 2) casamentos arranjados e/ou forçados 

de meninas que ainda não possuem maturidade psicológica ou física; 3) o pagamento que 

maridos fazem para conquistar uma esposa – o que os leva a crer que a mulher é um objeto 

-; entre outros. (WHO, UNICEF, UNFPA, 1997). 

Uma tradição milenar que, como as citadas anteriormente, traz muitos malefícios 

para mulheres e meninas é a mutilação genital feminina, também conhecida como 

circuncisão feminina. Considera-se mutilação genital feminina – MGF – “todas as 

intervenções e procedimentos que envolvam a remoção parcial ou total dos órgãos genitais 

femininos externos ou que provoquem lesões nos órgãos genitais femininos por razões não 

médicas”. (WHO, UNICEF, UNFPA, 1997, p. 3). Ademais das consequências na saúde 

física e psicológica das vítimas, a MGF reforça, também, a inequidade dos sexos. 

Nas sociedades em que é praticada, a mutilação genital feminina é normalmente 

feita em crianças de 5 a 10 anos e tem bases religiosas, além de culturais e ritualísticas. É 

vista como uma forma de higiene, de preservar a mulher até o casamento e de honra para a 

família. O procedimento é feito sem anestesia, nem antisséptico, com ferramentas básicas 

como tesouras, facas, pedaços de vidro ou navalhas. A Organização Mundial da Saúde 

classifica a MGF em quatro diferentes tipos, que possuem graus variados de violência. 

(WHO, UNICEF, UNFPA, 1997). Segundo dados, cerca de 100 a 140 milhões de meninas e 

mulheres no mundo sofrem com o procedimento e aproximadamente 3 milhões morrem todo 

ano em decorrência disso. (OHCHR et al, 2008). 

 

2.1 A Prática da Mutilação Genital Feminina 
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A Mutilação Genital Feminina (MGF) inclui uma série de práticas que envolvem a 

remoção ou alteração completa ou parcial da genitália externa sem razões médicas. A 

prática era inicialmente conhecida como circuncisão feminina, entretanto, a expressão 

deixou de ser utilizada por fazer alusão à circuncisão masculina - mas diferentemente desta, 

a mutilação genital feminina representa uma intensa desigualdade de gênero. (OHCHR et al, 

2008). Isto porque a mutilação genital feminina implica, muitas vezes, na extinção do prazer 

durante o ato sexual, além de complicações à saúde como infecções urinárias, dificuldades 

no parto vaginal e dor ao coito que são levadas por toda a vida. (PALHARES; SQUINCA, 

2013). 

A MGF é mais recorrente em regiões da África, alguns países da Ásia e no Oriente 

Médio. Isto porque nestas regiões os valores patriarcais2 se encontram presentes e a figura 

do homem é considerada superior à da mulher. Além disso, essa realidade é apoiada pela 

maior parte da comunidade, inclusive pelas próprias meninas, devido à pressão social 

exercida sobre elas, uma vez que representa passagem para a vida adulta. Assim, tal 

prática é uma convenção social, sendo difícil ser abandonada sem que toda a comunidade 

também o faça. A percepção de que os ganhos sociais são maiores que as desvantagens – 

os danos provocados nas meninas - faz com que esta seja perpetuada. (OHCHR et al, 

2008). Dessa forma, os argumentos que são utilizados para legitimar e fundamentar a MGF 

perpassam desde um elemento identitário até mesmo um elemento ritualístico. “Em algumas 

comunidades, entende-se que reprime o desejo sexual, garantindo fidelidade conjugal e 

prevenindo comportamento sexual que seja considerado desviante e imoral”. (AHMADU et 

al, 2000 apud OMS, 2009). Em outras, é uma questão de higiene e é associada a uma ideia 

de “limpeza, suavidade, feminilidade e beleza, através da remoção de partes “masculinas” 

ou “sujas”, como o clitóris”. (GRANT, 2014, p.15).  Isto é confirmado pelo trecho abaixo:  

 

Quanto ao procedimento, a “mutilação genital feminina” era tradicionalmente 
realizada em meninas de 07 (sete) a 14 (catorze) anos, como um ritual de 
passagem para a puberdade, maturidade e vida adulta, integrando a 
concepção cultural do “tornar-se mulher”, ou ainda como forma de iniciação 
(para fins de pertencimento na comunidade de origem), purificação 
(espiritual ou sexual) e limpeza; a realização da prática era, portanto, 
geralmente acompanhada de ritos, festejos e celebrações que exultavam a 
transformação pela qual estavam passando as jovens. (GRANT, p.7, 2014). 

 

Em relação ao procedimento, algumas mudanças vêm sendo realizadas como a 

alteração da idade na qual o procedimento é feito. O relatório da UNICEF (2013) aponta que 

                                                           
2
 Valores patriarcais são caracterizados “por uma autoridade imposta institucionalmente, do homem sobre 

mulheres e filhos no ambiente familiar, permeando toda organização da sociedade, da produção e do consumo, 
da política, à legislação e à cultura. Nesse sentido, o patriarcado funda a estrutura da sociedade e recebe reforço 
institucional e, portanto, relacionamentos interpessoais e personalidade são marcados pela dominação e 
violência”. (BARRETO, 2004). 
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a MGF é realizada cada vez mais cedo. A prática que antes era feita na adolescência (entre 

os 10 e 14 anos), atualmente passa a afetar meninas de idade mais tenra (entre 5 e 9 anos) 

ou ainda bebês (de 0 a 4 anos). (UNICEF apud GRANT, 2014). 

O procedimento, que é uma espécie de ritual, normalmente é conduzido por 

mulheres mais velhas, anciãs ou excisadoras (especialistas na prática). Como se trata de 

uma tradição milenar, este é considerado uma “arte” que deve ser passada de geração em 

geração. Sendo assim, as anciãs, que também foram submetidas à mutilação feminina, 

aprendem o ofício com suas mães a partir de conhecimentos absorvidos pela própria prática 

através dos anos e não por médicos ou profissionais. (GRANT, 2014). 

 As meninas e mulheres que passam pela MGF normalmente enfrentam 

consequências para a saúde. Isto porque o ritual é feito sem qualquer assepsia ou 

anestesia, com objetos perfurocortantes que, na maior parte das vezes, são de uso coletivo. 

Estes vão desde tesouras, lâminas e navalhas até mesmo a pedaços de vidro ou espelho. 

Para que a excisadora possa realizar o procedimento com sucesso, conta com a ajuda de 

outras mulheres que seguram as meninas e as imobilizam. Entretanto, entre os setores mais 

altos da sociedade, pode ser realizado por um profissional da área da saúde. (GRANT, 

2014). 

 Esta tradição é, normalmente, apoiada por líderes tradicionais e religiosos, anciãos, 

estruturas de poder e até mesmo algumas comunidades médicas. Além destes, a própria 

população – homens e mulheres – suporta este tipo de atividade, uma vez que é um rito de 

inicialização do “ser mulher”, preparando-as para a vida adulta. Os ativistas que discordam 

do procedimento estão passíveis a penalidades locais. As meninas podem querer fazer 

parte da prática por pura pressão social. Inclusive, nas culturas em que a mutilação genital 

feminina é generalizada, o procedimento pode trazer orgulho e sensação de maturidade 

para as mulheres. (OHCHR et al, 2008). 

 Atualmente, grande parte das mulheres submetidas ao processo mora em 28 países 

africanos (regiões Oeste, Este e Nordeste da África) e alguns na Ásia e no Oriente Médio. 

Há, também, um aumento de mulheres submetidas ao procedimento na Europa, Austrália e 

Estados Unidos, em razão de imigrantes africanos e do sudoeste da Ásia nesses locais. 

Estima-se que cerca de 130 milhões de meninas e mulheres na África passaram por alguma 

forma de mutilação genital. (WHO, UNICEF, UNFPA, 1997). A figura abaixo ilustra a 

distribuição da MGF no mundo.  
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FIGURA 1 – Áreas no Mundo em que a MGF acontece e é relatada 

 

Fonte: WHO, UNICEF, UNFPA (1997). 

 

As áreas em cinza representam os locais onde foi relatada a ocorrência da mutilação 

genital feminina. Os pontos pretos representam comunidades de imigrantes que ainda 

realizam o procedimento mesmo fora de seu país de origem. Pode-se afirmar que a 

ocorrência do procedimento está, principalmente, em grande parte do continente africano e 

que ele ocorre em outras regiões devido à influência de grupos vizinhos e o deslocamento 

de comunidades tradicionais para novas áreas geográficas. (OHCHR et al, 2008). Na tabela 

1 temos os países africanos em que são relatadas ocorrências de mutilação genital 

feminina, de todos os tipos, e a prevalência desta em mulheres e meninas entre 15 e 49 

anos de idade, por ano. 
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TABELA 1 – Prevalência da mutilação genital feminina em mulheres entre 15 e 49 
anos. 

 

Fonte: OHCHR et al (2008). 

 

Já quanto aos tipos de MGF, tem-se a primeira classificação feita pela Organização 

Mundial da Saúde. Nela existiam 4 tipos de mutilação genital feminina: clitoridectomia, 

excisão, infibulação e uma quarta categoria, que abrangia outros procedimentos como a 

punção e a cauterização. Entretanto, alguns investigadores apontaram limitações nas 

classificações elaboradas em 1995, o que fez com que fossem criadas subdivisões, com o 

objetivo de captar toda a diversidade desse procedimento. (OHCHR et al, 2008). O quadro 

abaixo apresenta as divisões e subdivisões da MGF:  

QUADRO 1 – Classificações dos tipos de Mutilação Genital Feminina 

Classificação modificada da OMS, 2007 
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Tipo I: remoção parcial ou total do clitóris e/ou 

do prepúcio (clitoridectomia). 

São propostas as seguintes subdivisões, 

quando se torne importante distinguir as 

principais variações de mutilações do Tipo I: 

Tipo Ia, remoção apenas do prepúcio (capuz) 

do clitóris; Tipo Ib, remoção do clitóris com o 

prepúcio. 

Tipo II: remoção parcial ou total do clitóris e dos 

pequenos lábios, com ou sem excisão dos 

grandes lábios (excisão). 

 São propostas as seguintes subdivisões, 

quando se torne importante distinguir as 

principais variações documentadas: Tipo IIa, 

remoção apenas dos pequenos lábios; Tipo IIb, 

remoção parcial ou total do clitóris e dos 

pequenos lábios; Tipo IIc, remoção parcial ou 

total do clitóris, dos pequenos lábios e dos 

grandes lábios. 

Notar que na língua francesa, o termo excisão é 

frequentemente empregue como designação 

generalista, cobrindo todos os tipos de 

mutilação genital feminina. 

Tipo III: estreitamento do orifício vaginal 

através da criação de uma membrana selante, 

pelo corte e aposição dos pequenos lábios e/ou 

dos grandes lábios, com ou sem excisão do 

clitóris (infibulação).  

São propostas as seguintes subdivisões, 

quando se torne importante distinguir as 

variações da infibulação: Tipo IIIa: remoção e 

aposição dos pequenos lábios; Tipo IIIb, 

remoção e aposição dos grandes lábios. 
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Fonte: OHCHR et al (2008). 

 

2.2 Consequências da MGF 

  

As consequências da mutilação variam de acordo com o tipo de corte e sua 

profundidade, havendo resultados na saúde física, psicológica e social, de curto e longo 

prazo. (EIGE, 2013). No primeiro caso, inclui principalmente hemorragia e infecções que, 

caso persistam, podem causar a morte. Ademais, há o risco de transmissão do vírus HIV, 

uma vez que ocorre o uso compartilhado de objetos cortantes, como lâminas e navalhas. 

(WHO, UNICEF, UNFPA, 1997). Inclui também “[…] pânico severo, choque, […], tétano ou 

sepse3, retenção de urina, ulceração4 da região genital e lesão do tecido adjacente”.5 (WHO, 

UNICEF, UNFPA, p.11, 1997, tradução nossa). 

 No longo prazo, as consequências podem ser o “[…] surgimento de cistos e 

abscessos6, formação de quelóides7, dano da uretra resultando em incontinência urinária, 

dispareunia (dor durante o ato sexual) e disfunção sexual”.8 (WHO, UNICEF, UNFPA, p.11, 

1997, tradução nossa). Outrossim, pode haver a “obstrução do fluxo menstrual” (GRANT, 

p.7, 2014), assim como infertilidade. (GRANT, 2014). O surgimento de implicações durante 

o parto aumenta e a maioria das mulheres que sofreram mutilação utilizam a cesariana ao 

invés do parto normal. (OHCHR et al, 2008). Além disso, “a taxa de mortalidade de bebês, 

durante e imediatamente após o parto em mães sujeitas a mutilação genital, é mais elevada 

do que as da que não o foram”. (OHCHR et al, p.18, 2008). 

                                                           
3 “Infecção produzida por um germe capaz de provocar uma resposta inflamatória em todo o organismo. Os 

sintomas associados à sepse são febre, hipotermia, taquicardia, taquipnéia e elevação na contagem de 
glóbulos brancos. Pode levar a morte, se não tratada a tempo e corretamente”. (DICIONÁRIO MÉDICO, 
2014) 

4 “Solução de continuidade de uma superfície; perda de substância em superfície cutânea ou mucosa, com 
desintegração e necrose de tecidos [...]” (DICIONÁRIO MÉDICO, 2014) 

5 […] severe pain, shock, […] tetanus or sepsis, urine retention, ulceration of the genital region and injury to 
adjacent tissue. 

6 “Coleção de pus produzida em geral por um infecção bacteriana.[…] Pode causar febre, calafrios, tremores, 
vermelhidão e dor na área afetada.” (DICIONÁRIO MÉDICO, 2014) 

7 “Tumoração cutânea, compacta e dura, intradérmica, linear ou globosa, cuja superfície lisa, às vezes, emite 
expansões em forma de pinças”. (DICIONÁRIO MÉDICO, 2014) 

8 […] cysts and abscesses, keloid scar formation, damage to the urethra resulting in urinary incontinence, 
dyspareunia (painful sexual intercourse) and sexual dysfunction. 

Tipo IV: atos não classificados: todas as outras 

intervenções nefastas sobre os órgãos genitais 

femininos por razões não médicas, por 

exemplo: punção/picar, perfuração, 

incisão/corte, escarificação e cauterização. 
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 Ademais, há o comprometimento da vida sexual feminina, uma vez que ao remover o 

tecido genital, a cicatrização pode não ocorrer de forma correta, o que pode tornar o ato 

sexual um processo traumático e doloroso, além de reduzir a sensibilidade sexual. Com 

isso, problemas conjugais podem ser frequentes, já que a mulher, traumatizada com o 

ocorrido, tem medo de confiar em outras pessoas e em seu parceiro sexual. (EIGE, 2013). 

 As complicações psicológicas podem estar atreladas a distúrbios comportamentais, 

bem como “[…] ansiedade, depressão, flashbacks, pesadelos e transtorno de estresse pós-

traumático […]”9 (AKIDWA apud EIGE, p.25, 2013), irritabilidade crônica e frigidez. (WHO, 

UNICEF, UNFPA, 1997). 

 As consequências sociais também são de suma importância. As mulheres que se 

posicionam contra a prática e não passam pelo processo podem ser punidas, não serem 

consideradas aptas para casar e excluídas da comunidade em que vivem. (EIGE, 2013). 

Pelo fato da maioria das pessoas serem a favor de tal ato, o não cumprimento resultaria na 

quebra da tradição e valores milenares. (GRANT, 2014). 

 

2.4 Acordos Internacionais e Combate 

 

A mutilação genital feminina, independentemente de seu nível classificatório, é uma 

prática nociva sendo reconhecida como uma violação dos direitos humanos. Para 

salvaguardar esses direitos, são estabelecidos diversos tratados internacionais ou regionais 

com a expectativa de que sejam cumpridos pelos Estados. (OHCHR et al, 2008). 

Um exemplo é o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (p. 2, 1948) 

que prevê que: "ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes". Assim, comitês como o do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e organizações internacionais como Anistia Internacional e Cruz 

Vermelha apelam para que sejam adotadas medidas apropriadas e efetivas com vista à 

eliminação da mutilação genital feminina. (OHCHR et al, 2008). No quadro 2, temos alguns 

tratados internacionais e regionais que buscam o combate da mutilação genital feminina. 

 

QUADRO 2 – Fontes Internacionais e regionais de direitos humanos. 

                                                           
9  […] anxiety, depression, flashbacks, nightmares and post-traumatic stress disorder. 
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FONTE: OHCHR et al (2008). 

 

Para fazer com que estes tratados sejam efetivos, mecanismos devem ser 

desenvolvidos para os implementar em nível doméstico e alguns esforços devem ser feitos 

para proteger os direitos de mulheres e crianças. (WHO, UNICEF, UNFPA, 1997). Uma vez 

que a prática afeta essencialmente crianças, acaba por envolver o Comitê dos Direitos da 

Criança que preza para "que os Estados adotem medidas eficazes e adequadas no sentido 

de abolir quaisquer práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde das crianças", no 

qual se inclui a MGF.  (GRUPO, 2011). Além deste, o Comitê para a Eliminação da 

Discriminação contra as Mulheres, em sua Recomendação sobre a Circuncisão Feminina 

(Recomendação Geral nº. 14), solicita que sejam tomadas medidas para sanar quaisquer 

tipos de discriminação contra a mulher, o que inclui a MGF, pois esta, no modelo de 

comportamento sociocultural, serve como alicerce para a criação de ideias de inferioridade 

ou superioridade de um dos sexos. (COMITÊ PARA A ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 

CONTRA AS MULHERES apud OHCHR et al, 2008). 

As leis constitucionais de garantia dos direitos das meninas e das mulheres, assim 

como a legislação penal e as leis que protegem a criança, também fazem parte dos diversos 

métodos para a eliminação da MGF. (OHCHR et al, 2008). Os governos têm papel 

importante para que se alcance este objetivo, pois podem: 
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Organizar diversas campanhas públicas de sensibilização, iniciativas de 
educação e assegurar que sejam destinados recursos suficientes para a 
prevenção e resposta. Diversos ministérios devem colaborar nestes 
esforços, tais como os da saúde, finanças, educação, e informação, 
serviços sociais e dos assuntos da mulher. (OHCHR et al, 2008, p. 23). 

 

Além destes aparatos, é necessário que exista compromisso sólido e de longo prazo, 

visto que não existem medidas rápidas ou fáceis para se alcançar a erradicação. É 

importante compreender todos os setores da sociedade para que haja, de fato, a realização 

das ações e intervenções. Para isso, se englobam o plano internacional e o doméstico, 

partindo desde atores e agências internacionais até às pequenas esferas da educação, 

saúde, finanças e justiça. (OHCHR et al, 2008). 

A Organização das Nações Unidas está comprometida com a proteção dos direitos 

humanos e enfatiza a necessidade de avançar e proteger as vidas e a saúde, incluindo a 

saúde psicológica e sexual, de mulheres e crianças. Desta forma, é tarefa da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) apoiar programas e políticas que põem 

um fim na prática da mutilação genital feminina, em todas as suas formas. (WHO, UNICEF, 

UNFPA, 1997). 

Algumas abordagens devem ser desenvolvidas para coordenar atividades para a 

prevenção da MGF e garantir que o problema seja visto num contexto mais amplo dos 

direitos de saúde e reprodução das mulheres. Entre elas estão: o desenvolvimento de 

orientações para o treinamento de profissionais da saúde na prevenção da prática e no 

cuidado com a mulher que foi sujeitada a este procedimento e, também, o desenvolvimento 

de materiais que proporcionam mensagens sobre as implicações da MGF para a saúde, e 

defendem a proteção das crianças e mulheres. Além disso, é importante aumentar a 

conscientização sobre a prática nas agências das Nações Unidas – a importância de se 

promover a assistência, como por meio de financiamentos de programas locais -, dos 

tomadores de decisões e das autoridades de saúde sobre os efeitos da mutilação genital 

feminina na saúde e no desenvolvimento econômico e social. Também é importante a 

promoção de auxílio técnico e fornecimento de recursos para grupos nacionais que iniciarão 

atividades baseadas em comunidade focadas na eliminação do problema e de outras 

práticas prejudiciais que afetem a saúde de mulheres e crianças. Por fim, o auxílio a 

autoridades nacionais, não-governamentais e outros grupos de interesse no 

desenvolvimento de políticas para amenizar e erradicar a prática da mutilação genital 

feminina seria essencial. (WHO, UNICEF, UNFPA, 1997). 
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Almeja-se, então, o desenvolvimento da consciência de que a mutilação genital 

feminina é um problema e, consequentemente, encorajar a escolha coletiva pelo abandono 

da prática milenar. Um ponto importante para extinguir a prática é o empoderamento 

feminino. Com o auxílio de programas, ele promove a ideia da emancipação das mulheres 

no âmbito econômico, fornecendo incentivos à mudança nos comportamentos tradicionais 

criados pela sociedade em que a MGF persiste. O trabalho remunerado é uma das formas 

para consolidar a autonomia da mulher, pois tange as mais diversas dimensões de sua vida, 

influenciando em suas escolhas na saúde sexual, educação e dando a ela autoridade e 

liberdade para impedir que violem seus direitos. (OHCHR et al, 2008). 

 

2.4 Direitos Humanos Universais x Relativismo Cultural de um povo 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas direitos humanos são: 

 

[...] direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 
condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à 
liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, 
entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. O 
Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos 
governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos 
atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de 
grupos ou indivíduos. (NAÇÔES UNIDAS, 2016).  

 

Assim, partindo dessas determinações e do ponto de vista universalista10, a prática 

da MGF vai contra os Direitos Humanos. Considerando a média das idades em que as 

mulheres passam por tal procedimento, estas não escolhem fazer parte, mas sim são 

forçadas a isto, se tratando, portanto, de uma violência sexual. Ademais, é claramente uma 

violação da liberdade e da segurança da mulher, podendo até mesmo ameaçar o direito à 

vida, uma vez que muitas meninas morrem durante a prática. Ainda, infringe os direitos 

humanos na medida em que compromete o direito à integridade física e o direito à saúde 

sexual, reprodutiva e mental. Por fim, os princípios da igualdade e da não-discriminação são 

desrespeitados, uma vez que o machismo na sociedade é reforçado ao colocar as mulheres 

como não puras ou dignas de prazer sexual e como um objeto para a satisfação do marido e 

reprodução. (COUNTDOWN EUROPE, 2009). 

                                                           
10

 A corrente universalista afirma que a proteção dos Direitos Humanos não deve se resumir a uma questão 
interna de cada Estado, mas deve concernir todo o mundo, visto que a violação dos direitos humanos é uma 
questão que afeta toda a comunidade internacional. (MORAIS, 2012). 
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Por outro lado, pela visão relativista11, é necessário o respeito à prática da MGF, uma 

vez que vem de uma tradição milenar e é uma forma de expressar a identidade e a cultura 

de um povo. Há uma identificação cultural que remete a antepassados; é um resgate aos 

costumes antigos e faz com que a comunidade se aproxime e se identifique como 

pertencente àquele grupo. Os relativistas criticam a ideia dos universalistas no que diz 

respeito à internacionalização dos direitos humanos, uma vez que seria uma forma de impor 

valores ocidentais ao restante dos países do mundo.  (MONTANHA, 2012). 

Além disso, utilizando a ideia de direitos humanos dos universalistas, o direito à 

liberdade e de exercer a cultura está previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 como garantia fundamental e é interpretado como um estímulo para que 

cada sociedade seja livre para expressar sua cultura. No Egito, por exemplo, apesar da 

MGF ser proibida por lei, é difícil o fim da prática, uma vez que a população, motivada por 

preceitos religiosos, apoia e acredita ser uma manifestação cultural. De acordo com a 

Declaração citada, eles são livres para adotarem este pensamento e defenderem a prática 

da mutilação genital feminina. Há, inclusive, um alerta para a possibilidade de o 

procedimento ser autorizado novamente, já que deputados o defendem. (GRANT, 2014). 

Dessa maneira, da mesma forma que é utilizada como justificativa para a prática, a tradição 

e a identidade étnica são argumentos utilizados, - também -, na defesa da MGF quando se 

trata desse dilema travado entre os Direitos Humanos e sua universalidade e a liberdade de 

expressão cultural de um povo. 

                                                           
11

 Para a corrente relativista é impossível afirmar que os direitos humanos tenham um sentido homogêneo e 
universal em todas as regiões do planeta e para todos os povos. (MORAIS, 2012). 
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3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

O Conselho de Direitos Humanos tem por objetivos a promoção do respeito, a 

proteção de todas as liberdades fundamentais e direitos humanos a nível global. Para isso, 

pauta-se em análises das violações de direitos, promove assistência e educação na área 

dos direitos humanos, ajuda a desenvolver o direito internacional, analisa a atuação dos 

Estados-membros, se esforça para evitar abusos, responde a situações de emergência e 

serve de fórum internacional para o diálogo sobre questões de direitos humanos, 

estabelecendo, também, normas internacionais na área de direitos humanos. (CENTRO 

REGIONAL DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

O CDH foi criado em 2006 através da resolução 60/251 – que o oficializa, bem como 

suas funções - pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). Este órgão tem como 

intuito suceder a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, originada em 1946 

com a mesma finalidade. (MACÊDO et al, 2014). Esta comissão era um órgão prestigiado, 

mas algumas das novas características, que serão discutidas adiante, do Conselho de 

Direitos Humanos o tornaram ainda mais forte. (CENTRO REGIONAL DE INFORMAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

 Na ocasião de seu surgimento, o Conselho implantou um novo mecanismo de 

Revisão Periódica Universal de análise que tem por função examinar a situação dos direitos 

humanos de todos os 191 Estados-membros das Nações Unidas e providenciar 

recomendações a estes, que podem escolher aceitá-las ou não. Alterou também, o processo 

das reuniões para serem realizadas ao longo do ano, que antes eram condensadas em um 

mesmo período, aumentando a sua eficiência. Uma das mais importantes alterações diz 

respeito ao processo eleitoral dos Estados-membros. O antigo modo de eleição dos 

membros da comissão não era realizado publicamente, era à base da aclamação. Já o novo 

é feito pela Assembleia Geral das Nações Unidas onde os Estados que competem pelas 

vagas devem conseguir o apoio dos demais numa votação secreta e  os Estados-membros 

escolhidos necessitam pactuar com os direitos humanos. Isto mostra o comprometimento 

que devem ter na promoção e respeito aos direitos humanos, sendo que, caso isto não seja 

cumprido, podem ser suspensos do Conselho a partir de uma votação no mesmo órgão em 

que são escolhidos - que deve reunir dois terços de aprovação. (CENTRO REGIONAL DE 

INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

O Conselho de Direitos Humanos (CDH) é um órgão subsidiário da Assembleia Geral 

das Nações Unidas (AGNU). Dessa forma, deve prestar contas diretamente a todos os 

membros da ONU. Isto ocorre por meio de uma análise, a Revisão Periódica Universal, a 

cada cinco anos. Além disso, tal órgão deve analisar as resoluções propostas pelo conselho 

e, caso seja relevante, pode enviar as questões para o Conselho de Segurança das Nações 
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Unidas. Sendo assim, o comitê tem caráter recomendatório, sendo sua principal função a de 

recomendar as resoluções ao seu instrumento maior – o AGNU. (CENTRO REGIONAL DE 

INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Trata-se de um órgão intergovernamental, com sede em Genebra, Suíça, composto 

por 47 Estados com competência específica na área dos direitos humanos. A Composição 

do Conselho baseia-se na distribuição geográfica equitativa. Os assentos são distribuídos 

da seguinte forma: 13 lugares para Estados da África; 13 lugares para a região da Ásia-

Pacífico; 8 lugares para Estados latino-americanos e caribenhos; 7 para Estados europeus 

ocidentais e Estados Unidos; e 6 para Estados da Europa oriental. Os membros do 

Conselho servem por um período de três anos e não podem passar por uma reeleição 

imediata após dois mandatos consecutivos. (CENTRO REGIONAL DE INFORMAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Os Estados-membros, bem como Estados observadores, ONGs e instituições 

nacionais de direitos humanos, se reúnem para as sessões ao menos 3 vezes ao ano: 4 

semanas em março, 3 em junho e 3 em setembro, totalizando 10 semanas. Entretanto, se o 

mínimo de um terço dos Estados-membros solicitar, podem ser realizadas sessões 

especiais, a fim de abordar violações de direitos humanos em situações de emergências. 

(CENTRO REGIONAL DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017). Visando 

combater violações dos direitos humanos em todo mundo, contam com a presença de 

órgãos subsidiários como o Grupo de Trabalho de Revisão Periódica Universal, Comitê 

Consultivo, Procedimento de reclamação, Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas, Fórum sobre Questões de Minorias, Fórum Social, Fórum sobre Negócios 

e Direitos Humanos, Fórum sobre Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. 

(TAVARES, 20??). 

Alguns dos membros atuais do Conselho de Direitos Humanos têm seus mandatos 

vencidos no ano de 2017. Como o comitê simulado será em 2018, algumas alterações foram 

feitas em relação aos Estados-Membros, mas sem deixar de manter a equidade geográfica 

que é necessária ao órgão. 
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4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Apesar de todas as delegações serem de extrema importância para o andamento do 

comitê, alguns atores são de maior relevância para o tema. Seja porque é um país em que a 

população apoia a continuidade da prática da mutilação genital feminina, ou porque 

possuem elevados índices de mulheres que passaram pelo procedimento, ou ainda porque 

é um organismo ou Estado que têm grande atuação no combate e prevenção do que 

consideram um problema. É importante ressaltar, no entanto, que todas as delegações 

merecem atenção e contribuem para a diversidade de opiniões sobre o tema, o que leva a 

um enriquecimento do debate.  

 

 4.1 Djibouti 

 

O Djibouti está entre os países que mais perpetram a MGF. Ainda apegado a 

práticas milenares – sendo a cultura e o que a população acredita ser religião as razões 

principais –, cerca de 93% das mulheres já sofreram casos de mutilação, em que 63% 

ocorreram entre meninas de 5-9 anos, 22% de 0-4 anos, e o restante acima dos 10 anos de 

idade. Além disso, mais de 30% das meninas são vítimas da forma mais severa de 

mutilação (tipo III). (UNICEF, 2013). 

 “Várias campanhas foram iniciadas em Djibouti com o apoio de Organizações 

Internacionais, mas, por diferentes razões, a maioria delas teve pouco impacto significativo”. 

(MARTINELLI; OLLÉ-GOIG, 2012, tradução nossa)12. No ano de 1995, a Assembleia 

Nacional declarou ser ilegal a prática, porém apenas no ano de 2009 que foi criada uma 

emenda para criminalizar a não comunicação do ato às autoridades governamentais. 

(UNHCR apud UN, 2012). Segundo dados, até o ano de 2012, o artigo referido nunca foi 

utilizado. (MARTINELLI; OLLÉ-GOIG, 2012). 

 

4.2 Egito 

 

“Se pudéssemos erradicar a MGF no Egito, poderíamos nos livrar de um quarto dos 

casos em todo o mundo”. (NADAL apud KINGSLEY, 2015, tradução nossa)13 O país conta 

com altos índices de mutilação genital feminina (90%), devido ao fato de que mais da 

metade da sua população acredita que a prática é uma exigência religiosa. (UNICEF, 2016). 

                                                           
12 Several campaigns have been launched in Djibouti with the support of international organizations but for 
different reasons most of them have had little significant impact. 
13  […] if we were able to eradicate FGM in Egypt, we could get rid of one-fourth of the cases worldwide. 
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No ano de 2008, a MGF foi considerada ilegal no Egito e, a partir deste momento, os 

familiares que forçarem suas filhas a excisão podem ser condenados por 3 anos de cadeia. 

(CNN, 2016). Porém, a lei tem continuidade e poucos são os casos que viraram processos. 

(BBC, 2016). Após oito anos, criou-se uma emenda a fim de enrijecer as sanções aos 

praticantes, de acordo com o qual os médicos que realizam o procedimento podem pegar 

até 15 anos de cadeia (CNN, 2016) – cerca de 78% das circuncisões são feitas por 

profissionais da área de saúde, destes 67% médicos e os outros 11% por enfermeiros e 

demais profissionais da área. (UNICEF, 2016).  

 Apesar da mutilação genital feminina ser considerada crime, ela continua vigendo no 

Egito em consequência da maior parte da população ser a favor e islâmica. Com isso, existe 

a possibilidade de a circuncisão feminina voltar a tornar-se legal no país, uma vez que 

alguns deputados defendem a prática. (GRANT, 2014). 

 

4.3 Estados Unidos 

 

De acordo com os Centers for Disease Control and Prevention, há uma estimativa de 

que cerca de 513 mil meninas e mulheres estão em risco de sofrer a MGF nos Estados 

Unidos. Desde 1997, o número de mulheres menores de 18 anos que passaram pelo 

procedimento quadruplicou. (Centers for Disease Control and Prevention apud THE AHA 

FOUNDATION, 2016). A maior parte das vítimas são mulheres imigrantes ou de família 

estrangeira, provenientes, principalmente, de países em que a MGF é amplamente 

praticada. (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2002). 

Em 1996, o Congresso aprovou a lei federal que torna a MGF ilegal nos Estados 

Unidos. No entanto, dos 50 estados americanos, apenas 24 possuem leis estaduais contra a 

mutilação genital feminina. Em 2012, o Departamento de Estado e a Agência para o 

Desenvolvimento Internacional a partir da Estratégia para Prevenção e Resposta a Violência 

de Gênero Global14 define a MGF como uma forma de violência contra mulheres e meninas. 

Assim, em 2014, o governo dos Estados Unidos fez vários compromissos para lutar contra a 

prática no país, como estudos para determinar a quantidade de vítimas. (EQUALITY NOW, 

2016).  

4.4 França 

 

Desde o ano de 1983 a prática de mutilação genital é considerada crime no país. 

(EIGE, 201-?). A partir dessa data, a França começou a combater a circuncisão, que ainda 

                                                           
14

  U.S Strategy to Prevent and Respond to Gender-Based Violence Globally (2012). 
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era feita por imigrantes que mantinham tradições passadas de geração para geração. 

(INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES, 20--?). Estima-se que hoje mais 

de 61 mil mulheres foram submetidas ao procedimento no território francês. (EIGE, 201-?). 

 Apesar de não ter nenhuma lei específica, a França é umas das líderes de casos 

criminais relacionados à prática, e isso se deve ao fato de que há uma intensa fiscalização 

em crianças imigrantes até os seis anos de idade. (HARRIS, 2015) “A ação da França não 

se baseia puramente na repressão. Houve uma intensa de campanha de educação. 

Profissionais da área de saúde e educação foram treinados para estarem ciente do 

problema15”. (LICHFIELD, 2013, tradução nossa). 

4.5 Reino Unido 

 

A mutilação genital feminina foi observada no Reino Unido entre grupos de 

comunidades imigrantes. Estima-se que 60 mil meninas de 0 a 14 anos nasceram de mães 

que passaram pelo procedimento (UK GOVERNMENT, 2011) e que cerca de 4 mil novos 

casos acontecem por ano. (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2002). 

O Reino Unido ratificou várias convenções internacionais condenando a MGF. Desde 

1985, a prática é especificamente proibida. A legislação civil e criminal contra a mutilação 

genital feminina na Inglaterra, Wales e Irlanda do Norte foi substituída em outubro de 2003 

pelo Female Genital Mutilation Act 2003. Na Escócia, a Prohibition of Female Genital 

Mutilation Act 2005 é onde pode ser encontrada legislação semelhante. A legislação é bem 

severa e proíbe qualquer forma de ajuda, encorajamento e execução da prática. Além disso, 

o princípio da extraterritorialidade é aplicável, fazendo com que o crime seja punível mesmo 

se cometido fora do Reino Unido. (EIGE, 201-?). Pessoas que não protegem meninas do 

risco da MGF ou que realizam a prática são condenadas a pelo menos 14 anos de prisão, à 

uma multa, ou a ambos. (UK GOVERNMENT, 2011). 

4.6 Somália 

 

 A prática da MGF é quase universal na Somália. (GRANT, 2014). Não há nenhuma 

lei que condene o ato no país, o que faz com que a prevalência da circuncisão não tenha 

sofrido nenhuma mudança significativa com o tempo, continuando extremamente alta. Cerca 

de 98% das mulheres foram submetidas a excisão – a maioria delas sofreu infibulação – e 

mais de 60% da população acha que a mutilação genital feminina é correta e que deve 

perdurar. (UNICEF, 2013). A crença de que “[...] nenhuma mulher deve casar caso não 

                                                           
15 France’s action against FGM is not based purely on repression. There has been an intensive campaign 
of education. Health and education professionals have been trained to be aware of the problem. 
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tenha sido submetida à prática, […] que a MGF é uma exigência religiosa, torna a mulher 

pura e reduz o desejo sexual permanecem difundidas”. (IRIN, 2012, tradução nossa16). 

 Desde o ano de 1977, ativistas tentam extirpar a prática no país, que está enraizada 

em sua cultura e tradições. (US DEPARTMENT OF STATE, 2012). Essas pessoas 

enfatizam a necessidade de “[...] alertas de saúde, esquemas de capacitação da 

comunidade e dissociação do Islã [...]”. (IRIN, 2012, tradução nossa)17. Em 2012, a MGF se 

tornou inconstitucional, contudo, nenhum projeto de lei foi aprovado. Porém, em 2016, o 

governo da Somália afirmou estar compromissado em erradicar a MGF com a criação de um 

regulamento, apesar de saber o quão difícil vai ser atingir o objetivo. (DALY, 2016). 

 

4.7 Organizações Internacionais: OMS, UNFPA e UNICEF 

 

A Organização Mundial da Saúde se esforça para eliminar a mutilação genital 

feminina. A organização passou, em 2008, uma resolução para a eliminação da MGF. Esta 

visa a necessidade de ação em todos os setores, como: saúde, educação, finanças, justiça 

e assuntos femininos. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). 

O Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, tenta fortalecer os serviços de 

saúde para prevenir a MGF e suas prováveis consequências. Além disso, trabalha com 

organizações da sociedade civil e com líderes religiosos e tradicionais para tentar 

desvincular a MGF da religião e gerar suporte ao abandono da prática. Muitos países 

conseguiram, com o apoio da UNFPA, passar leis banindo a mutilação genital feminina, 

como a Nigéria e Gambia em 2015. (UNFPA, 2017). 

A UNICEF, junto com o UNFPA, co-lidera o maior programa para eliminação da 

MGF. Atualmente, o Programa conjunto sobre a mutilação genital feminina cobre 16 países 

na África e o Iêmen. Eles atuam em todos os níveis com governos, comunidades, líderes e 

outros parceiros e suas atividades vão desde novas políticas e legislação para o abandono 

da prática até a prevenção e o cuidado com as vítimas. (UNICEF, 2016). 

Os três órgãos unem forças no combate a questão e, em 1997, publicaram uma 

declaração conjunta contra a prática da MGF. Desde então, grandes avanços foram 

alcançados a partir de pesquisas, trabalhos entre comunidades e mudanças em políticas 

públicas. Entre eles estão: maior envolvimento internacional no assunto e criação de 

organismos de monitoramento internacional e resoluções que condenam a prática. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). 

                                                           
16 Women in Somalia often cannot get married without undergoing the practice, and the beliefs that FGM/C 
is a religious requirement, makes women pure, and reduces sexual libido remain widespread. 
17 Carrying out community empowerment programmes, raising awareness of the health effects of the 
practice and delinking it from Islam. 
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5 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 

 

O guia de estudos é uma ferramenta essencial de aprendizado, aprofundamento e 

entendimento do tema que será discutido no comitê. Dessa forma, levando em consideração 

o exposto neste guia, são colocadas questões relevantes para a reflexão dos delegados. 

Tais questões são importantes para guiar nas pesquisas e auxiliar na posição atual dos 

países representados, corroborando, então, para debates mais frutíferos e coerentes. 

• Para a delegação que represento, é possível afirmar que a mutilação genital 

feminina é uma violação dos direitos humanos?  

• Considerar que a mutilação genital feminina é uma tradição milenar que deve ser 

preservada é uma forma de ignorar os direitos humanos?  

• Afirmar a mutilação genital feminina como uma violação dos direitos humanos é 

uma forma de impor uma cultura (a dos direitos humanos) sobre outra (sociedades 

tradicionais)? 

• Devemos tentar universalizar os direitos humanos em culturas tradicionais? Quem 

os deve determinar? 

• É possível estabelecer uma forma padrão de implementação de políticas públicas 

contra a MGF? Qual é o papel das OI's e ONG's neste processo? 

• Como ajudar as comunidades a estabelecer ligações entre a MGF e a equidade 

social para as gerações futuras? 
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importância. Esta, na verdade, representa o grau de demanda para o pronunciamento 
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