
 

 

 

O País  

A África do Sul, oficialmente reconhecida como República da 
África do Sul, tem como forma de governo uma república 
parlamentar baseada em democracia constitucional. É um país 
situado na ponta sul do continente africano, com 2.789 km de 
costa que se estende ao longo do Oceano Índico e Pacífico. 
Possui três capitais, sendo: Pratória (capital administrativa); 
Cape Town (capital legislativa); Bloemfontein (capital judicial). O 
país possui como área total aproximadamente 1,3 bilhões de 
km² e tem uma população com mais de 54 bilhões de 
habitantes, o que explica suas 11 línguas oficiais, além da grande 
diversidade étnica. A África do Sul é um mercado emergente de 
renda média com abundante oferta de recursos naturais, 
possuindo um PIB, por capita, de U$ 13.200. Algumas 
organizações as quais o país participa são: BRICS, Organização 
Mundial do Comércio (OMC), União Africana (UA), Organização 
das Nações Unidas (ONU), entre outros. 

A Mutilação Genital Feminina 

A Mutilação Genital Feminina – MGF - é uma prática cultural 
incorporada a tradições africanas que não podem ser 
totalmente dispensadas. Apesar de os tratados internacionais 
considerarem a MGF como uma imensa violação dos direitos 
humanos das mulheres, comunidades isoladas além de 
migrantes no país, incluindo sudaneses e outras comunidades 
africanas continuam realizando esse processo. A África do Sul 
promulgou legislação subsidiária para abordar a mutilação 
genital feminina. A Lei da Criança proíbe expressamente a 
mutilação genital ou a circuncisão das crianças do sexo 
feminino. Contudo, alguns esforços para a preservação dos 
Direitos Humanos são notáveis. 

 

 

 

Considerando a mutilação genital feminina uma violação 
desses direitos, existe uma lei que proíbe tal prática além de 
uma intensa iniciativa do governo para sua erradicação, 
incluindo oficinas nacionais de pesquisa e sensibilização em 
áreas onde a MGF era prevalente. 

Direitos Humanos 

A África do Sul tem proteções constitucionais fortes no que 
tange os direitos civis e políticos. No entanto, muitas leis e 
práticas do país, particularmente nas áreas de justiça feminina 
e juvenil, refugiados e tráfico de pessoas violam direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos. Além disso, 
desemprego, corrupção e abuso de poder é um problema 
bastante presente no Estado. Contudo, alguns esforços para a 
preservação dos Direitos Humanos são notáveis. 
Considerando a mutilação genital feminina uma violação 
desses direitos, existe uma lei que proíbe tal prática além de 
uma intensa iniciativa do governo para sua erradicação, 
incluindo oficinas nacionais de pesquisa e sensibilização em 
áreas onde a MGF era prevalente. 
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