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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República da Colômbia é um país situado no Norte da América do 
Sul, na fronteira com o Mar do Caribe, entre Panamá e Venezuela, e 
na fronteira com o Oceano Pacífico Norte, entre o Equador e 
Panamá. Sua capital é Bogotá. Tem uma população formada por 
cerca de 47.220.856 milhões de habitantes, com alguma diversidade 
étnica: dentre eles mestiços, afro-colombianos e ameríndios. Seu PIB, 
per capita, é de US$ 14.200. O país tem uma economia significativa 
na América Latina, sendo a quarta potência na região. A Colômbia é 
integrante de diversas organizações internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização dos Estados 
Americanos (OEA), União de Nações Sul-Americanos (UNASUL), 
dentre outras. 

A Mutilação Genital Feminina 

O procedimento ocorre em uma única tribo da América Latina, o 
povo Emberá da Colômbia.  A prática é uma tradição desse grupo 
étnico, e consiste na retirada do clitóris da mulher, ainda quando 
bebê. Segundo a crença trazida pelo povo, a não retirada do clitóris 
deixaria, no futuro, a mulher “envergonhada”, pois eles acreditam 
que se este não for cortado, ele se tornará um pênis. Entre o povo 
Emberá a prática da mutilação genital feminina (MGF) recebe o nome 
de “curación”. Algumas teorias sobre a origem da prática sugerem 
que ela foi adotada por comunidades africanas trazidas como 
escravos para o continente, e há evidências anedóticas de que 
algumas comunidades afro-colombianas ainda o praticam. Outra 
teoria sugere que um hermafrodita já nasceu na comunidade e as 
parteiras agiram para evitar a possibilidade de uma menina se tornar 
um homem, como forma de “corrigir o defeito”, removendo o “lado 
masculino” delas. A prática foi descoberta entre os Emberá após a 
morte de duas meninas recém-nascidas em 2007, em Pueblo Rico. 
Centrando-se nos dois municípios em que as meninas morreram, as 
autoridades de saúde pública, os defensores dos direitos humanos e a 
ONU procuraram encontrar a origem da prática e detê-la. A prática 
ocorria de forma oculta, era um segredo bem guardado na 
comunidade. Oficialmente, líderes dos Emberá dizem que a prática 
foi proibida. Após vários anos de pesquisa antropológica apoiada pela 
FNUAP e uma campanha de educação entre parteiras e outras 
mulheres, autoridades indígenas nacionais proibiram a “curación” em 
2012 e pediu punição em estoques de madeira para quem a praticar. 

 

Direitos Humanos 

Apesar da República da Colômbia possuir uma 
consituição bem estruturada, com o objetivo de 
salvaguardar os direitos do cidadão existem denúncias de 
violação desta, nos direitos humanos. Os civis na 
Colômbia continuam sofrendo graves abusos perpetrados 
por guerrilheiros, bem como por grupos sucessores aos 
paramilitares que surgiram após um processo oficial de 
desmobilização paramilitar, há uma década. A violência 
associada ao conflito armado interno da Colômbia 
deslocou à força mais de 6,8 milhões de 
colombianos. Defensores de direitos humanos, 
sindicalistas, jornalistas, líderes indígenas e afro-
colombianos e outros ativistas comunitários enfrentam 
ameaças de morte e violência, mas os guerrilheiros 
raramente são responsabilizados por violações de direitos 
civis. Se tratando da MGF, existem políticas públicas que 
auxiliam na disseminação do conhecimento sobre as 
consequências geradas a mulher pela prática, à fim da 
eliminação, assim como a contemplação da morte 
ocasionada pela prática da MGF na lei do feminicídio. 

 



 

 


