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INTRODUÇÃO 

O continente africano é admirável não apenas pelo seu passado histórico mas 

igualmente pelos seus costumes que sempre se apresentaram singulares face às 

culturas de outros povos. 

É muito patente em África a entrega quase total aos costumes herdados, a 

obediência à cultura, e a devoção aos antepassados e seus cultos religiosos. E em 

Moçambique a regra é manifestamente a mesma. 

Temos conhecimento da diversidade de rituais que se realizam em alguns países 

do continente negro. Tomemos, a título de exemplo, certos rituais praticados por 

determinadas tribos. Em Angola, os Muilas, no sul do país cumprem o “Nhaneca” – 

cerimonial de passagem para a fase adulta – constituído pela reunião de todos os 

membros da família para uma festa (Efiko) de duração prolongada. Na Guiné, os 

Manjacos cumprem o “Firquija”. Aqui, constrói-se um boneco de pau – em 

homenagem ao falecido representante máximo da família (também designado por   

“homem grande”) – e coloca-se no centro do quintal da casa de habitação dos 

membros vivos desse antepassado. Conversa-se e consulta-se a figura como se o 

“homem grande” continuasse vivo; ainda na Guiné-Bissau, os Felupes, fazem cortes 

na barriga com o intuito de sinalizar a puberdade, como forma de reconhecer a 

maturidade masculina. E em Moçambique, vários grupos étnicos têm por hábito 

abençoar os defuntos através da bebida vertida numa árvore. Para a realização de um 

casamento, a família da mulher exige o “Lovolo” – o dote – que, na maioria das 

vezes, se traduz na entrega de dinheiro ou cabeças de gados por parte do noivo à 

família da noiva. Algumas mulheres são submetidas ao ritual do “puxa-puxa” 

(alongamento dos pequenos lábios genitais) ou à circuncisão dos órgãos genitais 

femininos. 

Ao longo de muitos anos ouvimos falar em cerimónias tradicionais e desde 

então ficou-nos claro a influência que a cultura desempenha na condução da vida das 

pessoas. Foi nesse contexto que conhecemos o flagelo da mutilação genital feminina 

(MGF) praticada em vários grupos étnicos em África, e em Moçambique especial.  
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O objecto do nosso estudo recai precisamente sobre a mutilação dos órgãos 

genitais femininos enquanto questão de auto ou heterolimitação de direitos 

fundamentais, analisado à luz do Direito moçambicano.  

Escolhemos este tema no âmbito da dissertação do Mestrado em Ciências 

Jurídico-Políticas em virtude da actualidade da respectiva discussão. Trata-se, 

efectivamente, de um fenómeno entendido por muitos (e por nós também) como um 

claro atropelo à liberdade religiosa, de consciência e de culto bem como da expressão 

cultural, por reconhecermos que a dignidade da pessoa humana é inviolável e que a 

sua asserção corre riscos insanáveis decorrentes da execução incessante deste ritual. A 

nossa opção por esta temática está ainda ligada ao facto de acreditarmos que o 

presente trabalho poderá, de alguma forma, contribuir para chamar a atenção, ou 

simplesmente não deixar cair em esquecimento, toda a problemática que gira em 

torno do nosso objecto de estudo.  

No fundo, deparamo-nos com a questão que procura esclarecer se a MGF 

resulta ou não de uma manifestação individual. A controvérsia, que se vem arrastando 

como uma verdadeira problemática nos últimos tempos, resulta da tentativa de obter 

respostas no contexto do complexo mundo da manifestação cultural, na medida em 

que as liberdades que daí advêm contendem com outros direitos constitucionalmente 

protegidos. Este problema adquire uma incidência prática com dimensão internacional 

devido, em parte, à altruísta preocupação de vários países em garantir a civilização 

universal, até mesmo como um meio eficaz de se promover o desenvolvimento 

económico e social e a ordem pública internacional. Além disso, com os acordos 

internacionais cada vez mais avultosos, de que resulta forçosamente a crescente 

globalização, é impossível permanecer-se desprendido face a essa realidade.  

Cingimos o local das nossas aspirações a Moçambique porque, antes de mais, 

existe uma relação embrionária entre nós e este País. Este foi o factor que prevaleceu 

na nossa opção geográfica, tendo em vista o nosso principal objectivo, o estudo da 

MGF à luz do direito moçambicano, e, simultaneamente, pensamos ser esta a forma 

que encontrámos para dar o nosso contributo ao desenvolvimento deste Estado de 

Direito.  

Por outro lado, porque, ao contrário da realidade social e extremamente 

subdesenvolvida dos vários Países africanos onde está confirmado um número 
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elevadíssimo de vítimas destes rituais, Moçambique apresenta-se como um País mais 

democrático, mais desenvolvido em relação àqueles, mais receptivo às mudanças, 

com uma preocupação mais acentuada pela afirmação da igualdade, da defesa da 

dignidade e também mais aberto à recepção e efectivação dos direitos universais. 

Apesar desta posição, ainda verificam-se, no interior de Moçambique, alguns casos de 

MGF a descrever infra.  

Partindo deste ponto de vista, achámos interessante estudar que tratamento 

receberia ali um disseminado caso de MGF, motivado pela consciência religiosa ou 

cultural. Pareceu-nos ainda sedutor analisar a posição actual destes rituais tradicionais 

no contexto de um Moçambique cada vez mais moderno e a possível harmonização 

entre estes “dois cosmos”.  

Para confirmarmos a persistência destes rituais, encetamos algumas entrevistas 

a cidadãs que passaram por esta tenebrosa experiência de mutilação – mulheres essas 

que nasceram no meio rural e hoje compõem o grupo da classe média – em 

Moçambique. Contudo, o conteúdo original dessa pesquisa, não será aqui introduzido. 

As entrevistas tiveram a exclusiva pretensão de criar um entrosamento concreto com 

o problema da MGF.  

Essa realidade tem sido alvo de interpelações complexas e suscita posições 

divergentes entre os mais prestigiados juristas e especialistas nas diversas áreas 

sociais. Ao longo do trabalho pretendemos apreciar as questões proeminentes acerca 

do tema, bem como tentaremos apresentar respostas, adoptando como base o 

tratamento constitucional do Estado de Direito moçambicano. Por isso, é oportuno 

indicar que o nosso trabalho, seguindo o método de ensaio, não prescindirá também 

das nossas convicções pessoais.   

Tendo em conta as razões e resultados primordiais da MGF, afinámos o estudo, 

em três principais grupos: agregamos, na primeira parte, os institutos de direito 

constitucional; o segundo grupo ficou destinado à cultura ou multiculturalismo e os 

seus efeitos (gerais e penais); e, no último, avaliámos os axiomas fundamentais de 

Direito Civil, no que toca aos direitos de personalidades e a sua relação com a MGF 

vigente em Moçambique.   



 4 
                                                                                                                                       
 

A nossa apresentação não tem como finalidade nem a análise etimológica dos 

conceitos, nem o estudo tecnicamente detalhado dos institutos presentes na obra, sem 

prejuízo da importância que essas artes desempenham para o Direito.   

Parece-nos oportuno adiantar que não é nosso intento avançar com uma 

dissertação fundamentalista, nem tão-pouco sensacionalista, não obstante o tema 

seleccionado versar sobre questões muito sensíveis da pessoa humana. 

Nas páginas que se seguem tentaremos não só focar a nossa abordagem no 

objecto de estudo supra referido, como também faremos algumas referências desta 

problemática à luz do Direito Internacional, aludindo, por vezes, ao Direito Português. 

 

1. Contextualização do problema  

Em aproximadamente 28 países (1) do continente africano, entre os quais o 

norte de Moçambique (2), é costume reiterado a execução de alguns rituais de 

iniciação. Na maior parte das vezes, esses rituais consistem no corte dos lábios 

inferiores e/ou superiores das mulheres e meninas entre 1 e 16 anos (3). Segundo a 

OMS, existem, confirmadas, quatro formas de execução ordenadas conforme a 

gravidade do tipo, designadamente (4):  

                                                
(1) Segundo os últimos dados oficiais da ONU, disponíveis electronicamente em:  
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/detail/153141.html. Os sítios da internet referidos ao 
longo do presente trabalho estavam disponíveis em Agosto de 2010.  
(2) A Amnistia Internacional realizou pesquisas de terreno no norte de Moçambique e descortinou que 
existem casos de “extracciones de órganos humanos para fines rituales en las provincias de Nampula y 
Niassa”. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Informe 2005, El estado de los derechos humanos en el 
mundo, Madrid, Editorial Amnistía Internacional EDAI: 2005, p. 299. Veja-se ainda o relatório da 
UNICEF Mozambique (2008) sob o título “Violência, Exploração e Abuso Sexual de Crianças. Análise 
da cobertura jornalística e recomendações para os media”, p. 8. Documento disponível em 
http://www.unicef.org/mozambique/UNICEF_MISA_Analise_de_Imprensa_e_Recomedacoes_-
_Proteccao_da_Crianca_Novembro_2008.pdf. 
(3) Ao longo do nosso trabalho sempre que usarmos a palavra “mulher” estar-nos-emos a referenciar às 
mulheres adultas e as locuções “meninas ou crianças” servirão para identificar as pessoas do sexo 
feminino com menos de 18 anos. É importante sublinhar que no ordenamento jurídico moçambicano, 
são considerados menores todos os indivíduos com menos de 21 anos de idade, conforme prevê o 
artigo 122.º do CCM: “São menores as pessoas de um e outro sexo enquanto não perfizerem vinte e um 
anos de idade”. No mesmo sentido, o artigo 130.º do CCM determina que “Aquele que perfizer vinte e 
um anos de idade adquire plena capacidade de exercício de direitos, ficando habilitados a reger a sua 
pessoa e a dispor dos seus bens”. 
(4) Classificação extraída do Relatório Oficial Countdown 2015 Europe em: 
http://www.countdown2015europe.org; 
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• TIPO I: A Clitoridectomia restringe-se ao corte do prepúcio com ou sem  

extracção do clítoris. 

• TIPO II: Na Excisão assiste-se à remoção dos lábios inferiores, do prepúcio e 

do clítoris, podendo eventualmente verificar-se também a ablação dos grandes 

lábios.    

• TIPO III: Na Infibulação transfigura-se o orifício vaginal através do 

estreitamento do mesmo, provocado pela escarificação dos pequenos lábios ou 

dos grandes lábios ou de ambos. Nesta forma de execução, os órgãos genitais 

femininos sofrem intervenções irreparavelmente nocivas a nível estético e 

funcional.   

• TIPO IV: Todos os outros actos nefastos carecidos de razões médicas (5). 

                                                                                                                                      
http://www.sabiasque.pt/images/storias/familia/mutilao.genital/feminina.pdf. V. ainda, DIAS, Augusto 
Silva, Faz sentido punir o ritual do fanado? Reflexões sobre a flexibilidade da excisão clitoridiana, in 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, n.º 2, Ano 16, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 195.   
Em geral, as estatísticas reportam que a maior parte dos Países que praticam os três primeiros tipos 
identificados de MGF são Estados onde a religião dominantemente professada é a muçulmana. O norte 
de Moçambique é composto por um grande número de habitantes muçulmanos, o que, de alguma 
forma, explica a existência destas práticas. Não obstante o costume ser praticado por outros grupos 
sociais de outras zonas do País é no norte onde se registaram os casos de excisão.  
(5) É, precisamente, neste grupo que se insere o ritual de “Puxa-Puxa”, como é vulgarmente 
identificado. No Norte de Moçambique, existe o “Muali”: ritual de passagem para a fase adulta e o que 
define a sua realização nas mulheres é o aparecimento do ciclo menstrual. Procede-se ao alongamento 
dos lábios inferiores – “Matunas” como são tradicionalmente conhecidos – até ficarem avolumados. 
Numa pasta oleosa, mergulha-se o polegar e o indicador, de cada mão, para permitir o deslizamento 
dos dedos, depois segura-se os lábios inferiores (do lado direito e esquerdo) e puxam-nos em suaves 
movimentos e longos, repetitivamente, por vários dias. Este processo antecede a realização da 
cerimónia. É muito importante que as meninas se apresentem no local predeterminado, para receberem 
os “ensinamentos”, já com as “Matunas” trabalhadas. Por isso, as anciãs realizam uma inspecção para 
certificarem que elas praticaram o “puxa-puxa”. A segunda fase consiste em passarem uns dias longe 
de casa, num lugar discreto, normalmente as anciãs ou curandeiras oferecem a própria casa para as 
albergarem o tempo necessário para a realização do rito, mas as despesas desta estadia estão todas a 
cargo dos familiares das meninas que contribuem com dinheiro para a alimentação e compra das 
“Capulanas” (tecidos tradicionais que servem de vestuários como por exemplo saias ou xailes). 
Antigamente esta cerimónia perdurava 7 dias, mas actualmente realiza-se em 3 dias. Nesta etapa, as 
anciãs falam da importância do ciclo menstrual na vida de uma mulher. Transmitem os seus 
conhecimentos sobre a manutenção do casamento. Ensinam como cuidarem dos seus respectivos 
maridos, a satisfazê-los sempre e em qualquer vertente (sexual, social, os cuidados domésticos e a 
higiene íntima de ambos). São as esposas que lavam, engomam as roupas dos maridos, preparam a 
água do banho e as refeições, cuidam dos filhos, das visitas que ficam hospedadas em suas casas e 
aprendem a participar num funeral. A satisfação sexual do marido é fundamental, por isso as anciãs 
explicam-lhes que as “Matunas” têm a função de conferir um prazer sexual extra ao homem, uma vez 
que os gigantes lábios nos seus movimentos “envolvem” melhor o órgão sexual masculino. Na última 
fase, reúne-se os familiares das meninas para uma grande festa. Comemora-se a chegada da mulher 
adulta. Normalmente, as meninas estão preparadas para este ritual porque desde pequenas que são 
ensinadas a viver com base na tradição. Injecta-se nas crianças o espírito de responsabilidade pela 
continuidade da tradição e cultura do povo “Macua”. E como estas crianças não conhecem outras 
verdades, poucas alternativas lhes restam. Os costumes justificam todas as suas acções: as que 
entendem e as que mesmo sem perceber muito bem, executam. Fonte: Entrevista concedida por uma 
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Todas estas formas de intervenção que molestem ou que redundem na remoção 

total ou parcial dos órgãos genitais femininos sem fundamento terapêutico são, hoje, 

designadas de MGF. 

São apontadas − por quem as executa (6) − várias razões de ordem sociocultural 

e também de carácter religioso para a realização desse ritual. Assim, a MGF garante a 

virgindade, fortalece a fertilidade e evita que o clítoris sufoque a criança durante o 

nascimento (7). Ao mesmo tempo, decepa o impulso sexual da mulher em prol do 

total prazer masculino, proporciona maior higiene dos órgãos genitais e acautela o 

crescimento do clítoris.  

Acredita-se que a menina ou mulher que não cumpre esta tradição reduz na 

totalidade a possibilidade de se casar com os autóctones da sua colectividade, 

sofrendo discriminações. Perde-se o futuro e os direitos no seio da comunidade e 

desrespeita-se gravemente a cultura. Analogicamente, estas realidades levam-nos a 

viajar no tempo e no espaço até à China, onde a cultura de mutilar os pés, conhecida 

por “enfaixamento”, foi erigida a padrão de beleza. Julgava-se que a estética rezava 

que a mulher possuísse os pés muito pequenos enquanto ideal de perfeição. Assim, os 

pés normais representavam o sinónimo do imoral e restringiam a possibilidade de se 

casarem. Para tal, era preciso deformar os pés até alcançarem a “forma venerada”. O 

enfaixamento causou infecções tenebrosas, apodrecimento da pele e até mortes, de 

modo análogo ao que acontece com a MGF.  

Mas a verdade é que, por mais fundamentos que se apresentem a favor do ritual 

de passagem, o argumento religioso não devia de todo ser considerado, pelo facto de 

se ter provado que esta prática não é alvo de recomendações dos livros sagrados de 

                                                                                                                                      
mulher que viveu este ritual. Nampula – Moçambique: 21 de Abril de 2010. Por: Hermenegildo 
Machango. Cfr. outras referências em: 
http://www.citizenjournalismafrica.org/en/node/1269; 
http://www.agenciaaids.com.br/noticias-resultado.asp?Codigo=7565; 
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=7587; 
http://foreverpemba.blogspot.com/2007/08/moambiquecabo-delgado-os-velhos-ritos.html. 
(6) Na maior parte das vezes, por tradição, são as avós, mães ou sogras que detêm a responsabilidade de 
encaminhar a neta, filha ou nora para o processo de excisão. Mas estão longe de serem as executoras 
imediatas do acto, que é deixado a cargo de outras anciães ou curandeiras.   
(7) BISHOP, Jeffrey P., Modern Liberalism, Female Circumcision, and the Rationality of Traditions, 
Journal of Medicine and Philosophy, 2004, Volume 29, n.º 4, pp. 478 – 479.  
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nenhuma das religiões conhecidas. No que toca às convicções criadas à volta desta 

problemática, entendemos nós, e muitos outros, não fazerem qualquer sentido 

enquanto se apresentarem perniciosas e desprovidas de comprovação científica.  

 

2. Consequências da Mutilação Genital Feminina 

Antes de centrarmos as nossas atenções na enunciação das consequências que 

recaem sobre as crianças e mulheres que são submetidas ao ritual ora sub judice, 

importa fazermos uma sumária referência ao seu modus operandi. Antes de mais, os 

potenciais executores da excisão não apresentam qualquer instrução médico-sanitária. 

Por outro lado, contra toda e qualquer regra de higiene e saúde pessoal ou colectiva, 

recorrem-se a objectos cortantes não esterilizados, como por exemplo: navalhas, 

pedras aguçadas, facas, latas cortadas, vidros, entre outros. Usualmente, o mesmo 

objecto é utilizado diversas vezes para diferentes fins e pessoas. Por último, não são 

ministrados anestesias ou analgésicos capazes de reduzir as dores, evitar infecções e 

facilitar a cicatrização das mazelas provocadas pela intervenção, potenciando-se dessa 

forma o agravamento das sequelas que advêm da MGF. Assim, passamos de imediato 

à enumeração das complicações a que ficam sujeitas as molestadas. 

A nível fisiológico nota-se, por um lado: 

• Perda gravosa de sangue/ hemorragias incessantes (MGF dos tipos I,II,III); 

• Dificuldade em deslocar-se com normalidade;  

• Desenvolvimento de infecções urinárias perigosas que, na maior parte das 

vezes, são fatais; 

• Contágio pela bactéria anaeróbica clostridium tetani, a responsável pelo 

tétano; 

• Problemas menstruais e dores pélvicas crónicas; 

• Frequentes mortes à nascença devido a inabilidade de expulsar o nascituro 

do estreitado orifício vaginal (8) (Tipo III). 

Por outro lado, observa-se grandes dificuldades em: 

                                                
(8) EKE, Ndu, KANU, E. O., NKANGINIEME, M. D., Female Genital Mutilation, a global bug that 
should not cross the millennium bridge, World Journal of Surgery, 23, 1999,  p. 1083.  
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• Obter a cura do ferimento; 

• Ter relações sexuais regulares, isto é, sem dores profundas; 

• Obter a satisfação no acto sexual; 

• Engravidar;   

Similarmente aos efeitos supra apontados, a mutilação origina complexos problemas 

de foro psíquico, de difícil reparação, que duram para toda uma vida. Entre eles 

constatam-se:  

• Traumatismo mental; 

• Fobias nervosas; 

• Défice de auto-estima/ complexo de inferioridade; 

• Intolerância para com a estrutura do próprio corpo e desvalorização íntima; 

• Perturbações mentais; 

• Síndroma da mulher maltratada (9), etc. 

Esses, apesar de não exaustivamente enumerados, constituem de um modo geral 

os malefícios primordiais que se verificam em qualquer menina ou mulher adulta 

submetida ao ritual que culmina com a mutilação dos órgãos exteriores femininos. 

Para finalizarmos esta apresentação, queremos salientar que tais formas de execução 

não só enfraquecem a condição feminina, como também abalam visceralmente o seu 

motor «funcional» e, tal como entende Sgreccia, o corpo não é apenas o físico, é 

também o espírito (10).  

Iremos, no ponto seguinte, agregar e ponderar todos esses resultados no 

contexto paradigmático do Estado de Direito. 

 

 

 

 

                                                
(9) Note-se que BELEZA, Teresa Pizarro, Legitima defesa e género feminino: paradoxos da “ feminist 
jurisprudence”?, in Separata da Revista Critica de Ciências Sociais, n.º 31, Março, Lisboa, 1991, p. 
153, entende que ʺ″o sindroma da mulher maltratada consiste em uma série de traços comuns às 
mulheres que são vitimas de agressões (...)ʺ″. Itálico nosso. 
(10) SGRECCIA, Elio, Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica, Princípia, 2009, p. 150. 
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                                                                   “Die Wurde des Menschen ist unantastbar”  
                                                                                  Artikel 1,  Absatz 1 Grundgesetz  

                                                                                (Constituição da República Federal da Alemanha) 

 

I. A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA À LUZ DO ESTADO DE DIREITO 

A MGF é, em toda a sua compreensão e dimensão, uma questão de etnicidade. 

Como tal, é de se esperar que não escape às apreciações político-constitucionais, até 

porque, num Estado de Direito, a convivência social é constantemente tutelada e 

avaliada.  

Uma vez que assim é, importa salientarmos os principais fundamentos 

constitucionais que se deve procurar salvaguardar em qualquer conjuntura de relevo 

social e no caso em especial da mutilação. 

 

1. A reserva da intimidade da vida privada 

A sociedade transformou-se e evoluiu no sentido de se dar relevo à preocupação 

de estabelecer o que se pode exteriorizar e o que se deve, impreterivelmente, manter 

íntimo. Felizmente, não escasseiam referências doutrinais construtivas sobre a questão 

da intimidade das pessoas.  

No intróito supra, enumerámos os resultados da MGF e, entre eles, referimo-

nos a alguns males que extravasam a esfera da intimidade da vida privada: o autêntico 

estado dos órgãos sexuais, isto é, a saúde física e também mental (onde podemos 

incluir a honra) das molestadas pelo ritual da MGF são, longe de hesitações, factos 

que contendem com a privacidade.   

A convivência social diária é responsável pela nossa auto-afirmação. Não é por 

acaso que a filosofia clássica, na voz de Aristóteles, defendeu, numa asserção de 

todos conhecida, que o homem por natureza é um animal social. Contudo, a par desta 

natureza, existe em cada um de nós o lado da singularidade que equilibra a nossa 

essência.  

Sem prejuízo dessa qualidade humana, a natureza – material e imaterial – exige, 

pela sua complexidade, que o “eu” precise do “ele” , “eles” e de todos os outros para 
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sobreviver. Esse agregado, indubitavelmente necessário e formado por “nós”, convive 

num ambiente de entre-ajuda que transcende a “simples boa vontade mútua”  para 

assumir um papel dominante. Assim, sublinha Lucrecio Rebollo Delgado “ la 

variedad social, cultural y humana, configuran la variedad de la intimidad” (11). 

Porém, ninguém quer dedicar-se inteiramente à sociedade ao ponto de 

prescindir da sua própria existência. Controlar e alcançar o bem-estar é a ambição de 

qualquer ser humano. Todos nós, por mais sociáveis que sejamos, temos a 

necessidade de possuir um espaço físico ou incorpóreo apenas nosso, onde nos 

sintamos confortáveis e onde não estamos vulneráveis. Esse sentimento de pertença 

proporciona-nos segurança e abrigo (12).  

A eleição desse espaço onde conseguimos viver livres de especulações resulta 

em grande medida da nossa decisão em nos vermos reservados de um conjunto de 

situações indesejadas. 

O que torna certos factos da nossa personalidade em “verdades íntimas” é a 

necessidade que remotamente nos foi incutida de estabelecer a summa divisio entre o 

público e o privado, o social e individual ou, tão-somente, como concluiu Ricardo 

Pinto Leite, é a necessidade de “excluir do conhecimento dos outros, certos factos ou 

actos” (13).   

Não é difícil, nos dias que correm, sermos confrontados com situações (14) que 

nos despem a alma e nos fazem sentir que o nosso “eu” não está suficientemente 

protegido da invasão social, quando informações ou actos estritamente pessoais e que 

não são do interesse público (15) são investigados e transaccionados em praça pública, 

                                                
(11) DELGADO, Lucrecio Rebollo, El derecho fundamental a la intimidad, Editorial Dykinson, 
Madrid, 2000, p. 26.   
(12) Cada vez mais a relação entre pais e filhos é confrontada com a questão da intimidade da vida 
privada por mais menores que sejam os filhos. A sua autodeterminação inquieta-se perante qualquer 
intromissão de foro íntimo. Todo o universo do quarto, o diário, a carteira, os pensamentos e até 
mesmo gestos passaram a constituir objecto de grande protecção por parte dos jovens face aos pais e 
educadores. 
(13) LEITE, Ricardo Pinto, Liberdade de Imprensa e Vida Privada, in Revista da Ordem dos 
Advogados, Ano 54, Volume I, Lisboa, Abril, 1994, p. 142. 
(14) Essas situações medem-se desde os olhares, informações íntimas a nosso respeito, a imagem, o 
estado de saúde, o modo de vida, as relações estreitas. Aliás, todas elas compõem o cerne da 
personalidade construída ou em construção. 
(15) Cfr. HERREO-TEJEDOR, Fernando, Honor, Intimidad, y Propia Imagen, 2.ª edición, Editorial 
Colex, Madrid, 1994, p. 80 e ss.  
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sejam verdadeiros ou falsos (16). Nesse sentido, perante uma situação de ingerência há 

que distinguir: 

1. A intimidade subjacente a personalidade do indivíduo. 

2. A intimidade corporal da pessoa concretamente considerada.  

O que se pretende com a reserva sobre a intimidade da vida privada é 

exactamente a protecção da esfera individualmente identificada. Contudo, é preciso 

demarcar a linha divisória entre os aspectos que constituem a privacidade mais 

apertada e aqueles que, embora se interliguem com os factos da esfera pessoal do 

indivíduo, não são indubitavelmente íntimos (17). Porém, tal tarefa em concreto não é 

fácil uma vez que este direito circunscrito às dimensões fundamentais da espécie 

humana, como não podia deixar ser, aproxima-se muito dos direitos de personalidade 

(18) e gera confusões. 

 O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada é, em si mesmo, um 

direito de natureza individual. Seguindo o raciocínio de Mota Pinto, esse direito 

assegura ao seu titular uma “liberdade que constitui, também, expressão da sua 

personalidade” (19). Aproxima-se da mesma reflexão o já citado autor Lucrecio 

Rebollo Delgado quando entende que “la intimidad es el recinto proprio para el 

surgimiento, elaboración y perfección de la individualidad y el desarrollo de la 

personalidad” (20).   

Como vimos supra, a intimidade corporal insere-se no âmbito de protecção da 

vida privada. À luz da doutrina e da jurisprudência espanholas, as actuações 

arbitrárias desenvolvidas no corpo que redundem na ablação ou deformação de algum 

                                                
(16) Nesse sentido: MAC CRORIE, Benedita Ferreira da Silva, A Renúncia ao Direito à Reserva sobre 
a Intimidade da Vida Privada, in  Dicionário Jurídico da Administração Pública, 3.º Suplemento, 
Lisboa, 2007, p. 625. 
(17) Na página anterior, quando abrimos este subcapítulo, começámos por identificar a saúde física e 
mental enquanto questões da intimidade e incluímos a honra neste núcleo. Ora, como teremos a 
oportunidade de verificar mais adiante, o direito à honra é um direito de personalidade com 
características e dimensões próprias. É um direito que não se integra objectivamente no direito à 
reserva sobre a intimidade da vida privada, não obstante a sua consideração a par deste.    
(18) Analogicamente ao que acontece com alguns direitos de personalidade, a sua aquisição não está 
dependente de algum requisito especial como o da capacidade. O direito à reserva sobre a vida privada 
equipara-se, por exemplo, ao direito ao nome sendo, por isso, um direito intransmissível.  
(19) PINTO, Paulo Mota, A limitação voluntária do direito à reserva sobre a intimidade da vida 
privada, in Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, volume II, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, 
p. 527.  
(20) DELGADO, Lucrecio Rebollo, El derecho fundamental..., ob. cit., p. 28. 
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dos seus órgãos, desrespeitam o direito à reserva da intimidade da vida corporal e 

tantos outros direitos básicos do ingerido (21).  

Jorge Biscaia teceu o seguinte comentário, “[A] privacidade é um direito 

inerente à pessoa, de não ser devassada no seu interior, desde o seu código genético, 

até ao seu corpo vivido” (22). Avança, ainda, chamando atenção para o nexo de 

correspectividade que existe entre a afirmação da dignidade e a garantia da 

privacidade sendo que, para ele, a segunda apresenta-se como um dos corolários da 

primeira. Também para Lucrecio Rebollo Delgado, a dignidade da pessoa humana é o 

último reduto da intimidade corporal, mesmo quando ela apoia-se na garantia da 

integridade física e moral (23).  

Esse núcleo fundamental da vida está protegido num primeiro horizonte na 

Constituição (24), enquanto suprema guardiã dos direitos e liberdades fundamentais e 

está reforçado no Código Civil Moçambicano no artigo 80.º (25). Atendendo ao facto 

de que, desde há muito, a vida em sociedade apresenta lacunas perante a determinação 

exacta do valor da intimidade e da privacidade, estabeleceu-se esta reserva para 

confrontar a ingerência desmedida do Estado na vida dos seus cidadãos. A 

privacidade (26) começou por ser entendida como uma reserva face às informações da 

vida (interessando, desta forma, deter-se o controlo da informação conhecida ou 

                                                
(21) DELGADO, Lucrecio Rebollo, El derecho fundamental..., ob. cit., p. 176. 
(22) Apud MIGUÉNS, Cristina, Intimidade, Privacidade, in Cadernos de Bioética, n.º 26, Agosto, 
Edição do Centro de Estudos de Bioética, Coimbra, 2001, p. 116. É muito importante, para nós, este 
ponto de vista da intimidade e da privacidade direccionada para o corpo ou estado de saúde da pessoa, 
por isso reservamos o seu desenvolvimento para um momento mais oportuno. 
(23) DELGADO, Lucrecio Rebollo, El derecho fundamental..., ob. cit., p. 176.  
(24) O artigo 41.º da CRM com a seguinte epígrafe “Outros direitos pessoais” consagra que “Todo o 
cidadão tem direito à honra, ao bom nome, à reputação, à defesa da sua imagem pública e à reserva da 
sua vida privada”. 
(25) O n.º 1 do artigo 80.º estabelece que “[T]odos devem guardar reserva quanto a intimidade da vida 
privada de outrem” e o n.º 2 acrescenta que “[A] extensão da reserva é definida conforme a natureza do 
caso e a condição da pessoa”.  Importa frisar que a lesgilação penal moçambicana não prevê a 
criminalização da violação da vida privada nos termos que determina a Constituição ou o Código Civil.  
(26) Nesta senda da «privacy», a jurisprudência norte-americana introduziu «the right to be let alone». 
Assim, para este direito não interessa apenas proteger a obtenção ilícita de informações e sua 
divulgação, como também se preocupa com a defesa contra as agressões físicas, contra o barulho, entre 
outros. Não restam dúvidas de que a questão da «privacy» no direito anglo-saxónico é bastante 
abrangente. No mesmo sentido, veja-se NETO, Luísa, O Direito Fundamental à Disposição Sobre o 
Próprio Corpo (a relevância da vontade na configuração do seu regime), Coimbra Editora, Coimbra, 
2004, pp. 505 e ss. V. também, CORDEIRO Menezes, Tratado de Direito Civil Português, I Parte 
Geral, Tomo III, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 205 e ss.  
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divulgada), alargando-se depois às diversas realidades da personalidade (27): a 

imagem, as obras pessoais, o estado de saúde, os relacionamentos, os acontecimentos 

do passado, as opções de vida, as deformações físicas, os hábitos sexuais, os dados 

pessoais, os objectos pessoais, as correspondências, e até mesmo os gestos (28). Esta 

enumeração permite destrinçar a vida do indivíduo em dois campos (29): o da pessoa 

em si considerada e o da sua vida em relação. No primeiro domínio, vigora o controlo 

da intimidade propriamente dita, talvez até, muito ligada aos factos que permitem 

distinguir a originalidade de cada um (as suas histórias, experiências, tudo o que se 

possa querer manter no “segredo dos deuses”); no segundo, o poder de controlo está 

mais fragilizado, alimentando assim maior facilidade de intromissão por parte de 

terceiros. Ilustrando esse dualismo da vida privada, Lucrecio Rebollo Delgado – 

conforme passamos a citar – explica que “ [E]s consustancional al hombre, en toda 

época, condición o forma de organización social, la pretensión de mostrar a sus 

semejantes aquello que hace, piensa o siente, al mismo tiempo que preserva lo que 

considera  que sólo a él compete” (30). 

Para além da necessidade em demarcar a privacidade naqueles termos, esta 

exige uma subdivisão. Há, assim, uma reserva sobre a vida do indivíduo unicamente 

considerado e a vida deste inserido no contexto familiar. Em 1992, o Tribunal 

Constitucional Português por meio do AC. N.º 128/92 (31) entendeu, como passamos a 

citar, que o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada “[T]rata-se do direito 

de cada um a ver protegido o espaço interior ou familiar da pessoa ou do seu lar 

contra intromissões alheias. (…) O homem, sendo embora um ser social, não é, 

porém, todo ele parte da sociedade civil.   Justamente porque é pessoa, o homem tem 

(…) «um âmbito pessoal em que não têm entrada nem o Estado, nem a sociedade, um 

âmbito regulado pela consciência e pelo juízo de cada um.   Este âmbito privado 

(íntimo, próprio) não é em si mesmo objecto de regulamentação por parte do Estado, 

                                                
(27) Como entendeu Ricardo Pinto Leite, esse alargamento deveu-se ao facto de se pretender propiciar 
uma maior e melhor protecção ao direito à intimidade da vida privada. LEITE, Ricardo Pinto, 
Liberdade de Imprensa..., ob. cit., p. 143. 
(28) No nosso entender, por vezes algumas das nossas expressões corporais transportam consigo uma 
parte privada da nossa vida. O simples facto de um indivíduo gesticular de uma determinada forma em 
virtude de um problema de saúde pode levar a que as demais pessoas especulem sobre o seu estado de 
saúde comprometendo assim o sigilo a que essa informação podia até ao momento encontrar-se.   
(29) Cfr. NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., p. 516.    
(30) DELGADO, Lucrecio Rebollo, El derecho fundamental..., ob. cit., p. 25.   
(31) Publicado no DR, II Série, de 24 de Julho de 1992, pp. 6807 e ss; Disponível em: 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19920128.html. 
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nem de ingerências sociais.  É um âmbito de liberdade, de intimidade ou de não 

publicidade (32)» (…) Neste âmbito privado ou de intimidade está englobada a vida 

pessoal, a vida familiar, a relação com outras esferas de privacidade (v. g. a amizade), 

o lugar próprio da vida pessoal e familiar (o lar ou domicílio), e bem assim os meios 

de expressão e de comunicação privados (a correspondência, o telefone, as conversas 

orais, etc.). Este direito à intimidade ou à vida privada — este right to be let alone 

enquanto esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem 

autorização do respectivo titular — compreende: a)   a autonomia, ou seja, o direito a 

ser o próprio a regular, livre de ingerências estatais e sociais, essa esfera de 

intimidade; b)   o direito a não ver difundido o que é próprio dessa esfera de 

intimidade, a não ser mediante autorização do interessado (…)”. 

A intimidade é, por assim dizer, um espaço que sendo material ou corporal ou 

psíquico serve de alicerce e é crucial para promover a personalidade de cada um (33) e 

quem intervier nesta zona íntima “do outro” tem que ser cauteloso, sensível e 

obedecer aos ditames da proporcionalidade. 

Para terminar, uma vez que verificámos que o CPM não protege o bem jurídico 

da privacidade da vida alheia, e dado que a nossa exposição encetou o fenómeno da 

MGF enquanto uma ingerência na intimidade das vítimas, atendendo ao princípio da 

legalidade penal, consideramos que seria oportuno, introduzir-se no CPM a 

criminalização daqueles factos em reforço da norma constitucional (artigo 41.º CRM). 

Como exprimiu Jon Mills: “Privacy is an integral part of the amalgamation of values 

that define a healthy society (34)”. 

 Nestes termos, sublinhamos que é insuficiente a incriminação do atentado à 

honra (quer partindo da calúnia, da difamação ou de injúria), a punição por disposição 

involuntária da imagem das pessoas ou abertura fraudulenta de cartas alheias. É 

preciso garantir que a vida privada no seu mais íntimo aspecto esteja salvaguarda da 

devassa (35). 

                                                
(32) Itálico nosso.  
(33) MIGUÉNS, Cristina, Intimidade..., ob. cit., p. 114. 
(34) MILLS, Jon L., Privacy: the lost right, Oxford University Press, New York, 2008, p. 26.  
(35) Cfr., detalhadamente, ANDRADE, Manuel da Costa, Liberdade de imprensa e inviolabilidade 
pessoal: uma perspectiva jurídico-criminal, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, pp. 76 e ss. No mesmo 
sentido, v. ALBUQUERQUE, Paulo Pinto, Comentário do Código Penal: à luz da Constituição da 
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2. O princípio da igualdade 

Atendendo às dimensões liberais, democráticas e sociais, Gomes Canotilho 

refere que “[O] princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes do sistema 

constitucional global” (36).  

Jorge Bacelar Gouveia entende que o princípio da igualdade se arroga de duas 

realidades que, embora desiguais, são plenamente complementares:  

“  - uma dimensão igualizadora: tratar igual o que é igual;   

   - uma dimensão diferenciadora: tratar diferenciadamente o que é desigual” (37).  

Muito outros juristas, clássicos e modernos, têm-se dedicado à temática, para 

estabelecer integralmente o princípio da igualdade, princípio esse que, hodiernamente, 

se encontra patente nos textos de direito internacional, comunitário e nacional. 

A DUDH, nos seus artigos 1.º, 2.º e o 7.º (38), proíbe todo e qualquer tipo de 

discriminação de âmbito pessoal, político e social.   

                                                                                                                                      
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, Lisboa, 
2008, pp. 495 e ss, 
(36) CANOTILHO, J.J Gomes/VITAL, Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Volume I, 4ª Edição Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 336.  
(37) GOUVEIA, Jorge Bacelar, Manual de Direito Constitucional, Volume II, Almedina, Coimbra, 
2005, p. 822. 
(38) Segundo dispõe o artigo 1.º da DUDH “[T]odos os seres nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade”. Deste preceito aflora-nos uma ideia interessante, no que toca à autonomia e 
responsabilidade do indivíduo na sociedade: todos nascemos livres e iguais em dignidade e em direitos, 
mas a nossa autonomia, enquanto condutora da nossa vida, é responsável pelas limitações que os 
nossos direitos, eventualmente, possam sofrer. Quer isto dizer que somos em parte responsáveis por 
nos tornamos bons ou maus, criminosos ou não, livres ou prisioneiros. A medida em que 
desenvolvemos e usamos a nossa autonomia somos responsáveis pelo governo dos nossos direitos e 
pelo estado da nossa dignidade, salvo as situações de heterofragilização, dos mesmos. Mas, até esses 
casos, são nos imputáveis, por vezes. Tomemos como exemplo, um homicida que ao ser acusado de ter 
violado sexualmente 200 crianças de ambos os sexos e morto todas elas, cumpre 22 anos de prisão. Ao 
gerar-se um sentimento de inconformação por parte da sociedade, decide agir de tal modo que pode 
violar a dignidade daquela pessoa (criminosa ou não, tem dignidade não obstante ser o único 
responsável por essa heterofragilização), assumindo a justiça “pelas próprias mãos”. 
O artigo 2.º da mesma Declaração consagra “[T]odos os seres humanos podem invocar os direitos e as 
liberdade proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, 
de sexo, de língua, de religião, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, 
de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção 
fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da 
pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de 
soberania”; e o artigo 7.º, finaliza a garantia do princípio da igualdade postulando que “[T]odos são 
iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. Todos têm direito a protecção 
igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação”.   
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A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Mulheres (39) pronuncia-se, no artigo 5.º, sobre a discriminação relativa às 

mulheres por motivos culturais, com o seguinte teor:  

“Os Estados tomarão todas as medidas apropriadas para: 

a) Modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e de mulheres, com vista a 
alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole, 
que estejam baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos, ou em funções 
estereotipadas de homens e de mulheres”.   

A CADHP, no seu artigo 2.º, proíbe a discriminação total ou parcial e reforça-se 

consagrando o princípio da igualdade no artigo subsequente. Mais adiante, ocupa-se 

no seu artigo 18.º n.º 3, especificamente da discriminação atinente à mulher.  

A CRM, por força dos seus artigos 17.º, 18.º e 43.º que consagram a recepção e 

validação de normas e princípios internacionais patentes na Carta da Organização das 

Nações Unidas e na Carta da União Africana, não se diferencia dos textos 

supramencionados. Além disso, consagra no seu artigo 35.º não só o princípio da 

universalidade e igualdade, como coloca o artigo 36.º especificamente ao dispor da 

igualdade de género.  

Todos os textos que acabámos de reportar, ainda que façam o de forma genérica 

ou peculiar, têm o mesmo objectivo: garantir a mesma dignidade e respeito para todas 

as pessoas, independente de certos factores. 

Se assim é, e acreditamos que deve ser, não nos restam dúvidas que a MGF é 

clara e indiscutivelmente uma prática discriminatória, tratando-se de um ritual que 

apenas incide sobre as mulheres.  

Efectivamente, a MGF prende-se com motivações que exclusivamente tendem a 

favorecer os interesses dos homens, fazendo assim com que as mulheres sejam 

tratadas como meros objectos e, por isso, com menos direitos.  

Nesse contexto, interrogamo-nos: porquê apenas submeter as mulheres a um 

ritual de passagem para a fase adulta? Será que os homens não devem, igualmente, 

ser preparados para a vida adulta? E se o são, que práticas realizam os homens 

tendo exclusivamente o superior interesse da mulher?  
                                                
(39) Adoptada e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução n.º 34/180 da Assembleia Geral 
da ONU de 18 de Dezembro de 1979. Ratificada pela resolução n.º 04/93 da Assembleia da República 
de Moçambique a 2 Junho de1993 com entrada em vigor a 16 de Maio de 1997.  
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Parece-nos que se trata de mais uma tentativa de demonstração de que a mulher 

é diferente, é inferior ao homem. Assim, e, ao contrário de como é vista a mulher, o 

homem afigura-se como mais completo, mais estruturado, não necessitando, desse 

modo, de uma preparação para a vida adulta.   

Ora, todos nós sabemos que esta não é a verdade que impera num Estado de 

Direito. A igualdade é amplamente estabelecida e tutelada. O homem e a mulher são 

portadores dos mesmos direitos e deveres. Procura-se evitar qualificar as pessoas em 

razão do sexo e todos os outros atributos atinentes à pessoa humana, uma vez que se 

harmonizou, em todos os Estados de direitos humanos, o entendimento de que 

homens e mulheres contribuem, em igual medida, para o desenvolvimento civil e 

financeiro, para a estabilidade e segurança públicas.  

No entanto, ainda que a MGF não fosse uma prática que pesasse somente sobre 

o sexo feminino, poderíamos identificar outras questões pertinentes como, v.g., a 

inviolabilidade ou dignidade da pessoa humana. É o que faremos no ponto seguinte.  

Salientamos que a afirmação de um Estado de Direito está muito dependente da 

emanação e concretização de certos princípios estruturantes e a igualdade, de longe, 

faz parte do conjunto dos princípios basilares.  

 

3. O princípio da dignidade da pessoa humana 

De um modo geral, constatamos que a necessidade de assegurar a dignidade da 

pessoa humana levou muitas organizações políticas a plasmarem-na, 

primordialmente, nos seus textos fundamentais.  

Como já vimos, a DUDH pressupõe que “[T]odos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos; e, dotados de razão e consciência, devem agir 

uns para com os outros com espírito de fraternidade” (artigo 1.º). 

No seu discurso preambular, a CADHP considera a dignidade humana como um 

dos “objectivos essenciais para a realização das legítimas aspirações dos povos 

africanos” e no artigo 5.º autentifica que “[T]odo o indivíduo tem direito ao respeito 

da dignidade inerente à pessoa humana e ao reconhecimento da sua personalidade 

jurídica. Todas as formas de exploração e de aviltamento do homem, nomeadamente 
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a escravatura, o tráfico de pessoas, a tortura física ou moral e as penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes são proibidos” (40).  

“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana 

e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária” (41), assim prevê o artigo 1.º da CRP.  

Por fim, pese embora na CRM não se encontrar, explicitamente, consagrado o 

valor da dignidade da pessoa humana, salvo no artigo 48.º, n.º 6, in fine, onde existe 

uma referência mais directa do princípio, nos artigos 112.º n.º e no 119.º n.º 1 

“dignificam-se” os institutos ali consignados: o de direito de trabalho e da 

maternidade/paternidade, respectivamente.  

Em toda a Constituição moçambicana não é patente a menção do princípio da 

dignidade, nos termos supra apreciados. Apenas preconizando-se uma interpretação 

extensiva atendendo às particularidades do Estado de Direito é que se consegue 

traduzir e constatar, implicitamente, a dignidade da pessoa humana na ordem jurídica 

moçambicana (42).  

Ora, Vasco Duarte de Almeida anuncia que “uma ordem jurídica que se 

pretenda justa não pode, nos dias que correm, deixar de garantir, como valor de base, 

a dignidade da pessoa humana” (43). Esta exigência decorre da protecção que a 

democracia constitucional dirige aos indivíduos de um Estado de Direito (44).  

É por isso que constitui dever fundamental do Estado a proclamação e 

preservação do princípio da dignidade humana na Constituição. Lembremo-nos de 

                                                
(40) Itálico nosso.  
(41) Itálico nosso.  
(42) Tanto no preâmbulo como no artigo 1.º da CRM proclama-se o carácter democrático do Estado de 
Direito moçambicano. No artigo 3.º volta-se a afirmar a organização política democrática sem se 
esquecer de evidenciar o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, direitos estes 
também sublinhados no artigo 11.º al. e). Promovendo as relações internacionais, o Estado 
moçambicano ratificou a Declaração Universal dos Direitos do Homem (O.N.U) e a Carta Africana dos 
Direitos do Homem e dos Povos (O.U.A) e aplica os Princípios Fundamentais do Homem a que por 
esta via ficou adstrito. Também se mostra aberto aos demais tratados e convenções internacionais 
indispensáveis para os Estados de Direito Democráticos (artigo 17.º, 18.º, 43.º da CRM). Deste vasto 
leque decifra-se com notoriedade a preocupação do Estado em garantir e promover a democracia em 
todas as suas proporções sendo a dignidade da pessoa humana o seu pilar.   
(43) ALMEIDA, Vasco Duarte, Sobre o valor da dignidade da pessoa humana, in Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, Ano XLVI, n.º1, p. 643 – 644.  
(44) Em qualquer ordem social a dignidade da pessoa humana, enquanto valor absoluto da pessoa e 
condição proeminente para a sua afirmação integral, deve ser considerada livremente da organização 
política vigente.   
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que as pessoas representam a razão de ser do Estado e não o contrário (45). Deste 

modo, exploramos a mesma ilação para o Direito: o fundamento do Direito radica na 

pessoa humana. Qual seria a utilidade do Direito se não houvesse pessoas? Tanto 

quanto sabemos, a História registou, a existência – primitiva – do homem desprendida 

de uma ordem jurídica axiológica. Mas, o contrário nunca chegou, e, somos crentes de 

que jamais chegará a acontecer.  

O direito à dignidade redunda da natureza do homem. Quem nasce, pode até 

não possuir um nome, mas já brota com liberdade e dignidade. Estas duas são também 

responsáveis pela formação e afirmação dos direitos de personalidade. 

Como refere curiosamente José Oliveira Ascensão, “[S]ó a pessoa nos dá a 

razão da dignidade, como só a pessoa nos permite apreender as consequências desta” 

(46). Para o mesmo autor, a pessoa é indissociável do corpo e da razão que a compõe, 

de tal forma que proteger a pessoa é igualmente proteger o corpo.  

Mas considerar a dignidade não é apenas descortinar o corpo humano, pois ela é 

mais profunda: combina a componente física – o corpo – e todos os aspectos 

essenciais para a afirmação e desenvolvimento da pessoa humana (47).  

A condição da pessoa social e individualmente examinada preocupa não apenas 

o Direito (48), mas também a Sociologia, a Medicina ou Bioética, a Psicologia, entre 

outras ciências. Cada uma destas áreas, procurando analisar o Homem, depara-se com 

soluções diferenciadas, mas todas elas, apesar das objecções que as separam, 

partilham da mesma conclusão: o reconhecimento da dignidade da pessoa enquanto 

ponto de partida para a construção e progresso humano.  

                                                
(45) GOMES, Andreia Sofia Esteves, A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da 
experiência constitucional portuguesa, in Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, MIRANDA 
Jorge (Coord.), São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 28.  
(46) ASCENSÃO, José de Oliveira, A dignidade da pessoa humana, in Revista da Ordem dos 
Advogados, Ano 68, Volume I, Lisboa, Jan. 2008, p. 103. 
(47) A este respeito, consideramos os Direitos, Liberdades e Garantias das pessoas. Acreditamos que é 
neste mesmo sentido que os demais juristas articulam a integralidade do homem nas suas várias 
dimensões. Neste sentido, Vasco Duarte de Almeida (Sobre o valor da dignidade, pp. 623 e ss, também 
disponível electronicamente em http://gi.fd.ul.pt/biblioteca/revista_fdl/XLVI-1-P.%20623%20648.pdf) 
e Andreia Sofia Esteves Gomes (A dignidade da pessoa humana, pp. 24 – 27). 
(48) Em conformidade com a compreensão de Vasco Duarte de Almeida (Sobre o valor da dignidade, 
pp. 644  645) a vida em sociedade convoca a abundância de valores e cabe ao Direito a ponderação e 
afirmação das virtudes mais relevantes e indispensáveis, ajustando desta forma os interesses como  
actuações dos vários indivíduos de uma colectividade. E porque as comunidades não são inertes 
procura, ainda que muito de longe, criar  um espaço de valores coesos.  
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É precária a intenção de determinar com exactidão o que é a dignidade, talvez 

pela dinâmica temporal e espacial que o conceito implica. Trata-se, sem dúvida, de 

um conceito indeterminado, e, aberto às actualizações que possam advir da evolução 

humanitária. Contudo, temos que a dignidade é o conjunto imediato de todos 

aqueles valores basilares sem os quais um ser humano se revê incompleto.  

Neste contexto, Immanuel Kant esboçou a dignidade partindo da ideia de que a 

essência do homem não se apresenta compatível com a “coisificação”.  De outro 

modo, Kant revelou que o homem, baseado na sua razão, tem dignidade só pelo facto 

de “existir”, por isso não pode ser tratado como um objecto. A pessoa munida de 

corpo (49), alma, razão e liberdade preenche a sua dignidade para concretizar o sentido 

da sua existência. 

Por último, trata-se um direito inato irrenunciável e intransponível: a dignidade 

é um bem que confronta o próprio titular e os demais. Atrevemo-nos a afirmar que a 

dignidade não pertence apenas ao seu titular, num estreito sentido, esta pertence à 

natureza humana.   

É nesta panóplia de conivências essenciais à condição humana que se consagra, 

nas mais variadas Constituições, a dignidade como “virtude suprema”, traduzindo-se 

“como pressuposto, fundamento e limite de toda e qualquer actuação humana” (50). 

Não pretendemos protelar o nosso discurso concernente à dignidade e à MGF. 

Começamos por dizer que esta última, em qualquer das formas que se apresente, 

compreende um grave atentando à dignidade da pessoa humana. Não apenas ofensa à 

integridade física da mulher (que só por si é suficientemente gravosa) ou, como 

vimos, pelo desrespeito ao princípio da igualdade ou a intimidade da mulher, mas 

acima de tudo, pela indisponibilidade do direito à dignidade.  

À semelhança do que sucede com o direito à vida, a dignidade não pode ser 

limitada nem arbitrariamente violada pelos particulares (e o Estado): pelo contrário, 

os terceiros (e o Estado) têm responsabilidades na manutenção e condução da 

dignidade do seu próximo.  

                                                
(49) A noção de corpo que perfilhamos é a do funcionamento do órgão vital independente dos danos 
corporais congénitos que a pessoa tenha sofrido. Abrangemos na alma todos os aspectos sentimentais e 
psíquicos. 
(50) GOMES, Andreia Sofia Esteves, A dignidade da pessoa humana..., ob. cit., p. 24. 
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As mulheres vítimas de mutilação têm uma dignidade que deve sobrepor-se aos 

demais direitos, sejam eles de cariz cultural, religioso ou étnico. A sua dignidade está 

acima de tudo e não existem fundamentalismos que a contrapesem.   

Luiz Rizzatto Nunes considera que “ou se afirma a dignidade como um bem 

intangível absolutamente ou se acaba permitindo sua violação em nome de qualquer 

outro bem (51). 

É curioso que se tente ascender argumentos baseados na diversidade cultural, na 

tradição, na liberdade religiosa e de consciência, transformando-os em sérios e 

irrefutáveis direitos, ao mesmo tempo que se fecha os olhos para a primazia do direito 

à vida e à dignidade, onde ironicamente começam todos aqueles direitos e os demais.  

 

4. O respeito enquanto condição de estabilidade social 

O conceito do respeito é complexo. Podemos falar de respeito nas seguintes 

acepções: enquanto tolerância; como dever de obediência; ou relativismo.    

Não iremos pronunciar-nos sobre o respeito conforme as duas primeiras 

interpretações, porque tem-se entendido que tolerância considera uma posição de 

superioridade de uns em relação a outros. Paulo Ferreira da Cunha acolhe essa 

perspectiva em resposta a interrogação “[P]orque não respeito pelas diferenças em 

matéria de religião em vez de tolerância?” (52). 

O dever de obediência foge à nossa linha de apreciação, não obstante 

reconhecermos que existe um certo dever de obediência incutido nas meninas e 

mulheres que são mutiladas. Sem querermos desmerecer as referidas acepções, o 

respeito enquanto reconhecimento, aceitação ou discrepância parece-nos ser o mais 

adequado no que toca à diversidade cultural e, mais concretamente, à mutilação.   

O respeito mútuo é o valor responsável, na maior parte das vezes, pela 

fraternização e estabilidade social. Esse valor é muito mais do que um simples 

                                                
(51) NUNES, Luiz Antonio Rizzatto, A dignidade da pessoa humana e o papel do julgador, in Tratado 
Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, MIRANDA Jorge (Coord.), São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 
422. 
(52) CUNHA, Paulo Ferreira, Direito Constitucional Aplicado: Viver a Constituição, a Cidadania e os 
Direitos Humanos, Quid Juris, Lisboa, 2007, p. 254. 
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“admitir”: é, acima de tudo, reconhecer a arquitectura humana na sua plena 

constituição.  

Na perspectiva de Amy Gutmann, para haver respeito não é preciso que haja 

ideias semelhantes: o respeito dispensa assim a necessidade de se avaliar um bem de 

forma unívoca, mas não dispensa a sua compreensão “como um reflexo do ponto de 

vista moral” (53).  

Paulo Mota Pinto expõe que “ [A]s diversas ideias de “bem” têm de respeitar e 

de desempenhar o papel dentro dos limites traçados pelo “justo” (54). Neste mesmo 

sentido, John Rawls sublinha que a realização proveitosa de um determinado bem está 

dependente da percepção do seu valor (55), que no nosso entender é um valor moral 

fraternizado na ideia da justiça.  

Neste contexto, Manuel Carneiro da Frada aconselha o uso da razão enquanto 

meio ideal para a resolução de conflitos interculturais, conforme passamos a citar: “o 

papel da razão implica a aceitação da universalidade da razão e da natureza humana 

que aquela caracteriza. (...) Por isso se pode pretender de quem quer que seja, 

pertença ou não ao nosso próprio modelo civilizacional, o respeito pelas condições do 

diálogo racional e pelas exigências da razão. Há portanto uma convergência mínima, 

necessária, reclamável, que constitui o suporte de todo o entendimento humano. A 

exigência de reciprocidade deve arrancar daqui. Está em causa um denominador 

comum do género humano. Será discutível o âmbito exacto desse denominador, mas 

não é possível negá-lo. No plano jurídico-político, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem constituirá hoje uma boa base para esse reconhecimento” (56). 

Do prisma da cultura de valores, realçamos que o respeito, a cultura e a 

felicidade social se encontram entrelaçados e todos estão aptos a serem trabalhados. O 

que constitui cultura e felicidade social hoje pode não ter a mesma relevância amanhã, 

mas o respeito garante, em qualquer altura, o equilíbrio.  

                                                
(53) Apud TAYLOR, Charles, Multiculturalismo: Examinando a política de reconhecimento, 1.ª edição, 
Instituto Piaget, Lisboa, 1998, p. 41. 
(54) PINTO, Paulo Mota, Nota sobre o "Imperativo de Tolerância" e seus limites, in Estudos em 
Memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 762. 
(55) RAWLS, John, Uma Teoria da Justiça, Editorial Presença, 1.ª edição, Lisboa, 1993, p. 149. 
(56) FRADA, Manuel A. Carneiro, Relativismo, Valores, Direito, in Revista da Ordem dos Advogados, 
Ano 68,Volume II/III, Lisboa, Setembro/Dezembro, 2008, pp. 679−680. No mesmo sentido, v. 
RAWLS, John, Uma Teoria..., ob. cit., pp. 338 – 342.  
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Já de um ângulo normativo, as leis cujas previsões normativas, desconsiderem 

por completo a diversidade cultural, serão tomadas por injustas (57). O que delas se 

espera não é uma atitude de intolerância, pois esta revela uma posição de 

superioridade, e em conformidade com Augusto Silva Dias, quem procede com 

consciência cultural não desrespeita o “comando jurídico” impositivo por considerá-lo 

“superior ou inferior” (face ao culturalmente adoptado) procede, apenas, em oposição 

(58). Portanto, é preciso refutar esses actos com bastante respeito pelas diferentes 

liberdades. Como ressalta Manuel Carneiro da Frada, “[O] Direito só intervém para 

assegurar uma justa composição de conflitos sociais. Essa sua intervenção é 

certamente imprescindível para a paz e a harmonia social. Através dela se criam as 

condições de uma maior coesão social e de uma harmoniosa globalização das 

relações. Mas não deve servir para forçar uma homogeneização de concepções ou 

opiniões” (59).   

Em outras palavras, é preciso procurar o equilíbrio entre a lei e as liberdades 

dos cidadãos (60). Sem prejuízo do estabelecimento de tal estabilidade, o Direito deve 

computar as situações em concreto, e, se for o caso, deve exigir, ainda que 

coactivamente, o respeito pela justiça e pela vida humana, o que redunda 

necessariamente numa hegemonia de valores, nada mais.  

Para nós, o respeito não corresponde unicamente à ideia de reconhecimento ou 

aceitação positiva. Equivale, na mesma medida, à antinomia (sempre que estejam em 

causa bens humanitários). Em concordância, Manuel Carneiro da Frada afirma que 

“dissentir de alguém não envolve desrespeitá-lo como pessoa” (61) e robustece-a ao 

                                                
(57) OTERO, Paulo, Instituições políticas e constitucionais, Volume I, Almedina, Coimbra, 2007, p. 
193.  
(58) DIAS, Augusto Silva, A relevância jurídico-penal das decisões de consciência, Almedina, Coimbra, 
1986, p. 15.  
(59) FRADA, Manuel A. Carneiro, Relativismo..., ob. cit., p. 657.  
(60) No Código Civil existe uma amostra desse equilíbrio; o artigo 1.º n.º 1, estabelece como fontes 
imediatas do Direito: as leis e as normas corporativas; o n.º 2, acolhe como normas corporativas: “as 
regras ditadas pelos organismos representativos das diferentes categorias morais, culturais, económicas 
ou profissionais”; o n.º 3, cujo teor passamos a citar, determina que: “[A]s normas corporativas não 
podem contrariar as disposições legais de carácter imperativo”. Quer dizer, que a lei respeita essa 
faceta multifuncional da sociedade. Ainda, de modo mais directo, no Código Civil, encontramos uma 
referência aos usos; lê-se no artigo 3.º n.º 1: “[O]s usos que não forem contrários aos princípios da boa 
fé são juridicamente atendíveis quando a lei o determine”.  Assim, a lei demonstra que não tem 
qualquer dificuldade em conviver com outros axiomas, desde que seja dentro dos limites do justo. 
(61) FRADA, Manuel A. Carneiro, Relativismo..., ob. cit., p. 665. 
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frisar que “[A] superação do relativismo implica (...) a admissão da hipótese de a 

verdade não ser aceite ou reconhecida” (62).  

Sempre que se torne necessário colocar em causa o reconhecimento ou 

aceitação de realidades que se mostrem opositoras à ordem pública, seja porque 

desrespeitem os limites do justo, ou pelo simples facto de incitarem à violência, deve-

se, assumir a outra faceta do respeito que é, a nosso ver, a negação. Parafraseando 

Karl Popper: “não devemos aceitar sem reservas o princípio de tolerar todos aqueles 

que sejam intolerantes. Se o fizermos, não só nos destruiremos a nós próprios, como 

destruiremos a própria atitude de tolerância” (63).  

Amy Gutmann adverte que “[O] respeito mútuo implica, por sua vez, a vontade 

e capacidade generalizadas de conciliar os nossos desentendimentos, de defendê-los 

perante aqueles de quem discordamos, de discernirmos entre divergência respeitável e 

desrespeitável, e  de nos abrirmos e sermos receptivos à mudança quando precedida 

de crítica bem fundamentada” (64). 

É necessário moldarmo-nos solidamente para não cairmos no hábito excessivo 

de relativizar tudo e todos. É imprescindível avaliarmos a realidade contemporânea da 

humanidade e, com muito respeito, procurarmos em conjunto mudar a mentalidade 

e os actos infelizes que fizeram parte do nosso passado histórico e cultural.   

Se é certo que a cultura do respeito é responsável pelo bem-estar social, é certo, 

também, que respeitar o próximo é respeitar a si mesmo e optar por não respeitar o 

seu semelhante é não ter consciência do quão insignificante escolhemos ser. 

Em consonância com John Rawls “[O] respeito próprio não faz parte de um 

plano racional de vida, mas sim do sentimento de que vale a pena pôr em prática esse 

mesmo plano” (65). Além disso, o autor sublinha que “aqueles que se respeitam a si 

próprios estarão mais facilmente prontos a respeitar os outros, e vice-versa. O 

desprezo por si próprio leva ao desprezo pelos outros e ameaça o seu bem” (66). 

 
 
                                                
(62) FRADA, Manuel A. Carneiro, Relativismo..., ob. cit., p. 695. 
(63) Apud OTERO, Paulo, Instituições..., ob. cit., p. 414. 
(64) Apud TAYLOR, Charles, Multiculturalismo..., ob. cit., p. 43. 
(65) RAWLS, John, Uma Teoria..., ob. cit., p. 149. 
(66) RAWLS, John, Uma Teoria..., ob. cit., p. 150. 
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                                          “ A nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade” 
                                       Henry G. Wells 

 
II. A IRRADIAÇÃO DO MULTICULTURALISMO NO PARADIGMA 

NORMATIVO DO MODERNO ESTADO DE DIREITO 

 

1. O direito fundamental à liberdade de consciência, de religião e de culto 

Alguns autores portugueses entendem, por analogia, que o preceito consagrado 

no artigo 54.º da CRM com a seguinte epígrafe “[L]iberdade de consciência, de 

religião e de culto” – similar ao artigo 41.º da CRP (67) – apesar de condensar as três 

liberdades, devem ser observadas autonomamente (68).  

Empregando as palavras de Gomes Canotilho e Vital Moreira, “[A] liberdade de 

consciência consiste essencialmente na (...) faculdade de escolher os próprios padrões 

de valoração ética ou moral da conduta própria e alheia. A liberdade de religião é a 

liberdade de adoptar ou não uma religião (...). A liberdade de culto é somente uma 

dimensão da liberdade religiosa dos crentes, compreendendo o direito individual ou 

colectivo de praticar os actos externos de veneração próprios de uma determinada 

religião” (69).  

Para estes autores, a liberdade de consciência mostra-se mais ampla do que a 

liberdade religiosa. Perfilhando o entendimento contrário, Paulo Pulido Adragão, 

argumenta que “(...) a liberdade religiosa pode ser chamada mãe de todas as 

liberdades”(70), fazendo-nos crer, desta forma, que a liberdade de consciência é 

manifestação directa da liberdade de religião. 

                                                
(67) Reforçada pelo artigo 8.º LLR. 
(68) Cfr. MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo 
I, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p. 447. Ainda, este direito encontra-se protegido pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (artigo 18.º), no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (artigo 18.º), na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (artigo 8.º), na 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (artigo 9.º) e na Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos (artigo 12.º). 
(69) CANOTILHO, J.J Gomes; VITAL, Moreira, Constituição..., ob. cit., p. 609. 
(70) ADRAGÃO, Paulo Pulido, A liberdade religiosa e o Estado, Almedina, Coimbra, 2002, p. 506. 
Ainda a propósito da distinção entre as duas liberdades este autor reforça que “[A] liberdade religiosa é 
o  primeiro acto, o fundamento indispensável da liberdade de consciência. (...) a dupla liberdade de agir 
segundo os ditames da consciência e de não ver-se compelido a agir contra a consciência distingue-se 
da liberdade religiosa e vem depois dela”, p. 510.  
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Para Giddens, “a religião não deve identificar-se com preceitos morais que 

controlam o comportamento dos crentes”(71). Assim, são escopos distintos a moral ou 

ética que sustentam a consciência e o pensamento religioso.  

Contudo, a religião enquanto consequência da convicção individual é, em parte, 

a manifestação dos valores culturais de uma sociedade ou de um especificado grupo, 

trata-se de um privilégio da moral da pessoa humana. À semelhança do que acontece 

com alguns direitos de personalidade é, sem dúvida, um elemento afirmativo e 

sistematizador da dignidade da pessoa humana. 

Cada um tem o direito de acreditar e professar uma determinada religião, fruto 

da sua crença, mas é importante que o faça espontaneamente, sem nenhuma 

imposição (72). Neste sentido, parafraseando Voltaire, "a religião forçada não é mais 

religião” (73): assim, assumir um facto involuntariamente é agir com a consciência 

deturpada e o mesmo equivale a negação e a ausência de consciência. 

 

1.1. Manifestação da liberdade de consciência, de religião e de culto 

Os cidadãos nacionais ou não nacionais de um Estado têm o direito a manifestar 

as suas opções religiosas com todas as causas e efeitos que o acto possa implicar. Ao 

afirmamos “todas” não estamos com isso a indicar que deve ser admissível toda e 

qualquer acção, incluindo as antagónicas aos bons costumes. A manifestação da 

liberdade religiosa, de consciência e de culto só deve ser permitida se for, 

especialmente, condicionada.   

O que significa exteriorizar a consciência? Como deve ser tratado aquele 

que em nome da exposição e afirmação da sua consciência e dos seus sentimentos 

religiosos, age danosamente contra o seu semelhante?  

Em primeiro lugar, acreditamos que expressar a crença é um acto pessoal e 

interior que não deve, à partida, implicar a produção de transtornos sobre outrem, é, a 

nosso ver, uma realização genuína e profunda, onde a mente ganha força e leva a 

pessoa a seguir este ou aquele caminho. É a superior concretização da liberdade. 

                                                
(71) Giddens, Anthony, Sociologia, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, p. 541.    
(72) V., artigo 9.º da LLR. 
(73) Apud OTERO, Paulo, Instituições..., ob. cit., p. 192. 
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Assim sendo, as pessoas, em qualquer momento e localização geográfica têm direito a 

esta dádiva.  

No que tange à consciência, Bernhard Schlink descreve-a como sendo “uma 

atitude moral que contribui para a constituição da identidade pessoal de uma pessoa e 

lhe prescreve, de uma maneira subjectivamente vinculada” (74) conduzindo-o a avaliar 

os seus actos como certos ou errados e justos ou injustos.  

Cuidemos, agora, de replicar a segunda questão. Do nosso ponto de vista, não se 

deve começar por penalizar quem consuma a mutilação. De facto, consideramos que 

as pessoas que levam a cabo estas acções ilícitas, na maior parte das vezes, actuam 

sem dolo; não há nelas a vontade e conhecimento de estarem a praticar um mal, uma 

medida prejudicial à criança ou à mulher, antes pelo contrário, fazem-no convictos ou, 

pelo menos, com o intuito de estarem a beneficiá-las. Desconhecendo, desta forma, a 

ilicitude do acto, inexistem certos requisitos incriminadores. Em nosso entender, 

primeiro deve-se começar por divulgar a informação (75) que aponte aquela forma de 

prosseguir o ritual como sendo uma prática ilegal e procurar elucidar as pessoas 

acerca dos graves males que o costume implica. Uma medida destas seria eficaz no 

contexto social de Moçambique em que a maioria das vezes os cidadãos (mais do 

meio rural, onde a propensão para a mutilação, é mais elevada do que no plano 

urbano) desconhecem os conceitos de direitos, deveres e liberdades assentes em 

termos constitucionais. Esses conceitos só existem enquanto valores tradicionais, o 

que pode culminar no desinteresse pelo cumprimento dos preceitos supra-legais, e à 

concorrência entre estes e as regras costumeiras, em detrimento das primeiras.  

É de lembrar ainda que devido ao pluralismo que abarca o sistema jurídico 

moçambicano – consignado constitucionalmente no artigo 4.º da CRM – 

correntemente, no meio rural, nota-se que muitos casos (de natureza civil e criminal) 

são resolvidos pelos chefes tradicionais e não pela autoridade policial (ou judicial). A 

responsabilidade criminal permanece regulada nos moldes tradicionais onde a faceta 

de criminoso confere aos demais indivíduos o direito de lhe sonegarem a sua inerente 

condição humana e a reparação civil apresenta um défice considerável. 

                                                
(74) SCHLINK, Bernhard/PIEROTH, Bodo, Direitos Fundamentais..., ob. cit., p. 166. 
(75) Nestes casos muito arreigados na tradição é preciso enveredar pela criação de um programa 
educativo nacional bastante forte e empenhado. Não é fácil mudar mentalidades, mas mais difícil ainda 
é conviver com a insegurança.  
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Nesse contexto, será que há legitimidade para acreditar que uma pessoa que 

não conheça determinada regra – e não tem condições de conhecer – deve 

piamente cumpri-la (76)?   

Não nos desviamos da regra do artigo 6.º do nosso Código Civil, cujo teor 

determina que: “ [A] ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento 

nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas”.  

Primeiro, observando o conteúdo da norma parece-nos que o legislador teve a 

intenção de velar pela aplicação efectiva das normas, evitando assim a existência de 

“letras mortas” no Código. Pensamos também que é pela mesma ratio que o princípio 

está inserido logo no Livro I, Título I da Parte Geral do C.C.M. Deste modo, 

entendemos que o legislador quis apelar aos destinatários das normas para o facto de 

haver rigor no controlo das situações em que a lei não é aplicada. Em reforço, o 

Código Penal moçambicano, estabelece que “[N]ão eximem de responsabilidade 

criminal: A ignorância da lei penal” (artigo 29.º, n.º 1). 

Entretanto, e para nós, a sua aplicação não está resguardada da verificação de 

certas condições sociais mínimas. Tomemos a realidade moçambicana – como um 

notável estudo de caso – em que a maioria da população que habita no campo 

desconhece a existência da Constituição e das leis. Nestes termos, refutamos o 

conteúdo rigoroso que encerra o artigo 6.º do CCM na medida em que entendemos 

que as pessoas não podem cumprir o que não sabem que existe, e não nos parece 

aceitável que se tenha que pesar a culpa de quem desconhece e não tinha como 

conhecer. Em congruência com essa perspectiva, Abílio Neto entende que “[A] 

disposição deste artigo não afasta a relevância do erro de direito como causa de 

anulação, nos termos gerais dos negócios jurídicos ou como constitutivo do estado de 

boa fé, como estado psicológico, ao qual podem ser atribuídos variados efeitos” (77).  

Por outro lado, achamos que a má interpretação implica, em primeiro lugar, o 

contacto com a lei; depois a má tradução e só esta é que pode levar ao seu 

incumprimento quando o cidadão não se considera abrangida por ela. Nesta última 

situação, pensamos que apesar de a transgressão se encontrar fundamentada não é 

                                                
(76) Nesta matéria, genericamente cfr., por todos, DIAS, Jorge Figueiredo, O Problema da Consciência 
da Ilicitude em Direito Penal, 6ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2009. 
(77) NETO, Abílio, Código Civil Anotado, 15.ª edição revista e actualizada, Ediforum, Lisboa, 2006, p. 
17.   
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suficiente para afastar as devidas sanções, isto porque o sujeito, ainda erroneamente, 

ao menos teve a oportunidade de conhecer e interpretar a lei; nesse sentido, 

salientamos o artigo 29.º, n.º 2, do CPM: “[N]ão eximem de responsabilidade 

criminal: A ilusão sobre a criminalidade do facto”.  

Aceitamos o artigo 6.º do CCM quando há negligência grosseira por parte de 

quem – tendo possibilidade – não procura informar-se adequadamente mas demovê-lo 

face àqueles em que a ignorância ultrapassa uma mera incapacidade formal e penetra 

outros domínios.  

Da mesma alegação não podem beneficiar os não nacionais (78). Cremos, pelo 

contrário, que quando se decide atravessar a fronteira, deixando para trás toda a 

realidade da pátria, deve-se ter a consciência que o país de acolhimento tem os seus 

próprios princípios e valores, que podem, contudo, ser culturalmente conciliadores ou 

totalmente distintos. É preciso estar-se preparado para, em nome da ordem pública, 

ser portador de direitos e deveres consoante demanda o ordenamento jurídico do país 

receptor, o que pode, por vezes, implicar algumas reservas na manifestação de certos 

direitos civis. 

Seria devastador solicitar que a sociedade de acolhimento, em nome da 

tolerância e do relativismo, passasse para o último plano os seus limites fundamentais 

impostos pelo conceito de ordem pública vigente.  

Entenda-se bem: não estamos a esposar argumentos contra as minorias; nem 

tão-pouco a justificar as já conhecidas posições xenófobas, nacionalistas e extremistas 

que não estão munidas de razões legitimamente constitucionais. A nossa bússola 

dirige-se apenas aos actos costumeiros capazes de desflorarem os princípios 

fundamentais da sociedade hospitaleira. 

Assim, a liberdade religiosa, de consciência e de culto não fica mecanicamente 

afectada só pelo simples facto de se ultrapassar a fronteira nacional. Mas pode sofrer 

algumas adaptações sempre que a convivência assim o exigir. De facto, e no que toca 

ao multiculturalismo, Boaventura de Sousa Santos concebe-o como “precondição de 

                                                
(78) Adoptamos este pensamento salvas as devidas excepções pois sabemos que existe o caso dos 
refugiados. Nestes casos, excepcionais, em que a pessoa desconhece a lei e tem tempo para se preparar 
para a nova realidade, o nosso discurso é outro. Porém, mesmo nestas situações não descartamos o 
processo da adaptação gradual.  
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uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e a 

legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política contra-

hegemónica de direitos humanos no nosso tempo” (79).   

1.2. Ofensa à integridade física e psíquica enquanto limite imanente à liberdade 

de consciência, de religião e de culto 

É impossível pensar-se na integridade física e moral sem aludir à pessoa 

humana. De igual modo é difícil regular esse direito sem relacioná-lo com a dignidade 

da pessoa humana ou não protegê-lo com o mesmo rigor com que se protege o direito 

à vida.  

Enquanto direito, a integridade física e moral (80) consubstancia-se na protecção 

das pessoas contra as agressões não desejadas no corpo, na saúde ou na alma, e, como 

princípio, ela apela à universalidade e irrenunciabilidade do direito e à inviolabilidade 

do corpo.  

É perfeitamente evidente que, apesar de se referirem ao mesmo objecto, eles são 

repartíveis pelo foro psíquico ou moral e o físico. Mas é somente com a soma dos dois 

que a estrutura humana fica completa.   

Como acima frisámos, com este direito pretende-se evitar quaisquer 

intervenções na pessoa que se mostrem, intencionalmente ou não, ofensivas, e é por 

isso que nem os tratamentos médico-cirúrgicos estão livres da sua abrangência, no 

sentido de proteger o bem-estar das pessoas individualmente consideradas.  

Portanto, não é de se estranhar que a Constituição moçambicana (81) lhe reserve 

um lugar especial, mesmo em situação de suspensão de exercício de direitos (em 

estado de sítio ou de emergência). A qualificada tutela constitucional deste direito 

                                                
(79) SANTOS, Boaventura de Sousa, Para uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos, 
Contexto Internacional, 2001, p. 16. 
(80) Devido à sua extrema importância, a integridade física e psíquica está não apenas consagrada na 
Constituição, na legislação civil e penal como também é tutelado por vários documentos de carácter 
internacional e universal. 
(81) Junto ao direito à vida, a integridade da pessoa humana, na sua dupla dimensão, é preservada pelo 
artigo 40.º, n.º 1, da CRM, que dispõe: [T]odo o cidadão tem direito à vida e à integridade física e 
moral e não pode ser sujeito à tortura ou tratamentos cruéis ou desumanos”; n.º 2: “[N]a República de 
Moçambique não há pena de morte”. 
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condiciona até o direito de dispor discricionariamente sobre o próprio corpo (82), 

conforme o entendimento de J.J Gomes Canotilho e de Luísa Neto.  

 O Código Penal moçambicano, igualmente, ocupa-se da salvaguarda desse 

direito, estabelecendo três formas de lesão: simples (artigo 359.º), grave (artigos 

360.º, 361.º, 364.º) e qualificada (artigo 365.º com a nova redacção da Lei n.º 8/2002, 

de 5 de Fevereiro). Para Paula Ribeiro de Faria, a lesão simples corresponde a um 

“crime material e de dano”; já a segunda trata-se de um “delito qualificado pelo 

resultado”; a ofensa qualificada integra-se nos crimes preterintencionais (83).   

Seguindo esta qualificação, a MGF parece integrar-se nas ofensas corporais 

graves uma vez que dela resultam doenças, disfunções e perigo de vida. Porém, a 

preocupação do CPM pela salvaguarda da integridade permitiu-lhe destinar o artigo 

366.º à castração onde há espaço para englobar a MGF.  

Por fim (ainda no direito moçambicano), em matéria civil, por exemplo, 

consideram-se inválidos os actos praticados sob coacção.  

Infelizmente, as pessoas não estão livres de ver a sua integridade fragilizada por 

interferências externas, seja por razões terapêuticas, seja por imperativos ditos 

culturais, como ocorre com a mutilação. As valorações culturais, neste caso, tentam 

justificar as atrocidades cometidas à integridade baseando-se no direito à opção 

religiosa, à manifestação de consciência ou valoração cultural mas esquecem-se de 

avaliar o impacto que as suas acções têm no direito à integridade física e psíquica das 

vítimas da mutilação. Abre-se aqui o caminho para as fortes hostilidades entre as 

valorações culturais e a integridade individual, mas não só.  

Como acima dissemos, o bem-estar não se mede apenas pela saúde, vai para 

além desta e engloba todo o conjunto de aspectos que sustentam a existência da 

pessoa humana (84). A MGF, mais do que um atentado à saúde, à integridade física e 

moral, sufoca e sacrifica injustamente um vasto leque de valores constitucionais, 

situação que a doutrina italiana apelidou de “danno esistenziale” e a jurisprudência 
                                                
(82) Sobre o tema, veja-se, detalhadamente: NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., passim. 
(83) FARIA, Paula Ribeiro, in Comentário Conimbricense do Código Penal: Parte Especial, Tomo I, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 202 – 254. Ainda cfr., desenvolvidamente, ALBUQUERQUE, 
Paulo Pinto, Comentário..., pp. 384 – 392.   
(84) Referimo-nos aos direitos fundamentais como a vida, a dignidade socioeconómica da pessoa 
humana, a igualdade, a reserva sobre a vida psicofísica, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
liberdade de expressão, a integridade física e psíquica, entre outros.   
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consagrou com a prolação da sentença n.º 7713, de 07.06.2000 (85) da Corte de 

Cassação. Tratou-se  de um litígio em que um pai acusado de abandonar o filho 

menor se viu absolvido do crime de abandono mas não se livrou da obrigação de 

indemnizá-lo por ter violado aquele que é o direito fundamental à existência do filho 

menor e que mesmo sem representar um dano patrimonial, moral ou corporal, merecia 

o ressarcimento pelos inúmeros adventos prejudiciais que sofrerá a sua condição de 

pessoa em virtude do esmagamento da sua indiscutível dignidade (86), devido à atitude 

ilegítima do pai.  

Curiosamente, a Corte de Cassação reconheceu assim que independentemente 

da natureza do bem lesado a priori, cabem na responsabilidade civil os conexos e 

legítimos interesses da vida do ofendido frustrados pela actuação ilegítima de 

terceiros. Em complemento, a doutrina italiana sublinha que o dano existencial 

envolve uma duração aturada de uma posição insatisfatória para o lesado que por si só 

é susceptível de prejudicar um volume alarmante de direitos fundamentais.  

No seio da doutrina portuguesa, merece o nosso destaque Manuel Carneiro da 

Frada. No que nos interessa, o autor reconhece a reparação de danos existenciais que 

se traduzem em “perturbações de vida, (...) que ultrapassam o âmbito estrito ou o 

alcance próprio de um diagnóstico médico” (87). Porém, a par desse acolhimento, 

Manuel Carneiro da Frada preocupa-se com a eventual confusão (e fácil de se gerar) 

quanto ao momento a considerar nesse processo: “nos danos existenciais, está 

tipicamente em jogo um status quo, não a preclusão de um status ad quem” (88) – 

resume o autor.  

Nesse sentido, atendendo à sentença da Corte de Cassação Italiana, supomos 

que não seria desmedido introduzir a MGF  grupo dos danos existenciais, uma vez 

que parece-nos evidente que o dano corporal não consegue agregar e responder ao 

conjunto de bens violados no ritual de iniciação.   

                                                
(85) Sentença disponível electronicamente em: www.alphaice.com/giurisprudenza/?id=528. Sobre o 
“danno esistenziale” v. ainda, as sentenças n.º 26972, de 11.11. 2008 da Corte de Cassação em  
http://www.alphaice.com/giurisprudenza/?id=5641.  
(86) Cfr. Sentenças n.º 500, de 27.07.1999 da Corte de Cassação, n.º 184, de 14.07.1986 da Corte 
Constitucional, disponível electronicamente em: http://www.alphaice.com/giurisprudenza/?id=384 e 
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/pronunce.asp, respectivamente. 
(87) FRADA, Manuel A. Carneiro, Nos 40 anos do Código Civil Português: Tutela da Personalidade e 
do Dano Existencial, in Themis, Revista da Faculdade de Direito da UNL, Edição Especial, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2008, p. 55. 
(88) FRADA, Manuel A. Carneiro, Nos 40 anos do Código Civil, ob. cit., p. 56. 
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Ora, como temos insistindo, no processo da MGF encontram-se patente ofensas 

à integridade física e psíquica que, dependendo do seu efectivo resultado, são 

passíveis de reparação em sede de responsabilidade civil por danos estéticos, morais, 

corporais ou biológicos (89). Os autores L. Santos, T. Magalhães, D. Pinto da Costa e 

E. Matos, na sua obra conjunta, não hesitam em integrar os danos causados à 

integridade sexual dentro da panóplia dos danos corporais passíveis de ressarcimento 

civil (90).  

Mas a mutilação não se fica pelas moléstias injustamente causadas ao corpo e 

transita para o abalo dos desígnios de vida (91) e dignidade das vítimas, proporciona 

insónias, temores incuráveis, estados duradouros de desânimo (92), angústias, 

sensação de impotência, desvalorização pessoal provocada pelo trauma, violação do 

direito fundamental à liberdade de acção, à infância, etc. No trabalho desenvolvido 

sob o prisma do dano sexual, L. Santos, T. Magalhães, D. Pinto da Costa e E. Matos 

concluíram que aquele “pode manifestar-se através de perturbações do desejo, da 

excitação, do orgasmo ou de dor relacionada directamente com o acto sexual ou 

provocada por este, devido a sequelas resultantes de evento traumático ou, ainda, por 

dificuldades de posicionamento, devido também às sequelas traumáticas” (93).  

Como intervir perante uma circunstância em que os direitos dessa 

natureza, nitidamente, conflituam? Como apreciar a liberdade de consciência 

cultural ou religiosa quando estas violam um bem essencial para a subsistência 

da condição humana?   

Assumimos a complexidade do problema e acreditamos que a resposta convoca 

muita sensatez.    

                                                
(89) Como considerou a Corte de Cassação Italiana, numa unidade de valores, a exigibilidade de tais 
compensações está preenchida pela dignidade da pessoa humana - Cfr., sentença n.º 184, de 
14.07.1986. 
(90) SANTOS, L./MAGALHÃES, T./COSTA, D. Pinto/MATOS, E., O Dano Sexual. Contributo para 
a avaliação médico-legal dos danos na pessoa, in Revista Portuguesa do Dano Corporal, Ano XVII, n.º 
18, Novembro, IUC, APADAC, Maia, 2008, pp. 36-38.    
(91) Nas pp. 7 e 8 deste trabalho, vimos que na MGF a propensão para contágios de infecções graves é 
muito grande, pelo que muitas das mutiladas correm risco de vida ou vêem reduzida a capacidade de 
procriarem com sucesso, o que se constituir em atropelo aos seus projectos de vida. V., nesse sentido, 
FRADA, Manuel Carneiro, Nos 40 anos do Código Civil..., ob. cit., p. 52. 
(92) FRADA, Manuel A. Carneiro, Nos 40 anos do Código Civil, ob. cit., p. 66. 
(93) SANTOS, L./MAGALHÃES, T./COSTA, D. Pinto/MATOS, E., O Dano Sexual..., ob. cit., p. 39. 
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Contudo, conceder todo e qualquer tipo de direito sem se averiguar as 

implicações imediatas e sem se estabelecer algum padrão-limite seria, no fundo, 

atribuir direitos enquanto liberdades em detrimento de direitos enquanto Direito. Esta 

situação transformaria os simples Estados de Direito em complexos Estados de 

Liberdades. Por esta via, chegaríamos a um ponto em que as nossas liberdades nos 

conduziriam a uma asfixia libertatis.   

Anote-se que a liberdade religiosa resulta de uma vontade, de uma escolha 

consciente que está no poder de uma pessoa, individualmente considerada, que pode 

ou não, ao juntar-se coerentemente às demais vontades, formar um grupo religioso.  

Em consonância com Sgreccia, entendemos que o escopo da consciência é a 

acção (94). Esta, por sua vez, ainda que assente em valores religiosos, resulta de uma 

vontade que em bom rigor deve edificar-se pregada na moralidade. Caso contrário, 

como considera Sgreccia, “consciente ou não, somos responsáveis por aquilo que 

fazemos. A consciência ou a sua falta pode tornar mais ou menos moral ou 

juridicamente imputáveis as acções ao sujeito que as executa, mas o peso e a 

responsabilidade objectiva mantêm-se” (95).  

Na mutilação, a maior parte das ofendidas é menor. Estas personalidades em 

desenvolvimento são incapazes de estabelecer com rigidez e convicção as suas 

crenças religiosas e muito menos contêm maturidade suficiente para consentir uma 

intervenção deste calibre, cujo carácter é definitivo. Mais adiante, debruçar-nos-emos 

sobre esta questão de heterolimitação dos direitos, uma vez que a experiência nos 

instiga a acreditar que a obediência e o poder parental sentenciam a realização da 

MGF e não o acordo e o desejo individual, como à partida deveria ser.  

Limitar a liberdade de manifestação cultural não é – como inicialmente pode 

parecer – uma ingerência nem uma forma de penalizar os membros de uma 

determinada cultura. É, antes, essencialmente, uma forma de garantir a continuidade, 

a segurança e a permissão integral desse mesmo direito livre de violência. Porque, 

                                                
(94) SGRECCIA, Elio, Manual de Bioética..., ob. cit., p. 193. 
(95) SGRECCIA, Elio, Manual de Bioética..., ob. cit., p. 194. 
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aliás como ensina Boaventura de Sousa Santos, todas as culturas sofrem de 

incompletudes e quem não faz parte delas consegue examiná-las melhor (96).    

 

2. Os efeitos do enraizamento da cultura ocidental nos países não ocidentais  

Um dos grandes factores que explica, satisfatoriamente, o intercâmbio de 

culturas é, sem dúvida, a globalização (97). A propósito, notamos com a controvérsia 

da mutilação que os proveitos fomentados pela globalização vão para além do campo 

económico (98). Graças a ela, podemos actualmente falar de uma solidariedade global 

ou a nível global. Para apurar o conceito, basta examinar a facilidade com que a 

informação de uma determinada catástrofe se expande e a rapidez com que chega a 

ajuda. Constatam-se, hoje, várias maneiras de cooperação à escala mundial que não 

implicam a deslocação. O mesmo fenómeno ocorre na difusão e inserção das culturas.  

No mesmo sentido, conforme passamos a citar, Roberto Antoniani sublinha que 

“[I]l multiculturalismo per molti aspetti è un fenómeno assolitamente positivo, ma 

Sotto altri aspetti può anche rivelarsi pericoloso. Il maggior pericolo che questo 

fenomeno può portare culturali e religiosi, tentano di affermare principi e prerogative 

che il nostro modo di vivere e pensare non può assolutamente accettare” (99).     

Sem nos afastarmos do nosso objectivo, convém explicar um dos motivos que 

estimulam a expansão da cultura ocidental nos países africanos: as ONG’s (100); estas 

comprimem as suas preocupações no campo das políticas sociais, nomeadamente, a 

                                                
(96) SANTOS, Boaventura de Sousa, Para uma Concepção Multicultural..., ob. cit., p. 19. 
(97) Conforme expõe KYMLICKA, a diversidade cultural encontra o seu fundamento nas mais diversas 
razões e aponta a imigração voluntária, a colonização, o exílio, o casamento de pessoas de diferentes 
etnias, o tipo de organização ou divisão do território como algumas dessas razões, por isso prefere o 
autor distinguir o multinacionalismo da polietnicidade. Desenvolvidamente, KYMLICKA, 
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, 1995, 
Reprinted in paperback 1996, pp. 11 – 26. 
(98) Neste sentido, Boaventura de Sousa Santos aponta que não existe apenas uma “entidade única 
chamada globalização”. Para ele, faz mais sentido falar-se em “globalizações”, isto porque existem 
várias vertentes: politica, sociais e culturais. O conceito concebido no plural é mais abrangente. 
SANTOS, Boaventura de Sousa, Para uma Concepção Multicultural..., ob. cit., p. 10. 
(99) ANTONIANI, Roberto, Multiculturalismo, reati culturalmente motivati in particolare i 
maltrattamenti in famiglia, in Diritto delle Istituzioni Religiose, a.a 2008-2009, p. 2. Disponível 
electronicamente em: http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Relazioni/Antoniani.pdf; 
(100) Importa salientar igualmente o trabalho desempenhado por organizações nacionais, nas mais 
diversas áreas (principalmente no âmbito da educação, orientação e apoio na resolução dos problemas 
relativos à mulher) que muitas das vezes aliam os seus instrumentos de trabalho junto das ONG’s 
internacionais, distinguindo-se proactivamente a LDH, OMM e a MULEIDE. 
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luta contra a pobreza, a educação, a saúde, a protecção familiar (em especial à mulher 

e à criança) e o desenvolvimento rural. Contudo, para a solidariedade internacional se 

efectivar com sucesso, é-lhes legítimo “o direito estabelecer as condições do seu 

exercício” (101), imposições essas irrefutáveis, na medida em que, para se desenvolver 

qualquer missão, se requerem valores estruturantes e princípios básicos. É aqui que 

um pouco da cultura ocidental é inserida no país auxiliado. No entanto, isto não 

significa que se encara a cultura ocidental de forma tão impecavelmente admirável 

que se pretenda promover como modelo ideal. Tal afirmação estimula-nos a reflectir a 

invulgar asserção de Boaventura de Sousa Santos: “todas as culturas tendem a 

considerar os seus valores máximos como os mais abrangentes, mas apenas a cultura 

ocidental tende a formulá-los como universais” (102). Perante essa dissertação, que em 

certa medida muito compreendemos mas com a qual discordamos, pois a nossa 

opinião é muito confrontada pela atómica tendência para o reconhecimento do mundo 

como uma casa com uma porta – a vida – e, cinco janelas. E porque cada vez mais 

acreditamos que o futuro nos irá responder afirmativamente, o presente demanda-nos 

certas moderações. Acertadamente, Charles Taylor concretiza o nosso pensamento 

quando diz que é preciso desenvolver uma política que “possa proporcionar um 

terreno neutro onde as pessoas de todas as culturas se podem encontrar e coexistir” 

(103). E parece-nos que essa política cultural já está criada e é a dos Direitos Humanos 

Universais.  

 No caso de Moçambique, em particular, é o próprio Estado que fomenta esse 

juízo inserindo-o na Constituição: 

Artigo 115.º – (Cultura)  

1. O Estado promove o desenvolvimento da cultura e personalidade nacionais e garante a livre 
expressão das tradições e valores da sociedade moçambicana.  

2. O Estado promove a difusão da cultura moçambicana e desenvolve acções para fazer 
beneficiar o povo moçambicano das conquistas culturais dos outros povos.  

                                                
(101) SANTOS, Boaventura de Sousa/TRIDANDE, João Carlos, Conflitos e Transformação Social: 
Uma paisagem das justiças em Moçambique, Volume I, Edições Afrontamento, Porto, 2003, p. 69.  
(102) SANTOS, Boaventura de Sousa, Para uma Concepção Multicultural..., ob. cit., p.16. 
(103) TAYLOR, Charles, Multiculturalismo..., ob. cit., p. 82.  No mesmo sentido, relativamente a 
cultura religiosa, veja-se PINHO, Arnaldo, Busca dum Ethos Básico Universal: reconhecimento duma 
“humanitas” comum, in Direito Natural, Religiões e Culturas, I Congresso Internacional de Direito 
Natural, CUNHA, Paulo Ferreira (Org.), FDUP, Número Especial, Coimbra Editora, 2004, pp. 115 – 
118.  
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Universalmente, conhecemos várias culturas que sofreram modificações 

forçadas pela dinâmica do tempo mas que continuam a existir consistentemente, 

embora se tenham adaptado aos novos axiomas de convivência social.  

Discursámos, nas páginas antecedentes, acerca do enfaixamento e constatamos 

que este se afigurou, em outras alturas, como culturalmente aceite. No entanto, é 

preciso assinalar que em 1912 sucedeu a sua firme proibição. Identicamente, a cultura 

ocidental – presentemente colocada no pedestal das civilizações – teve os seus 

instantes altos e baixos que postularam no cometimento de algumas atrocidades, v. g., 

é o caso dos castrati (104) na Itália, que conheceu o seu declínio com as proibições de 

1870 e, posteriormente, em 1902, pela Igreja, no pontificado de Leão XIII.  

A cultura é assim responsável pela estrutura social e está muito condicionada 

pelo seu passado. A este propósito, afirma Giddens que “[A] cultura refere-se aos 

modos de vida dos membros de uma sociedade, ou de grupos dessa sociedade” (105).  

 

3. A alternativa: Cultural Defenses, Cultural Offences 

Ao longo deste trabalho, muito nos temos esforçado por evidenciar a 

importância da faceta cultural, quando se avalia a MGF, uma vez que esta é uma 

prática muito arreigada na cultura (106). Podemos mesmo afirmar que a formação de 

uma personalidade depende, e muito, da educação e experiência cultural, que cada um 

carrega.  

Actualmente, todos os países, em maior ou menor medida, encaram o 

multiculturalismo dentro das suas sociedades. À cultura nacional ou geral, juntam-se 

outras tantas que estimulam assim a diversidade social. As implicações imediatas 

dessa convivência fazem-se sentir nas mais diversas área: Economia, Saúde, Direito 

etc; no campo jurídico, é amplamente regida nos moldes do Direito Penal. Isto porque 

                                                
(104) Esta prática surgiu no século XVI e consistia em obstruir a infiltração das hormonas sexuais na 
corrente sanguínea, que normalmente ocorre antes da puberdade. Este processo, responsável pela 
imutabilidade da laringe, cancela o engrossamento da voz masculina equiparando-a, em pleno, à voz 
feminina. Durante mais de 300 anos muitos rapazes foram alvos de castrações para substituírem as 
mulheres que tinham sido afastadas dos coros e palcos da Igreja Católica.   
(105) GIDDENS, Anthony, Sociologia, ob. cit., p. 47.  
(106) A cultura personifica a pessoa enquanto membro de um grupo.   
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a coexistência social não se abstrai das reacções facultadas pelo Direito Penal, ainda 

que, muito dependente da Constituição. 

Os enigmas que frequentemente se apontam quando se aborda a questão do 

multiculturalismo são os da integração das minorias culturais ou étnicas e da 

avaliação criminal de alguns actos que essas minorias tomam como uma “forma 

legítima de estar na vida” (107).     

 A controvérsia da diversidade cultural formalizou teses que, pela sua 

pertinência, não as podemos deixar de aludir. No sistema da “Common Law” 

encontramos a tese da “Cultural Defense”, enquanto que na doutrina ocidental 

prevalece a apreciação dos crimes culturalmente motivados, ou seja, “Cultural 

Offence” ou “Reato Culturalmente Motivato”, como se designa no direito italiano.   

A racionalidade da “Cultural Defense” funda-se supostamente no 

reconhecimento do papel determinante que a cultura desempenha perante a realização 

de factos desvaliosos baseados em convicções étnicas de certos agentes. Conforme 

sintetizou Renteln, “[T]he premise of cultural defense argument is that culture exerts 

a strong influence on individuals, predisposing them to act in ways consistent with 

their upbringing. The theoretical basis for a cultural defense hinges on the idea that 

individuals will think and act in accordance with patterns of culture” (108).   

Do ponto de vista dos defensores que seguem esta corrente de pensamento, o 

acto do “autor de consciência” (109) reprovável face ao ordenamento jurídico em que 

se encontra inserido é motivado pela sua consciência cultural, e, como tal, a cultura 

deve servir-lhe de atenuante ou causa de exclusão da responsabilidade penal, pelo 

                                                
(107) Em nenhum momento do nosso discurso descartamos a originalidade do ser humano, as 
características individuais de cada cultura. Charles Taylor afirma que “existe uma determinada maneira 
de ser humano que é a minha maneira. Sou obrigado a viver a minha vida de acordo com essa maneira, 
e não imitando a vida de outra pessoa. Se não o fizer, deixo de compreender o significado da minha 
vida”: TAYLOR, Charles, Multiculturalismo..., ob. cit., p. 50. Porém, o que nos faz descuidar dessa 
realidade é apenas o facto de, no caso do multiculturalismo exteriorizado na MGF, a determinação da 
tal “maneira de ser humano” não ser nem intrínseca, nem livre. 
(108) RENTELN, Alison Dundes, The Use and Abuse of the Cultural Defense, Canadian Journal of Law 
and Society/ Revue Canadienne Droit et Société, 2005, Volume 20, n. º 1, p. 48. Itálico nosso.  
(109) Para estes efeitos, aceitam-se as convicções religiosas, socioculturais ou político-filosófico. 
Embora alguns autores façam a distinção entre autor de consciência e autor por convicção, optamos por 
não seguir essa perspectiva para não nos desviarmos do nosso objectivo principal, pois, acreditamos 
que pela amplitude que o assunto convoca, seríamos conduzidos a elaborar uma outra dissertação. 
Neste trabalho, apenas tomaremos em conta o autor de consciência, embora algumas vezes, tomar-lhes-
emos por convicção. Mas, porque consideramos o tema pertinente, referenciamos: Augusto Silva Dias, 
A relevância..., ob. cit., pp. 16 e ss. onde trata pormenorizadamente do assunto. 
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facto de não lhe ser imputável a violação dolosa da norma jurídica; ele, ao proceder 

de acordo com a sua consciência, age em consonância com a sua ética, que pode 

divergir dos parâmetros jurídicos a que se encontra adstrito.  

Contudo, basear-se na instrução ética do autor para justificar os actos contrários 

ao ordenamento jurídico, para além fragmentar a regulação jurídico-penal, levanta o 

problema do uso indevido dos argumentos culturais por parte de certos arguidos (110). 

Perante tal exigência, Renteln, formulou três quesitos (111) que o juízo deve 

considerar em qualquer pleito onde a “cultural defense” esteja a ser evocada a fim de 

“prevenir o seu uso impróprio”. São eles (112): 

1º O litigante pertence a um grupo étnico? 

2º Dentro desse grupo étnico o acto executado tem carácter tradicional sendo, por isso, 
aceitável? 

3º Estava o litigante influenciado pela tradição quando actuou?  

Partindo destes pressupostos, torna-se mais acessível a função de garantir que o 

membro de um grupo cultural ao agir em consonância com as suas valorações não 

seja severamente punido ou tratado tal como seria um “criminoso comum” que se 

encontra em contradição com a norma jurídica por vontade própria. Por este motivo, 

como refere a citada autora, a diversidade cultural deve ser relevada, servindo de 

defesa a favor da actuação e consequente redução da culpa do indivíduo.   

No seu artigo sobre uso e abuso da “cultural defense”, e em jeito de conclusão, 

Renteln entende que não só é importante a consideração desta tese nos factos 

culturalmente aceites por um grupo como ainda relembra que o direito à cultura 

integra o núcleo essencial dos direitos humanos e que, por isso, deve merecer a devida 

atenção, mas desde que não ofenda com gravidade outros direitos humanos 

fundamentais (113).   

                                                
(110) Tendo em conta que existem várias causas que justificam a imigração, esta doutrina cogita, para 
determinados casos, como por exemplo o dos refugiados, a criação de políticas especiais, capazes de 
valorarem em certa medida a cultura, face a certos conflitos entre a cultura e o sistema normativo.   
(111) A extracção destas informações, segundo crê a autora, muitas das vezes é relevante para se 
averiguar a ausência do dolo dos factos em questão. Isto porque acaba-se por apurar que o autor apenas 
agiu no contexto cultural. Aqui Importa referir que no Direito Penal moçambicano constitui 
circunstância dirimente da responsabilidade criminal “A justificação do facto”(artigo 41.º n.º 2). 
(112) RENTELN, Alison Dundes, The use and abuse..., ob. cit., pp. 49 – 50, nossa tradução.  
(113) RENTELN, Alison Dundes, The use and abuse..., ob. cit., p. 66.  
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Face ao exposto, parece-nos legítimo concluir que à luz do entendimento 

professado pela “cultural defense”: ponderar a força que a tradição pode assumir em 

determinados factos, é uma forma de garantir que a justiça encontre a sua 

operacionalidade não apenas no momento de punir com severidade, como também no 

uso da proporcionalidade e no respeito pelas particularidades de cada grupo étnico, o 

que, contudo, não deixa de conhecer censuras de índole moral.  

Por outro lado, perfilhando o entendimento contrário, encontramos a tese da 

“Cultural Offense” ou “Reati Culturalmente Motivato” – designação que, aliás, 

adoptamos para este percurso (114).  

Antoniani Roberto apresenta-nos a seguinte definição: “reato culturalmente 

motivato, cioè un comportamento realizzato da un membro appartenente ad una 

cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della 

cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo 

culturale dell’agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o 

approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni” (115). 

Deriva desta explicação a percepção de que um determinado acto pode enfrentar 

conotações diferentes, gerando um confronto entre o Direito e a cultura. 

Para os tutores da “reati culturalmente motivato”, num conflito de valoração 

entre o sistema normativo e o cultural, o primeiro deve prevalecer.  

Em conformidade com esta perspectiva, a cultura não deve ser relevada ao 

ponto de obrigar o Direito Penal a estabelecer um tratamento favorável aos indivíduos 

que praticam factos motivados em costumes ou tradições. Nesse sentido, Raúl 

Carnevali Rodríguez sublinha: “(...) la idea dirigida al establecimiento de territorios 

diferenciados – especies de pluralismos jurídicos – no sólo resulta injustificable desde 

la perspectiva del principio de igualdad, pues no se comprende que en sociedades 

construidas democráticamente se establezcan especies de guetos o espacios cerrados 

que impidam toda intregración. En este sentido, se “desincentiva” todo interés de 

                                                
(114) Cfr. BASILE, Fábio, Società Multiculturali, Immigrazione e Reati Culturalmente Motivati, Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, Giuffrè Editore, (2008 b), Volume 50, issue 4, pp. 1 e ss.  
(98) ANTONIANI, Roberto, Multiculturalismo, reati culturalmente motivato..., ob. cit., p. 4. Itálico 
nosso. 
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conocer las normas de la sociedad mayoritaria, lo que podría generar peligrosas 

repercusiones desde una perspectiva preventivo general” (116).           

A cultura deve, sempre, ir ao encontro dos direitos mais básicos de todo o ser 

humano; não podendo a manifestação cultural extravasar os limites 

constitucionalmente instituídos. Muitos autores estrangeiros sublinharam que o 

ordenamento jurídico-penal deve procurar manter-se fiel aos seus princípios 

estruturantes, descartando por isso qualquer tipo de privilégios (117). Portanto, basear-

se na consciência do autor de um acto censurável, ainda que culturalmente aceite, 

seria contrariar os tais princípios basilares do Estado de Direito “que deve ser 

constituído por padrões ético-sociais” (118).  

A nosso ver, os defensores desta abordagem, ao pretenderem evitar que os actos 

só por derivarem de costumes culturais se tornem impunes, impedem um mal ainda 

maior que é a criação fraudulenta de grupos culturais, instituídos apenas com o 

intuito de se esquivar de punições. Não podemos esquecer que o hábito gera a 

cultura (119), nem que a cultura abrange um número maior ou menor de 

indivíduos.  

Por último julgamos que seria – igualmente – legítima e operacional a 

formulação de uma tese híbrida que pudesse agregar as principais preocupações 

expressadas pelas teorias supra examinadas; por esta via, podem considerar-se as 

diferenças culturais sem que tal posição represente um risco para a real efectividade 

do comando jurídico-penal. Desta forma, atende-se à prevenção considerada pelos 

“reati culturalmente motivato”, relevando o facto de não se equipararem os autores de 

crimes motivados pela consciência cultural aos criminosos que preencham por 

excelência o tipo-de-ilícito; ao mesmo tempo que apenas se utiliza a “cultural 

                                                
(116) CARNEVALI, Raúl Rodríguez, El multiculturalismo: un desafío para el Derecho Penal Moderno, 
Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, n.º 3, 2007, 
p. 26.  
(117) No mesmo sentido, mas sobre a objecção de consciência, cfr.  QUEIROZ, Cristina, Autonomia e 
Direito Fundamental à Liberdade de Consciência, Religião e Culto. Os Limites da Intervenção do 
Poder Público, in Separata de estudos em comemoração dos cinco anos da FDUP, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2001, pp. 324 – 325.  
(118) DIAS, Augusto Silva, A relevância jurídico-penal..., ob. cit., p. 20. 
(119) V. BASILE, Fabio, Immigrazione e Reati..., pp. 3 – 7. 
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defense” como uma simples diminuição ou suspensão da pena e nunca como um 

atalho eficaz para eliminar a responsabilidade do agente.   
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                                                                            “O destino dos homens é a liberdade”  
                                                                                     Vinicius de Moraes  

 
III. A QUESTÃO DA AUTOLIMITAÇÃO E DA HETEROLIMITAÇÃO. 
POSIÇÃO ADOPTADA NO CONTEXTO DA MUTILAÇÃO EM 
MOÇAMBIQUE 

 

1. Autolimitação dos direitos fundamentais e autonomia privada 

A missão de decompor a mutilação – enquanto um dano sobre a pessoa da 

vítima, vestida ou despida de liberdade de acção – ser-nos-ia irrealizável se não 

sobrelevássemos a importância que a autonomia privada ou da vontade tem ou devia 

ter nesses casos. 

O reconhecimento da personalidade humana passa por dois momentos 

globalmente considerados: o jurídico e o extra-jurídico. Apesar da vida quotidiana 

dispensar mais atenção ao primeiro, é na dimensão extra-jurídica que reside a essência 

humana e que sobreleva, antes do Direito, das leis, antes até de toda a organização 

político-social. 

A autonomia privada enquanto liberdade jurídica – limitada pelo ordenamento 

jurídico – confere aos sujeitos jurídico-privados a faculdade de agirem positiva ou 

negativamente, e em simetria com a sua vontade (120) e irradia sobre todo o sistema 

jurídico: constitucional (enquanto norma primária), penal (por via do consentimento) 

e civil (é neste último – mais concretamente no Direito das Obrigações, segundo 

consta do artigo 405.º CCM – onde ela, encontra o seu principal foco de actuação). A 

objectividade exigida pelo presente estudo obriga à análise – abreviada – da 

autonomia privada no contexto dos direitos de personalidade, de onde sobressai a 

relevância da vontade interpretada no Direito Civil. 

Assim, rezam, os seguintes artigos: 

Artigo 81.º do CCM – (Limitação voluntária dos direitos de personalidade) 

1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária 
aos princípios da ordem pública.  

                                                
(120) No mesmo sentido, António Menezes Cordeiro, define a autonomia privada “como uma permissão 
genérica de produções de efeitos jurídicos”, in Tratado de Direito..., ob. cit., p. 392. 
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2. A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda que com obrigação de 
indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra parte.   

Artigo 247.º CCM: “[Q]uando, em virtude de erro, a vontade declarada não corresponda à 
vontade real do autor, a declaração negocial é anulável, desde que o declaratário conhecesse ou não 
devesse ignorar a essencialidade, para o declarante, do elemento sobre que incidiu o erro”.  

Dos artigos supracitados é possível articular algumas características principais 

da autonomia privada ou da vontade: num primeiro plano ela implica uma liberdade 

jurídica, colocada ao dispor de um sujeito capacitado – em consonância com as regras 

da capacidade civil. Falamos de “sujeito capacitado” pois, para se convalescer da 

liberdade prevista no artigo 405.º do CCM, o sujeito tem que possuir, de antemão, a 

capacidade para o exercício de direitos, não bastando, para esse efeito, a capacidade 

de gozo.  

A liberdade jurídica a que nos referimos consiste simplesmente na faculdade de 

“praticar ou não” determinados actos jurídicos. E é, obviamente, nela que reside a 

manifestação da vontade. 

 Num outro plano, a limitação de certos direitos de personalidade – ainda que, 

numa senda negativa – equivale, perfeitamente, à expressão da autonomia privada 

(como aliás, teremos a oportunidade de apurar no subtítulo seguinte), desde que ela 

não seja contrária à ordem pública, de acordo com o n.º1, do artigo 81.º, do CCM. 

Rabindranath Capelo de Sousa sublinha que “o princípio da autonomia privada não se 

confunde com o livre arbítrio, com cada um fazer tudo aquilo que quiser” (121).  

Dada a importância do instituto da autonomia privada e a integridade da 

vontade, a lei prevê no artigo 81.º, n.º 2, do CCM, a revogabilidade da limitação 

voluntariamente concedida; a mesma disposição se aplicará nos casos de reserva 

involuntária (122) ou ilegal (quando desnecessárias e desproporcionais). Por fim, a 

norma do artigo 247.º do CCM evidencia com clareza o carácter intrínseco e pessoal 

da vontade, e naturalmente, da autonomia privada. Posto isto, acentuamos que a 

autonomia privada versa sobre um sujeito que é também titular de direitos 

fundamentais. 

                                                
(121) SOUSA, Rabindranath Capelo de, Teoria Geral do Direito Civil, Volume I, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2003, p. 58. Cfr, ainda, do mesmo autor, O Direito Geral de Personalidade, Coimbra 
Editora, Coimbra, 1995, passim.   
(122) O mesmo equivale à violação da autonomia privada na esfera de outrem, quer nas relações 
horizontais (estabelecidas entre os particulares), quer nas verticais. 
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Os “direitos mais importantes das pessoas” (123), consagrados no quadro 

jurídico-constitucional, têm como principal objectivo clássico: a regulação das 

relações horizontais (Estado – cidadão) e verticais (entre particulares). Na primeira 

acepção, como bem formulou Georg Jellinek (124), existem três tipos de posições dos 

direitos fundamentais, a que o autor ordenadamente designou por: 

1. Status negativus – Onde está conferida ao indivíduo a liberdade de 

superintender a sua vida e a suas relações longe da usurpação do Estado. 

Configura-se desta forma como um direito subjectivo face ao Estado (125); 

2. Status positivus – O particular vê-se dependente do Estado para agir. A 

maioria dos deveres de prestação de um Estado (intervencionista) encontram 

aqui o seu espaço de actuação (126); 

3. Status activus – Desenvolve-se uma relação de colaboração entre o Estado e o 

cidadão uma vez que o indivíduo usa a sua liberdade para exercer uma 

actividade em prol do Estado da nação  (127). 

Segundo a visão de Jellinek, estes são os principais estados no plano das 

relações verticais – que funcionam como limites de intervenção de ambas as 

categorias.   

A fim de se evitar a instabilidade social e o desrespeito pela dignidade da pessoa 

nas relações horizontais, bem como para se garantir aos outros cidadãos a satisfação 

dos mesmos direitos, não se atribui aos respectivos titulares o gozo ilimitado de tais 

direitos fundamentais.   

Assim, a presença de direitos fundamentais que oferecem às pessoas uma 

segurança jurídica legítima consiste, nas palavras de Luísa Neto, no reconhecimento 

de “elementos constitutivos da autolegalidade genérica, tendo a dignidade da pessoa 

humana como unidade de sentindo” (128). 

                                                
(123) ANDADRE, José Carlos Vieira de, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976, Almedina, Coimbra, 3.ª edição, 2006, p. 15. 
(124) SCHLINK, Bernhard/PIEROTH, Bodo, Direitos Fundamentais: Direito Estadual II, Universidade 
Lusíada Editora, (Tradução: Franco, António e Sousa, António Francisco), Lisboa, 2008, pp. 19 – 20. 
(125) SCHLINK, Bernhard/PIEROTH, Bodo, Direitos Fundamentais..., ob. cit., p. 20. 
(126) SCHLINK, Bernhard/PIEROTH, Bodo, Direitos Fundamentais..., ob. cit., pp. 20 – 22. 
(127) SCHLINK, Bernhard/PIEROTH, Bodo, Direitos Fundamentais..., ob. cit., p. 22 – 23. 
(128) NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., p. 462. 
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Sendo a autonomia privada um valor fundamental (129) e uma liberdade 

necessária, na medida em que permite ao seu titular administrar as suas relações 

jurídicas – ciente dos direitos e deveres, por estas, impostas –, ela permite a limitação 

voluntária de alguns direitos –, desde logo, os direitos de personalidade, como refere 

o artigo 80.º, n.º 1, da CCM –, sem prejuízo do devido respeito pela ordem pública e a 

dignidade da pessoa humana.   

Contudo, o artigo 4.º da DDHC de 1789 declarou que “[A] liberdade consiste 

em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos 

naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros 

membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Este limites apenas podem ser 

determinados por lei”.  

Por sua vez, o Conselho Constitucional da República de Moçambique, no seu 

AC. N.º3/CC/2007 (130), de 23 de Junho – conforme aqui citamos –, realçou que “não 

há liberdades absolutas; elas aparecem, pelo menos, limitadas pela necessidade de 

assegurarem as liberdades dos outros”; prosseguindo: “[H]avendo conflito entre 

direitos de igual hierarquia, não é possível falar-se de um direito sem ao mesmo 

tempo se falar de seus limites”.     

 Desde modo, permanecendo claro o entendimento da liberdade, elimina-se a 

ordenação arbitrária da autonomia privada, por parte dos seus titulares.   

A autonomia privada tanto se realiza pelo “gozo positivo” de direitos, como 

pela autolimitação: quer isto dizer que a auto-restrição de um direito individual é 

também uma extensão e manifestação da autonomia privada. Partilha do mesmo 

entendimento Benedita Mac Crorie quando reconhece a renúncia como um poder 

limitado e uma “expressão de exercício um direito fundamental” (131) 

No que toca à titularidade desse direito, Luísa Neto acrescenta: “[A] 

consideração do corpo como res permitiria mais facilmente a inclusão da renúncia a 

direitos sobre o mesmo dentro dos quadros tradicionais do abandono ou renúncia (...)” 

                                                
(129) Ter autonomia privada revela, grosso modo, o poder de se autodeterminar e este poder é 
fundamental para a concretização dos direitos de personalidades.    
(130) Acórdão disponível electronicamente em: 
http://www.cconstitucional.org.mz/UserFiles/File/Tsave/Acordaos/acordaos%202007/Acordao%208C
C%2007.pdf 
(131) MAC CRORIE, Benedita Ferreira da Silva, A Renúncia ao Direito..., ob. cit., p. 631.  
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(132), mas actualmente permanece a ideia de que o titular dos direitos é a pessoa 

humana que subjaz toda a “realidade” que a compõe. 

Nesta fase do nosso excurso é já do conhecimento geral que a MGF é praticada 

em mulheres de certa faixa etária (133) cuja personalidade e, naturalmente, autonomia 

se encontram fragilizadas e em desenvolvimento; e/ou mesmo sendo adultas, mas 

pelo facto de serem mulheres, vêem o seu direito à autodeterminação pessoal 

fortemente limitado – apesar dos pesos constitucionais implementados –, uma vez que 

subsiste, culturalmente obcecada, a convicção da hegemonia masculina. Nestas 

condições, as crianças e mulheres submetidas a tal invasão nos seus órgãos sexuais 

não decidem por elas próprias (134), porque a margem de liberdade e de autonomia 

que lhes é atribuída é tão contraída que materialmente se revela inexistente. São os 

pais, avós e/ou maridos e sogras que dirigem essa autonomia que devia ser meramente 

pessoal. Possibilitando deste modo, por um lado, a transmissão do poder da 

autodeterminação de uma esfera pessoal para outra, e ademais, a debilidade do efeito 

erga omnes que caracteriza aquele poder.  

Daqui decorre uma relação de subordinação (135) que, no nosso entender, é o 

ventre da permissão defeituosa que se encontra subjacente em muitos casos da MGF. 

Nestas circunstâncias, a previsão da norma do Código Civil – artigo 80.º n.º 1 do 

CCM – não é infeliz visto que assegura, categoricamente, o princípio da revogação 

integral da limitação.  

                                                
(132) NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., p. 425.   
(133) Cfr., supra, p. 4 e respectiva nota (3). 
(134) Alguma doutrina francesa entende que nesses casos não existe um verdadeiro consentimento, 
sendo deficiente e insuficiente. Nesta perspectiva, v. BORRILLO, Daniel/LOCHAK, Danièle, La 
liberté sexualle, 1re édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2005, pp. 112 – 113.   
(135) Na maioria dos países africanos são vários os motivos que alimentam a desconsideração pela 
autonomia das mulheres e menores; primeiro, mas com menor influência, encontra-se o “conceito do 
mais velho” que é muito respeitado, conforme se confere juridicamente no artigo 291.º da Lei da 
Família; o mais velho é quem tem sempre a “palavra de ouro” e deve ser respeitado por todos (a 
nosso ver, este é um bom exemplo a ser seguido pelas demais culturas) normalmente é o membro com 
mais idade na família. Por outro lado, a dependência económica que caracteriza a maior parte das 
relações matrimoniais origina a supremacia do homem face à mulher e aos filhos; então, nestas 
condições, é impensável a mulher deixar de cumprir um ritual com magnitude cultural, mesmo que 
represente dor e sofrimento, até mesmo porque para a maior parte das culturas a dor é sinónimo de 
sacrifício e respeito pelos antepassados que estão presentes para auxiliar o quotidiano das suas famílias. 
Assim, se se trata ou não da consciência estritamente pessoal das mulheres que se submetem ao ritual, 
as respostas não são fiéis nem exactas, mas o certo é que agem por dever de obediência, em nome de 
raízes tradicionais e da continuidade da cultura.  
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No que tange a essa relação vertical e de obediência entre pais e filhos, ou, 

marido e mulher, importa ainda relembrar que, segundo os quadros legais, a 

resignação do direito fundamental à intimidade e integridade do próprio corpo não 

pode ser “total, perpétua ou irrevogável” (136). E a mutilação contraria essa exigência 

jurídico-legal, uma vez que se trata de uma deformação total, perpétua, irrevogável e 

altamente nociva ao bem da saúde.    

Para finalizar, admitimos a hipótese de a mutilação partir unicamente do direito 

de dispor sobre o próprio corpo, fruto da liberdade de acção e da autodeterminação 

humana. Ainda assim, a renúncia aos direitos fundamentais de personalidade aqui em 

causa poderia encontrar-se vedada pelas balizas dos princípios constitucionais, da 

dignidade da pessoa humana e nos comandos civilísticos, nomeadamente, nos artigos 

3.º, 40.º, 42.º, 47.º da CRM e 70.º, 81.º, 340.º do CCM.  

Não nos afastamos desses casos em que a vontade de automutilar-se resulta 

da própria mulher adulta. Ainda assim, nestas situações, para se examinar a 

formação da vontade é preciso catapultar a mentalidade nelas enraizadas de que 

o acto representa um dever cultural ou uma necessidade que transporta 

vantagens para o relacionamento conjugal.  

Tal situação acontece porque para todos os direitos existem limites imanentes, e 

como já dissemos, a dignidade da pessoa humana integra esse núcleo duro. Neste 

sentido, sublime nos parece ser o entendimento de Michela Marzano e Alain Milon. 

Para os referidos autores, “[L]’humanité rest quelque chose de concret, ancré dans la 

réalité, et qui se définit avant tout comme la garantie pour l’individu de pouvoir jouir 

de sa liberté. Sans dignité, l’individu n’existe plus comme sujet; il s’inscrit dans un 

processus de chosification. De la même manière, sans autonomie, l’individu n’existe 

pas comme sujet puisqu’il perd sa puissance d’affirmation” (137).  

José Carlos Vieira de Andrade considera que a autolimitação de um direito 

fundamental tem como pressuposto a intenção do respectivo titular, e por isso, o autor 

fala na autenticidade e genuidade da vontade (138). De acordo com o citado autor “é 

indispensável que a manifestação de vontade seja produzida pelo próprio titular, não 

                                                
(136) ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos fundamentais..., ob. cit., p. 336.  
(137) Apud BORRILLO, Daniel/LOCHAK, Danièle, La liberté..., ob. cit., pp. 109 – 110. 
(138) ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos fundamentais..., ob. cit., pp. 330 – 331. 
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sendo suficiente, em regra, o consentimento ou acordo de alguém que exerça um 

poder de representação ou de tutela, salvo quanto àqueles direitos que, pelo contrário, 

não possam ser livremente exercidos pelo incapacitado” (139). Neste último ponto, no 

que toca às crianças (140), convém salientar a seguinte disposição fundamental 

plasmada na CRM:  

Artigo 47.º – (Direitos da criança) 

1. As crianças têm direito à protecção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar. 

2. As crianças podem exprimir livremente a sua opinião, nos assuntos que lhes dizem respeito, 
em função da sua idade e maturidade. 

3. Todos os actos relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, quer por 
instituições privadas, têm principalmente em conta o interesse superior da criança.  

Com efeito, a norma constitucional afigura-se clara quanto à liberdade de 

autodeterminação legada aos menores como forma de fortalecer a personalidade dos 

mesmos. Estamos em crer que o artigo, ao referenciar a idade e a maturidade, não o 

faz no sentido de prejudicar a autonomia privada das crianças, nem tão-pouco com o 

intuito de permitir a alienação de tal direito indispensável para a convivência humana. 

Neste sentindo, não nos parece exagerada a equiparação da natureza pessoal e 

intransmissível da autonomia à da dignidade humana.  

Ainda no contexto da norma – mais concretamente na primeira parte do n.º 2 –, 

entendemos que a liberdade conferida às crianças de poderem exprimir livremente a 

suas opiniões pessoais (141), para além de exigir a ausência de coacção – sem relevo 

da sua forma pois para este efeito elas sobrecarregam-se mesma gravidade – reclama 

igualmente o “conhecimento concreto de todas as consequências relevantes da 

limitação” (142).  

Não é qualquer direito fundamental que é susceptível de ser autolimitado (143): 

acreditamos que a autonomia, enquanto liberdade geral de acção, deve ceder perante 

                                                
(139) ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos fundamentais..., ob. cit., p. 331. 
(140) Relativamente às crianças ver também os artigos 4.º e ss da LBPC, os princípios 2.º, 6.º e 10.º da 
DDC, artigos 2.º n.º 2 e ss da DUDC e os documentos da Unicef/Moçambique, disponíveis em 
http://www.unicef.org/mozambique/pt/resources_5019.html . 
(141) Sobre o respeito pela opinião da criança, v. o conteúdo do artigo 12.º, 14.º da CDC de 1989, texto 
disponível em http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf. 
(142) ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os Direitos Fundamentais..., ob. cit., p. 332.  
(143) Nesta perspectiva, é fundamental qualificar a disponibilidade ou indisponibilidade do direito, neste 
sentido, v. José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais..., ob. cit., pp. 334 – 335.  
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os limites que resultam do carácter específico de certos bens ou direitos valorados 

pelos bons costumes.  

 

2. Heterolimitação não consentida, o livre desenvolvimento da personalidade e a 

liberdade sexual  

No anterior subcapítulo, avaliámos a renúncia dos direitos fundamentais e 

pudemos observar que – devido a inobservância legal da configuração da vontade – a 

restrição subjacente no fenómeno da MGF, na sua maioria, está longe de se computar 

numa autolimitação de direitos.   

Nenhum indivíduo tem a liberdade ou dever de limitar os direitos de outrem 

(144), uma vez que se trata de uma esfera alheia munida de direitos e deveres iguais, 

bem como de autodeterminação. Há factores excepcionais que podem justificar a 

heterolimitação dos direitos de outrem. São eles: intervenções terapêuticas 

justificadas pela necessidade de salvar a vida ou algum órgão vital; e aqueles casos 

em que pode haver ou não consentimento para a restrição dos direitos corporais, mas 

que por razões de obtenção de provas processuais se legitima a heterolimitação, desde 

que a intervenção no corpo seja materializada de acordo com as “legis artis” e 

respeite a dignidade da pessoa. Mas há que afastar as heterolimitações arbitrárias cujo 

fundamento não se encontre juridicamente legitimado (145), ainda que o executor a 

encare como lícita, uma vez que se julga detentor do direito de comandar a esfera do 

seu próximo, resultando daqui o desrespeito pela autodeterminação pessoal do 

atingido.  

A autodeterminação corporal é o direito de que qualquer humano deve usufruir 

na medida em que é o poder de comandar a sua massa corporal da forma que trouxer 

maior dignidade possível para sua a personalidade. Deste modo, no contexto da MGF, 

não cabe nem aos parentes das menores nem aos maridos decidirem pelas mulheres da 

sua comunidade o cumprimento de qualquer ritual relativo ao corpo. 
                                                
(144) Este entendimento resulta do princípio geral da igualdade: a DUDH prevê, logo no seu primeiro 
artigo, para todos os humanos, iguais direitos, liberdades e dignidade, o que significa que não existem 
indivíduos com mais direitos ou dignidade do que outros. Socialmente, somos – cada um de nós e 
todos em conjunto – responsáveis pela qualidade e o estado de coexistência dos nossos direitos e 
dignidade. Podemos assim dizer que não existe hierarquia na humanização dos seres.  
(145) Para maior desenvolvimento cfr., Manuel da Costa Andrade, Consentimento e acordo em direito 
penal, Coimbra Editora, Coimbra, 1991, passim.  



 51 
                                                                                                                                       
 

Supondo que a heterolimitação parte do Direito, que é ao mesmo tempo dever, 

de os pais educarem e agirem no interesse material e cultural dos filhos, voltaríamos à 

apreciação do Conselho Constitucional de Moçambique, revelada no supra citado 

AC. N.º 3/CC/2007 (146), de 23 de Junho, quando admite a ponderação e limitação das 

liberdades conferidas pela Constituição face a uma concreta colisão de direitos. Nesta 

hipótese, a ponderação seria feita mediante o confronto entre o poder paternal e a 

autodeterminação dos filhos menores e uma especial atenção dirigir-se-ia ao abuso do 

direito parental nos termos do 334.º do CCM.  

A Lei Fundamental da República de Moçambique consagra no n.º 2 do seu 

artigo 120.º que cabe aos pais a responsabilidade de educar os seus filhos em 

harmonia com valores morais éticos da sociedade; no mesmo sentido, os parâmetros 

jurídico-civilísticos introduzidos na Lei da Família (147) estabelecem o dever de 

educação - nos artigos 4.º al. a) e g), 280.º n.º 1 e 2, 290.º n.º 1, 291.º - e de 

representação no artigo 287.º n.º 1 e 2 (148). Todavia, a configuração de tais direitos, 

naturalmente, conhece os limites impostos pelo direito de desenvolvimento integral da 

personalidade dos filhos que embora trajam a faceta de menores, a sua personalidade 

– indisponível – não se abdica da tarefa de autodeterminar-se. Assim, e de modo a 

garantir a integridade da personalidade (artigo 70.º do CCM) dos indivíduos, é dever 

de todos – independentemente dos laços afectivos ou obrigacionais – o respeito pela 

vontade dos mais novos, em função da sua maturidade (149), uma vez que a mutilação 

nelas provocada é irreversível. É obvio que se levanta reservas quanto à vontade 

                                                
(146) Acórdão disponível electronicamente em: 
http://www.cconstitucional.org.mz/UserFiles/File/Tsave/Acordaos/acordaos%202007/Acordao%208C
C%2007.pdf . 
(147) Sublinhamos que o Livro IV (Direito da Família) do Código Civil Português, aprovado pelo DL 
n.º 47 334, de 25 de Novembro de 1966 e adoptado oficialmente pelo Estado Moçambicano, após a 
independência, foi revogado pela Lei n.º 10/2004, de 25 de Agosto que instituiu a actual Lei da 
Família.  
(148) Embora represente uma extensão da regra geral do Código Civil (artigo 258.º e ss), o artigo 287.º 
da LF alberga um conteúdo com especial incidência na representação das responsabilidades parentais. 
Assim, apregoa no seu n.º 1: “[O] poder de representação abrange o exercício de todos os direitos e o 
cumprimento de todas as obrigações respeitantes aos filhos, com excepção dos actos estritamente 
pessoais, daqueles que o menor pode praticar pessoal e livremente e dos actos relativos a bens cuja a 
administração não pertence aos pais”. E continua no n.º 2: “[H]avendo conflito de interesses entre 
qualquer dos pais e o filho sujeito ao poder parental, ou entre os filhos, ainda que, neste caso, algum 
deles seja maior, cuja resolução dependa de autoridade pública, são os menores representados por um 
ou mais curadores especialmente nomeados pelo tribunal”.   
(149) Na nossa perspectiva, vale aqui considerar os 8 anos de idade como a mínima sustentável para 
usufruto da razão, uma vez que a criança estabelece o seu primeiro contacto social mais denso aos 6 
anos, altura em que entra para o ensino escolar e passados dois anos dessa vivência muitas são as 
aprendizagens racionais que daí advêm. 
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manifestada pelas crianças com menos de 8 anos de idade, e para estas a solução que 

se afigura como a mais adequada é aguardar pelo seu crescimento e posterior decisão 

pessoal, impedindo assim que a vontade dos pais subrogue ou obstrua a autonomia do 

seu descendente (150).   

Convém acentuar a existência de limites objectivos como faz Luísa Neto 

quando afirma que “o princípio da indisponibilidade da vida e da integridade 

psicofísica representa o limite inultrapassável contra as intervenções de terceiros” 

(151). 

Não é suficiente invocar a liberdade de consciência cultural para justificar uma 

eventual limitação. É preciso identificar o real titular dessa liberdade. Os parentes não 

podem utilizar os seus familiares como vectores de concretização das suas crenças 

pessoais ou obrigações culturais. Em defesa da liberdade dos homens em se aliarem 

ou não às crenças, Voltaire postulou que essa escolha não deve ser forçada (152); 

assim, o que deve estar em causa não é a consciência do grupo cultural, mas sim a de 

cada um dos membros singularmente considerado, já que serão elas que caminharão 

para sempre com as marcas deixadas pelo ritual. 

A ninguém está concedida a liberdade de se realizar às custas dos prejuízos 

materiais e morais causados a outrem, independentemente dos laços que os unam. A 

pessoa individualmente considerada tem de obter liberdade de se autodeterminar, 

fazendo a escolha se quer ou não seguir o rito, tendo sempre o conhecimento de que 

não está vinculada a passar por tal experiência. 

Sabendo que a resignação não consentida representa uma devassa na esfera de 

intimidade e integridade física das mutiladas, que na sua maior aceitam cumprir o 

                                                
(150) Acentuamos aqui que existem direitos que pela sua natureza não podem aguardar o crescimento 
das crianças e têm mesmo que ser os pais a tomar as decisões por eles ainda que revertam efeitos 
irreversíveis na pessoa da criança. É o caso do direito ao nome que concorre com outros direitos e 
imposições legalmente constitucionais; aqui, o indivíduo sem intervenção alguma nesse bem da sua 
personalidade, vê-lhe atribuído um determinado nome que simplesmente pode até não agradar ao seu 
eu, não obstante hoje existir a possibilidade de mudança de nome. Os pais, neste caso, substituem-se ao 
filho e fazem a escolha do nome. Uma vez feita, este direito passa a integrar de forma suprema a sua 
esfera. E repare-se que o direito ao nome é por excelência um verdadeiro direito de personalidade que 
devia – se assim fosse possível – resultar integralmente da liberdade de escolha pessoal, já que em toda 
a sua vida o indivíduo vive com um único nome, na sua relação consigo próprio e na relação com o 
outro. Evidências da importância do nome como bem integrante de qualquer personalidade não faltam, 
basta, por exemplo, examinar-se a elaboração de um curriculum vitae. 
(151) NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., p. 480. 
(152) Cfr., supra cit., p. 26, nota (73). 
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ritual forçadas pelo dever de obediência, não receamos – pelas razões expostas – em 

admitir que a MGF, predominante na sociedade moçambicana, se resume – na sua 

maioria – no sinónimo de desrespeito pela autodeterminação pessoal.  

Certos de que é difícil, para qualquer um de nós, esquivar-se das proporções 

atingidas pela liberdade sexual – enquanto expressão do livre desenvolvimento da 

personalidade – e à semelhança de como temos procedido ao longo deste trajecto, 

salientamos algumas cláusulas – com carácter vinculativo – de renome nacional e 

internacional que simbolizam a protecção dos direitos supra identificados. Neste 

sentido, temos a nível internacional:  

Artigo 5.º da CADHP: “[T]odo o indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente à 
pessoa humana e ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Todas as formas de exploração e de 
aviltamento do homem, nomeadamente a escravatura, o tráfico de pessoas, a tortura física ou moral e 
as penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes são proibidos”. 

Artigo 6.º da DUDH: “[T]odos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares 
da sua personalidade jurídica”. 

Artigo 29.º n.º 1 da DUDH: “[O] indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual 
não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade”. 

No contexto nacional, e um pouco à semelhança da ordem jurídica portuguesa, 

temos:   

Artigo 123.º n.º 2 da CRM: “[A] política do Estado visa, nomeadamente, o desenvolvimento 

harmonioso da personalidade dos jovens, a promoção do gosto pela livre criação, o sentido de 

prestação de serviços à comunidade e a criação de condições para a sua integração na vida activa”.  

Artigo 1.º n.º 2 da LF: “[A] família constitui o espaço privilegiado no qual se cria, desenvolve e 
consolida a personalidade dos seus membros e onde devem ser cultivados o diálogo e a entreajuda”. 

Artigo 4.º da LF – (Deveres da família):   

al. c) Garantir o crescimento e desenvolvimento integral da criança, do adolescente e do jovem; 

al. g) Velar para que sejam respeitados os direitos e os legítimos interesses de todos e de cada 
um dos membros. 

Artigo 290.º n.º 1 da LF: “[C]abe a ambos os pais, de acordo com as suas possibilidades e com o 
superior interesse dos seus filhos, promover o desenvolvimento físico, intelectual e moral daqueles”. 

Artigo 291.º da LF: “[N]as relações paterno-filiais, os pais devem transmitir os valores éticos, 
morais, familiares e culturais estruturantes de uma personalidade equilibrada e tolerante no respeito 
pela família e pelos mais velhos”. 
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A personalidade de cada um revela o que a pessoa é física, psíquica e 

socialmente (153); cada bem imaterial e caracterizador (externo ou interno) referente à 

pessoa ajuda a formar um conjunto de bens capazes de construírem a personalidade 

humana. Naturalmente que grande parte desse processo de captação é influenciado 

pela convivência social e cultural do indivíduo em construção (154). 

Posto isto, é de se aplaudir as previsões jurídicas relativas à personalidade – 

supra enumeradas –, pois todas elas conseguem gizar com clareza e verdade a sua 

importância. Os três artigos extraídos de textos internacionais oferecem-nos as 

seguintes principais ideias-chave:   

a) A dignidade da pessoa humana (155); 
b) Reconhecimento necessário da personalidade jurídica; 
c) A todo o momento e em qualquer lugar; 
d) Livre e pessoal; 
e) A relação com outro é o que dá azo a necessidade do todo e qualquer indivíduo de 

definir a relação consigo mesmo. 

Transparece-nos aqui a figura da liberdade. A nosso ver, não podemos articular 

o desenvolvimento integral da personalidade sem considerar a liberdade geral de 

actuação (156), faculdade essa responsável pela decisão autónoma do projecto de vida 

do titular.  

Em segundo plano – mas não menos importante –, destacamos as bases civis e 

constitucionais de índole nacional que demonstram o interesse do legislador em 

garantir o desenvolvimento harmonioso e integral dos indivíduos (157).  

                                                
(153) Neste sentido, Rabindranath Capelo de Sousa, Teoria geral..,.ob. cit., p. 55, adopta uma 
perspectiva bastante rica quando considera o direito de personalidade com um ius in se ipsum da pessoa 
humana “sobre a unidade e globalidade da sua própria personalidade humana, nos seus elementos 
corpóreos, espirituais e ambientais”.    
(154) Para este ponto, servimo-nos do seguinte exemplo: quid iuris da personalidade de um indivíduo 
que em criança terá testemunhado actos de violência doméstica contra a sua mãe, e que agora, adulto 
encontra-se incurso em várias acusações por maus tratos físicos sobre a pessoa de sua companheira? 
Neste caso, pode-se considerar que a experiência de violência vivida numa fase de desenvolvimento da 
sua personalidade terá contribuído decisivamente para a construção desse carácter agressivo que – 
agora adulto – integra a sua personalidade.  
(155) O reconhecimento da personalidade jurídica apresenta-se no artigo como um corolário da 
dignidade da pessoa humana.   
(156) Sobre o direito geral de acção, v. SCHLINK, Bernhard/PIEROTH, Bodo, Direitos 
Fundamentais..., ob. cit., pp. 110 – 118 e MOTA, Pinto, O Direito ao Livre..., ob. cit., pp. 198 – 219. 
(157) Em nenhuma das normas em análise encontramos alguma referência ao carácter livre que deve 
constituir esse direito. No entanto, subentendemos que o legislador, ainda que tacitamente, reconhece o 
valor da liberdade inerente a concepção pessoa humana. V. PINTO, Paulo Mota, O Direito ao Livre..., 
ob. cit., pp. 160 – 164: o autor desenvolve formulações semelhantes a propósito do artigo 26.º, n.º 1, da 
CRP onde o legislador, também, curiosamente omite o tal objectivo.  
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Apesar de quase todos os artigos identificados indicarem os jovens e crianças 

como “os preferenciais” titulares do direito ao desenvolvimento da personalidade, 

alertamos para o facto de o legislador ter tido o cuidado de conferir o mesmo direito a 

“todos”, por via do artigo 1.º, n.º 2, da LF. Ali, o legislador parece reconhecer que a 

personalidade é uma realidade em construção desde a nascença – artigo 66.º, n.º 1, do 

CCM – até a morte, momento em que cessa a personalidade nos termos do artigo 68.º, 

n.º 1, do CCM.  

Desta feita, a preocupação do legislador vai mais longe quando ele próprio trata 

de eleger o seio familiar como o espaço privilegiado para a “criação”, 

“desenvolvimento” e “consolidação” da personalidade – artigos 1.º, n.º 2, da LF – 

mas importa recordar que não é o único e nem sempre a melhor paragem para se 

desenvolver uma personalidade embebida de padrões éticos e morais. Por fim, e tal 

como entendemos acima, o legislar também admite – artigo 291.º da LF – que a 

formação da personalidade é amplamente orientada pela convivência social do 

indivíduo (158). 

 No direito comparado identificamos a ordem constitucional portuguesa que – 

mesmo influenciada pelo ordenamento jurídico alemão – com alguma originalidade, 

destina um dos seus primeiros artigos à previsão deste direito (artigo 26.º, n.º 1, da 

CRP). Com tal inserção constitucional, o legislador português revela-se bastante 

coerente e na nossa óptica não seria injustificado se o legislador moçambicano 

importasse essa formatação do direito ao desenvolvimento da personalidade para a 

sua ordem jurídico-constitucional. 

Assim, a personalidade é o resultado de um direito pessoal que não se abstrai da 

liberdade de se autoinstituir em todas as dimensões da pessoa humana: a mental, a 

corporal e a moral (ou imoral). Para nós, é neste contexto que reside a ideia da 

“desenvolvimento integral”. 

Se assim é, não hesitamos em conceber a liberdade sexual como decorrência 

legítima da liberdade de desenvolvimento da personalidade. Esse direito enquanto 

uma oportunidade de se autodeterminar permite ao titular comandar a pirâmide sexual 

                                                
(158) Em complemento, cfr. supra nota (106). 
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em várias facetas (159). A maioria delas – para além de se inscreverem no direito à 

reserva sobre a intimidade da vida privada – constituem liberdades de “índole sexual” 

fortemente condicionadas pelo bom estado do órgão sexual. 

Na outra “face da mesma moeda”, encontramos os chamados crimes de coacção 

sexual ou, como designados pelo CPM, “crimes contra a honestidade”, interessando 

apenas proibir e punir as condutas sexuais praticadas sob coacção física ou moral. 

Quanto a nós, interessa-nos analisar a liberdade sexual como um dos meios 

indispensáveis para o desenvolvimento da personalidade atendendo assim a dois 

aspectos: 

1. O direito de dispor livremente sobre um ou o conjunto dos seus órgãos 

sexuais para qualquer tipo de interferência (160); 

2. O direito pessoal de conservar o estado natural e integral do órgãos 

sexuais para a satisfação dos seus necessidades de natureza sexual. 

José Mouraz Lopes sublinha “que o direito à liberdade sexual abrange quer o 

direito de dispor do seu corpo em ordem à prática de actos sexuais, quer o direito a 

não ser objecto de agressões sexuais, quaisquer que elas sejam” (161).  

A liberdade que envolve esta esfera da pessoa humana, ainda que seja a 

possibilidade de adoptar comportamentos sexuais, é também uma liberdade de 

autodeterminar-se. Todavia, para que a pessoa desenvolva acções desta natureza – 

presentes ou futuro –, é preciso que não lhe sejam obstruídas a real composição do 

canal sexual. Nesta óptica, a liberdade sexual vai para além do comportamento sexual. 

Assim, a intervenção sofrida na mutilação não é apenas uma questão de ofensa à 

integridade física do órgão sexual ou violação da intimidade da vida privada, é 

também uma gestão conflituosa no interesse sexual da vítima, que para além de ver o 

órgão desfigurado testemunha o afrouxamento das suas opções sexuais. Aqui não se 

trata de seguir ou não uma conduta sexual enquadrada nos parâmetros sociais; trata-se 

de se ver desvirtuada a possibilidade de gozar globalmente dessa liberdade, 
                                                
(159) Alguns exemplos: escolha do parceiro sexual, orientação sexual, meios de satisfação sexual 
(objectos e fantasias sexuais), administração de fármacos de cariz sexual, etc.  
(160) Sobre o tema, veja-se: NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., pp. 513 – 520.  
(161) LOPES, José Mouraz, Os Crimes Contra a Liberdade e Autodeterminação Sexual no Código 
Penal: de acordo com a alteração do Código Penal operada pela Lei n.º 99/200, de 25 de Agosto, 3.ª 
edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p.78. 
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constituindo assim um efectivo dano à vida de relação. Parafraseando os autores da 

obra supra citada «O dano Sexual. Contributo...» “[A] sexualidade faz parte 

integrante da natureza humana e daí a sua importância, que vai para além das 

necessidades reprodutivas” e complementa o bem-estar individual (162).  

Para José Mouraz Lopes, “ [I]mporta não esquecer que é a liberdade sexual de 

um indivíduo que está em causa e que é tutelada e não a liberdade sexual de uma 

comunidade” (163). E para nós, importa recordar que a liberdade sexual do indivíduo, 

em qualquer das suas dimensões, preenche a personalidade e dignidade que lhe é inata 

e, como tal, seria prudente que esta área da vida humana – conhecendo os limites 

inevitáveis – fosse amplamente tutelada para que não perdesse o carácter livre, 

pessoal e integro que deve encerrar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(162) SANTOS, L.; MAGALHÃES, T.; COSTA, D. Pinto; MATOS, E., O Dano Sexual..., ob. cit., pp. 
42-43.   
(163) LOPES, José Mouraz, Os Crimes Contra a Liberdade..., ob. cit., p.15.  
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CONCLUSÃO 

Neste epílogo, adiantamos que a tarefa de abordar a questão da MGF não se 

revelou dócil, por lidar com a dura e hostil realidade vivida por milhares de crianças e 

mulheres vítimas do ritual. Convocou a nossa especial atenção o facto de na sua 

maioria o ritual de passagem assumir um carácter obrigatório, mais compaginável 

com a heterolimitação de direitos fundamentais, sem nenhuma ponderação rigorosa da 

idade ideal para o seu cumprimento, bem como as razões que se encontram por trás 

dele. Nesta análise, vimo-nos confrontados com inúmeros conflitos de interesses, 

porém procuramos sobrelevar aqueles cujo principal titular é a pessoa da vítima.   

A problemática da MGF arrasta consigo questões culturais e também políticas, 

permitindo assim o abalo de alguns princípios básicos dos Estados de Direito. Não 

resistimos a afirmar que as democracias constitucionais não se compadecem com 

actos dessa natureza, uma vez que a MGF coloca gravemente em causa valores 

constitucionais que foram analisados neste trabalho, v.g, a dignidade da pessoa 

humana, a integridade física e psíquica, a igualdade, a reserva sobre a intimidade da 

vida privada, o respeito, o livre desenvolvimento da personalidade e os direitos a ele 

conexos e até mesmo a liberdade de consciência, religião e de culto. Ainda neste 

contexto, muitas são as ambiguidades que surgem na operacionalidade do Direito 

Penal. Assim, foram apresentadas duas perspectivas – as quais acrescentamos uma 

terceira de carácter híbrido – que no nosso entender, são capazes de responder aos 

problemas resultantes da relação conflituosa entre o Direito Penal e o sistema cultural. 

A nosso ver, qualquer Estado que se pretenda democrático e de Direito deve 

usar da mesma audácia para respeitar e promover os princípios da dignidade e da 

igualdade que lhe antecipa. Desta feita, a dignidade da pessoa humana enquanto 

princípio fundamental de qualquer Estado de Direito está na base das relações 

verticais e horizontais que se estabelecem no meio social e até num plano individual. 

Dada a proeminência de tal princípio, a nenhum indivíduo está concedido o direito de 

dispor da sua própria dignidade e por isso até as liberdades conferidas às pessoas 

estão limitadas pela dignidade que lhes é inerente. Como aponta Luísa Neto, no que 

tange ao direito à disposição sobre o próprio corpo: “[M]esmo as exigências da 
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técnica não podem justificar comportamentos aberrantes, por voluntários que sejam, 

em que nada se vislumbre do radical do ser homem” (164). 

Assim não se justifica que a MGF continue a ser executada e justificada no 

valor da tradição moçambicana, quando hoje os beneméritos de um país 

independente, também graças a muitas mulheres, contribuem para que todos 

reconheçamos que a mulher é antes de tudo pessoa, com plena constituição humana e 

por isso com direitos, obrigações, capacidade para desenvolver e liderar a sua própria 

vida. Em termos sociais, o desempenho da mulher é tão eficaz quanto o dos homens, 

estando esta apta a fornecer o seu contributo em variadas áreas essenciais da 

sociedade. Num Estado de Direito não se justifica o testemunho de brutais 

desigualdades como as que se verificam com a MGF.  

Pareceu-nos claro que as mulheres cumprem o ritual para satisfazerem os 

prazeres do grupo masculino e só a elas é exigida tal conduta, uma vez que a 

educação cultural tornou submisso o género feminino. No entanto, perante a 

constatação de tais desigualdades, o Estado não pode adoptar uma posição passiva e 

ficar-se pelo respeito pela mentalidade dos grupos culturais; deve procurar um espaço 

de actuação equilibrado entre os costumes tradicionais e a Constituição.  

Atendendo à magnitude dos sinais supra encontrados de heterolimitação de 

direitos fundamentais, concluímos que a MGF na sua maioria é somente fruto da 

vontade de terceiros e quando é consensual não respeita um dos requisitos 

elementares do consentimento do ofendido que é o esclarecimento sobre as eventuais 

consequências da intervenção.   

A dignidade humana que contextualiza a reserva da intimidade da vida privada 

corresponde a um vasto leque de situações da vida de um indivíduo em que o ritual de 

passagem parece não ter em conta, na medida em que ao tornar-se público a 

submissão da mulher à MGF, torna-se público o estado estrutural dos seus órgãos 

sexuais contribuindo assim para a obstrução ao livre e integral desenvolvimento da 

personalidade das vítimas. Nesse sentido, o Estado deve incluir nas suas políticas de 

governação critérios defensáveis desses direitos capazes de limitar os excessos de 

liberdade – ainda que se tratem de liberdades constitucionais – que possam atingir a 

                                                
(164) NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., pp. 883. 
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integridade da vida de todos os seus cidadãos. Foi possível observar que a ordem 

jurídica não pode descurar-se de intervir perante a colisão de direitos aqui em causa; 

pelo contrário, deve manter-se firme no reconhecimento dos limites imanentes a que 

estão sujeitos os direitos mais sensíveis da pessoa humana recorrendo, sempre que 

necessário, ao método da concordância prática. Assim, é aceitável que se 

“sacrifique” o direito à liberdade de consciência, religião e culto bem com os hábitos 

culturais para salvaguardar a integridade física e psíquica das pessoas, mesmo que 

esta situação possa parecer incorrecta. Já nos dizia John Rawls, “(...)uma injustiça só 

é tolerável quando necessária para evitar uma injustiça ainda maior” (165). 

Impulsionados pelos aspectos supra indicados achamos que é oportuno avançar 

com certas medidas sancionatórias relativamente: 

1. aos actos que contendam com a privacidade e intimidade das pessoas 

nos termos apresentados pelo presente trabalho, pois consideramos que 

a penalização da calúnia e difamação não é suficientemente englobante 

para responder às inúmeras acções criminosas que circundam a vida dos 

cidadãos; 

2. às diversas formas de violência sobre as mulheres.  

 Além disso, consideramos igualmente importante a reparação civil dos danos 

existenciais provocados pela MGF enquanto um conjunto de prejuízos a expectativas 

de vida das vítimas.  

Desde já antecipamos que estas medidas não se apresentam desproporcionais ao 

modus vivendi da sociedade moçambicana, na medida em que cada um dos institutos 

mencionados no presente estudo são conhecidos e foram acolhidos na nossa Lei 

Fundamental por terem sido avaliados e tomados por necessários e coadunáveis com 

a realidade social moçambicana. Sublinhando o entendimento de constitucionalistas 

sublimes, as normas fundamentais devem acompanhar as vicissitudes da sociedade. 

Se assim é, enquanto cidadãos “livres” não estamos legitimados a alimentar a crença 

de que em mais de 30 anos de reconstrução e desenvolvimento tudo permanece na 

sociedade moçambicana.  

                                                
(165) RAWLS, John, Uma Teoria..., ob. cit., p. 28. 
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Nesta nota conclusiva salientamos ser indiscutível que cada povo é merecedor 

da sua própria identidade cultural, a qual deve procurar manter e transmitir de geração 

em geração, porém, sempre atento à dinâmica do tempo, até porque desta forma é 

feita a História (166); na mesma medida reconhecemos que é incontestável a 

necessidade de encontrar um ethos universal onde os povos de todas as nações 

possam conhecer e reconhecer as simetrias da raça humana. Parafraseando Manuel 

Carneiro da Frada “há sempre uma igualdade sem a qual as próprias diferenças se não 

podem afirmar” (167). Não existem formas perfeitas de sociedades, de valores ou de 

culturas nem tão-pouco existe uma forma única de democracia constitucional, 

contudo, achamos que reconhecer o valor da pessoa representa o fio condutor das 

relações humanas à escala global, não interessando por isso conotar qualquer 

empreendimento neste sentido como uma tentativa de colonização de valores. Ora, 

nosso entender, a MGF representa um novo tipo ou protótipo de escravidão e é 

preciso acabar com esse fenómeno de coisificação da pessoa humana. 

Estamos certo de que vivemos numa marcha de inversão de valores que 

demanda actualizações por parte de todas as sociedades e, neste momento de viragem, 

precisamos de ser condescendentes para com esse facto sem prejudicar certos valores 

entre os quais o respeito. Enquanto a sociedade se mantiver, aturadamente, presa na 

cultura tradicional na hora de tocar nos direitos humanos – que aliás a todos interessa 

– e muito receptivas às demais novidades vindas de “outros mundos”, o Estado ainda 

que actue investido do seu ius imperium assistirá à sua pretensão de combater este 

mal, fortemente bloqueada mas não obliterada. Aproveitamos por isso este desfecho 

para sugerir três atitudes (168) para os primeiros passos de um novo itinerarium:  

1. Difusão perseverante dos direitos existentes na Constituição da República de 

Moçambique desde o “Rovuma ao Maputo” como forma de evitar a 

ignorantia iuris; 

                                                
(166) Sobre a sobrevivência das culturas Habermas considerou que estas não são nem imutáveis nem 
eternas, sublinhou ainda que os Estados constitucionais podem reconhecer múltiplas identidades 
culturais, no entanto não garantem a sobrevivência de nenhuma delas. Apud TAYLOR, Charles, 
Multiculturalismo..., ob. cit., p. 148. 
(167) FRADA, Manuel A. Carneiro, Relativismo..., ob. cit., p. 702. 
(168) Convém acrescentar que muitas ONG’s que operam em Moçambique teriam com certeza total 
disponibilidade para concretizarem os pontos 1 e 2 visto que a maioria delas encontram-se no país a 
desenvolverem vários tipos de trabalhos sociais, nomeadamente: alfabetização, canalização de água 
potável, vacinações, combate de doenças epidémicas, entre outros.  
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2. Campanha de transformação das mentalidades no que diz respeito ao papel da 

mulher na sociedade (169);  

3. Leis mais rígidas que complementem os princípios constitucionais da 

igualdade, inviolabilidade da integridade física e psíquica das mulheres. 

Em outras palavras, diríamos: permitamos todos que o Estado ou a Lei 

trabalhem para que a Justiça – que é de todos – possa fazer funcionar a sua versão do 

justo e do injusto. Assim, terminamos com o ensinamento de John Rawls que num 

breve trecho nos elucida para as principais questões que foram aqui tratadas: 

“Cada pessoa beneficia de uma inviolabilidade que decorre da justiça, a qual 

nem sequer em benefício do bem-estar da sociedade como um todo poderá ser 

eliminada. Por esta razão, a justiça impede que a perda da liberdade para alguns 

seja justificada pelo facto de outros passarem a partilhar um bem maior. Não permite 

que os sacrifícios impostos a uns poucos sejam compensados pelo aumento de 

vantagens usufruídas por um maior número. Assim sendo, numa sociedade justa a 

igualdade de liberdades e direitos entre cidadãos é considerada como definitiva; os 

direitos garantidos pela justiça não estão dependentes da negociação política ou do 

cálculo de interesses sociais. A única justificação para mantermos uma teoria errada 

está na ausência de uma alternativa melhor” (170). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(169) Seguindo o raciocínio de Jorge Miranda importa sobrelevar que independentemente do sexo, da 
raça, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas ou culturais, da situação 
económica, da condição social e da opções sexuais todos seres humanos têm em si todas as aptidões da 
humanidade. Apud NETO, Luísa, O Direito Fundamental..., ob. cit., p. 500. 
(170) RAWLS, John, Uma Teoria..., ob. cit., p. 27. Itálico nosso. 
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