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O rosto da luta
Na tarefa de

percorrer o
país, destaca-
se o papel da

antiga chefe
da diplomacia
guineense,
Fatumata
Djau Balde
(ao centro), o
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do combate à

excisão



Análise Há dez anos, era proibido tocar no
tema do fanado entre os clérigos islâmicos e era
um sacrilégio abordar o assunto com raparigas,
mesmo sabendo que são as principais vítimas de
um fenómeno que as atinge de forma cruel. Hoje,
a excisão já não é tabu na Guiné-Bissau

Entre

as várias mudanças
ocorridas na sociedade

guineense, nos últimos dez

anos, pode eleger-se, sem
dúvidas, a forma aberta
como é tratado o fenómeno
de mutilação genital
feminina (MGF), também

conhecido por fanado da mulher, mesmo
nas comunidades rurais e de profundos
hábitos islamizados.

Há dez anos, era praticamente proibido
tocar no tema do fanado da mulher entre
os clérigos islâmicos guineenses, entre as

anciãs, e era um sacrilégio abordar o assunto
com as jovens raparigas muçulmanas,
mesmo sabendo que são as principais
vítimas de um fenómeno que as atinge de
forma dura e cruel, deixando nelas marcas

para toda vida.
Hoje, o assunto deixou de ser tabu na

Guiné-Bissau, da capital às aldeias mais
retomas do interior profundo, mesmo onde
ainda não tenha chegado a informação de

que o Estado proibiu a prática, através de
uma lei aprovada na Assembleia Nacional

Popular, em 2011.

A lei pode ainda não ter chegado à

aldeia, mas as dezenas de organizações não

governamentais, nacionais e estrangeiras,
fazem do tema cavalo-de-batalha e tentam,
com parcos ou muitos meios, difundir a ideia
de que o fanado é uma má coisa e deve ser

abandonado, ainda mais com o fundamento
de que não faz parte das obrigações
religiosas.

Nessa tarefa de percorrer o país de lés-

a-lés, destaca-se o papel da antiga chefe da

diplomacia guineense, Fatumata Djau Balde,
o principal rosto do combate ao fanado da
mulher na Guiné-Bissau. Mulher de aspecto
franzino, mas combativa e persistente, Djau
Balde tem-se aproveitado da sua experiência
(ela que foi submetida ao fanado por três

vezes, porque acreditava-se que o corte

não tinha sido bem feito) para denunciar
a prática e exigir às comunidades que a

abandonem, a bem ou a mal.

Balde, que este ano fez a peregrinação a

Meca (uma das obrigações dos muçulmanos
adultos e com posses), montou uma rede

funcional através da qual consegue saber,
mesmo estando em Bissau, que numa
determinada aldeia está a acontecer a

prática da mutilação genital, seja em Cacine
(no extremo sul) ou em Varela (no extremo
norte).

A rede de vigilantes da Fatumata Djau
Balde não é mais do que uma série de
activistas das organizações enquadradas
pelo Comité Contra as Práticas Nefastas à

Saúde da Mulher e da Criança da Guiné-

Bissau, de que a antiga governante é

presidente. Estes "olheiros" têm pequenos
telemóveis para alertas rápidos à polícia
mais próxima da aldeia.

Fazem parte da rede professores, mestres
corânicos moderados, griots (artistas
tradicionais), animadores de outras ONG
e jovens de ambos os sexos. A "rede da

Fatumata", como é apelidada, não poderia
ter o sucesso que tem se não contasse com
o apoio de líderes religiosos moderados.

Aqui destacam-se os posicionamentos do

professor Malam Djassi e do sheik Bubacar

Djaló, o respeitado presidente da União dos

Imames da Guiné-Bissau.
Malam Djassi é quem acompanha

Fatumata Djau Balde nas suas cruzadas,
até porque, na cultura muçulmana, não é
de bom grado que uma mulher enfrente os

homens, ainda mais para lhes dizer coisas

que devem deixar de fazer, sob a alegação de
não serem preceituadas no islão.

Sempre com o sorriso no rosto curtido

pelo sol e uma farta barba branca, Malam
Djassi tem-se desdobrado em palestras,
tanto no país como em Portugal, em escolas

e mesquitas, nas rádios e na televisão,
para demarcar o fanado da mulher das

recomendações islâmicas.
Em várias ocasiões, o professor Djassi (que

lecciona no único liceu islâmico da Guiné-
Bissau, Attadamun) tem desafiado "qualquer
líder ou sábio muçulmano" a provar em

que parte do Alcorão se encontra escrito,
de forma clara, que se deva submeter as

raparigas ao fanado.
Se Malam Djassi tem servido de "bengala"

a Fatumata Djau Balde, o sheik Bubacar Djaló
tem-se valido da sua autoridade, enquanto
presidente da poderosa União dos Imames



da Guiné-Bissau, para influenciar o resto dos
chefes religiosos a renunciarem à prática. O
sheik Djaló, que defende um islão tolerante

e ecuménico, é uma espécie de líder
espiritual de grande parte dos muçulmanos
guineenses, sobretudo os da etnia fula, a

mesma da Fatumata.
O posicionamento público de Djassi e

Djaló foi determinante no pronunciamento
da fatwa (decreto islâmico) ocorrido na
Guiné-Bissau, perante o Parlamento, em
Fevereiro de 2013, quando cerca de 200 imãs
assinaram um documento a partir do qual
assumiram que quem continuasse a praticar
o fanado da mulher estaria a fazê-lo sem a

proteção de qualquer orientação islâmica.
Desde essa altura, várias comunidades,

habitadas predominantemente por
indivíduos que professam a religião islâmica,
têm vindo a declarar publicamente o
abandono da prática, ainda que, de quando
em vez, surjam vozes, sobretudo de ONG, a
denunciar algum discurso contraditório dos
líderes religiosos.

Dizem essas vozes que alguns líderes

religiosos assumem publicamente o

compromisso com o abandono da prática,
perante as câmaras da televisão, nas
cerimónias públicas onde estejam elementos
das ONG que os apoiam nas suas actividades

(construção de escolas e fontanários ou
campanhas de vacinação do gado), mas

depois, durante as kutbas (homilias), perante
os fiéis, nas mesquitas, condenam aqueles
que querem acabar com o fanado.

A táctica, explicam as ONG, é estar com
Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Por
um lado, não defraudar as expectativas
das pessoas que apelam ao fim da prática
e, por outro lado, não desagradar aos
radicais islâmicos salafistas, que cada vez
mais pululam nas mesquitas, sobretudo nas
cidades do interior do país.

As ONG falam no medo que os imames
têm dos radicais, daí o discurso ambíguo que
apresentam.

A ONG alemã Target tem actuado de forma
decisiva na formação aos imames, trazendo

As ONG falam
no medo que
os imames têm
dos radicais,

daí o discurso
ambíguo que
apresentam

de outras partes do mundo islâmico teólogos
e pensadores para interagirem com líderes

religiosos guineenses, no sentido de os
fazer ver que a prática da excisão não é uma
recomendação islâmica.

Seja como for, pode dizer-se, com toda
a propriedade, que há uma acentuada

mudança de perspectiva sobre a MGF na
Guiné-Bissau. As raparigas muçulmanas já
não têm vergonha de abordar o assunto,
mesmo com estranhos. Sabem e admitem

que não serem submetidas à prática não
é motivo para não casarem. As anciãs

acompanham as filhas na decisão de
não aceitarem a excisão; os órgãos de

comunicação social falam abertamente do
fenómeno, recorrendo a linguagem explícita
para indicar consequências nefastas para a
saúde da mulher na hora do parto; fazem-se

peças teatrais até nas tabancas para explicar
os malefícios do fenómeno.

0 curioso é que esses grupos teatrais são

animados por jovens muçulmanos e grande
parte dos jornalistas e animadores de rádios
comunitários são indivíduos que professam
a religião islâmica.

A par do discurso ambíguo de alguns
clérigos muçulmanos, há também a registar
o comportamento dúbio de alguns agentes
estatais, nomeadamente técnicos de saúde

comunitária, polícias e magistrados que
se recusam a denunciar ou a actuar em
conformidade com a lei que criminaliza a

prática, justificando-se com alegadas faltas
de directrizes claras dos seus superiores
hierárquicos.

Para as ONG que actuam no combate

ao fenómeno, os agentes da autoridade
recusam-se a agir por medo da comunidade
ou do chefe religioso da aldeia, de quem
se diz ter poderes mágicos para causar
maldade.
Correspondente da Agência Lusa
na Guiné-Bissau



Gã-Mamudo, foco de resistência
Na zona rural de Gã-Mamudo, a resistência
está na cara enfadada do imame Lamini
Turé, sentado sobre um tronco comprido de
madeira, com o Alcorão entre as mãos. Faz

parte do comité de homens grandis (mais
velhos e experientes). "Estando de acordo
ou não, o Estado é o Estado e todos estamos
debaixo da lei", limita-se a dizer, sem grande
convicção.

A conversa é suspensa por momentos,
para deixar passar a algazarra da comitiva

que segue o cancuran, figura mítica do
ritual de passagem, coberta de um tecido

vermelho, que vai desfiando a espada
no ar. "É o fanado dos rapazes", dizem e

repetem, para garantir que percebemos.
O das raparigas "ka tem mas" (já não faz
mais) e nem sequer háfanatecas vivas para
o fazerem, garantem, acolhendo com um
esgar a ideia de que meninas e meninos se

possam misturar num ritual que sempre se
fez em separado.

Em Cutia, "tabanca parou'
Sob o alpendre, o imame de Cutia pincela
uma tábua de madeira inscrita com
versículos do Alcorão. Ao seu lado, nesta
zona do Centro do país, estão quatro
mulheres grandis, que, quando foram
submetidas ao fanado, não conheciam
as consequências da prática. São agora
vigilantes do Comité Contra as Práticas
Nefastas, uma espécie de polícia secreta que
reporta eventuais casos de mutilação, ou
outras práticas nocivas, para que o processo
criminal possa ser desencadeado.

Binta Seidi apressa-se a mostrar o
telemóvel que guarda numa bolsa salmão
de trazer à cintura. Foi o comité que lhe
deu o aparelho, mas já não tem saldo para
cumprir a função de reportar. Contas à

parte, a organização liderada por Fatumata
Balde tem uma impressionante rede de

vigilantes no terreno. "O combate leva

algum tempo, mas não há nada que se faça
sem que a população saiba", assevera Binta
Seidi, que vai tentando enganar mulheres
da comunidade com falsos incentivos
no fanado, para confirmar se o fazem às

escondidas. Sem sucesso, ninguém contesta
alei.

O imame Bubacar Seidi ri-se das

especulações sobre meninas pequenas e
excisadoras ambulantes, que considera
descabidas. "O Estado disse para parar e a
tabanca parou", garante. O fanado é uma
cerimónia sagrada, que implica toda a
comunidade e, por isso, fazer às escondidas
não faz sentido. As matronas têm de estar

presentes a participar e presenciar, para
"correr bem", explica Binta Seidi.

Enquanto a conversa segue, um grupo
de meninas dirige-se para a escola, onde
se ensinam "direitos e deveres iguais" para
todas as crianças. "São quase iguais. Dantes
havia separação, os rapazes iam, elas não.
Mas agora vão todos. Aprendem juntos, as

turmas são mistas. Há raparigas que têm
melhores notas do que os rapazes. Estudam
mais porque querem atingir o nível deles",
diz o director da escola básica local, laia Sow.

Apesar de, em 23 professores, ainda
só quatro serem mulheres, a associação
dos alunos da escola é presidida por uma
rapariga. O problema é quando as meninas
vão à escola e aparecem grávidas por obra
e graça de professores ou alunos, denuncia
a comunidade, lamentando que o castigo
recaia apenas sobre a menina, que, com a
gravidez não planeada, abandonará a escola,
mas nada aconteça ao pai da criança.

Mandingará e as mulheres
pioneiras
Aua Nanqui, representante das mulheres
locais, conta que, na tabanca de Mandingará,
elas foram pioneiras a rejeitar o fanado, por
causa das consequências no parto - e os

homens acompanharam a sua decisão.

"Aqui as mulheres decidiram abandonar
primeiro e antes de o Estado impor",
recorda. "0 mais importante para uma
mulher é gerar filhos, ir ou não ir ao fanado
é irrelevante, desde que consiga procriar",
valoriza. Ninguém quer ir para a prisão,
por isso cumpre-se a lei. Mas já antes os

agentes de saúde comunitários tinham sido
convincentes sobre os riscos da prática para
a saúde.

Como em muitos outros locais, já se
fizeram mangadel (muitos) seminários
e conferências sobre mutilação genital
feminina. "As coisas mudaram, a educação é

diferente, os tempos são outros", observa.

Linjana e o "medo da lei do Estado'
Duas dezenas de mulheres - grandis,
badjudas e mininas, mais velhas, jovens
e crianças - suspendem o quotidiano na
tabanca de Linjana para exprimirem a sua

opinião sobre o combate à mutilação genital.
Os panos coloridos que cobrem as cabeças
e os corpos contrastam com os rostos
fechados. O assunto é sério e até há pouco
tempo nem falar sobre ele era possível.
Agora, as antenas humanas do Comité
Contra as Práticas Nefastas estão espalhadas
por ali, os médicos estão mais atentos e, nas
mesquitas, os imames apoiam o Estado neste
combate. O fim da prática não prejudicou os

casamentos - os homens de agora aceitam
mulheres não excisadas.

Todos garantem que nenhuma das



meninas ainda bebés que andam pelos colos
das mulheres ali concentradas será excisada.
"É crime", assinalam. "Temos medo da lei
do Estado, a lei do Estado é perigosa", diz
Ké Messén Seidi, comité de tabanca (figura
escolhida pela aldeia para a gerir).

Mansoa, a religião e a autoridade
do Estado
Bubacar Djaló é a autoridade máxima entre
os muçulmanos da Guiné-Bissau. "Nunca
o islão recomenda desafiar a autoridade",
destaca. "A autoridade estatal e a autoridade
religiosa coabitam. A religião está sob
a autoridade do Estado, desde que este
não tome decisões contrárias à religião",
realça. Ora, o fanado remete para "os usos
e costumes dos povos" e não decorre de
"decretos religiosos", está "mais ligado à

cultura africana do que à cultura islâmica",
distingue.

O islão não recomenda a prática e todos
os sábios muçulmanos sabem disso - mas
isso não impede que alguns líderes religiosos
atribuam "um cunho islâmico" ao ritual,
admite o presidente da União Nacional dos
Imames da Guiné-Bissau. "Quem infringir
a lei será castigado. Não há divergência
de pontos de vista, há convergência de

posições", sublinha.
Há relatos de imames que aderiram ao

combate à prática, mas depois recuaram, e
de outros que usam as kutba (equivalentes
às homilias) para a defenderem. "O imame
não pode ser factor de divisão", recomenda.
"Quem pode falar do corpo humano é um
médico. Um ignorante em medicina não
pode prescrever nada a um doente. Quando
o assunto é algo ligado ã lei, é preciso ouvir

quem tem formação nessa matéria", insiste.

Ingoré e o fim do tabu
Um grupo de rapazes banha-se no
rio Mansoa, atravessado pela ponte
Amílcar Cabral, nome do líder da luta
pela independência da Guiné-Bissau,
assassinado em 1973. Rumo a norte, passa-
se um posto de controlo com a indicação
de "Gabarito", que aqui remete para
mercadorias de grande envergadura e pelo
qual passam enormes camiões provenientes
do Senegal, demasiado pesados para as
estradas existentes. O cenário muda, agora
alimentado por água e um horizonte a

perder de vista, pontuado por palmeiras
e pirogas de madeira. A conversa é, na
essência, a mesma: a mutilação genital
feminina já não se pratica.

Idrissa Dafé, sobrinho do chefe da
tabanca Tarero, conta que, há dois anos,
uma fanateca foi apanhada em flagrante
numa aldeia próxima em quilómetros,*

Excisão
"no sigilo"
Braima Embalo,
sociólogo,
activista e agente
de ligação do
Comité Contra as
Práticas Nefastas
da Guiné-Bissau,
diz que a excisão
é agora feita a

bebés, "no sigilo"



mas muito distante em acesso. A mãe

queria submeter a filha ao fanado, mas o

pai chamou a polícia de Ingoré. Souberam
do caso através da equipa de vigilantes do
Comité Contra as Práticas Nefastas, mais
uma vez. Há ainda outro caso a ser analisado,
no tribunal regional de Bissorá: uma avó
levou as duas netas ao fanado, na tabanca
de Tabato, arredores de Bigene, território
guineense a escassos quilómetros do Senegal.

Na tabanca Boavista, as mulheres estão
todas nas bolanhas. As meninas já tomaram
consciência e não aceitam a prática - e
também só casam quando querem. As

fanatecasjá morreram e não tiveram
sucessoras.

Ouve-se o chamamento para a oração e

com ele a garantia de que os líderes islâmicos

apoiam o fim da prática, que nada tem que
ver com o islão. No final da oração, o imame
Mamadu Djau junta-se à conversa. É jovem
e esclarecido, mas diz que não compete aos
líderes islâmicos denunciarem as pessoas
da comunidade. Porém, garante, fazem-
no ao comité de tabanca, que, por sua vez,
pode comunicar com as autoridades civis

competentes.
A mutilação "é um prejuízo para a saúde

pública" e, por isso, o imame considera que
as crianças devem ser mais bem seguidas
nos hospitais. A maior prova de que "o tema
deixou de ser tabu" está na abordagem que
ele fez junto da própria mãe, "conservadora",
mas que "confirmou as graves consequências
e até falou de casos de morte".

Em 2013, foi anunciada uma fatwa
(decreto islâmico) contra a prática, mas
os imames guineenses ainda têm muita
falta de formação teológica, avalia o líder
religioso. Recordando um episódio em que
foi abordado por um rapaz que questionou o
seu respeito ao islão, por se opor à prática, o
imame garante que não cederá a pressões da
comunidade.

Um quilómetro mato adentro e
desemboca-se numa clareira, com um
jardim infantil por estrear, à espera de um
Estado que falha muitas vezes. É ali que
funciona a Rádio Balafon, que tem um
programa de saúde semanal. O jornalista
César Cumuca acredita nas suspeitas de

que a mutilação se pratica em bebés e nas

fanatecas não declaradas nos bairros e
desvaloriza a autenticidade das declarações
públicas de erradicação da prática. "A única
forma de saber é através dos agentes de
saúde, reforçando vigilância nos hospitais e
referenciando crianças", defende.

Bissau, nas entranhas da capital

O bairro de Santa Clara fica nos confins
dos arrabaldes da capital guineense. "De
início, a comunidade sentiu-se ofendida
com o Estado, foi complicado, houve uma
reacção agressiva, ofensas mesmo", relata
Adama Buaro. Líder de uma manjoandade
(grupo de mulheres), ela acredita que "o
Estado nunca adopta leis contra o povo",
por isso a decisão de pousar as facas foi
fácil. O que a preocupa actualmente são as
dificuldades para as mulheres e deixa um
apelo à necessidade de melhorar as suas
vidas. "Há muitas mulheres que não sabem
ler nem escrever", explica. "Se uma mulher
tiver conhecimento, escola, se souber ler e

escrever, vai saber gerir melhor a sua vida e

da sua família", acredita.
Nas entranhas profundas de Bissau fica

o bairro Plack 1, onde o imame chama para
a oração. Sábado Seidi tem três filhas e
nenhuma delas foi ao fanado. "A princípio,
não foi fácil convencer os mais velhos."

Sueila Biai, de 25 anos, reconhece que
"há divergências entre novas e velhas". Na
Guiné, 75% da população tem menos de 25
anos e o índice de crescimento populacional
é dos mais altos do mundo. À entrada do
Bairro Militar, um cartaz explica, recorrendo
a um imame desenhado, que afanado não é
um dos cinco pilares do islão.

A activista comunitária Adama Balde

aplaude o Estado por ter adoptado uma lei.
"Inicialmente houve vozes contra, acusaram-
nos de injúrias, humilhações e de nos
vendermos à comunidade internacional."
Tem um discurso assertivo, de mulher
capacitada, que quer "acabar com tudo o

que é nefasto na cultura". Reclama vitória
para os activistas, mas promete manter a

vigilância. "Estamos conscientes de que
continua, não pode acabar de um dia para o

outro, é um processo."
0 advogado Jorge Gomes, autor

das acusações de alguns dos casos de

mutilação levados a tribunal, admite que a

aplicação da lei seja "para inglês ver". Os

autores dos crimes "foram apanhados em
flagrante e confessaram, mas não houve

punição severa", lamenta, sublinhando
que o desconhecimento não isenta de

responsabilidade, para mais quando foram
feitas várias campanhas de sensibilização.
"Onde está o efeito dissuasor?", questiona,
atribuindo aos magistrados a principal
"culpa" pela não aplicação efectiva da lei.

"Dantes fazia-se de forma aberta, hoje as

pessoas continuam a fazer, mas de forma
oculta, nos esconderijos. Fazem em bebés,
muitas vezes descobre-se nos hospitais.
Mas abrandou, são situações isoladas",
refere. Porém, isso deve conduzir a uma
investigação "cautelosa".



A organização não governamental alemã

Target foca a sua intervenção, em exclusivo,
em "descolar a prática da religião islâmica".
Neste momento, trabalha com 11 imames e,
entre os mais de mil que existem, sinaliza 450
"não resistentes". Esta intervenção - explica
Fernanda Machado - surge no encalço da

intervenção do projecto Djinopi, coordenado

por Paula da Costa, portuguesa que há
décadas combate a excisão na Guiné-Bissau.

"Agora só estamos a trabalhar os

resistentes", refere, distinguindo
"resistência receptiva" e "resistência
activa", que encontram mais na zona
Leste, "mais radical". A dada altura, na
zona de Tantan Cossé, foram recebidos
com agressividade e ameaças, mas, em
geral, conseguem entrar e conversar nas
tabancas.

A Liga Guineense para os Direitos
Humanos duvida da veracidade das

declarações de abandono da prática que
têm proliferado desde a adopção da lei.
Assinalando que o cumprimento da lei tem
enfrentado muitas dificuldades, reconhece

que houve evolução. Um estudo lançado em
Fevereiro revelava que a prática continua
e que há descoordenação no combate
- entre uma grande determinação das

organizações da sociedade civil, com apoio
da comunidade internacional, e uma falta de
correspondência das autoridades nacionais,
sejam judiciais, policiais e políticas.

A Guiné e o comité
"Não se pode acabar com uma prática
secular neste período de tempo; temos a

noção de que há pessoas que estão a fazer
às escondidas", admite a presidente do
Comité Contra as Práticas Nefastas à Saúde
da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau.
"Mas quem faz uma coisa às escondidas é

porque sabe que o que faz não é correcto
e um dia há-de cansar-se de se esconder
e irá simplesmente abandonar a prática",
acredita Fatumata Djau Balde, o principal
rosto do combate à mutilação genital
feminina na Guiné-Bissau.

"O mais importante é que hoje já têm
consciência e, em qualquer canto da Guiné,
todo o mundo sabe que a mutilação é má
e é crime. Hoje, mesmo os resistentes já
aceitam abordar a questão. O tabu quebrou-
se e todo o mundo fala", descreve.

A intervenção do comité já chegou a 786
comunidades (num horizonte de cinco
mil), onde, após dois anos de trabalho,
promotores locais ficam habilitados
a reproduzir a acção, num eficiente

esquema multiplicador em rede. Das 786
comunidades, mais de 400 já declararam
ter abandonado a prática. Desde 2011, o
comité registou dez julgamentos, cinco
com sentença (dois em Bafatá, dois em
Bissau e um em Gabú), num máximo de
três anos de prisão. "A justiça não está a
fazer o seu trabalho", denuncia Fatumata
Balde, acrescentando uma suspeita ao rol:
crianças da Guiné-Conacri residentes na
Guiné-Bissau são levadas para a terra natal
para serem excisadas lá e depois voltam.

"A maioria dos imames está do nosso
lado, mas existem alguns focos de
resistência", reconhece. Nas zonas com
maior prevalência da prática, Bafatá e
Gabú, os polícias locais têm medo de

aplicar a lei, diz. Já o pessoal médico diz
não ter recebido instruções oficiais para
reportar casos. "Os médicos têm obrigação
de respeitar a lei e deviam referenciar as
meninas e mulheres sujeitas à mutilação",
sustenta, anunciando que o comité vai
afixar um cartaz em todas as unidades de
saúde sobre o dever de denúncia.

Neste momento, o comité está em mais
de 200 comunidades resistentes. "Cada
zona tem o seu poço de resistência",
diz a dirigente do comité, parceiro da

organização portuguesa P&D Factor, que
coordena o único projecto de combate à

mutilação genital financiado pelo Governo
português na Guiné-Bissau.

Segundo dados oficiais, 39% das

crianças com menos de 15 anos tinham
sido excisadas em 2010, percentagem
que desceu para 30% em 2014, redução
acompanhada por uma mudança de
mentalidade. Por isso, Fatumata Balde
estima que a taxa desça outros 10% neste
ano e, a manter-se a tendência, que a

prática seja erradicada em 2030.
Ainda falta uma orientação oficial

dos responsáveis políticos do país e
um posicionamento público comum
dos imames, mas Fatumata Balde está

optimista. "Vamos conseguir lá chegar",
acredita esta mulher, que, nas acções de
sensibilização, faz questão de usar imagens
das marcas da mutilação no seu corpo.
Esta reportagem foi feita ao abrigo das
Bolsas de Criação Jornalística, atribuídas
pela Associação para a Cooperação
Entre os Povos (ACEP), em parceria com
o CESA, da Universidade de Lisboa, o
CEIS XX, da Universidade de Coimbra, e a
associação Coolpolitics, financiadas pela
Fundação Calouste Gulbenkian


